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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Tradycyjnie pierwszy w każdym roku nu-
mer „Kwartalnika Łódzkiego” zawiera 
sprawozdania organów naszej Izby z dzia-
łalności w roku ubiegłym. A ponieważ 
biuletyn informacyjny ŁOIIB dociera do 
wszystkich czynnych członków, możecie 
więc Koleżanki i Koledzy zapoznać się z 
dokonaniami 81-osobowej grupy działa-
czy wybranych dwa lata temu do poszcze-
gólnych organów Łódzkiej Izby.

5 kwietnia br. sprawozdania te zostaną 
ocenione przez Waszych przedstawicieli, 
których mieliście prawo wybrać podczas 
zebrań, jakie odbyły się na jesieni 2005 
roku w 9 obwodach wyborczych, obejmu-
jących teren Łodzi i województwa łódz-
kiego. I właśnie tych 156 wybrańców sta-
nowiących – w myśl zapisów art. 15 ust. 1 
ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzą-
dach zawodowych – najwyższy organ na-
szej Izby, będzie miało możliwość rozli-
czyć ubiegłoroczną działalność pozosta-
łych jej organów oraz wytyczyć program 
działania na 2008 rok.

Na tym zresztą polega demokracja, 
której mechanizmy pozwalają każdemu z 
nas – członków samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa – decydować o 
losach naszej ponad siedmiotysięcznej 
organizacji. Problem w tym, że demokra-
cja od każdego uczestnika danej zbioro-
wości wymaga pewnego wysiłku, na pod-
jęcie którego decyduje się, niestety, zbyt 
mało osób. W przypadku naszego samo-
rządu zawodowego było to nieco ponad 
siedem procent stanu osobowego, bo za-
ledwie tylu spośród nas jesienią 2005 ro-
ku poświęciło kilka godzin na udział w 
zebraniach obwodowych, które odbywa-
ją się przecież nie tak często, bo zaledwie 
raz na cztery lata.

Nieco częściej zbierają się delegaci na 
zjazd, którzy powinni w tym celu wygo-
spodarować jedną sobotę w roku. Na 
szczęście, wykazują oni wysokie poczucie 
obowiązku, dzięki czemu, jak dotychczas, 
każdy z sześciu zjazdów był prawomocny, 
do czego niezbędna jest – zgodnie z zapi-
sem art. 17 ust. 1 ustawy samorządowej 
– obecność co najmniej połowy delega-
tów. W tym miejscu przypomina mi się 
sposób, w jaki nasi starsi koledzy próbo-
wali zapewnić frekwencję na corocznych 
zgromadzeniach. Otóż w opracowanym 
w 1933 roku projekcie ustawy „Prawo o 
izbie budowlanej” w art. 15. znalazł się 
następujący zapis: „Nieprzybycie na Wa-
lne Zgromadzenie bez dostatecznego us-
prawiedliwienia się w ciągu 8 dni po ter-
minie Zgromadzenia pociąga za sobą karę 
porządkową w wysokości 25 zł”.

A zatem do zobaczenia w komplecie na 
VII Zjeździe Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa.
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Aktualności
• 24 października 2007 r. w War-

szawie odbyło się plenarne posiedze-
nie Krajowej Rady PIIB, podczas któ-
rego m.in.:
– wysłuchano informacji na temat 

przebiegu i rezultatów doroczne-
go spotkania organizacji inżynier-
skich krajów Grupy Wyszehradz-
kiej, które odbyło się 4-6 paździer-
nika br. w Serocku k. Warszawy,

– zapoznano się z realizacją budżetu 
Krajowej Izby po 9 miesiącach 
2007 r.,

– Skarbnik Krajowej Rady przedsta-
wił sprawozdanie z przebiegu ze-
brania informacyjno-szkoleniowe-
go skarbników Okręgowych Izb, 
które odbyło się 28-29 września 
br. w Otwocku,

– wysłuchano informacji przewod-
niczących: Krajowej Komisji Rewi-
zyjnej, Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej oraz Krajowego Sądu Dys-
cyplinarnego z odbytych w paź-
dzierniku 2007 r. dorocznych ze-
brań informacyjno-szkoleniowych 
tych organów z udziałem prze-
wodniczących okręgowych orga-
nów,

– zapoznano się z informacją o prze-
biegu spotkania kierownictwa Wy-
dawnictwa PIIB „Inżynier Budow-
nictwa” z osobami redagującymi 

biuletyny informacyjne Okręgo-
wych Izb,

– po dyskusji przyjęto uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia wydatków 
na czasopismo „Inżynier Budowni-
ctwa” ponoszonych w 2008 roku 
przez Okręgowe Izby oraz przez 
Krajową Izbę,

– wysłuchano informacji o realiza -
cji wniosków zgłoszonych podczas 
VI Krajowego Zjazdu PIIB,

– zatwierdzono uchwały Prezydium 
KR PIIB z 5 grudnia 2007 r., doty-
czące m.in.: przyznania dotacji w 
kwocie 1.000 Euro na rzecz Cen-
trum Adaptacji Zawodowej Pols-
kich Inżynierów w Wielkiej Bry-
tanii, sfinansowania kosztów po-
stępowania sądowego w związku z 
prywatnym powództwem prze-
ciwko członkom Krajowej Rady 
PIIB związanym z likwidacją Okrę-
gowej Izby w Zielonej Górze, prze-
kazania kwoty 2.000 zł na działal-
ność Kongresu Budownictwa w 
Warszawie,

– przyjęto uchwałę zatwierdzającą 
wzór honorowej odznaki PIIB w 
dwóch wersjach: odznaka srebrna 
i odznaka złota,

– odbyła się długa dyskusja z udzia-
łem członków Prezydium Rady Ma-
zo wieckiej OIIB oraz prawników 

obsługujących Krajowa Izbę, w wy-
niku której przyjęto uchwałę za-
twierdzającą protokół uzgodnień 
zespołów negocjacyjnych Krajo-
wej Rady PIIB oraz Rady Mazowie-
ckiej OIIB podpisany w dniu 11 
września 2007 r.,

– wysłuchano bieżących komunika- 
tów organizacyjnych.

• 7 listopada 2007 r. w siedzibie Izby 
odbyło się 12. w II kadencji posiedze-
nie Prezydium Rady, podczas które-
go m.in.:
– wręczono nagrody laureatom kon-

kursu im. prof. Władysława Kuczyń-
skiego na najlepszą pracę dyplo-
mową wykonaną przez studentów 
Wydziału Budownictwa, Ar chitek-
tury i Inżynierii Środowiska PŁ,

– przedyskutowano razem z człon-
kami ZOŁ PZITB problematykę 
bieżącej współpracy stowarzysze-
nia i Izby,

– zapoznano się z założeniami do 
prowizorium budżetowego na 
2008 r.,

– zaakceptowano propozycję Skarb-
nika Rady dotyczącą utrzymania 
dotychczas obowiązujących sta-
wek zwrotu kosztów używania sa-
mochodów osobowych do celów 
służbowych,

– ustalono termin VII Zjazdu ŁOIIB 
oraz powierzono koledze Wiesła-
wowi Sienkiewiczowi funkcję prze-
wodniczącego Komitetu Organiza-
cyjnego Zjazdu,

– przyjęto uchwałę dotyczącą zmia-
ny procedury postępowania w 
sprawie wydawania członkom 
ŁOIIB opinii wymaganych do usta-
nowienia biegłym sądowym,

– omówiono sprawy nieruchomości 
Izby,

– przedyskutowano problematykę 
kursów i szkoleń organizowanych 
przez ŁOIIB,

– omówiono bieżące sprawy orga-
nizacyjne.
Podczas pierwszej godziny w po-

siedzeniu wzięli udział członkowie 
Zarządu Oddziału PZITB w Łodzi.



Wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska 
wpisuje się do Księgi Pamiątkowej ŁOIIB
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• 8 listopada 2007 r. w siedzibie Izby 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego przeprowadził szkolenie 
na temat aktualnie dokonywanych 
zmian w ustawie Prawo budowlane. 
Wzięło w nim udział 61 osób.

• 9 i 10 listopada 2007 r. w Otwocku 
odbyło się szkolenie sekretarzy Rad 
Okręgowych Izb, kierowników biur 
oraz prawników obsługujących Okrę-
gowe Izby Inżynierów Budowni ctwa,

• w okresie od 10 listopada do 
1 grudnia 2007 r. nasza Izba na zle-
cenie Urzędu Gminy Miasta Sieradz 
zorganizowała szkolenie na temat: 
„Proces inwestycyjny w świetle usta-
wy – Prawo budowlane i przepisów 
wykonawczych”. Szkolenie to zosta-
ło zrealizowane w ramach projektu 
„Wiedza, Rozwój, Awans – szkolenia 
dla osób pracujących z terenu powia-
tu sieradzkiego” finansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Zintegrowanego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego.

• 11 listopada 2007 r. na zaprosze-
nie Wojewody Łódzkiego delegacja 
ŁOIIB wzięła udział w uroczystości 
złożenia kwiatów na płycie Grobu 
Nieznanego Żołnierza w ramach ob-
chodów Narodowego Święta Niepo-
dległości.

• 16 listopada 2007 r. w hotelu 
„Energetyk” w Bełchatowie mgr inż. 
Andrzej Boczkowski przeprowadził 
szkolenie z zakresu problemów zwią-
zanych z ochroną przeciwporażenio-
wą w instalacjach elektrycznych ni-
skiego i wysokiego napięcia. Wzięło 
w nim udział 10 osób.

• Tego samego dnia odbyło się zaprzy-
siężenie członków nowego rządu RP, 
po czym nowy Prezes Rady Ministrów 
m.in. podpisał rozporządzenie o li-
kwidacji trzech resortów, w tym Mi-
nisterstwa Budownictwa.

• 20 listopada 2007 r. w sali widowi-
skowej Politechniki Łódzkiej odbyła 
się uroczystość wręczenia Nagród 
Gospodarczych Wojewody Łódzkiego 
za 2007 rok.

• 21 listopada 2007 r. w siedzibie Izby 
prof. Mieczysław Król z Politech niki 
Lubelskiej przeszkolił 28 osób w za-
kresie problemów związanych z na-
prawą i wzmacnianiem konstrukcji 
obiektów budowlanych przy pomocy 
betonów na spoiwach ekspansyw-
nych. Osoby zainteresowane mo gły 
przy tym nabyć ciekawe opracowania 
autorstwa prof. M. Króla po cenach 
dotowanych przez naszą Izbę.

• 23 listopada 2007 r. w siedzibie 
Izby mgr inż. Andrzej Boczkowski 
przeszkolił 29 osób w zakresie pro-
blematyki wymagań technicznych, 
jakim powinny odpowiadać instala-
cje elektryczne niskiego napięcia 
oraz zagadnień pomiarów związa-
nych z ochroną przeciwporażenio-
wą.

• 29 listopada 2007 r. Prezes Rady 
Ministrów wręczył nominację nowe-
mu wojewodzie łódzkiemu, którym 
została pani Jolanta Chełmińska – ło-
dzianka!

• 4 grudnia 2007 r. w 89. roku życia 
zmarł inż. Eugeniusz Miarka – jeden 
z dwóch najstarszych członków na-
szej Izby.

• 5 grudnia 2007 r. w siedzibie Izby 
odbyło się siódme w bieżącej kaden-
cji posiedzenie Rady, podczas które-
go m.in.:
– Przewodniczący Rady wręczył pa-

miątkowy adres doc. Janowi Kozi-
ckiemu – przewodniczącemu Za-
rządu Oddziału Łódzkiego PZITB 
z okazji 60. rocznicy urodzin Ju-
bilata,

– mgr inż. Piotr Filipowicz – członek 
Komisji Prawno-Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB – omówił sze-
reg zagadnień dotyczących wpły-
wu samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa na działal-
ność legislacyjną w obszarze sze-
roko rozumianego budownictwa. 
W dy skusji podsumowującej ww. 
problematykę członkowie Rady 
zgodnie akcentowali negatywne 
skutki zbytniego upolitycznienia 
działalności legislacyjnej a także 

trudności wynikające z niejedno-
znaczności większości obowiązu-
jących aktów prawnych,

– wysłuchano informacji Skarbnika 
Rady na temat realizacji budżetu 
ŁOIIB za 10 miesięcy 2007 r.,

– przyjęto ramowy plan pracy Rady 
na 2008 rok,

– przyznano trzy bezzwrotne zapo-
mogi pośmiertne oraz jedną zapo-
mogę losową w związku z długo-
trwałą chorobą,

– zatwierdzono uchwały przyjęte 
przez Prezydium Rady podczas 
posiedzeń w dniach 10 październi-
ka i 7 listopada 2007 r.,

– zatwierdzono prowizorium bud-
żetowe ŁOIIB na 2008 rok,

– przyjęto uchwały w sprawie wy-
konania Zasad Gospodarki Finan-
sowej ŁOIIB oraz w sprawie zwoła-
nia VII Zjazdu ŁOIIB,

– wysłuchano informacji przewod-
niczących: Komisji Kwalifikacyjnej 
i Sądu Dyscyplinarnego oraz Rze-
cznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej ŁOIIB.

• 6 grudnia 2007 r. w siedzibie 
Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki Polskiej Akademii Nauk od-
było się seminarium „Energetyka 
słoneczna. Innowacyjne rozwiązania 
w budownictwie” zorganizowane 
przez Polskie Towarzystwo Energe-



Spotkanie opłatkowe 2007
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tyki Słonecznej oraz Zakład Proble-
mów Eko-Budownictwa IPPT PAN.

• 6-7 grudnia 2007 r. w Łódzkim 
Domu Technika obradował VI Zjazd 
Kanalizatorów Polskich „POLKAN 
2007”, tym razem pod hasłem 
„Technologie, urządzenia, efektyw-
ność, uwarunkowania prawne”. 
Celem zjazdu było zaprezentowanie 
stanu wiedzy, dokonanie wymiany 
doświadczeń oraz wytyczenie kie-
runków rozwoju w zakresie kanali-
zacji i oczyszczania ścieków w Polsce. 
Organizatorami zjazdu byli: Oddział 
Łódzki Polskiego Zrzeszenia Inżynie-
rów i Techników Sanitarnych, Kate-
dra Inżynierii Środowiska PŁ oraz 
Katedra Wodociągów i Kanalizacji 
PŁ.

• 9 grudnia 2007 r. w Klubie Lekarza 
przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi od 
godz. 12.00 odbywała się III aukcja 
pod hasłem „Nasz wspólny cel”. 
Licytację przeróżnych „fantów” po-
przedził półgodzinny koncert kolęd i 
pastorałek w wykonaniu Nieformal-
nej Grupy Literackiej działającej w 
ramach Unii Polskich Pisarzy Leka-
rzy. Organizatorem aukcji była Fun-
dacja Wspierania Seniorów Środo-
wisk In teligenckich.

• 13 grudnia 2007 r. w Łódzkim 
Domu Technika odbyło się doroczne 
Zebranie Ogólne Członków Oddziału 
PZITB w Łodzi.

• 14 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w 
jednym z audytoriów Wydziału Bu-
downictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska PŁ odbyło się zebranie 
organizacyjne przedstawicieli Powia-
towych Inspektoratów Nadzoru Bu-
dowlanego z kierownictwem Woje-
wódzkiego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w Łodzi. Honorowym 
gościem był przewodniczący Rady 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

• Tego samego dnia wieczorem w sali 
konferencyjnej Instytutu Europej-
skiego (Centrum Alcide de Gasperi), 
mieszczącego się przy ul. Piotrkow-
skiej 258/260, Zarząd Oddziału 
Łódzkiego Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich zorganizował spotka-
nie wigilijne, na które przybyło licz-
ne grono łódzkich elektryków. Za-
proszeni byli również: przewodni-
czący Rady Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz dzie-
kan Wydziału Elektrotechniki, Elek-
troniki, Informatyki i Automatyki 
Politechniki Łódzkiej.

• 17 grudnia 2007 r. o godz. 17.00 w 
Sali Konferencyjnej Łódzkiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa 
rozpoczęło się szóste w historii na-
szej Izby koleżeńskie spotkanie opłat-
kowe, na które zostali zaproszeni 
przewodniczący i członkowie wszyst-
kich organów naszej Izby, delegaci 

na Krajowe Zjazdy oraz organizato-
rzy Punktów Informacyjnych. Wzięła 
w nim udział kilkudziesięcioosobo-
wa grupa Koleżanek i Kolegów z te-
renu Łodzi i województwa łódzkiego 
(część z nich musiała w tym celu 
przebyć dziesiątki kilometrów).

• 18 grudnia 2007 r. w Warszawskim 
Domu Technika przy ul. Czackiego 
3/5 odbył się Nadzwyczajny Krajowy 
Zjazd Delegatów PZITB (poprzedni 
taki zjazd miał miejsce rok wcze-
śniej), poświęcony wprowadzeniu 
kilku zmian do statutu Stowarzy-
szenia, w tym przedłużenia kadencji 
władz z trzech do czterech lat.

• 19 grudnia br. w Warszawie odbyło 
się plenarne posiedzenie Krajowej 
Rady PIIB, podczas którego m.in.:
– wysłuchano informacji na temat 

współpracy z zagranicznymi orga-
nizacjami inżynierskimi (ECEC, 
ICE),

– zapoznano się ze stanem przygoto-
wań do wyjazdowego posiedzenia 
Krajowej Rady w Poznaniu pod-
czas Targów BUDMA,

– przewodniczący Komisji Prawno-
Regulaminowej KR PIIB przedsta-
wił informacje o pracach tej komi-
sji w 2007 r.,

– podjęto uchwałę w sprawie kore-
kty budżetu Krajowej Izby w 2007 
roku,

– wysłuchano informacji dotyczących 
trybu wypracowywania zmian w 
podstawowych dokumentach PIIB 
oraz o dotacjach przekazanych 
przez jednostki organizacyjne 
PIIB na realizację filmu („Sukces 
Ambasadora”) o inżynierze Rudol-
fie Modrzejewskim,

– przyjęto uchwałę w sprawie zmian 
w zasadach prowadzenia rachunko-
wości przez biuro Krajowej Iz by,

– zatwierdzono 4 uchwały Prezy -
dium Krajowej Rady podjęte pod-
czas posiedzenia w dniu 5 grud-
nia 2007 r.,

– dokonano reasumpcji uchwał po-
djętych 29 sierpnia 2007 r. w spra-
wie uchylenia uchwał Mazowie-
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ckiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.
Przybyły na posiedzenie minister 

Olgierd Dziekoński, który w Minis-
terstwie Infrastruktury odpowiada 
za sprawy budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej, przed-
stawił bliższe i dalsze zamierzenia 
legislacyjne resortu.

• Tego samego dnia w Warszawskim 
Domu Technika odbył się XXXIV 
Nadzwyczajny Walny Zjazd Dele-
gatów SEP, podczas którego m.in. 
dokonano kilku zmian w statucie 
SEP oraz podjęto uchwałę o obcho-
dach w 2009 r. dziewięćdziesięciole-
cia Stowarzyszenia.

• 16 stycznia br. o godz. 12.00 w sie-
dzibie naszej Izby już po raz dziesią-
ty odbyła się uroczystość wręczenia 
decyzji o nadaniu przez Komisję 
Kwa lifikacyjną ŁOIIB uprawnień 
bu dowlanych osobom, które w sesji 
jesiennej pomyślnie przeszły przez 
wszystkie szczeble postępowania 
kwalifikacyjnego oraz zdały stosow-
ny egzamin. Gościem honorowym 
uroczystości tradycyjnie był Woje-
woda Łó dzki. Pani Jolanta Cheł miń-
ska, która po raz pierwszy odwie-
dziła siedzibę naszej Izby, przed uro-
czystością wpisała się do Księgi Pa-
miątkowej ŁOIIB.

• Tego samego dnia o godz. 16.15 w sie-
dzibie Izby odbyło się 13. w bieżącej 
kadencji posiedzenie Prezydium Ra-
dy, podczas którego m.in.:
– omówiono przygotowania do VII 

Zjazdu ŁOIIB oraz do II Pikniku 
Inżynierskiego,

– przyznano bezzwrotne zapomo -
gi losowe (dwie pośmiertne i jed-
ną w związku długotrwałą choro-
bą),

– omówiono bieżące sprawy finan-
sowe,

– podjęto uchwałę w sprawie zwro -
tu kosztów wydawania przez Izbę 
książek praktyki zawodowej,

– omówiono sprawy członkowskie,
– zapoznano się z wnioskami Ko-

misji Kwalifikacyjnej o wszczęcie 

postępowań wyjaśniających w 
sprawach odpowiedzialności za-
wodowej osób kierujących prakty-
ką zawodową w związku z po-
świadczeniem nieprawdy,

– omówiono sprawy organizacji kur-
sów i szkoleń,

– wysłuchano sprawozdania Zespo-
łu Rady ds. Doskonalenia Zawodo-
wego z działalności w 2007 r.,

– wysłuchano informacji o działal-
ności w 2007 r. Zespołu Rady ds. 
Inwestycji Własnych,

– przedyskutowano problemy zwią-
zane z rozgraniczeniem obszarów 
działalności zawodowej konstruk-
torów i architektów,

• 19 stycznia br. w siedzibie Izby 
prof. Antoni Biegus z Politechniki 
Wroc ławskiej przeszkolił 45 osób z 
zakresu określenia obciążeń od śnie-
gu na podstawie norm: polskiej PN-
80/B-012010 i europejskiej EN-PN 
1991-1-3:2005. Profesor dokonał 
także analizy katastrof budowla-
nych spowodowanych tymi obcią-
żeniami.

• 23 stycznia br. w Poznaniu odbyło 
się wyjazdowe posiedzenie Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budo-
wnictwa, podczas którego m.in.:
– podjęto uchwałę o zwołaniu 20-21 

czerwca br. w Warszawie VII Kra-
jowego Zjazdu PIIB jako zwyczaj-
nego zjazdu sprawozdawczego,

– przyjęto harmonogram przygoto-
wań do VII Krajowego Zjazdu PIIB 
oraz terminarz posiedzeń Prezy-
dium i Krajowej Rady w drugim 
półroczu 2008 r.,

– wysłuchano informacji o: reali-
zacji wniosków zgłoszonych pod-
czas VI Krajowego Zjazdu PIIB, 
stanie przygotowań podstawo-
wych dokumentów PIIB na zjazd, 
posiedzeniu sejmowej stałej Pod-
komisji do spraw Budownictwa, 
jakie odbyło się w siedzibie Kra-
jowej Izby.

• Tego samego dnia w „Cafe Tuwim” 
przy ul. Pomorskiej 18 odbyło się 
spotkanie noworoczne Koła Senio-
rów Polskiego Związku Inżynierów i 
Techników Budownictwa z Zarządem 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia.

• 25 stycznia br. w siedzibie Izby 
przedstawiciele firmy „TWEETOP” ze 
Szczecina w obecności 18 osób za-
prezentowali wybór zasad projekto-
wania niskoparametrowych ogrze-
wań płaszczyznowych z tworzyw 
sztucznych.

• 1 lutego br. w auli A-1 Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Łódzkie-
go odbyła się konferencja „Wizja 
Łodzi XXI wieku”, którą współorga-
nizował Oddział Łódzki Towarzy-
stwa Urba nistów Polskich, obchodzą-
cy w bieżącym roku jubileusz pięć-
dziesięciolecia działalności.
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Aktualnie na liście członków naszej Izby umieszczo-
nych jest 7087 Koleżanek i Kolegów, którzy pełnią 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w 
niżej wymienionych specjalnościach:

• konstrukcyjno-budowlanej  .  .  .  .  .  .  . 3720 .  .  (52,50%)
• instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń cieplnych,  
wentylacyjnych, gazowych,  
wodociągowych i kanalizacyjnych   .  . 1436 .  .  (20,26%)

• instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych .  .  .  .  .  .  .  .  . 1233 .  .  .(17,40%)

• drogowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  298 .  .  .  (4,20%)
• wodno-melioracyjnej*  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .155 .  .  .  (2,19%)
• kolejowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86 .  .  .  (1,21%)
• telekomunikacyjnej   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61 .  .  .  (0,86%)
• architektonicznej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56 .  .  .  (0,79%)
• mostowej .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42 .  .  .  (0,59%)

* Decyzje o stwierdzeniu kwalifikacji do pełnienia samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie w specjalności wodno-melioracyjnej by-
ły wydawane w okresie od 1 kwietnia 1975 r. do 14 lutego 1995 r. i pozosta-
ły w mocy zgodnie z zasadą zachowywania praw dobrze nabytych.

* * *

Dane statystyczne o członkach ŁOIIB według kryteriów:

wykształcenia:

– 3614 inżynierów stanowi 50,99% członków Izby
– 3204 techników stanowi 45,21% członków Izby
– 269 majstrów stanowi 3,80% członków Izby

wieku:

– 441 członków (6,22%) w wieku od 26 do 35 lat,
– 744 członków (10,50%) w wieku od 36 do 45 lat,
– 2486 członków (35,08%) w wieku od 46 do 55 lat,

N a s z a  I z b a  w  s t a t y s t y c e
(dane z 4 lutego 2008 r.)

– 2602 członków (36,72%) w wieku od 56 do 65 lat,
– 814 członków (11,49%) w wieku powyżej 65 lat.

płci:

W naszym gronie mamy 828 Koleżanek (11,68%) oraz 6259 
Kolegów (88,32%).

miejsca zamieszkania:

dzielnica Łódź-Bałuty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 959  .  (13,53%)
dzielnica Łódź-Polesie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  791  .  .(11,16%)
dzielnica Łódź-Widzew   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 600  .  .  (8,47%)
dzielnica Łódź-Górna   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 580  .  .  (8,18%)
powiat bełchatowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 439  .  .  (6,19%)
powiat zgierski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350  .  .  (4,94%)
Piotrków Trybunalski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 343  .  .  (4,84%)
powiat pabianicki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  314  .  .  (4,43%)
powiat sieradzki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242  .  .  (3,41%)
dzielnica Łódź-Śródmieście .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 242  .  .  (3,41%)
powiat tomaszowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 238  .  .  (3,36%)
powiat radomszczański  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215  .  .  (3,03%)
powiat kutnowski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  211  .  .  (2,98%)
Skierniewice.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198  .  .  (2,79%)
powiat łowicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163  .  .  (2,30%)
powiat wieluński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160  .  .  (2,26%)
powiat łódzki wschodni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  158  .  .  (2,23%)
powiat opoczyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156  .  .  (2,20%)
powiat piotrkowski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151  .  .  (2,13%)
powiat zduńskowolski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105  .  .  (1,48%)
powiat łaski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89  .  .  (1,26%)
powiat pajęczański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83  .  .  (1,17%)
powiat rawski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72  .  .  (1,02%)
powiat poddębicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61  .  .  (0,86%)
powiat skierniewicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53  .  .  (0,75%)
powiat łęczycki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52  .  .  (0,73%)
powiat brzeziński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30  .  .  (0,42%)
powiat wieruszowski   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26  .  .  (0,37%)

* * *

Należy dodać, że pełne prawa członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa posiadają 6642 osoby, ponieważ 
413 osób zostało zawieszonych na swój wniosek z powodu czasowego zaprzestania wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, a 32 osoby zostały zawieszone na wniosek Skarbnika Rady Izby na skutek nieuiszczania 
składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
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mgr inż. Zbysław Kałkowski

urodził się 1 czerwca 1934 r. w Krakowie. W 1957 r. ukoń-
czył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politech-
niki Krakowskiej w specjalności konstrukcje budowlane. 
Ma uprawnienia do projektowania i wykonawstwa bez 
ograniczeń. 

Jest doświadczonym inżynierem-praktykiem oraz wykła-
dowcą akademickim. Od 1991 r. prowadzi własną firmę –
Biuro Inżynierskie Budownictwa. Jest wiceprezesem PIIB 
(II kadencję) i Izby Projektowania Budowlanego, człon-
kiem Rady Programowej „Inżyniera Budownictwa”.

Samorząd – sposób na życie
Wywiad z mgr. inż. Zbysławem Kałkowskim – wiceprezesem Krajowej Rady PIIB

Czy łatwo jest pogodzić liczne pa-
sje, zajęcia i funkcje?

Taaak! Aktywny tryb życia, działanie w 
środowisku zawodowym budowlanych, 
uczestniczenie w wydarzeniach gospo-
darczych kraju – to moja pasja życiowa i 
świadomie założony „sposób na życie”. 
Warto przy tej okazji wspomnieć, że wła-
śnie 1 lutego tego roku mija 50 lat od 
rozpoczęcia mojej pierwszej pracy zawo-
dowej: na budowie Huty Aluminium i 
Elektrowni w Skawinie k. Krakowa. Huty 
już nie ma, elektrownia została przebu-
dowana i postarzała się technologicznie, 
a wspomnienia tych pierwszych dni pra-
cy zawodowej nowo upieczonego inży-
niera dobrze nastrajają do codziennej 
aktywności. A że działam w środowisku i 
organizacjach samorządowych, a w wy-
borach do ich zarządów uzyskuję popar-
cie w głosowaniach – to miłe i mobilizu-
jące!

Jakie problemy z punktu widzenia 
doświadczonego inżyniera-prakty-
ka wydają się Panu najbardziej 
istotne? Jak na przykład wygląda 
obecnie sprawa współpracy z ar-
chitektami?

Działania organizacji zawodowych: sto-
warzyszeń, izb, wydawnictw branżo-
wych winny kłaść szczególny nacisk na 
odpowiedzialność zawodową inżyniera 
i etykę zawodową. W naszych rękach 
jest zarówno stosowanie prawa jak i 
tych zasad, które odrzucają zachowania 
bierne, tolerujące niechlujstwo, niesta-
ranność, żeby nie powiedzieć – nie-
uczciwość w wykonywaniu zawodu. I to 
zarówno na budowie jak i w projekto-
waniu. Inżynier może (i czasem musi) 
powiedzieć NIE na żądania niemożli-
wych przyspieszeń, uproszczeń, na na-
mowy stosowania wadliwych materia-
łów, na zalecenia przełożonych, by od-
bierać roboty źle wykonane, projekty 
niesprawdzone itd.

Pyta Pani o problemy, a za przykład 
podaje „sprawę współpracy z architek-
tami”. Dlaczego? Na czym polega ten 
problem? Fakt, że koledzy architekci 
mają inne niż nasze inżynierskie środo-
wisko wymogi czy zamierzenia w pro-
jektowaniu, a wielu z nich przedkłada 
projektowanie koncepcyjne nad dopra-
cowanie warsztatowych czy nawet rze-
mieślniczych fragmentów dokumenta-
cji. Uważam, że w praktyce zawodowej 
współdziała nam się prawidłowo, że w 
zdecydowanej większości opieramy się 
na uznaniu i dobrej ocenie swoich spe-
cjalności zawodowych. 

Co się zmieniło, a co powinno się 
zmienić w zakresie legislacji w bu-
downictwie?

Na pytanie o niezbędne zmiany w legi-
slacji w budownictwie nie podejmę się 
odpowiedzieć w kilku słowach. To na-
brzmiały już temat. Złe doświadczenia 
przyniósł nam ubiegły rok: kilkakrot-
na zmiana ekipy kierowniczej resortu, 
któremu merytorycznie podlegamy, 
jesienią zmiana filozofii rządu i obna-
żenie nonsensu hasła politycznego o 3 
milionach mieszkań. Prawo budowla-
ne otrzymało kolejne zmiany fragmen-
taryczne (już chyba po raz czterdzie-
sty!), a dość już zaawansowany projekt 
jego nowej wersji dyskutowany w na-

szym środowisku i opiniowany – zo-
stał włożony do szuflady ministerial-
nej. Trwa dyskusja, czy tworzyć cał-
kiem nowe Prawo o zagospodarowa-
niu przestrzennym czy aktualizować 
obowiązujące zapisy. Prawo ochrony 
środowiska w wielu fragmentach unie-
możliwia normalne przygotowanie in-
westycji, zwłaszcza liniowych. Może 
więc rozpoczynający się rok da odpo-
wiedź czy i jak zostaną uregulowane 
sprawy zaległe – są bowiem zdefinio-
wane i określone przez opinie środo-
wisk zawodowych. 

Jest Pan wiceprezesem Izby Pro-
jektowania Budowlanego. Jaką ro-
lę pełni dziś samorząd gospodar-
czy?

Samorząd gospodarczy koncentruje się 
na opiniowaniu działań legislacyjnych 
administracji. Dostarcza jej oceny funk-
cjonowania prawa (szczególnie uchy-
bień w tym zakresie) i formy jego egze-
kwowania. Podpowiada także inne roz-
wiązania. Sądzę, że to ważna i pożytecz-
na działalność. A wewnątrz swojej orga-
nizacji zrzeszone firmy mają możliwość
porównań, ocen, omówienia trudnych 
sytuacji gospodarczej działalności bran-
ży. Dla izb ogólnopolskich interesujące 
jest obserwowanie, jak radzą sobie fir-
my w różnych rejonach kraju. 
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W naszym światku gospodarcza Izba 
Projektowania Budowlanego blisko i 
owocnie współdziała na tym polu z izbą 
samorządową. Wspólnie organizujemy 
imprezy o charakterze szkoleniowym 
(kilka w roku) oraz podejmujemy inne 
inicjatywy dla znacznego grona człon-
ków obu izb.

Jakie znaczenie dla środowiska ma 
organizowany przez Pana przegląd 
„Projekt Inżynierski Roku”?

Przegląd prac projektowych, nazywany 
„Projektem Inżynierskim Roku”, organi-
zowany jest w dwuletnim cyklu przez 
Izbę Projektowania Budowlanego. Po-
nad stu jej członków to firmy i pracownie
projektowe. Powstają w nich bardzo cie-
kawe i wartościowe projekty, w różnych 
stadiach i branżach, przeznaczone do re-
alizacji lub tylko koncepcyjne czy studyj-
ne. Celem przeglądu jest stworzenie ze-
społom autorskim (bo dziś projekt inży-
nierski nie powstaje jako dzieło jednej 
osoby) możliwości pokazania swojej 
pracy szerszemu gronu projektantów. 
Do tego dbamy o oprawę, wydawnictwo 
i – jeśli się udaje – nagrody dla cieka-
wych prac. Tu podkreślam, że jest to 
przegląd, a nie konkurs: ma regulamin 
uproszczony, a oceny prac służą jedynie 
wskazaniu tych, które mogą zostać na-
grodzone. Najważniejsze jest zaprezen-
towanie się autorów. Warto nadmienić, 
że w ubiegłym roku mogliśmy wręczyć 
trzy nagrody pieniężne ufundowane 
przez Ministra i Prezesów obu Izb.

Jako wiceprezes Krajowej Rady 
PIIB, koordynujący działalność 
okręgowych izb, ma Pan z pewno-
ścią dobre rozeznanie co do ich 
funkcjonowania. Jak ocenia Pan 
zatem pracę Łódzkiej OIIB?

To dla mnie szczególnie pasjonująca 
część działań w Izbie. Jestem zaprasza-
ny na posiedzenia plenarne Rad izb 
okręgowych i – jeśli tylko czas i normal-
ne obowiązki zawodowe pozwalają – 
staram się w spotkaniach tych uczestni-
czyć. Obrady te mają program bliższy 
sprawom członków, realizacji przepi-

sów prawa czy sprawności pracy urzę-
dów administracji. Nie do przecenienia 
jest też bezpośredni kontakt z wieloma 
kolegami – tzw. „rozmowy kuluarowe” 
w przerwach i poza salą obrad. Podkre-
ślam to, co na wstępie powiedziałem, że 
jest to pasjonujące: poglądy na wykony-
wanie naszego zawodu, jakie mają kole-
dzy z dużych ośrodków (Śląsk, Kraków, 
Łódź) i z terenów o znacznie mniej in-
tensywnej działalności inwestycyjnej 
(np. z terenów przygranicznych czy z 
małych ośrodków), oceny tego co się 
dzieje w Izbie Krajowej i okręgowej, 
rozmowy z cyklu „co mi daje należenie 
do izby”, o obowiązku obligatoryjnej 
przynależności itd. Wysłuchane tam 
opinie, uwagi, krytyki, oznaki zdener-
wowania nonsensami codzienności są 
mi przydatne w formułowaniu opinii 
czy projektów przepisów prawnych. W 
obradach Rady Łódzkiej OIIB podoba 
mi się stanowczość i celność wygłasza-
nych opinii, ocenianie propozycji przed-
stawianych przez „szefa” Rady czy jej 
Prezydium. Izba podejmuje i realizuje 
– co podkreślam – własne działania, 
dobrze postrzegane w naszym izbowym 
środowisku, np. cykliczne konferencje 
merytoryczne. W swoim gronie Kole-
dzy potrafili stworzyć koleżeńską at-
mosferę.

Jaka powinna być rola prasy samo-
rządowej i czy jest ona spełniana?

Cieszyć może „okrzepnięcie” naszego śro-
dowiskowego miesięcznika „Inżynier 
Budownictwa”. Poród był trudny i długi, 
okres niemowlęctwa nie był wolny od 
chorób i stanów zapalnych... Ale teraz pi-
smo ma już piękną, młodzieńczą formę, a 
w maju ukaże się numer pięćdziesiąty! 
Jest w nim wiele interesujących artyku-
łów, można dowiadywać się o proble-
mach, które poruszają czytelnicy. Wszy-
scy członkowie Izby otrzymują kolejne 
numery przesyłką pocztową i – mam 
przekonanie, poparte własnymi obserwa-
cjami – że zmniejsza się liczba tych, którzy 
nawet nie rozcinają folii ochronnej prze-
syłki. A podobno, jeszcze rok – dwa lata 
temu było takich przypadków dużo!

Warte podkreślenia jest także to, że 
prawie wszystkie izby okręgowe zapew-
niają swoim członkom bezpłatne lub 
zniżkowe prenumeraty czasopism bran-
żowych, wydawanych przez stowarzy-
szenia inżynieryjno-techniczne. Dało to 
w rezultacie znaczący wzrost nakładów 
tych czasopism. To cieszy, ale do po-
wszechności czytelnictwa wydawnictw 
technicznych w środowisku i tak jeszcze 
daleko. Suma nakładów wszystkich 
tych wydawnictw stanowi zaledwie kil-
kanaście procent liczby członków Izby 
czynnych zawodowo.

Przed nami VII Krajowy Zjazd PIIB 
oraz nierozwiązany jeszcze pro-
blem zmian w podstawowych do-
kumentach Izby. W jakim kierunku 
powinny one pójść?

Delegaci na VII Zjazd PIIB otrzymają 
materiały informacyjne i projekty uch-
wał dotyczące zmian w Statucie Izby i 
regulaminach jej organów. Warto przy-
pomnieć, że w czasie VI Zjazdu PIIB w 
2007 roku nie doszło do debaty i podję-
cia takich uchwał, mimo ich wcześniej-
szego przygotowania. Taką decyzję po-
djął Zjazd. Teraz aktualizacja tych pod-
stawowych dokumentów jest już nie-
zbędna.

Komisja Prawno-Regulaminowa Kra-
jowej Rady PIIB po długiej pracy przygo-
towała projekty odpowiednich uchwał. 
Obecnie wszystkie Rady okręgowe zapo-
znają się z nimi i – jeśli trzeba – przygoto-
wują swoje opinie. Nowe zapisy uwzglę-
dnią zmiany w prawie państwowym, po-
rządkowe wewnętrzne działania orga-
nów Izby i inne sprawy podniesione w 
dyskusjach środowiskowych. Czas jesz-
cze na ich prezentowanie – ważne jest, 
że delegaci na Zjazd jeszcze będą mieli 
możliwość przygotowania swoich opinii 
przed spotkaniem zjazdowym. Miejmy 
nadzieję, że tym razem Zjazd podejmie 
wszystkie niezbędne uchwały.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

przygotowała  
Renata Włostowska
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VII Zjazd
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5 kwietnia 2008 r. w dużej sali obrad Rady Miasta Łodzi odbędzie się VII Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, który został zwołany przez Radę naszej Izby – zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z 15 grud-
nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – jako zwyczajny 
zjazd sprawozdawczy. Jeszcze przed tym ważnym wydarzeniem wszyscy czytelnicy „Kwartalnika Łódzkiego” mają 
możliwość zapoznać się z treścią sprawozdań, jakie podczas obrad przedstawią przewodniczący trzech organów 
Izby: Rady, Komisji Kwalifikacyjnej oraz Sądu Dyscyplinarnego. W tym roku bowiem, nie wiadomo dlaczego, rzecz-
nik-koordynator udostępnił nam jedynie „Informację o działalności w 2007 roku”. Ponadto, publikujemy również 
sprawozdania z działalności Punktów Informacyjnych ŁOIIB, jakie nadesłali nam ich organizatorzy.

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

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

Sprawozdanie z działalności Rady ŁOIIB w 2007 roku
Sprawozdanie zawiera zarys najważ-
niejszych dokonań zrealizowanych na 
przestrzeni 2007 roku. Bardziej szcze-
gółowe informacje publikujemy co trzy 
miesiące w „Kwartalniku Łódzkim” – 
biuletynie informacyjnym Łódzkiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa.

Izba w statystyce

1 stycznia 2008 r. na liście członków 
ŁOIIB widniały nazwiska 7061 Kole-
żanek i Kolegów, co oznacza, że per sal-
do przybyło nam 352 członków, czyli 
5,25% stanu wyjściowego. W ciągu całe-
go 2007 roku na listę członków naszej 
Izby zostało wpisanych 511 osób, z cze-
go 81 osób po raz drugi; 85 osób wzno-
wiło uprzednio zawieszone członko-
stwo, zmarło 17 osób, do innych izb 
przeniosły się 2 osoby, a na własny 
wniosek skreślono 19 osób. Ponadto, 
Rada skreśliła 123 osoby z powodu nie-
opłacania składek przez okres jednego 
roku, czyli w związku z art. 42 ust. 2 
ustawy samorządowej.

W ciągu całego 2007 roku zostało za-
wieszonych w prawach członka 258 
osób; z tej liczby 136 osób zawieszono 
na własny wniosek, a 122 osoby z po-
wodu nieuiszczania składek członkow-

skich przez okres dłuższy niż 6 miesię-
cy, to znaczy w związku z art. 42 ust. 3 
pkt 3 ustawy. W sumie 1 stycznia 2008 r. 
zawieszonych w prawach członka było 
450 osób, czyli 6,37%, co oznacza, że 
pełnię praw członkowskich posiadało 
6611 osób.

Członkowie ŁOIIB pełnią samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie 
w zasadzie we wszystkich specjalno-
ściach (oprócz wyburzeniowej) w pro-
porcjach podanych w tabeli:

W porównaniu ze sprawozdaniem 
ubiegłorocznym zestawienie powyższe 
wzbogaciliśmy o specjalność wodno-
-melioracyjną, która funkcjonowała w 
okresie od 1 kwietnia 1975 r. do 14 lute-
go 1995 r.

Aktualnie inżynierowie stanowią 
50,99% członków Izby, technicy 45,23%, 
a majstrowie 3,78%. W naszym gronie 
mamy 823 przedstawicielki płci pięk-
nej, a zatem stanowią one 11,66% człon-
ków Izby.

Nazwa specjalności
Liczba 

członków
Udział 
proc.

konstrukcyjno-budowlana 3709 52,53%

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

1429 20,24%

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych

1228 17,39%

drogowa 298 4,22%

wodno-melioracyjna 156 2,21%

kolejowa 83 1,18%

telekomunikacyjna 61 0,86%

architektoniczna 56 0,79%

mostowa 41 0,58%
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zujemy je na zasadzie „non profit” przy
niskiej odpłatności uczestników. W pierw-
szym kursie wzięło udział 14 osób.

Proces podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych może skutecznie wspierać 
czytelnictwo czasopism naukowo-tech-
nicznych. W ubiegłym roku każdy czło-
nek naszej Izby miał możliwość zapre-
numerowania dowolnej liczby egzem-
plarzy spośród 15 oferowanych tytułów 
przy odpłatności 2,50 zł za jeden eg-
zemplarz. Z możliwości tej skorzystało 
216 Koleżanek i Kolegów, którzy zapre-
numerowali w sumie 447 egzemplarzy. 
W podziale na poszczególne tytuły wy-
gląda to następująco:

„Inżynieria i Budownictwo” 67

„Przegląd Budowlany” 60

„Elektroinstalator” 51

„Materiały Budowlane” 46

„Biuletyn INPE” 43

„Wiadomości Projektanta 
Budownictwa”

38

„Polski Instalator” 38

„Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, 
Wentylacja”

30

„Gaz, Woda i Technika 
Sanitarna”

22

„Drogownictwo” 17

„Wiadomości Melioracyjne i 
Łąkarskie”

12

„Gospodarka Wodna” 10

„Technika Transportu 
Szynowego”

7

„Przegląd Telekomunikacyjny” 3

„Wiadomości Naftowe i 
Gazownicze”

3

W tym zakresie tendencja spadkowa 
została wreszcie zahamowana i w rezulta-
cie 216 osób (tyle samo co w ubiegłym 
roku) zaprenumerowało o 39 egzempla-
rzy więcej niż w 2006 roku. Byłby to może 
jakiś powód do zadowolenia, gdyby nie 

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych,  

Etyki i Ochrony Zawodu w 2007 r.

W roku 2007 Zespół Rady ŁOIIB ds. Prawno-Regulaminowych, Etyki i Ochrony Zawodu 
pracował w składzie: Piotr Filipowicz (przewodniczący), Piotr Parkitny (zastępca prze-
wodniczącego) oraz członkowie: Bogumił Cudzich, Andrzej Gorzkiewicz, Dariusz 
Ostalski, Janusz Wisiński.

W pierwszym półroczu działalność Zespołu poświęcona była niemal wyłącznie wy-
pracowaniu stanowiska Izby w sprawie kolejnych, przedstawionych do konsultacji, wer-
sji projektu nowej ustawy Prawo budowlane. Posiedzenia Zespołu poświęcone tej pro-
blematyce odbyły się w dniach 11 kwietnia i 11 maja 2007 r. Z przykrością należy stwier-
dzić, że w posiedzeniu w dniu 11 maja 2007 r. wzięły udział tylko dwie osoby. Wy-
pracowane na posiedzeniach Zespołu stanowisko prezentowane było w toku prac 
Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB przez przewodniczącego Zespołu.

W wielu przypadkach odnieśliśmy się krytycznie do rozwiązań proponowanych w 
kolejnych wersjach projektu ustawy Prawo budowlane. Chodziło przede wszystkim o 
utrzymanie zasady obowiązkowego pełnienia nadzoru autorskiego na żądanie, a nie na 
zlecenie inwestora, utworzenie prywatnych komercyjnych firm w miejsce powiatowych
inspektoratów nadzoru budowlanego oraz dopuszczenie do zawodu audytora energe-
tycznego osób niezwiązanych zawodowo z budownictwem. Niestety, stanowisko PIIB 
nie znalazło w większości przypadków akceptacji czynników odpowiedzialnych za osta-
teczny kształt ustawy. Jak wiadomo, nowe Prawo budowlane nie zostało uchwalone ze 
względu na rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory.

W pierwszym kwartale 2007 r. zajmowaliśmy się ponadto opiniowaniem projektu 
ustawy o biegłych w postępowaniu sądowym oraz innych postępowaniach prowadzo-
nych na podstawie ustaw oraz projektu zmiany rozporządzenia ministra budownictwa 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Po przerwie wakacyjnej działania Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB, a co za 
tym idzie również Zespołu Rady ds. Prawno-Regulaminowyh, Etyki i Ochrony Zawodu 
ŁOIIB skupiły się wokół zmian w podstawowych dokumentach PIIB przygotowywanych 
do uchwalenia na VII Zjeździe PIIB.

Do końca roku 2007 wypracowano stanowisko w sprawie Zasad gospodarki finanso-
wej PIIB. W chwili obecnej prowadzone są prace nad zmianami w Statucie i regulami-
nach organów Izby. Wiele emocji i kontrowersji wzbudza propozycja zniesienia dotych-
czas obowiązujących zasad kadencyjności w wyborach do władz Izby przewidzianych w 
roku 2010.

Przewodniczący Zespołu 
Piotr Filipowicz

trum Samokształcenia ŁOIIB. Na prze-
strzeni 2007 roku zorganizowaliśmy w 
sumie 36 szkoleń (o 7 więcej niż rok 
wcześniej), w których wzięło udział 720 
osób, w tym 652 członków Izby. Daje to 
średnią frekwencję 20 osób w ogóle, a 
18,1 osób w przypadku uwzględnienia 
wyłącznie członków ŁOIIB. Wynika 
stąd, że nadal odstajemy od osiągnięć 
2004 roku, kiedy to przeszkoliliśmy 
1008 osób, a na jedno szkolenie przy-
chodziło średnio 36 osób.

Realizując zgłaszane zapotrzebowanie 
zorganizowaliśmy w listopadzie 2007 r. 
pierwszy z planowanej serii kursów ob-
sługi oprogramowania AutoCAD. Organi-

W podsumowaniu można stwierdzić, 
że stan osobowy Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa jest 
obecnie ustabilizowany z nieznaczną, 
bo około pięcioprocentową, tendencją 
wzrostu.

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych

Jeden z podstawowych obowiązków 
Izby, jakim jest udzielanie pomocy 
członkom samorządu w zakresie pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych, re-
alizowaliśmy przede wszystkim po-
przez organizację nieodpłatnych szko-
leń oraz udostępnianie zasobów Cen-
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fakt, że czytelnictwem czasopism nauko-
wo-technicznych zainteresowana jest tak 
nieliczna grupa członków Izby (3,06%).

Proces doskonalenia kwalifikacji za-
wodowych wspierany jest również przez 
prowadzoną w Izbie działalność wydaw-
niczą, dzięki czemu co 3 miesiące do rąk 
każdego członka ŁOIIB trafia egzemplarz
„Kwartalnika Łódzkiego”, a w grudniu 
ubiegłego roku dodatkowo kieszonkowy 
kalendarz na 2008 rok zawierający ko-
lejną nowelizację ustawy Prawo budow-
lane oraz pierwszą część Rozporządzenia 
ministra infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie.

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

W 2007 roku podjęliśmy wstępne 
działania zmierzające do zorganizowa-
nia intensywnych kursów nauki języ-
ków obcych oraz obsługi komputera 
(współfinansowanych przez Unię Euro-
pejską). W tym celu w nr. II/2007(15) 
„Kwartalnika Łódzkiego” zamieściliśmy 
stosowne informacje wraz z ankietą, 
której wypełnienie i przesłanie do biu-
ra Izby było koniecznym warunkiem 
dokonania rezerwacji. W okresie od 
czerwca do końca 2007 r. wpłynęło 397 
zgłoszeń, w tym 270 z terenu Łodzi. 
Istnieją zatem realne szanse na urucho-
mienie tego rodzaju kursów we wrze-
śniu 2008 roku.

Pomoc udzielana członkom Izby

W ramach prowadzonej od 2004 roku 
działalności samopomocowej przyzna-
jemy bezzwrotne zapomogi osobom 
znajdującym się w szczególnie trudnej 
sytuacji finansowej oraz zapomogi po-
śmiertne wypłacane rodzinom zmar-
łych Koleżanek i Kolegów. W 2007 roku 
wpłynęło 25 wniosków o zapomogi, a 
Prezydium Rady – na wniosek Zespołu 
Rady ds. Działalności Samopomocowej 

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Członkowskich  

w 2007 r.

Zespół Rady ŁOIIB ds. Członkowskich w roku 2007 pracował początkowo w składzie 
sześcioosobowym, a następnie został powiększony (na mocy uchwały nr 47/II Prezydium 
Rady ŁOIIB z dnia 16 maja 2007 roku) do siedmiu osób. Na mocy tej uchwały w skład 
Zespołu dokooptowano kol. Bogdana Jańca. Potrzeba poszerzenia składu osobowego 
była spowodowana trudnościami komunikacyjnymi i – co za tym idzie – problemami z 
dojazdem na posiedzenie kolegów zamieszkałych poza terenem Łodzi.

Zespół w okresie sprawozdawczym spotykał się na posiedzeniach w ostatnim dniu 
roboczym każdego miesiąca, łącznie 12 razy. Na posiedzeniach w okresie sprawozdaw-
czym rozpatrzono ogółem 529 wniosków o wpis na listę członków ŁOIIB. W rozpatrzo-
nych wnioskach sporą grupę stanowili nasi byli członkowie, którzy z różnych powodów, 
w trybie art. 42 ust. 2 ustawy o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z późn. zm.), zostali skreśleni i postano-
wili ponownie złożyć wnioski o wpis na listę członków.

W przekroju minionego roku średnia frekwencja członków Zespołu wynosiła nieco 
ponad 54%. Należy również zauważyć, że członkowie Zespołu w okresie sprawozdaw-
czym byli powoływani przez Przewodniczącego Rady ŁOIIB do składu osobowego komi-
sji wydających decyzję o przyjęciu, skreśleniu bądź zawieszeniu członków naszej Izby.

Przewodniczący Zespołu 
Wiesław Sienkiewicz

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Działalności Samopomocowej  

w 2007 r.

Rada ŁOIIB powołała Zespół w składzie: Danuta Ulańska (przewodnicząca) oraz człon-
kowie: Ryszard Gierak, Roman Kostyła, Adam Różycki, Andrzej Świstek, Tomasz 
Wyrzykowski.

Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, gdy napływają wnioski członków 
Izby o udzielenie pomocy finansowej. Na pięciu posiedzeniach Zespół rozpatrzył 26
wniosków, przyznał 24 zapomogi, odmówił przyznania zapomogi 2 osobom. Spośród 
rozpatrzonych wniosków aż 14 dotyczyło zapomóg przyznanych rodzinom zmarłych 
kolegów. Na wszystkie zapomogi w 2007 r. Rada na wnioski Zespołu rozdysponowała 
sumę 42330 zł.

Poprawa sytuacji na rynku budowlanym i radykalne zmniejszenie bezrobocia mają 
odzwierciedlenie w liczbie i treści wniosków o zapomogi. Obecnie najczęściej pomaga-
my materialnie kolegom dotkniętym chorobą, którzy mają na utrzymaniu rodzinę. 

Prezydium Rady ŁOIIB na posiedzeniu w dniu 10 października 2007 r. wprowadziło 
zmiany do Regulaminu działalności samopomocowej, które dotyczą warunków przy-
znawania pomocy finansowej. Rada może obecnie przyznać zapomogę kolegom mają-
cym co najmniej dwuletni staż członkowski w Izbie i nie częściej niż raz na 3 lata. Zmiany 
te zatwierdziła Rada na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2007 r. 

Przyczyną wprowadzenia zmian była konieczność dostosowania wymogów do dłuż-
szego okresu istnienia i działalności Izby oraz preferowanie członków z długoletnim 
stażem członkowskim i składkowym.

Przewodnicząca Zespołu 
Danuta Ulańska

– przyznało w sumie 24 zapomogi na 
ogólną kwotę 42 330 zł. W rozbiciu na 
poszczególne kategorie przyznano: 14 
zapomóg pośmiertnych, dwie zapomo-
gi członkowskie oraz 7 zapomóg loso-
wych w związku z długotrwałą chorobą, 

a jedną w związku z trudną sytuacją 
materialną.

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

Inną formą pomocy prawnej są pi-
semne interpretacje zakresu uprawnień 
budowlanych, których w 2007 roku do-
konano w sumie 78. W tym 69 na wnio-
sek członków Izby, a 9 na wniosek orga-
nów administracji rządowej i samorzą-
dowej, jak również innych instytucji, 
które miały w tym interes prawny.

Podobnie jak w latach ubiegłych 
nadal bezpłatnie wydawaliśmy druko-
wane przez naszą Izbę książki praktyki 
zawodowej, których w 2007 r. zareje-
strowano w sumie 647.

Współpraca z innymi 
organizacjami

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

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

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Zamówień Publicznych  

w 2007 r.

W 2007 r. Zespół kontynuował działalność w składzie: Roman Kostyła (przewodniczą-
cy), Maria Bujacz, Bogdan Janiec, Kazimierz Jakubowski, Andrzej Masztanowicz, 
Krzysztof Stelągowski, Jan Stocki. Członkowie ŁOIIB nie wnieśli do Zespołu w tym okre-
sie żadnych spraw związanych z problematyką zamówień publicznych.

Przewodniczący Zespołu 
Roman Kostyła

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego  

w 2007 r.

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

1. Szkolenia
W okresie sprawozdawczym odbyło się 38 szkoleń, w tym 6 poza siedzibą ŁOIIB. W szko-
leniach wzięło udział 1005 członków Izby oraz 100 członków stowarzyszeń naukowo-
-technicznych współpracujących z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

2. Kursy
W roku 2007 zorganizowano w Izbie 3 kursy przygotowujące do egzaminu na uprawnie-
nia budowlane dla wszystkich specjalności. Kursy odbywały się w siedzibie ŁOIIB przy 
ul. Północnej 39. Uczestnicy kursu otrzymywali komplet materiałów przygotowanych 
przez ŁOIIB. Materiały zawierały aktualne przepisy, które zostały ogłoszone w wykazie 
przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną jako obowiązujące w danej sesji egzaminacyjnej.
Kurs obejmował 140 godzin wykładowych, w tym testy. Kursy odbyły się w terminach:
a) od 19 II 2007 do 16 V 2007 – 45 uczestników
b) od 10 IX 2007 do 20 XI 2007 – 19 uczestników
c) od 15 IX 2007 do 24 XI 2007 – 18 uczestników.
Należy nadmienić, iż materiały dotyczące kursów na uprawnienia budowlane przekaza-
no również do Punktów Informacyjnych ŁOIIB w liczbie 6 kompletów (komplet zawierał 
9 tomów) w celu wykorzystania ich w środowisku.
W siedzibie Izby w dniach od 5 listopada 2007 r. do 22 listopada 2007 r. odbył się dla 
członków Izby kurs pt. „AutoCAD – podstawy tworzenia dokumentacji technicznej”. 
Program kursu obejmował 30 godzin zajęć, w tym 18 godzin wykładów i 12 godzin ćwi-
czeń. Kurs odbywał się w dni robocze w godz. od 16.00 do 19.00. Udział wzięło 14 osób.

Przewodniczący Zespołu 
Kazimierz Jakubowski

Sprawozdanie z działalności  
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Inwestycji Własnych 

w 2007 r.

Zespół pracował w następującym składzie: Agnieszka Jońca (przewodnicząca), Jan 
Stocki, Kazimierz Jakubowski, Krzysztof Giedryś, Piotr Kubicki. W okresie sprawozdaw-
czym odbyły się cztery posiedzenia Zespołu: 24 I, 4 V, 28 V, 5 XI, na których:
– rozwiązywano problemy organizacyjne Zespołu i przydzielono zadania dotyczące 

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

usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji, a następnie sprawdzono popraw-
ność ich wykonania,

– negocjowano zakres i ceny robót zlecanych przez ŁOIIB.
Dokonano odbioru drogi dojazdowej i chodnika z kostki betonowej typu Polbruk w czę-
ści frontowej nieruchomości.

Przewodnicząca Zespołu 
Agnieszka Jońca
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udziale przedstawicieli Izby w organi-
zowanych kilkakrotnie w ciągu roku 
spotkaniach z Powiatowymi Inspekto-
rami Nadzoru Budowlanego.

Spektakularnym wydarzeniem było 
wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Stałej 
Podkomisji ds. Budownictwa, Gospo-
darki Przestrzennej i Mieszkaniowej. 
Miało ono miejsce 20 marca 2007 r. w 
siedzibie naszej Izby przy udziale m.in. 
Prezesa Krajowej Rady PIIB prof. Zbi-
gniewa Grabowskiego, pani Elżbiety 
Janiszewskiej-Kuropatwy – podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie Budownictwa 
oraz działaczy zarówno Krajowej Izby 
Inżynierów Budownictwa jak i Łódzkiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa. Przybyli na to posiedzenie posło-
wie Sejmu RP piątej  kadencji mieli moż-
liwość zwiedzić siedzibę naszej Izby oraz 
wysłuchać postulatów zgłoszonych przez 
działaczy samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa.

W 2004 roku weszło w życie porozu-
mienie o współpracy pomiędzy ŁOIIB a 
12 Oddziałami Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych działających na terenie 
Łodzi i województwa łódzkiego w obsza-
rze szeroko rozumianego budownictwa. 
Porozumienie to było w 2007 roku reali-
zowane głównie przy udziale Oddziałów 
Łódzkich: Polskiego Związku Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich oraz Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Ko-
munikacji RP. Rezultatem tej współpracy 
było między innymi wyjazdowe posiedze-
nie Zarządu Oddziału Łódzkiego PZITB, 
które odbyło się 7 listopada 2007 r. w sie-
dzibie naszej Izby, jak również wspólna 
organizacja Konkursu imienia prof. 
Władysława Kuczyńskiego na najlepszą 
pracę dyplomową wykonaną przez stu-
dentów Wydziału Budownictwa, Archi-
tektury i Inżynierii Środowiska PŁ.

Odnotować należy również współ-
pracę z Izbą Projektowania Budowla-
nego, która jest rezultatem nie tylko 
więzi personalnych (prezesem IPB od 
początku jest kolega Ksawery Krassow-
ski, działacz naszej Izby), lecz przede 
wszystkim skutkiem wspólnych zainte-

Sprawozdanie z działalności  
pełnomocnika Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa ds. Programów Kształcenia  
w 2007 r.

Działania pełnomocnika związane były z:
1. Wdrażaniem do programów studiów przedmiotów o charakterze zawodowym, stano-

wiących podstawę działalności zawodowej (prawo budowlane, kosztorysowanie,  
bezpieczeństwo pożarowe).

2. Działaniem na rzecz poprawy jakości praktyk przez rozszerzanie kontaktów z firma-
mi, głównie wykonawczymi (Skanska, Hochtief).

3. Współudziałem w modernizacji programów, mających na celu kształtowanie syl-
wetki inżyniera, zgodnej z oczekiwaniami szeroko pojmowanego „rynku budow-
lanego”.

4. Współudziałem przy tworzeniu uniwersalnego kierunku kształcenia, łączącego kształ-
cenie architekta i inżyniera budownictwa. 

5. Udziałem w konferencjach dydaktycznych.
6. Udziałem w Radach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

dr inż. Jan Kozicki

Sprawozdanie z działalności  
Fundacji Wspierania Seniorów Środowisk Inteligenckich  

w 2007 r.

W okresie sprawozdawczym funkcjonowanie Fundacji skupiało się na kontynuowaniu i 
rozwijaniu podjętych uprzednio działań polegających na:
• organizowaniu opieki domowej (w tym medycznej) dla osób starszych, chorych i nie-

pełnosprawnych, będących seniorami środowisk założycielskich Fundacji,
• uruchomieniu systemu ewidencjonowania i dokumentowania procedur opiekuń-

czych oraz osób objętych różnymi formami wsparcia przez Fundację,
• pozyskiwaniu środków finansowych niezbędnych do prowadzenia działalności, po-

chodzących z:
– dofinansowania stałego lub doraźnego od fundatorów (tj. założycielskich organi-

zacji samorządów zawodowych z terenu woj. łódzkiego),
– ze sprzedaży aukcyjnej prac i wyrobów artystycznych (m.in. obrazów, rzeźb, grafi-

ki, zbiorów rękodzielnictwa, kolekcji fotograficznych, numizmatycznych, bibliofil-
skich, filatelistycznych etc.) – pochodzących głównie z darowizn przyjaciół i pod-
opiecznych Fundacji oraz ich rodzin,

– odpłatności za świadczone usługi poradnictwa i doradztwa medycznego, prawne-
go oraz architektoniczno-budowlanego,

• zbieraniu i sprawdzaniu ofert przyjęcia lub nabycia nieruchomości gruntowo-bu-
dowlanych w celu uruchomienia (lub wybudowania) stałego ośrodka opiekuńczego 
dla seniorów,

• uzyskaniu pozytywnych notyfikacji prowadzonej działalności opiekuńczo-chary-
tatywnej, niezbędnych do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego 
(OPP).
Ukoronowaniem dotychczasowych działań i starań władz Fundacji stało się wpi-

sanie z dniem 8 października 2007 roku tej jednostki do rejestru pozarządowych 
Organizacji Pożytku Publicznego. Tym samym Fundacja otrzymała pełne uprawnie-
nia do pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe, m.in. z zadeklarowa-
nych przez osoby fizyczne (w tym również prowadzące indywidualną działalność 
gospodarczą opodatkowaną liniowo!) w rozliczeniach rocznych (PIT) – darowizn w 
wysokości do 1% należnego podatku dochodowego za miniony rok obrachunkowy. 
Szczegółowe informacje nt. dysponowania darowiznami zamieszczono na stronie 
www.lod.piib.org.pl.

Andrzej Kuligowski – delegat ŁOIIB, 
członek Rady Fundacji WSŚI
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resowań, takich jak zamówienia publicz-
ne na roboty budowlane oraz cenniki 
usług inżynierskich. Ponadto, zaintere-
sowanie działalnością naszej Izby zaczę-
ły wykazywać funkcjonujące na terenie 
Łodzi organizacje samorządu gospodar-
czego takie jak Łódzka Izba Przemysło-
wo-Handlowa oraz delegatura Polskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej Budowni-
ctwa, a także Polska Izba Gospodarcza 
Rusztowań z siedzibą w Poznaniu.

W 2007 roku kontynuowaliśmy 
współpracę z Wydziałem Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska 
Politechniki Łódzkiej. Sprawozdanie 
pełnomocnika Rady ŁOIIB ds. Progra-
mów Kształcenia jest dołączone do ni-
niejszego sprawozdania. Pracownicy 
naukowi PŁ w sposób naturalny stano-
wią znaczącą część kadry szkolącej i wy-
kładającej na kursach organizowanych 
przez Izbę. Dzięki funkcjonowaniu sta-
łego kącika w „Kwartalniku Łódzkim” 
członkowie naszej Izby są informowani 
na bieżąco o ważniejszych wydarze-
niach z życia Wydziału.

W ramach współpracy z Wielkopolską 
Okręgowa Izbą Inżynierów Budownictwa 
delegacja naszej Izby w czerwcu 2007 r. 
gościła w Poznaniu, gdzie miało miejsce 
spotkanie z udziałem przedstawicieli w 
sumie czterech Izb Okręgowych.

Jubileusz ŁOIIB

23 marca 2007 r. przypadła piąta rocz-
nica utworzenia naszej Izby, którą po-
stanowiliśmy uczcić przede wszystkim 
poprzez ufundowanie sztandaru. Akcja 
ta udała się znakomicie, dzięki ofiar-
ności Koleżanek i Kolegów, którzy za-
kupili 9 gwoździ (po 500 zł) oraz 28 
cegiełek (po 100 zł). Pięknie wyhafto-
wany przez siostry Karmelitanki Bose 
sztandar został uroczyście poświęcony 
18 marca 2007 r. podczas okoliczno-
ściowej mszy św. odprawionej w ko-
ściele pod wezwaniem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i św. Jana Bosko. Na 
co dzień sztandar wyeksponowany jest 
w specjalnej gablocie umieszczonej w 
Sali Konferencyjnej na I piętrze siedzi-
by ŁOIIB.

23 marca 2007 r. odbyło się „spotka-
nie weteranów”, w którym wzięło udział 
kilku byłych członków Komitetu Orga-
nizacyjnego Izby Inżynierów Budowni-
ctwa oraz kilkunastu byłych członków 
Międzystowarzyszeniowego Komitetu 
Założycielskiego Łódzkiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Po za-
kończeniu tego spotkania, w obecności 
członków Prezydium Rady ŁOIIB, odbyła 
się uroczystość wciągnięcia flagi Izby na
maszt zlokalizowany przed naszą siedzi-
bą  przy ul. Północnej 39.

14 czerwca 2007 r. zorganizowaliśmy 
„Dzień otwarty ŁOIIB”, podczas które-
go można było zwiedzić siedzibę naszej 
Izby i obejrzeć przygotowaną na tę oko-
liczność wystawę oraz wyświetlaną w 
Sali Konferencyjnej prezentację doku-
mentującą dokonania ŁOIIB.

15 czerwca 2007 r. na terenie naszej 
nieruchomości zorganizowaliśmy Pik-
nik Inżynierski, na który zostali zapro-
szeni wszyscy członkowie ŁOIIB (za po-
średnictwem „Kwartalnika Łódzkiego” 
oraz witryny internetowej Izby). Była 
to udana impreza towarzyska, którą po-
stanowiliśmy organizować odtąd w 
każdym roku.

Inna działalność

W 2007 roku prezes Sądu Okręgowego 
w Łodzi kilkakrotnie zwracał się do nas o 
zaopiniowanie kandydatów na biegłych 
sądowych w zakresie budownictwa. 
Wymóg taki wynika z Rozporządzenia 
ministra sprawiedliwości z 24 stycznia 
2005 r. w sprawie biegłych sądowych 
(Dz. U. nr 15, poz. 133). W myśl § 3 ust. 2 
tego rozporządzenia właściwe Okręgowe 
Izby Inżynierów Budownictwa opiniują 
– na wniosek prezesa Sądu Okręgowego 
– kandydatury  wpisanych na listę człon-
ków samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa osób, które wykonują 
wolny zawód, czyli nie pozostają w sto-
sunku pracy z żadnym pracodawcą. W 
celu należytego wywiązania się z tego 
obowiązku Rada ŁOIIB przyjęła odpo-
wiednie procedury postępowania, któ-
rych treść opublikowana jest na stronach 
internetowych Izby.

W tym miejscu należy zauważyć, że 
od 11 stycznia 2007 r. witryna interne-
towa ŁOIIB została zmodernizowana, 
dzięki czemu stała się bardziej przejrzy-
sta i funkcjonalna. Notujemy przy tym 
dynamiczny przyrost odwiedzin. O ile 
w 2004 r. było ich zaledwie 10.168, to 
dwa lata później już 32.168, a przez cały 
2007 rok zarejestrowano rekordową 
liczbę 85.213 odwiedzin.

W okresie sprawozdawczym konty-
nuowaliśmy rozpoczętą w 2006 roku 
działalność gospodarczą, głównie w 
formie odpłatnych kursów przygotowu-
jących do egzaminu na uprawnienia 
budowlane, które odbywają się dwa ra-
zy w roku. Przy czym we wrześniu zo-
stały zorganizowane równolegle dwa 
kursy: podstawowy (realizowany od 
poniedziałku do czwartku) oraz week-
endowy (realizowany w piątki, soboty i 
niedziele). Należy zauważyć, że człon-
kowie Izby za kurs płacą o 200-300 zł 
mniej niż pozostałe osoby.

W maju 2007 r. zdobyliśmy się na 
wysiłek wykonania nawierzchni drogi 
dojazdowej na zaplecze nieruchomości 
Izby oraz wymiany starego chodnika 
prowadzącego do centralnego wejścia 
do budynku siedziby naszej Izby. W 
okresie letnim została wykonana beto-
nowa opaska wokół budynku oraz część 
robót niwelacyjnych od strony zachod-
niej i północnej.

Z mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architek-
tów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów Rada zobowiązana jest do 
prowadzenia rejestru członków ukara-
nych przez Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB z 
tytułu odpowiedzialności dyscyplinar-
nej. Wiąże się to z niezbyt miłym obo-
wiązkiem egzekwowania od ukaranych 
osób zwrotu kosztów postępowania są-
dowego. W okresie 2005-2007 zostało 
ukaranych w tym trybie w sumie 7 
osób, spośród których aż trzy nie ure-
gulowały, jak dotąd, ciążącego na nich 
długu.

Andrzej B. Nowakowski 
Przewodniczący Rady ŁOIIB
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Komisja Kwalifikacyjna Łódzkiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa  
w 2007 r. kontynuowała działalność  
w 19-osobowym składzie wybranym na 
V Zjeździe sprawozdawczo-wyborczym 
ŁOIIB, który odbył się 8 kwietnia 2006 r. 
Na początku 2007 r. zmarł członek OKK, 
kolega Roman Jędrzejak. Skład OKK zo-
stał uzupełniony 31 marca 2007 r. na VI 
Zjeździe ŁOIIB poprzez wybór na waku-
jące miejsce kolegi Andrzeja Szymczew-
skiego.

Do głównych zadań Okręgowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej należy prowadze-
nie postępowań kwalifikacyjnych oraz
przeprowadzanie egzaminów na upraw-
nienia budowlane i wydawanie decyzji 
o ich nadaniu względnie o odmowie ich 
nadania. W 2007 r. odbyły się dwie se-
sje egzaminacyjne z egzaminami testo-
wymi i ustnymi: IX wiosenna (od 1 do 
13 czerwca) i X jesienna (od 30 listopa-
da do 11 grudnia). Obie sesje poprze-
dzone były czteromiesięcznym okresem 
przeznaczonym na wnikliwe analizo-
wanie składanych do Izby wniosków i 
kompletowanie niezbędnych dokumen-
tów osób ubiegających się o uzyskanie 
uprawnień budowlanych. Ostatecznie 
komisyjnie kwalifikowano dopuszcze-
nie do egzaminu testowego, względnie 
wydawano postanowienie o uzupełnie-
niu dokumentów lub decyzję o odmo-
wie dopuszczenia do egzaminu. 

W całym procesie postępowania kwa-
lifikacyjnego przestrzegano procedur
wynikających z regulaminów określają-
cych działanie Komisji Kwalifikacyjnej.
Zgodnie z „Regulaminem powoływania 
członków zespołów kwalifikacyjnych i
egzaminacyjnych” na sesję wiosenną i 
jesienną powołano po 4 zespoły kwalifi-
kacyjne. Zespoły pracowały w 4-osobo-
wych składach dostosowanych do przy-
dzielonych im specjalności, łącznie z se-
kretarzem zespołu powoływanym spo-
śród pracowników administracyjnych 
biura ŁOIIB. Na sesję wiosenną powoła-
no 10 zespołów egzaminacyjnych, nato-

miast na sesję jesienną 8, w składach 
odpowiednich do przydzielonych im 
specjalności. W sesji wiosennej w egza-
minach uczestniczyło 35 egzaminato-
rów, w tym 18 członków OKK i 17 z listy 
egzaminatorów OKK oraz 10 sekretarzy 
zespołów egzaminacyjnych. W sesji je-
siennej w egzaminach uczestniczyło 29 
egzaminatorów, w tym 14 członków OKK 
i 15 z listy egzaminatorów OKK oraz 8 
sekretarzy.

Wyniki przeprowadzonych w 2007 r. 
egzaminów na uprawnienia budowla-
ne w poszczególnych specjalnościach 
przedstawiają się następująco (podane 
liczby oznaczają w kolejności: pierwsza 
– liczbę osób zakwalifikowanych do eg-
zaminu, druga – liczbę osób, które przy-
stąpiły do egzaminu, trzecia – liczbę 
osób, które zdały egzamin):
• architektoniczna: 3/3/3
• konstrukcyjno-budowlana: 116/90/80
• instalacyjno-sanitarna: 55/51/47
• instalacyjno-elektryczna: 40/30/28
• drogowa: 31/22/15
• mostowa: 7/6/5
• telekomunikacyjna: 3/2/2
• kolejowa: 1/1/1
Łącznie w 2007 r.: 257/205/181

W poszczególnych specjalnościach 
występowały różne zakresy uprawnień 
budowlanych. W sesji wiosennej złożo-
no wnioski dla 30 zakresów, natomiast 
w sesji jesiennej dla 20 zakresów.

Podsumowując powyższe zestawie-
nie, należy podkreślić, że w 2007 r. po 
raz pierwszy złożono 198 wniosków o 
uzyskanie uprawnień budowlanych 
oraz 70 wniosków o ponowny egzamin 
(w tym o ponowny termin egzaminu 
ustnego). Uprawnienia budowlane uzy-
skało 181 osób.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przy-
gotowała na wniosek Komisji Kwalifi-
kacyjnej ŁOIIB odpowiednie testy dla 
poszczególnych specjalności zakresów 
uprawnień budowlanych, natomiast py-
tania oraz zestawy pytań na egzamin 
ustny przygotowali uprawnieni człon-

kowie OKK, korzystając z Centralnego 
Zasobu Pytań Egzaminacyjnych.

W dwóch terminach odbyły się po-
siedzenia Specjalistycznego Zespołu 
Kwalifikacyjnego Komisji Kwalifikacyj-
nej ŁOIIB dla potrzeb postępowania w 
sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego, w celu sprawdzenia kom-
pletności wniosków i odbycia rozmów z 
członkami Izby ubiegającymi się o uzy-
skanie tytułu rzeczoznawcy budowla-
nego. W efekcie zaopiniowano w 2007 r. 
dwa wnioski do Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, z tego jeden pozytyw-
nie.

W trzech terminach odbyło się posie-
dzenie Specjalistycznego Zespołu Ko-
misji Kwalifikacyjnej powołanego przez
Przewodniczącego OKK dla zaopinio-
wania 5 wniosków członków naszej 
Izby ubiegających się o ustanowienie 
biegłymi sądowymi – wydano 3 opinie 
pozytywne, 1 negatywną, 1 opinii nie 
wydano ze względu na zbyt szeroki 
wnioskowany zakres specjalności na 
biegłego sądowego, wykraczający poza 
kompetencję Izby.

Bieżąca działalność Komisji Kwalifi-
kacyjnej ŁOIIB to: 4 posiedzenia plenar-
ne, 1 posiedzenie organizacyjne OKK 
przed egzaminem na uprawnienia bu-
dowlane IX sesji w czerwcu 2007 r., 
1 posiedzenie przedstawicieli OKK z ar-
chitektami – kandydatami na egzami-
natorów, w wyniku którego rozszerzo-
no listę egzaminatorów OKK o dwóch 
architektów, przyjęcie 23 zarządzeń 
Przewodniczącego Komisji Kwalifika-
cyjnej ŁOIIB, dotyczących organizacji 
sesji egzaminacyjnych i wyznaczających 
składy zespołów: orzekających, opiniu-
jących i specjalistycznych OKK w spra-
wie wydawania postanowień i opinii.

W 2007 r. zarejestrowano 627 książek 
praktyki zawodowej, co wiązało się z ko-
niecznością indywidualnego rozpatrze-
nia każdego wniosku pod kątem posiada-
nego wykształcenia, niezbędnego do roz-
poczęcia praktyki zawodowej. Wymagało 

Sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB w 2007 r.
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to dużego nakładu pracy Przewodni-
czącego OKK oraz pracowników biura 
ŁOIIB obsługujących Komisję Kwalifika-
cyjną. Pracochłonną działalność Komisji 
Kwalifikacyjnej stanowiło udzielanie od-
powiedzi członkom Izby na zapytania do-
tyczące interpretacji posiadanych przez 
nich uprawnień budowlanych lub możli-
wości ich rozszerzania. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż na przestrzeni lat Prawo budowla-
ne ulegało nowelizacji, udzielanie przez 
Komisję Kwalifikacyjną odpowiedzi człon-
kom Izby w zakresie interpretacji pod-
staw prawnych dla uzyskania uprawnień 
było bardzo absorbujące.

Dokonano 95 interpretacji posiada-
nych uprawnień budowlanych i 50 in-

terpretacji przepisów prawa. Wydano 
11 postanowień o wiążącej interpreta-
cji uprawnień budowlanych w trybie 
art. 113 § 2 kpa oraz 8 decyzji o zmianie 
lub odmowie zmiany decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych. W 2007 r. w 
OKK zarejestrowano 481 pism przycho-
dzących oraz 277 pism wychodzących.

Przewodniczący OKK, koordynując 
kompleksowo działalność Komisji Kwa-
lifikacyjnej, ma stały dyżur w środy w
godzinach 15.00-17.00. Zgłaszają się do 
niego członkowie Izby, w większości za-
interesowani zdobyciem uprawnień 
budowlanych. Przewodniczący OKK lub 
jego zastępca w 2007 r. uczestniczyli we 
wszystkich posiedzeniach Rady ŁOIIB 

oraz w posiedzeniach Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej z udziałem przewodni-
czących OKK.

Bieżącą obsługę administracyjną 
Komisji Kwalifikacyjnej w 2007 r. pro-
wadziły z dużym zaangażowaniem dwie 
osoby z biura ŁOIIB z wykształceniem 
prawniczym wymaganym do rozstrzy-
gania problemowych spraw. Należy 
podkreślić również zaangażowanie 
wszystkich członków Komisji Kwalifi-
kacyjnej w operatywne realizowanie 
przydzielonych im przez przewodniczą-
cego zadań.

Przewodniczący Komisji 
Wacław Sawicki

Sprawozdanie z działalności Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB w 2007 r.

W 2007 roku Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB 
pracował w składzie 17-osobowym: 
Grzegorz Rakowski (przewodniczący 
OSD), Andrzej Krzesiński (zastępca 
przewodniczącego OSD), Juliusz Kopy-
towski (sekretarz OSD), Włodzimierz 
Bojanowski, Janusz Buczyński, Piotr 
Garwolski, Tadeusz Gruszczyński, Bo-
gusława Gutowska, Ryszard Kaniecki, 
Grzegorz Kokociński, Andrzej Lipiński, 
Wojciech Majer, Grażyna Orzeł, Janusz 
Skupiński, Stanisław Świątek, Krzysztof 
Werner, Stanisław Wojciechowski.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny spo-
tkał się w pełnym składzie na posiedze-
niu, które odbyło się 4 stycznia 2007 
roku. Przewodniczący OSD oraz po-
szczególni przewodniczący składów 
orzekających przeprowadzili analizę 
spraw prowadzonych przez SD ŁOIIB w 
2006 roku. W ramach analizy omówio-
ne zostały problemy, z jakimi spotkały 
się składy orzekające.

W analizowanym okresie odbyło się 
10 posiedzeń składów orzekających:
• 11 kwietnia 2007 r. – posiedzenie w 

sprawie odpowiedzialności dyscypli-
narnej OSD/2/D/07,

• 18 kwietnia 2007 r. – posiedzenie w 
sprawie odpowiedzialności dyscypli-
narnej OSD/1/D/06, 

• 24 maja 2007 r. – posiedzenie w spra-
wie odpowiedzialności zawodowej 
OSD/3/Z/07,

• 4 lipca 2007 r. – posiedzenie w spra-
wie odpowiedzialności zawodowej 
OSD/4/Z/07,

• 5 lipca 2007 r. – posiedzenie w spra-
wie odpowiedzialności zawodowej 
OSD/3/Z/07, zakończone wydaniem 
postanowienia Nr 1/2007 o zwrocie 
wniosku o ukaranie do ROZ ŁOIIB w 
celu uzupełnienia postępowania wy-
jaśniającego,

• 30 lipca 2007 r. – posiedzenie w spra-
wie odpowiedzialności zawodowej 
OSD/5/Z/07,

• 14 sierpnia 2007 r. – posiedzenie w 
sprawie odpowiedzialności dyscypli-
narnej OSD/1/D/06, zakończone wy-
daniem postanowienia o zawieszeniu 
postępowania do czasu prawomocne-
go rozstrzygnięcia kwestii odpowie-
dzialności karnej obwinionego,

• 11 października 2007 r. – posiedze-
nie w sprawie odpowiedzialności za-
wodowej OSD/8/Z/07, zakończone 
wydaniem Decyzji nr 4/2007 uma-
rzającej postępowanie z uwagi na 
śmierć strony.

• 11 października 2007 r. – posiedze-
nie w sprawie odpowiedzialności za-

wodowej OSD/9/Z/07,
• 11 października 2007 r. – posiedze-

nie w sprawie odpowiedzialności za-
wodowej OSD/10/Z/07.
W analizowanym okresie odbyło się 

również 5 rozpraw:
• 23 maja 2007 r. – rozprawa w sprawie 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, za-
kończona wydaniem Orzeczenia Nr 1/
2007 o ukaraniu z tytułu odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej (SD ŁOIIB wymie-
rzył łączną karę nagany i nałożył na ob-
winionego obowiązek uiszczenia zry-
czałtowanych kosztów postępowania 
dyscyplinarnego w wysokości 1600 zł; 
orzeczenie prawomocne)

• 14 sierpnia 2007 r. – rozprawa w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej OSD/4/Z/07, zakończona odro-
czeniem postępowania do dnia 18 
września 2007 r.

• 22 sierpnia 2007 r. – rozprawa w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej OSD/1/Z/07, zakończona wyda-
niem Decyzji nr 1/2007 uznającej 
obwinionego za winnego popełnie-
nia zarzucanych czynów i orzekają-
cej karę upomnienia (decyzja prawo-
mocna),

• 28 sierpnia 2007 r. – rozprawa w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
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wej OSD/5/Z/07, zakończona wyda-
niem Decyzji nr 2/2007 uznającej 
obwinionego za winnego popełnie-
nia zarzucanych czynów i orzekają-
cej karę upomnienia (decyzja prawo-
mocna),

• 18 września 2007 r. – rozprawa w 
sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej OSD/4/Z/07, zakończona wyda-
niem Decyzji nr 3/2007 uznającej ob-
winionego za winnego popełnienia 
zarzucanych czynów i orzekająca karę 
upomnienia (decyzja prawomocna).
Łącznie Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB 

rozpatrywał w 2007 roku 9 spraw:
• 2 sprawy z tytułu odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, z czego w 1 sprawie 
orzeczono karę łączną nagany, zaś 
jedna sprawa została zawieszona do 
czasu rozstrzygnięcia postępowania 
karnego; 

• 7 spraw z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej, z czego w 3 przypadkach 
wydano decyzję o ukaraniu upo-
mnieniem, 1 sprawa została umorzo-

na ze względu na śmierć strony-ob-
winionego, w 1 sprawie zostało wy-
dane postanowienie o zwrocie wnio-
sku o ukaranie do ROZ ŁOIIB w celu 
uzupełnienia postępowania wyja-
śniającego, zaś 2 sprawy są w toku.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w dniu 

14 lutego 2007 roku został poddany 
kontroli Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej.

W dniach 18-19 maja 2007 r. Prze-
wodniczący SD ŁOIIB uczestniczył w 
szkoleniu zorganizowanym przez PIIB 
pt. „Warsztaty na bazie dotychczaso-
wych spraw wpływających do sądów 
dyscyplinarnych i rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej.”

W dniach 19-20 października 2007 r. 
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego 
ŁOIIB brał udział w szkoleniu zorgani-
zowanym przez Krajowy Sąd Dyscypli-
narny oraz Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej Polskiej Iz-
by Inżynierów Budownictwa pt. „Warsz-
taty na bazie dotychczasowych spraw 

wpływających do sądów dyscyplinar-
nych i rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej”.

Na posiedzeniu OSD, które odbyło się 
4 stycznia 2007 r., członkowie zapropo-
nowali przeprowadzenie szkolenia, nie-
zbędnego dla podniesienia jakości ich 
pracy. Propozycja ta została ujęta i za-
twierdzona w preliminarzu na rok 2007. 
Mimo obietnic Przewodniczącego Rady 
ŁOIIB w kwestii zorganizowania przed-
miotowego szkolenia, w dniu 5 grudnia 
2007 r. do OSD wpłynęła informacja o 
niemożności przeprowadzenia szkole-
nia z powodów finansowych.

Współpraca OSD z Rzecznikami 
Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB, 
jak również z biurem ŁOIIB przebiegała 
w 2007 r. bez zakłóceń.

Przewodniczący  
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB 

Grzegorz Rakowski

Opracowała Joanna Derlich-Mielczarek

Zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej PIIB, poprawionego i uzu-
pełnionego przez V Krajowy Zjazd PIIB 
uchwałą Nr 23/06 z dnia 23 czerwca 
2006 r. oraz zgodnie z ustaleniami 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej ŁOIIB Okręgowy Rzecznik koor-
dynator przedstawia poniżej informa-
cję o działalności Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej ŁOIIB w 2007 r.

1. Wprowadzenie

Rok 2007 przyniósł kolejne znaczące 
zmiany przepisów, w istotny sposób 
wpływające na działalność Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
PIIB uchwałą nr 6/07 z dnia 2 lutego 
2007 r. uchwalił Kodeks zasad etyki za-
wodowej członków PIIB, uchylając jed-

nocześnie obowiązujący do tej pory 
Kodeks etyczny postępowania zawodo-
wego członków PIIB. Zasadniczo uregu-
lowania dotychczasowe zostały utrzy-
mane w nowym kodeksie, tym niemniej 
należy zauważyć, iż w zdecydowany 
sposób rozszerzono katalog czynów za-
bronionych związanych z naruszeniem 
lojalności i solidarności zawodowej, po-
nadto, pojawiły się nowe przepisy regu-
lujące stosunek członka do organów 
samorządu zawodowego oraz pracy na 
rzecz samorządu zawodowego. W okre-
sie objętym niniejszą informacją wsz-
częte zostały pierwsze postępowania 
wyjaśniające, których przedmiotem by-
ło naruszenie nowych przepisów dyscy-
plinarnych.

Nadmienić należy również, iż w 2007 
roku biuro KIIB prowadziło prace zmie-
rzające do nowelizacji obowiązujących 

regulaminów działalności organów 
izby, w tym regulaminu Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Prawdopodobnie odpowiednie 
projekty zmian zostaną przedstawione 
na Krajowym Zjeździe w 2008 roku.

2. Skład organu

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej ŁOIIB działa w składzie 
ustalonym podczas V Okręgowego Zja-
zdu ŁOIIB, tj. mgr inż. Krzysztof Kopacz 
(Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej-koordynator) oraz 
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialno-
ści Zawodowej: mgr inż. Beata Cibor-
ska, inż. Wojciech Hanuszkiewicz, inż. 
Jacek Kałuszka, mgr inż. Gerard Korbel, 
inż. Zofia Kosz-Koszewska, mgr inż.
Małgorzata Krasoń, inż. Władysław Sa-
dowski.

Informacja o działalności  

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB w 2007 r.
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Zgodnie z ustaleniami podjętymi je-
szcze w 2006 roku Okręgowy Rzecznik-
koordynator reprezentuje organ przed 
okręgowymi organami naszej Izby w 
sprawach administracyjnych, jak rów-
nież w zakresie obowiązków sprawoz-
dawczości i udzielania informacji wyni-
kających z art. 26 pkt 3 ustawy o samo-
rządach zawodowych architektów, in-
żynierów budownictwa oraz urbani-
stów i § 4 pkt 3 i 4 Regulaminu okręgo-
wych rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej PIIB. Ponadto, Okręgowy 
Rzecznik-koordynator decyduje o po-
dziale obowiązków, w tym podziale 
wpływających spraw.

Pomimo braku zainteresowania 
utrzymano stały cotygodniowy dyżur 
Okręgowego Rzecznika-koordynatora 
(każdy czwartek od godz. 16.00 do 
17.30). Wyjątkowo dyżury takie pełnili 
inni Okręgowi Rzecznicy Odpowie-
dzialności Zawodowej: Beata Ciborska 
lub Wojciech Hanuszkiewicz. 

Zdarzały się sytuacje, kiedy Okręgo-
wy Rzecznik-koordynator zastępował 
wyznaczonego do prowadzenia sprawy 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej w czynnościach po-
stępowania.

3. Działalność Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 

ŁOIIB

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
2007 r. przedmiotem działalności Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej 
ŁOIIB było łącznie 41 spraw, w tym 30 
wszczętych w roku ubiegłym, 10 wsz-
czętych w 2006 r. oraz jedna sprawa z 
2005 r. 

Informacja o rozstrzygnięciach 
podjętych w poszczególnych sprawach

a) sprawa wszczęta w roku 2005 r.

131 dyscyplinarna – podjęcie postę-
powania zawieszonego w 2005 r., 
wniosek o wszczęcie postępowania 
przed sądem dyscyplinarnym I instan-
cji nr 1/2007 – prawomocne orzecze-
nie SD ŁOIIB nr 1/2007 w sprawie 

OSD/2/D/07 o ukaraniu karą łączną 
nagany;

b) sprawy wszczęte w roku 2006 r.

9 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 2/2007 o umorzeniu postępowania;

15 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 6/2007 o umorzeniu postępowania;

19 zawodowa – postępowanie zawie-
szone w 2006 r. postanowieniem nr 2/
2006;

20 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 7/2007 o umorzeniu postępowania;

21 zawodowa – wniosek o ukaranie 
nr 3/2007 – prawomocna decyzja OSD 
nr 3/2007 w sprawie OSD/4/Z/07, orze-
czenie kary upomnienia;

22 zawodowa – prawomocne posta-
nowienie nr 1/Z/2007 o przekazaniu 
sprawy ROZ Łódzkiej Okręgowej Izbie 
Architektów;

23 zawodowa – prawomocne posta-
nowienie nr 4/Z/2007 o zawieszeniu 
postępowania;

24 zawodowa – wniosek o ukaranie 
nr 2/2007 – postanowienie OSD nr 1/
2007 o zwrocie wniosku o ukaranie w 
celu uzupełnienia postępowania wyja-
śniającego; nieprawomocna decyzja nr 
11/2007 o umorzeniu postępowania;

25 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 1/2007 o umorzeniu postępowania;

26 dyscyplinarna – KROZ PIIB po-
stanowił o ponownym rozpoznaniu 
sprawy, uchylając postanowienie nr 
1/D/2007 o umorzeniu postępowania 
wyjaśniającego; postanowienie nr 
2/D/2007 o umorzeniu postępowania 
wyjaśniającego również zaskarżono, 
ale zostało utrzymane przez KROZ w 
mocy;

c) sprawy wszczęte w roku 2007 r.

1 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 3/2007 o umorzeniu postępowania;

2 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 4/2007 o umorzeniu postępowania;

3 zawodowa – wniosek o ukaranie 
nr 1/2007 do OSD ŁOIIB – prawomoc-
na decyzja OSD nr 1/2007 w sprawie 
OSD/1/Z/07, orzeczenie kary upomnie-
nia;

4 zawodowa – prawomocne posta-
nowienie nr 5/Z/2007 o zawieszeniu 
postępowania;

5 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 5/2007 o umorzeniu postępowania;

6 zawodowa – postępowanie toczy się;
72 zawodowa (mieszana) – prawo-

mocne postanowienie nr 2/Z/2007 o 
przekazaniu skargi zgodnie z właściwo-
ścią do ROZ Mazowieckiej OIIB; wnio-
sek ROZ MOIIB o rozstrzygnięcie sporu 
o właściwość; wskazanie przez Kra-
jowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB ROZ MOIIB jako wła-
ściwego;

8 zawodowa (mieszana) – prawo-
mocne postanowienie nr 3/Z/2007 o 
przekazaniu skargi zgodnie z właściwo-
ścią do ROZ Mazowieckiej OIIB; wnio-
sek ROZ MOIIB o rozstrzygnięcie sporu 
o właściwość; wskazanie przez Kra-
jowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB ROZ MOIIB jako wła-
ściwego;

9 zawodowa – prawomocne posta-
nowienie nr 6/Z/2007 o przekazaniu 
skargi zgodnie z właściwością do ROZ 
Mazowieckiej OIIB; wniosek ROZ MOIIB 
o rozstrzygnięcie sporu o właściwość; 
wskazanie przez Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB 
ROZ MOIIB jako właściwego;

10 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 8/2007 o umorzeniu postępowania;

11 zawodowa – nieprawomocna de-
cyzja nr 10/2007 o umorzeniu postępo-
wania;

12 zawodowa – wniosek o ukaranie 
nr 4/2007 – prawomocna decyzja OSD 
nr 2/2007 w sprawie OSD/5/Z/07, orze-
czenie kary upomnienia;

13 zawodowa – prawomocna decy-
zja nr 10/2007 o umorzeniu postępo-
wania;

14 dyscyplinarna – prawomocne po-
stanowienie nr 8/D/2007 o zawiesze-
niu postępowania;

15 dyscyplinarna – postanowienie nr 
10/D/2007 o umorzeniu postępowania; 
zaskarżone i przekazane do KROZ PIIB;

16 zawodowa – prawomocna decyzja 
nr 9/2007 o umorzeniu postępowania;
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17 zawodowa – postępowanie to-
czy się;

18 dyscyplinarna – postanowienie nr 
3/D/2007 o odmowie wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego; zaskarżone i 
utrzymane przez KROZ PIIB w mocy;

19 dyscyplinarna – prawomocne po-
stanowienie nr 4/D/2007 o odmowie 
wszczęcia postępowania wyjaśniającego;

20 dyscyplinarna – postanowienie nr 
5/D/2007 o odmowie wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego; zaskarżone i 
utrzymane przez KROZ PIIB w mocy;

21 dyscyplinarna – postanowienie nr 
6/D/2007 o odmowie wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego; zaskarżone i 
utrzymane przez KROZ PIIB w mocy;

22 dyscyplinarna – postanowienie nr 
7/D/2007 o odmowie wszczęcia postę-
powania wyjaśniającego; zaskarżone i 
utrzymane przez KROZ PIIB w mocy;

23 dyscyplinarna – postanowienie 
nr 9/D/2007 o odmowie wszczęcia po-
stępowania wyjaśniającego; zaskarżo-
ne do KROZ PIIB;

24 zawodowa – postępowanie to-
czy się;

25 zawodowa – postępowanie to-
czy się;

26 zawodowa – postanowienie nr 7/
Z/2007 o przekazaniu wniosku PINB 
Wieluń zgodnie z właściwością do ROZ 
Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów;

27 dyscyplinarna – wniosek do KROZ 
PIIB o wyłączenie ROZ ŁOIIB i przeka-
zanie sprawy innemu okręgowemu 
rzecznikowi odpowiedzialności zawo-
dowej – przekazanie sprawy do ROZ 
Świętokrzyskiej OIIB;

28 dyscyplinarna – postanowienie 
nr 11/D/2007 o umorzeniu postępowa-
nia wyjaśniającego, zaskarżone i prze-
kazane do KROZ PIIB;

29 zawodowa – postępowanie toczy się;
30 dyscyplinarna – postępowanie 

toczy się, wniosek o przedłużenie okre-
su postępowania do KROZ PIIB;

d) sprawy ROZ ŁOIIB w SD ŁOIIB

OROZ/3/07 – OSD/1/Z/07 – zawodo-
wa – prawomocna decyzja OSD nr 1/
2007, kara upomnienia;

OROZ/12/07 – OSD/5/Z/07 – zawo-
dowa – prawomocna decyzja OSD nr 
2/2007, kara upomnienia;

OROZ/21/06 – OSD/4/Z/07 – zawo-
dowa – prawomocna decyzja OSD nr 
3/2007, kara upomnienia;

OROZ/24/06 – OSD/3/Z/07 – zawo-

Tabela3 przedstawiająca liczbę spraw:

1. Liczba spraw niezakończonych w poprzednich latach 11

1.1. Sprawy poza kompetencją OROZ4 1

1.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialność dyscyplinarnej 2

 w tym:

1.2.1. Liczba zawieszonych postępowań 0

1.2.2 Liczba umorzonych postępowań 1

1.2.3 Liczba spraw przekazanych do OSD 1

1.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 8

w tym: 

1.3.1. Liczba zawieszonych postępowań 2

1.3.2 Liczba umorzonych postępowań 5

1.3.3. Liczba spraw przekazanych do OSD5 2

2. Liczba spraw, które wpłynęły do OROZ w okresie sprawozdawczym 30

2.1. Sprawy poza kompetencją OROZ6 1

2.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialność dyscyplinarnej 11

w tym: 

2.2.1. Liczba niewszczętych postępowań7 6

2.2.2. Liczba wszczętych postępowań 5

2.2.3. Liczba zawieszonych postępowań 1

2.2.4. Liczba umorzonych postępowań8 3

2.2.5. Liczba spraw przekazanych do OSD 0

2.3. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 18

 w tym: 

2.3.1. Liczba niewszczętych postępowań9 3

2.3.2. Liczba wszczętych postępowań 15

2.3.3. Liczba zawieszonych postępowań 1

2.3.4 Liczba umorzonych postępowań 6

2.3.5. Liczba spraw przekazanych do OSD 2

3. Liczba spraw przekazanych do KROZ 9

4. Liczba odwołań/zażaleń10 8

5. Liczba spraw niezałatwionych na dzień sprawozdania 7

w tym:

5.1. Sprawy dotyczące odpowiedzialność dyscyplinarnej 1

5.2. Sprawy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 6

dowa – postanowienie OSD nr 1/2007 
o zwrocie wniosku o ukaranie w celu 
uzupełnienia postępowania wyjaśnia-
jącego;

OROZ/13/05 – OSD/2/D/07 – dyscy-
plinarna – prawomocne orzeczenie 
OSD nr 1/2007, łączna kara nagany.
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4. Analiza spraw

Z uwagi na znaczący przyrost spraw i 
idące za tym zwiększenie liczby proble-
mów, zarówno o charakterze formal-
nym, jak i merytorycznym, z jakimi spo-
tykali się Rzecznicy Odpowiedzialności 
Zawodowej ŁOIIB, celowym jest przed-
stawienie poniższych analiz prowadzo-
nych spraw:

a. analiza ilościowa

W roku 2007 odnotowano wzrost licz-
by rozpoznawanych i wszczętych spraw 
(30), w stosunku do roku 2006 (26 
spraw – o ok. 115% prowadzonych po-
stępowań) – przyrost spraw jest zatem 
niewielki. Załamało się również obser-
wowane do tej pory zjawisko wpływa-
nia większej liczby spraw w ostatnim 
kwartale, w tym roku to zaledwie 2 
sprawy11, tj. około 6,6%, przy 31,25% w 
2004 roku, 27,7% w 2005 roku oraz 
34,6% w 2006 roku. 

b. analiza merytoryczna  
wybranych zagadnień

Tradycyjnie w toku postępowań poja-
wiają się następujące problemy:
a) Wnioski o ukaranie w trybie odpo-

wiedzialności zawodowej sporządza-
ne przez Powiatowych Inspektorów 
Nadzoru Budowlanego z terenu wo-
jewództwa łódzkiego nie zawierają 
wszystkich obligatoryjnych elemen-
tów wskazanych w art. 97 Prawa bu-
dowlanego, z tego względu koniecz-
ne jest uzupełnianie postępowania 
wyjaśniającego przed skierowaniem 
wniosku do Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego, co z kolei ograni-
czone jest terminem przedawnienia. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej sięgnął po środek 
ostateczny – skargi na bezczynność 
organów nadzoru budowlanego (w 
3 sprawach), tym niemniej, koniecz-
ne już było umorzenie jednego z po-
stępowań z uwagi na przedawnienie, 
co może nastąpić również w dwóch 
innych postępowaniach;

b) Skargi osób fizycznych i innych pod-
miotów kierowane do Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej nie zawierają wystarczających 
uzasadnień oraz nie wskazują nie-
zbędnych dowodów do uprawdopo-
dobnienia okoliczności popełnienia 
czynu podlegającego odpowiedzial-
ności zawodowej albo dyscyplinar-
nej. Sprawy takie po analizie zgro-
madzonego w wyniku długotrwałe-
go postępowania materiału dowodo-
wego nie dają żadnych podstaw do 
wystąpienia do OSD;

c) Wraz z rosnącą liczbą rozstrzygnięć 
wzrasta liczba zażaleń. Z 18 wyda-
nych postanowień aż 12 zostało za-
skarżonych, przy czym w 7 postępo-
waniach Krajowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej utrzymał nasze 
rozstrzygnięcia12, 3 zażaleń jeszcze 
nie rozpoznał i tylko w jednym przy-
padku uchylił orzeczenie i przekazał 
sprawę do ponownego rozpoznania. 

5. Sprawozdawczość

W zakresie obowiązków sprawozdaw-
czości i udzielania informacji, wynika-
jących z art. 26 pkt 3 ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów i 
§ 4 pkt 3 i 4 Regulaminu okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodo-
wej PIIB, Okręgowy Rzecznik-koordy-
nator wywiązał się w sposób następują-
cy:
– informacja dla Rady ŁOIIB za rok 

2006 – pismo OROZ/5/07;
– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 

01.01.07-07.03.07 – pismo OROZ/96/
07;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
07.03.07-13.06.07 – pismo OROZ/
226/07;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
13.06.07-12.09.07 – pismo OROZ/
327/07;

– informacja dla Rady ŁOIIB za okres 
13.09.07-05.12.07 – pismo OROZ/
432/07;

– sprawozdanie dla Zjazdu ŁOIIB za 
rok 2006, zatwierdzone uchwałą VI 

Zjazdu ŁOIIB Nr 13 z 31 marca 2007 
r., wręczone bezpośrednio członkom 
Prezydium Zjazdu – pismo OROZ/
124/07;

– sprawozdanie dla Krajowego ROZ 
Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa za rok 2006, w tym statystycz- 
ne zestawienie postępowań wszczę-
tych w 2006 roku i w latach wcze-
śniejszych – pismo OROZ/14/07.

6. Zebrania

W roku 2007 nie odbyły się żadne ze-
brania Okręgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej, tym nie-
mniej Rzecznicy na bieżąco konsultują 
się i informują o problemach pojawiają-
cych się w toku prowadzonych postępo-
wań, w szczególności z Okręgowym 
Rzecznikiem-koordynatorem konsulto-
wane są wyjątkowo zawiłe sprawy.

7. Szkolenia

Okręgowy Rzecznik-koordynator brał 
udział w spotkaniach i szkoleniach zor-
ganizowanych przez KROZ i KSD PIIB w 
dniach 18-19 maja i 19-20 października 
2007 r.

Okręgowy Rzecznik-koordynator, re-
prezentując także pozostałych Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej 
ŁOIIB, dwukrotnie (w dniach 17 maja i 
8 listopada 2007 r.) wnioskował do 
Przewodniczącego Rady ŁOIIB o zorga-
nizowanie szkolenia i warsztatów dla 
organu. Ostatecznie Przewodniczący 
Zespołu Rady ŁOIIB ds. Doskonalenia 
Zawodowego pismem z 5 grudnia 2007 
r. odmówił organizacji przedmiotowe-
go szkolenia.

8. Współpraca  
z organami samorządu

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności 
Zawodowej współpracowali i współ-
działali w różnym stopniu z częścią or-
ganów ŁOIIB i biurem ŁOIIB oraz 
Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej PIIB. Działania zwią-
zane ze sprawozdawczością, przekazy-
waniem informacji oraz organizacją 
szkoleń zostały powyżej opisane.
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a. Rada ŁOIIB/biuro ŁOIIB

• administracja i finanse

Współpraca z Radą na płaszczyźnie ad-
ministracyjnej układała się poprawnie. 
Rada ŁOIIB zapewniła stałą obsługę 
Okręgowych Rzeczników przez pracow-
nika biura ŁOIIB w wymiarze 0,5 etatu.

Na bieżąco wypłacany jest ryczałt 
Okręgowego Rzecznika-koordynatora 
oraz rekompensaty dla pozostałych 
Okręgowych Rzeczników, przy czym na-
leży zauważyć, iż wnioski o wypłacenie 
rekompensat obejmowały niewielką 
część czynności wykonanych w prowa-
dzonych postępowaniach.

Wobec treści pisma Skarbnika Rady 
ŁOIIB z dnia 28 listopada 2007 r., doty-
czącego prowadzenia gospodarki finan-
sowej ŁOIIB wspólnie dla wszystkich or-
ganów, pojawia się pytanie o sens spo-
rządzania preliminarza wydatków OROZ 
w sytuacji, gdy organ nie ma żadnej pew-
ności, co do możliwości spełnienia opra-
cowanych założeń finansowych.

W posiedzeniach Rady ŁOIIB Okrę-
gowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej reprezentowali Krzysztof 
Kopacz lub Beata Ciborska.

• strona postępowań

W 7 postępowaniach Rada ŁOIIB wystę-
powała jako strona pokrzywdzona. W ni-
niejszych postępowaniach Okręgowi Rze-
cznicy Odpowiedzialności Zawodowej nie 
podzielali jednak stanowiska Rady co do 
oceny czynów popełnionych przez okre-
ślone osoby i odmawiali wszczęcia postę-
powania albo umarzali postępowanie 
wyjaśniające. Trafność oceny Rzeczników 
została potwierdzona w 5 sprawach na 
6 przez Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej.

b. Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB

W toku prowadzonych postępowań 
wzajemne wywiązywanie się z obowiąz-
ków przez oba organy nie budzi żad-
nych zastrzeżeń. Okręgowi Rzecznicy 
Odpowiedzialności Zawodowej nie pod-

ważali rozstrzygnięć Sądu Dyscyplinar-
nego ŁOIIB, tym bardziej, iż zasadniczo 
były one zgodne ze złożonymi wnioska-
mi. W przypadku 4 wniosków na 5 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny podzielił 
stanowisko Okręgowych Rzeczników o 
konieczności ukarania danej osoby13.

c. Komisja Rewizyjna ŁOIIB

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kon-
trolę działalności Okręgowych Rzeczni- 
ków Odpowiedzialności Zawodowej w 
dniu 14 lutego 2007 r. Kontrola obejmowa-
ła działalność Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej i Sądu Dyscyplinarnego 
ŁOIIB. Jak wynika z wniosków pokontrol-
nych, wskazane organy wymagają od-
dzielnej obsługi prawnej. W uwagach 
zgłoszono konieczność szkoleń członków 
organów co najmniej raz w roku oraz ko-
nieczność zatrudnienia prawnika.

d. Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej PIIB

Jadwiga Gałach – Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – 11 
stycznia 2007 r. przeprowadziła kontro-
lę działalności Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej. W wyni-
ku kontroli ustalono, że nałożone usta-
wami oraz obowiązującymi przepisami 
zadania są realizowane w sposób prawi-
dłowy. Zwrócono jednak uwagę, iż po-
dział zadań Okręgowych Rzeczników zo-
stał ustalony ustnie. Ponadto, Rzecznicy 
nie posługują się legitymacjami.

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzial-
ności Zawodowej zwracali się do Kra-
jowego Rzecznika z prośbą o wyjaśnie-
nie wątpliwości prawnych.

9. Inne

Wobec istotnie zwiększającej się liczby 
postępowań kończących się umorze-
niem postępowania wyjaśniającego 
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialno-
ści Zawodowej będą uważniej analizo-
wać zasadność skarg i wniosków napły-
wających do organu. 

Konieczne jest nawiązanie ścisłej 
współpracy z organami nadzoru bu-
dowlanego w obszarze spraw związa-

nych z odpowiedzialnością zawodową, 
co jest niezbędne dla uniknięcia długo-
trwałości postępowań wyjaśniających, 
wszczynanych na wniosek tych orga-
nów, zagrażającej możliwością przedaw-
nienia.

Treść informacji została przedsta-
wiona przez Okręgowego Rzecznika- 
-koordynatora na zebraniu w dniu 10 
stycznia 2008 r. i zaakceptowana przez 
pozostałych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej ŁOIIB.

Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej ŁOIIB koordynator 

Krzysztof Kopacz

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

2 Sprawy nr OROZ/7/07 i OROZ/8/07, jak wy-
nika z rozstrzygnięć podjętych przez właściwego 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej zawierały zarzuty dyscyplinarne i zawo-
dowe, które były rozpoznawane osobno. 

3 Tabela sporządzona zgodnie z wytycznymi 
biura KROZ PIIB (pismo l.dz.51/08).

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

5 Sprawa OROZ/24/06 po przekazaniu do 
Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB została zwrócona i 
następnie umorzona, przez co uwzględniona zo-
stała również w poz. 1.3.2.

6 Sprawa OROZ/26/07. 
7 Poza sprawami nr: OROZ/1807, OROZ/20/

07, OROZ/21/07, OROZ/22/07 i OROZ/23/07 
uwzględniono sprawę nr OROZ/27/07, tj. zaak-
ceptowany przez Krajowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej wniosek o wyłączenie 
ROZ ŁOIIB i przekazanie sprawy rzecznikowi od-
powiedzialności zawodowej innej okręgowej 
izby.

8 Dwa postanowienia zostały zaskarżone do 
KROZ. Brak rozstrzygnięć organu II instancji. 

9 Sprawy nr: OROZ/7/07, OROZ/8/07, OROZ/
9/07 przekazane zgodnie z właściwością Rze-
cznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Mazo-
wieckiej OIIB.

10  W sprawie OROZ/26/06 złożone zostały 
dwa zażalenia.

11 Należy jednak zauważyć, iż do 10 stycznia 
br. zarejestrowano już 3 nowe sprawy.

12 W tym wszystkie postanowienia o przeka-
zaniu spraw do właściwości innych okręgowych 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

13 Tylko w jednej ze spraw OSD wskazał na 
możliwość innego rozstrzygnięcia. Po powtórnej 
analizie sprawy OROZ przychylił się do takiego 
stanowiska.
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Punkt Informacyjny ŁOIIB, zlokalizo-
wany w Bełchatowie przy ul. Czapli-
nieckiej 44 w Hotelu „Energetyk”, poło-
żony jest w centrum miasta z dogodnym 
dojazdem lub dojściem. Dyżury pełnio-
ne są dwa razy w tygodniu (w ponie-
działki i środy w godz. 16.00-18.00 w 
pokoju nr 4) przez 12 członków naszej 
Izby wg sporządzonego harmonogra-
mu. Osoby te mają odpowiednią wiedzę 
w zakresie spraw członkowskich Izby 
oraz wymagań dotyczących składanych 
dokumentów.

W roku 2007 odbyło się 98 dyżurów, 
w czasie których Punkt Informacyjny 
odwiedziło 25 interesantów. Wizyty 
bądź telefony tych osób dotyczyły w 
szczególności:

– wznowienia przynależności do Izby,
– rozszerzenia uprawnień budowla-

nych o uprawnienia projektowe,
– rejestracji.

W okresie sprawozdawczym odbyły 
się trzy szkolenia dla członków naszej 
Izby, w tym dwa dotyczące Prawa bu-
dowlanego z frekwencją powyżej 20 
osób na każdym oraz jedno szkolenie z 
zakresu ochrony przeciwporażeniowej 
w instalacjach elektrycznych niskiego i 
wysokiego napięcia z udziałem 10 osób. 
Osoby uczestniczące w szkoleniach po-
zytywnie oceniły ten sposób podnosze-
nia wiedzy i kwalifikacji.

Punkt Informacyjny  w Bełchatowie 
wyposażony jest w niezbędne środki 
techniczne do obsługi petentów w spra-

Sprawozdania  

z działalności Punktów Informacyjnych ŁOIIB w 2007 r.

wach członkowskich: komputer z dostę-
pem do Internetu oraz telefon stacjo-
narny (044 632 80 05). Posiadamy rów-
nież aktualny zbiór aktów prawnych 
obowiązujących na egzaminie na upra-
wnienia budowlane. Ponadto, otrzymu-
jemy prasę fachową z branży budowla-
nej, łącznie 13 tytułów. Prowadzony 
jest rejestr dyżurów, w którym doku-
mentowany jest czas oraz zdarzenia, ja-
kie miały miejsce w trakcie dyżuru. 
Obecność dyżurnego dokumentowana 
jest na liście obecności, która stanowi 
załącznik do ekwiwalentu za dyżury, 
rozliczany kwartalnie.

Organizator Punktu 
Jerzy Żak

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Kutnie, 
który mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 1, 
czynny jest trzy razy w tygodniu: ponie-
działek – w godz. 16.00-18.00 – dyżur 
pełni inż. Jan Stocki, wtorek – w godz. 
17.00-19.00 – dyżur pełni inż. Elżbieta 
Szmigiel-Augustyn oraz czwartek – w 
godz. 17.00-19.00 – dyżur pełni inż. 
Maciej Dzikowski.

W roku 2007 dyżur pełniony był 
przez 280 godzin, z czego w I kwartale 
– 74 godz., w II kwartale – 60 godz., w 
III kwartale – 78 godz. i w IV kwartale 
– 68 godz. W 2007 r. odwiedziło nas 57 
osób.

W Punkcie Informacyjnym działa 
Internet i biblioteka czasopism nauko-
wo-technicznych. Są też akty prawne 

obowiązujące na egzaminie na upraw-
nienia budowlane, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zdających.

W kwietniu nastąpiła zmiana lokalu, 
który jednak nadal znajduje się w tym 
samym budynku.

Organizator Punktu 
Jan Stocki

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Piotr-
kowie Trybunalskim mieści się w bu-
dynku Domu Technika przy ulicy Ar-
mii Krajowej 24a. Do września 2007 
roku Punkt Informacyjny zajmował 
pokój na parterze budynku. W ra-
mach ograniczania wydatków Punkt 
przeniesiony został do pokoju Stowa-
rzyszeń Naukowo-Technicznych, z któ-
rego w godzinach dyżurów Stowa-
rzyszenia te w zasadzie nie korzysta-
ją. Organizatorem Punktu jest Barbara 

Malec – członek Prezydium Rady Łódz-
kiej OIIB.

Na drzwiach Punktu umieszczona 
jest informacja o siedzibie, godzinach 
pracy Punktu oraz wykaz członków 
Izby z okręgu nr 6, pełniących funkcje 
w organach ŁOIIB, wraz z numerami 
telefonów. W 2007 roku trzykrotnie 
odbyły się spotkania wszystkich osób 
pełniących dyżury, na których oma-
wiane były sprawy związane z prowa-
dzeniem Punktu oraz poprawieniem 

jakości usług świadczonych interesan-
tom. 

Dyżury w naszym Punkcie Informa-
cyjnym pełnione są w poniedziałki, śro-
dy i czwartki w godzinach 16.00-18.00. 
Miesiąc sierpień, po uzgodnieniu z 
Przewodniczącym Rady, był miesiącem  
urlopowym. Dyżury, poza organizato-
rem Punktu, pełnią: koleżanka Małgo-
rzata Krasoń – Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej oraz koledzy: Stani-
sław Wojciechowski – członek Okręgo-

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Bełchatowie

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Kutnie

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Piotrkowie Trybunalskim
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wego Sądu Dyscyplinarnego, Bogdan 
Wrzeszcz – członek Komisji Kwalifika-
cyjnej, Adam Różycki – członek Rady 
ŁOIIB. Jeżeli zachodzi potrzeba, pomi-
mo wielu obowiązków dyżuruje rów-
nież Skarbnik Rady – kolega Roman 
Cichosz.

W 2007 roku odbyło się 135 dyżu-
rów, potwierdzonych na listach obec-
ności. Z przebiegu dyżurów prowadzo-
ne są skrócone notatki w oddzielnym 
zeszycie. W 2007 roku osoby dyżurują-
ce udzieliły 114 porad osobom indywi-
dualnym i grupom osób zainteresowa-
nych problemami związanymi z działal-
nością Izby. Główne tematy wizyt inte-
resantów to:
– wymogi związane z przystąpieniem 

do ŁOIIB oraz zawieszeniem człon-
kostwa, 

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

– sposób prowadzenia książek prakty-
ki zawodowej.

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

Jeżeli wiedza osób dyżurujących w 
określonym temacie nie jest pełna, 
zwracamy się o poradę głównie do 
prawników, a w razie potrzeby do in-
nych kompetentnych osób spośród pra-
cowników biura ŁOIIB. Nasze problemy 
nigdy nie pozostają bez odpowiedzi.

Punkt Informacyjny wyposażony 
jest w komputer, komplet aktów praw-
nych obowiązujących na egzaminie na 
uprawnienia budowlane, Środowisko-
we Cenniki Prac Projektowych oraz 
podstawowe druki, wymagane podczas 
prowadzenia spraw związanych z przy-
należnością do Izby. Cyklicznie dostar-
czane są branżowe czasopisma, wyda-
wane przez poszczególne Stowarzy-
szenia Naukowo-Techniczne, z których 

mogą korzystać i często korzystają 
członkowie Izby, głównie z terenu 
Piotrkowa. Staramy się, aby w Punkcie 
było kilka zapasowych egzemplarzy 
„Kwartalnika Łódzkiego” dla odwiedza-
jących nas osób. Niedogodnością jest 
brak podłączenia do Internetu.

Ponieważ problematyka prowadzenia 
książek praktyki zawodowej, sposobu od-
bywania i czasookresów stażu pracy jest 
skomplikowana, proponujemy, aby w 
tym zakresie w 2008 roku przeprowadzo-
ne zostało szkolenie dla osób pełniących 
dyżury w Punktach Informacyjnych na 
terenie województwa.

Punkt Informacyjny został w środo-
wisku zaakceptowany i poza pracą usłu-
gową stanowi element integrujący inży-
nierów i techników pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie. Każdy zainteresowany jest w 
Punkcie mile widziany.

Organizator Punktu 
Barbara Malec

Punkt Informacyjny ŁOIIB  w Sieradzu

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Sieradzu 
rozpoczął swoją działalność 1 września 
2003 r. w pokoju nr 703 na VII piętrze bu-
dynku Starostwa Powiatowego, nato-
miast w dniu 8 września 2004 r. został 
oficjalnie otwarty przy okazji wyjazdowe-
go posiedzenia Prezydium Rady ŁOIIB.

W roku 2007 dyżury, które pełnili 
członkowie organów Izby oraz jeden 
delegat na zjazdy, odbywały się trzy ra-
zy w tygodniu (wtorek, czwartek i pią-
tek). Ewidencja udzielanych informacji 
zapisywana jest w rejestrze prowadzo-
nym od II kwartału 2006 r. Z każdego 
pełnionego dyżuru osoba dyżurująca 
sporządza informację w rejestrze oraz 
podpisuje listę obecności, która w spra-
wozdaniach kwartalnych wraz z ksero-
kopią zapisów z rejestru przekazywana 
jest do biura ŁOIIB. Rejestr kontrolowa-
ny jest przez Sekretarza Rady ŁOIIB.

Liczba dyżurów odbytych przez po-
szczególne osoby przedstawia się na-
stępująco (patrz tabela):

Lp. Imię i nazwisko Liczba dyżurów Uwagi

1. Józef Borkiewicz 19

2. Beata Ciborska 14

3. Ryszard Gierak 36

4. Grzegorz Rżanek 19

5. Zdzisław Soszkowski 9

6. Janusz Wisiński 0

7. Sławomir Miziała 11 pełnił od X 2007 r.

Razem: 108

Zainteresowanie Punktem Informa-
cyjnym ze strony członków Izby oraz 
osób, które w przyszłości zamierzają 
nimi zostać, jest średnie. Pytania doty-
czą głównie spraw związanych z przy-
należnością do ŁOIIB, czyli złożenia 
wniosku, interpretacji posiadanych 
uprawnień budowlanych oraz innych 
zagadnień związanych z tą tematyką. 
Na 61 udzielonych informacji w roku 
2007 37 dotyczyło spraw związanych z 
uprawnieniami budowlanymi (egzami-

ny, rozszerzenie uprawnień oraz prak-
tyka zawodowa), 10 – spraw członkow-
skich (wnioski o wpis na listę członków, 
zawieszenie członkostwa), a pozostałe 
informacje dotyczyły udostępnienia pra-
sy fachowej i innych spraw. Ogranicze-
nie działalności Punktu tylko do udzie-
lania informacji zmniejsza liczbę korzy-
stających z niego osób.

Organizator Punktu 
Ryszard Gierak
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Punkt Informacyjny ŁOIIB w Skierniewicach

Realizując założenia Komisji Rewizyjnej 
ŁOIIB, składam niniejszym sprawozda-
nie z działalności Punktu Informacyj-
nego w 2007 r., informując, że:
• Punkt mieści się w siedzibie Zespołu 

Usług Projektowych w Skierniewi-
cach przy ul. Jagiellońskiej 6/7G.

• Godziny otwarcia Punktu: 8.00-16.00, 
z tym, że po wcześniejszym uzgod-
nieniu, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
umawiamy się z zainteresowanymi 
w innych godzinach.

• W 2007 r. zestaw komputerowy ŁOIIB, 
w który wyposażono nasz Punkt, pod-

łączono stałym łączem do Internetu.
• Punkt wyposażony jest w fachową 

prasę i komplet aktów prawnych obo-
wiązujących na egzaminie na upraw-
nienia budowlane. Zarówno prasa jak 
i przepisy udostępniane i wypożycza-
ne są członkom ŁOIIB oraz odbywają-
cym praktyki lub przygotowującym 
się do egzaminu.

• W 2007 r. uruchomiony został punkt 
kolportażu bezpłatnego kwartalnika 
„Ekspert Budowlany”.

• Systematycznie udzielane są infor-
macje telefoniczne lub bezpośrednie 

dotyczące działalności ŁOIIB, warun-
ków odbywania praktyki zawodo-
wej, zdobywania uprawnień budow-
lanych.

• Coraz częściej członkowie Izby ko-
rzystają z możliwości wyszukiwania 
w Internecie różnego rodzaju roz-
wiązań technicznych, materiałów, 
przepisów prawa. Z tej możliwości 
korzystają głównie starsi członko-
wie.

Organizator Punktu 
Wojciech Hanuszkiewicz

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Wieluniu

Punkt Informacyjny ŁOIIB w Wieluniu 
działa w lokalu przy ul. Warszawskiej 
22. Wyposażenie Punktu stanowi ze-
staw komputerowy z dostępem do 
Internetu oraz biblioteczka czasopism 
naukowo-technicznych i aktów praw-
nych obowiązujących na egzaminie na 
uprawnienia budowlane. Materiały te 
są dostępne w umeblowanym osobnym 
pokoju dwa razy w tygodniu. Z racji 
prowadzenia przeze mnie działalności 
w sąsiednim pomieszczeniu często spo-
tkania z zainteresowanymi osobami 
odbywają się w uzgodnionej wcześniej, 
dogodnej dla obu stron porze. Dyżury 
pełnione są stosownie do potrzeb wg 
grafiku.

Zakres działania Punktu wynika z za-
potrzebowania lokalnej społeczności 
budowlanej. Osoby, które odwiedzają 
Punkt, można podzielić na trzy grupy: 
1. Członkowie Izby korzystający z cza-

sopism dostępnych w Punkcie, rza-
dziej z Internetu.

Zainteresowanie czasopismami 
dostępnymi w Punkcie przejawia kil-
kanaście osób. Dominują tu branże 
elektryczna i instalacyjna.

2. Osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane i zainteresowane wpisem 
na listę członków ŁOIIB.

Osoby zainteresowane wpisem na 
listę członków ŁOIIB to zaledwie kil-

ka osób rocznie, bo przecież więk-
szość zawodowo czynnych należy do 
Izby od dawna. Udzielona pomoc po-
lega na udostępnieniu druków, wyja-
śnieniu procedury postępowania 
przy przyjmowaniu nowych człon-
ków do Izby, omówieniu opłaty i 
składek, sporadycznie pomocy w wy-
pełnianiu formularzy. Zainteresowa-
ni sami dostarczają dokumentację 
do siedziby ŁOIIB.

3. Osoby ubiegające się o uprawnienia 
budowlane. 

Największe zainteresowanie budzi 
możliwość zdobycia uprawnień. 
Zainteresowani to na ogół ludzie 
młodzi. Ich liczbę szacuję w skali ro-
ku na ok. 20-30 osób. Problematyka 
jest tu najszersza, stopień zoriento-
wania kandydatów bardzo różny. 
Udzielenie pomocy polega na wska-
zaniu i wyjaśnieniu uregulowań 
prawnych obowiązujących w tym za-
kresie, np. często przychodzą techni-
cy nieświadomi braku możliwości 
zdobycia uprawnień w obecnym sta-
nie prawnym. Książki praktyki zawo-
dowej zainteresowani odbierają oso-
biście w siedzibie ŁOIIB. Niemniej, 
istnieje ciągła potrzeba konsultacji i 
wyjaśnień dotyczących sposobu do-
kumentowania praktyki i wypełnia-
nia książki. Wiele pytań dotyczy sa-

mego egzaminu, jego przebiegu i za-
kresu. Bardzo pomocne są tu mate-
riały udostępnione przez Izbę. 
Wzrasta też zainteresowanie kursa-
mi na uprawnienia.
Liczebność grup jest różna i zmienna 

w ciągu roku. Osobną kwestią jest nikłe 
zainteresowanie spotkaniami z człon-
kami Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB (pa-
miętam jeden taki przypadek).

Należy też zauważyć, że specyfika
niewielkiego miasta powiatowego, w 
którym większość budowlanej braci z 
Wielunia i okolic zna się osobiście, 
stwarza okazje do nieformalnych kon-
taktów. Stąd wiele rozmów, pytań i opi-
nii można usłyszeć poza Punktem. 
Sądzę, że potwierdza to potrzebę kon-
taktu członków Izby z działaczami, a co 
za tym idzie – potrzebę istnienia Punktu 
Informacyjnego.

Co do nakładów na działanie Punktu 
Informacyjnego w Wieluniu, to udo-
stępniony i finansowany przez ŁOIIB
zestaw komputerowy (komputer, moni-
tor, drukarka) oraz prasa naukowo-
-techniczna spełniają swoją rolę. Zakres 
i elastyczność w sposobie pełnienia dy-
żurów pozwalają nadal utrzymać ich 
społeczny charakter. 

Organizator Punktu 
Piotr Parkitny
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Rada  
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

serdecznie zaprasza Koleżanki i Kolegów na

II PIKNIK INŻYNIERSKI
który zorganizujemy 

 
na terenie nieruchomości ŁOIIB  
w Łodzi przy ul. Północnej 39

6 czerwca 2008 r.
w godzinach 17.00-22.00

 
Gwarantujemy miły nastrój oraz wiele wrażeń,  

w czym na pewno pomoże nam fantastyczny zespół

BOBA JAZZ BAND z Krakowa

Opłatę organizacyjną w kwocie 10 zł od osoby  
należy przekazać w terminie do 30 maja br.,

najlepiej na konto Izby 

Nr 81 1440 1231 0000 0000 0222 7622 

z dopiskiem „za potwierdzenie uczestnictwa w pikniku”

Zapewniamy parking na terenie toru kolarskiego SKS „SPOŁEM”
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W największym skrócie

Mamy, co wiemy

Jak miło, że w podróżach do i między 
krajami unijnymi nie musimy się już 
przed nikim opowiadać, że nie jesteśmy 
garbaci. Wreszcie droga wolna. Na chwi-
lę lub na dłużej. Jeśli chcemy, możemy 
też sobie pomieszkać w którymś z kra-
jów członkowskich Unii Europejskiej, 
gdzie nam się żywnie podoba. I nikt 
nam nie ma tego za złe. No, chyba że na-
si najbliżsi sąsiedzi zza Odry, młodzi 
pogrobowcy NRD-owskiego prusactwa, 
broniący Polakom dostępu m.in. do 
tych ponad 300 tysięcy pustych miesz-
kań, których rozbiórkę mają sfinanso-
wać ich pobratymcy zza Łaby.

Za to legalnie pracować jeszcze nie 
wszędzie możemy. Ale bądźmy cier-
pliwi, czas płynie szybko. Na razie 
zresztą i tak nie jesteśmy zbyt dobrze 
przygotowani do zagranicznej dzia-
łalności w swoim zawodzie. W grun-
cie rzeczy niewiele wiemy o zasadach 
i warunkach pracy inżynierów bu-
downictwa w krajach, gdzie już dzi-
siaj mamy bądź w niedalekiej przy-
szłości będziemy mieli prawo i chęć 
podjęcia pracy zawodowej. Nie ma 
przecież żadnego kraju, gdzie by były 
wprost takie jak u nas przepisy praw-
ne związane z uprawianiem zawodu 
inżyniera budownictwa. 

Być może warto by było, by nasz sa-
morząd zawodowy podjął jakieś stara-
nia pod kątem zapoznania swych człon-
ków przynajmniej z pewnym zarysem 
przepisów budowlanych obowiązują-
cych w poszczególnych krajach unij-
nych. Ilu bowiem z nas wie, że we 
Francji czy Belgii nie ma w ogóle po-
dobnych do naszych uprawnień budow-
lanych, a w to miejsce jest tam wymaga-
ne ubezpieczenie wybudowanych bu-
dynków i wszystkich ich wykonawców. 
Wszystkich wykonawców, bo np. wg 
art. L.111-14 francuskiego Kodeksu 
Budowlanego i Mieszkaniowego „za 
wykonawcę obiektu uważa się: 1. archi-

tekta, przedsiębiorcę, technika lub inną 
osobę związaną z inwestorem umową o 
dzieło; 2. każdą osobę, która sprzedaje, 
po wykończeniu, obiekt budowlany, 
który zbudowała lub zleciła wybudo-
wać; 3. każdą osobę, która chociaż dzia-
ła jako pełnomocnik właściciela obiek-
tu, wypełnia funkcję budowniczego bu-
dowli”. Jak zresztą zaskakująco, ale i jak 
pięknie dla nas, brzmi treść niektórych 
postanowień, zawartych w tymże Kode-
ksie dzisiejszej Republiki Francuskiej, 
świadcząca o historycznej ciągłości pań-
stwa i jego ustawodawstwa, które nie 
podlegały różnym wstrząsom, jakimi 
wielokrotnie doświadczana była nasza 
ojczyzna.

Na przykład Rozdział II, § 1 „Budowa 
na obrzeżu drogi” art. L.112-1. Zgodnie 
z art. art. 4 i 5 edyktu z dn. 16 grudnia 
1607 r. o funkcjach wielkiego drogo-
mistrza Francji, z zarządzeniem rady 
królewskiej z dn. 27 lutego 1765 r. i 
art. 52 ustawy z dn. 16 września 1807 
r., żadna budowla nie może być wznie-
siona na obrzeżu drogi publicznej bez 
zachowania ustawienia w jednej linii”; 
art. L.- 112-2 „Zgodnie z art. 3 ustawy z 
dn. 15 lipca 1845 r. o policji kolejowej, 
ten sam obowiązek spoczywa na posia-
daczach parceli znajdujących się 
wzdłuż toru kolejowego”; art. L.112-3 
„Zgodnie z art. dekretu z dn. 26 marca 
1852 r. o ulicach Paryża, w Paryżu i w 
miastach, na które ten obowiązek roz-
szerzono dekretem lub decyzją admi-
nistracyjną, każdy budowniczy budyn-
ku jest zobowiązany podporządkować 
się ustawieniu w jednej linii i wyrów-
nać drogę publiczną na froncie swego 
terenu”; art. L. 112-4 „Zgodnie z art. 
art. 4 i 5 edyktu z dn. 16 grudnia 1607 r. 
i zarządzeniem rady królewskiej z dn. 
27 lutego 1765 r., zabrania się wykony-
wania nadbudowy wrzynającej się w 
drogę publiczną bez otrzymania ze-
zwolenia władz drogowych, przy czym 

budynki nowe na obrzeżu drogi pu-
blicznej muszą być zbudowane prosto 
od podstawy do szczytu, a budynki na-
ruszające to postanowienie mogą być 
zburzone”. 

Królewskie edykty i dekrety! Wielki 
drogomistrz Francji! Przepisy prawa 
niezmiennie obowiązujące od czterech 
wieków! Z czasów kardynała Richelieu i 
trzech muszkieterów, z czasów Napole-
ona. Hej! Łza się w oku kręci!

Z zachodniego ustawodawstwa bu-
dowlanego moglibyśmy się także dość 
dużo nauczyć. Jeśli teraz myśli się w 
kraju o kolejnej nowelizacji bądź zmia-
nie przepisów o zagospodarowaniu 
przestrzennym, warto by było zajrzeć 
np. do niemieckiego Kodeksu Budo-
wlanego. Jego dział pierwszy obejmuje 
„ogólne” a drugi „szczególne prawo ur-
banistyczne”. W tym zaś nie tylko spra-
wy ładu przestrzennego („plan użytko-
wania terenów”, „plan zabudowy”, „po-
zwolenie na budowę”), ale również 
przepisy dotyczące regulacji terenów 
budowlanych oraz ich podziałów i sca-
lania, wywłaszczania, najmu i dzierża-
wy oraz uzbrajania terenu, a ponadto 
„przedsięwzięcia na rzecz ochrony 
przyrody”, „urbanistyczne przedsię-
wzięcia sanacyjne”, „plan socjalny oraz 
wyrównanie w celu złagodzenia rażącej 
dolegliwości”, „przedsięwzięcia urbani-
styczne związane z poprawą struktury 
rolnej” itp. 

W jednej ustawie rangi kodeksowej 
mają więc Niemcy wszystkie regulacje 
tego, co dzisiaj u nas jest rozproszone 
w kilkunastu niespójnych aktach pra-
wodawczych, a przeszkadza nam tak 
dalece, że z rezygnacją i złością mówi-
my o inwestorskim torze przeszkód. 
Na zakończenie dodam tylko, że prak-
tycznie taki sam zakres tematyczny jak 
teraz w Niemczech obejmowało i przed-
wojenne, z 1928 roku, polskie prawo 
budowlane i zabudowania osiedli, za-
nim je po wojnie skutecznie „popra-
wiono”. Dziś mamy, co mamy, i wiemy, 
co wiemy!

Andrzej Bratkowski
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Czytając ustawę

Psucie zawodu
Dobre obyczaje nakazują, ażeby ustępu-
jący rząd w okresie przejściowym ogra-
niczył się jedynie do administrowania. 
Tak się jednak w naszym kraju jakoś uło-
żyło, że w okresie ostatnich prawie czte-
rech tygodni funkcjonowania ostatniego 
rządu (od 21 października do 16 listopa-
da 2007 r.) pojawiła się całkiem niemała 
liczba aktów prawa powszechnie w 
Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujące-
go. Do jednego z nich należy zaliczyć roz-
porządzenie ministra budownictwa z 5 
listopada 2007 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie [1]. Uka-
zanie się tego aktu prawnego było dla 
mnie dużym zaskoczeniem, albowiem 
akurat w tej materii zmiany były naj-
mniej pożądane, a nawet wręcz niewska-
zane w sytuacji, gdy ostatnie dwa rozpo-
rządzenia [2,3] – powstałe przy wydat-
nym udziale działaczy samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa – dość 
dobrze uregulowały problematykę sa-
modzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Teraz po prostu należało 
dać czas wszystkim zainteresowanym 
instytucjom i osobom na wdrożenie te-
go prawa w życie.

Niestety, stało się inaczej. Nie pozo-
staje nam zatem nic innego, jak tylko 
zapoznać się ze zmianami, jakie do roz-
porządzenia [2] wprowadził – urzędu-
jący przez cały jeden kwartał 2007 roku 
– minister. W tym celu pozwalam sobie 
przytoczyć tekst lwiej części rozporzą-
dzenia [1]:

„Do praktyki zawodowej na budowie 
zalicza się wykonywanie czynności in-
spekcyjno-kontrolnych w organach nad-
zoru budowlanego. Dwa lata pracy przy 
wykonywaniu czynności inspekcyjno-
-kontrolnych uznaje się za rok pracy na 
budowie.

Do praktyki zawodowej na budowie 
zalicza się pracę w organach administra-
cji rządowej albo jednostek samorządu 
terytorialnego realizujących zadania za-
rządcy drogi publicznej, polegającą na 
wykonywaniu czynności na terenie bu-
dowy i obejmującą konieczność facho-
wej oceny zjawisk lub samodzielnego 
rozwiązywania zagadnień architekto-
nicznych oraz techniczno-organizacyj-
nych w wymiarze stanowiącym nie wię-
cej niż połowę wymaganego okresu.”

Pozostawiając Szanownym Czytelni-
kom ewentualne domysły, jakie to lobby 
były zainteresowane wprowadzonymi 
zmianami, ograniczę się jedynie do kilku 
refleksji. Nie będą to, niestety, refleksje
nazbyt optymistyczne, ponieważ – obiek-
tywnie rzecz biorąc – wyrządzono na-
szemu środowisku poważną szkodę, 
wprowadzając istotne odstępstwo od 
preferowanej przez samorząd zawodo-
wy inżynierów budownictwa zasady mó-
wiącej, że droga do wszelkiego ro-
dzaju uprawnień budowlanych pro-
wadzi przez plac budowy.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, 
że jest to dobra zasada, pozytywnie zwe-
ryfikowana przez życie w ciągu wielu lat
funkcjonowania. Zasadę tę należało ra-

czej umacniać niż osłabiać, zwłaszcza w 
sytuacji, gdy obecnie do zdobycia upraw-
nień budowlanych do projektowania bez 
ograniczeń wystarczy zaliczenie zaledwie 
rocznej praktyki na budowie, a do uzyska-
nia uprawnień do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń praktyka 
dwukrotnie dłuższa. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że jest to minimum mini-
morum czasu pracy w wykonawstwie 
niezbędne do tego, aby młody inżynier na 
tyle okrzepł w zawodzie, by móc samo-
dzielnie pełnić jakiekolwiek funkcje tech-
niczne w budownictwie.

I oto teraz okazuje się, że będzie moż-
na zdobyć uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń nie przepracowując ani jed-
nego dnia w bezpośrednim wykonaw-
stwie. Wystarczy bowiem przez 4 lata 
popracować na przykład w powiatowym 
lub wojewódzkim inspektoracie nadzo-
ru budowlanego a także w Głównym 
Urzędzie Nadzoru Budowlanego, byle w 
zakresie czynności nadanym przez pra-
codawcę mieć wpisane „wykonywanie 
czynności inspekcyjno-kontrolnych na 
budowie”.

W ten sposób nie tylko psuje się wy-
pracowany przez środowisko model 
formowania zawodowego absolwen-
tów wyższych uczelni technicznych, 
lecz także – niejako przy okazji – pod-
waża się ideę, jaka legła u podstaw two-
rzenia nadzoru budowlanego, w orga-
nach którego powinni pracować przede 
wszystkim – a najlepiej wyłącznie – do-
świadczeni inżynierowie.

Andrzej B. Nowakowski

Cytowane akty prawne:
[1] Rozporządzenie ministra budownictwa z 

5 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz. U. z 14.11.2007 r. nr 210, 
poz. 1528).

[2] Rozporządzenie ministra transportu i bu-
downictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie (Dz. U. z 16.05.2006 r. nr 83, poz. 578).

[3] Rozporządzenie ministra infrastruktury z 
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 
2.06.2005 r. nr 96, poz. 817).

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
systematycznie organizuje kolejne edycje 

kursu obsługi oprogramowania AutoCAD
Zajęcia (30 godzin) odbywają się w formie wykładowo-warsztatowej  

od poniedziałku do czwartku w godzinach 17.00-20.00.

C e n a  k u r s u  j e s t  w y j ą t k o w o  a t r a k c y j n a .

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe. Zapewniamy profesjonalną obsługę. 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem ŁOIIB.
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Silva rerum
Krótką historię II Rzeczypospolitej moż-
na podzielić na okres rządów parlamen-
tarnych (od 18 listopada 1918 r. do 14 
maja 1926 r.) oraz okres rządów auto-
rytarnych lub tzw. sanacji (od 15 maja 
1926 r. do 20 września 1939 r.) W okre-
sie pierwszym funkcjonowało 14 rzą-
dów, które zmieniały się średnio co 6 
miesięcy i 13 dni a funkcję premiera 
pełniło w sumie 10 osób (w tym aż trzy-
krotnie Wincenty Witos), spośród któ-
rych aż cztery były z wykształcenia in-
żynierami. Premierem pierwszego rzą-
du II Rzeczypospolitej od 18 listopada 
1918 r. do 16 stycznia 1919 r. był Jędrzej 
Moraczewski (1970-1944) – inżynier 
kolejowy. Po Ignacym Paderewskim 
premierem od 13 grudnia 1919 r. do 9 
czerwca 1920 r. był Leopold Skulski 
(1877-1940?) – inżynier chemik, który 
aresztowany przez NKWD we wrześniu 
1939 r. został przewieziony do więzie-
nia w Brześciu i od tej pory słuch o nim 
zaginął. (W tym miejscu należy przypo-
mnieć, że polityk ten w latach 1917-1919 
był prezydentem Łodzi).

Inżynierem budowlanym natomiast 
był Antoni Ponikowski (1878-1949) – 
dwukrotny premier: od 19 września 
1921 r. do 5 marca 1922 r. oraz od 10 
marca do 6 czerwca 1922 r. Ponadto, 
nasz starszy Kolega po fachu jako pro-
fesor Politechniki Warszawskiej (od 
1916 r.) aż trzykrotnie był rektorem tej 
zasłużonej uczelni technicznej (w la-
tach 1921-1922, 1923-1924 oraz 1945-
-1946).

Premierem 10. rządu II Rzeczypospo-
litej, który funkcjonował w okresie od 
16 grudnia 1922 r. do 26 maja 1923 r. 
był inżynier budownictwa wodnego – 
Władysław Sikorski (1881-1943) – póź-
niejszy premier pierwszego rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej na wychodź-
stwie w okresie od 30 września 1939 r. 
do 4 lipca 1943 r.

Przy tej okazji nie można nie zauwa-
żyć, że Gabriel Narutowicz (1865-
-1922) pierwszy prezydent RP upra-

wiał czynnie zawód inżyniera hydro-
technika oraz elektryka projektując 
kilka elektrowni wodnych, a w latach 
1907-1920 był profesorem Politechniki 
w Zurychu.

***

Pierwszy w świecie wieżowiec o 
konstrukcji żelbetowej powstał już w 
1902 roku w Cincinatti w Stanach 
Zjednoczonych. Jest to, istniejący do 
dzisiaj, Ingalls Building – 16-kondy-
gnacyjny budynek biurowo-usługowy 
o wysokości 210 stóp (64,01 m) i wy-
miarach w rzucie około 18 x 36 m. 
Autor konstrukcji budynku inż. Henry 
N. Cooper zaprojektował ustrój złożo-
ny z trójprzęsłowych monolitycznych 
ram żelbetowych. W dwa lata później 
na Brooklynie w Nowym Jorku po-
wstał największy budynek przemysło-
wy o szkieletowej konstrukcji żelbe-
towej. Była to należąca do Roberta 
Gary’ego 9-kondygnacyjna manufak-
tura wyrobów z papieru o powierzch-
ni całkowitej 180 000 stóp kw. czyli 
16 170 m2.

***

W konkursie organizowanym przez 
brytyjską firmę ogrodniczą Briggs &
Stratton stary łódzki park Źródliska zo-
stał uznany za najpiękniejszy park w 
Polsce i zarazem piąty pod tym wzglę-
dem w Europie. Konkurencja była silna, 
bo do konkursu zgłoszono aż 170 par-
ków usytuowanych w różnych miastach 
Starego Kontynentu.

Zajmujący powierzchnię 10 hekta-
rów park Źródliska został założony w 
1840 r. jako miejski ogród spacerowy. 
Po II wojnie światowej stracił ogrodze-
nie, ale za to zyskał palmiarnię, którą 
urządzono w budynku służącym oneg-
daj za kuchnię dla bezrobotnych. W la-
tach dziewięćdziesiątych XX wieku bu-
dynek palmiarni został gruntownie 
zmodernizowany; odtworzono również 
ogrodzenie parku, który ponadto strze-
żony jest przez firmę ochroniarską.

Przedstawiciele Łodzi otrzymali od 
organizatorów konkursu stosowny cer-
tyfikat oraz nagrodę w postaci czeku na
5.000 zł i… kosiarki do trawy.

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa  
serdecznie zaprasza do udziału w  

Ogólnopolskiej Konferencji 

80 lat  
samodzielnych funkcji technicznych  

w polskim budownictwie

która odbędzie się  
w dniach 15-16 maja 2008 r.  

w siedzibie ŁOIIB przy ul. Północnej 39 w Łodzi.

Honorowy patronat nad konferencją ŁOIIB objął  
prof. Zbigniew Grabowski – Prezes Krajowej Rady PIIB.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej naszej Izby, skąd 
można również pobrać „Kartę zgłoszenia uczestnictwa”.

Autorzy referatów oraz osoby wpisane na listę członków ŁOIIB  
są zwolnione z opłaty konferencyjnej, która wynosi 200 zł dla członków PIIB  

oraz 300 zł dla pozostałych osób.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów delegacji.
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Pożegnanie Weterana
4 grudnia 2007 r. zmarł nagle inż. Euge-
niusz Miarka – jeden z dwóch najstarszych 
członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa, który przepraco-
wał w zawodzie prawie 65 lat. Urodził się 
6 kwietnia 1919 r. w Woli Wężykowej (woj. 
łódzkie), skąd później rodzina przeniosła 
się do Łodzi, gdzie łatwiej było o pracę. 
Uczył się w gimnazjum im. Stefana Że-
romskiego, które ukończył w 1938 r., uzy-
skując tzw. małą maturę.

Naukę w Liceum Elektrycznym, funk-
cjonującym w ramach Państwowej 
Szkoły Przemysłowo-Technicznej, prze-
rwał wybuch II wojny światowej. Jak 
wszyscy młodzi Polacy musiał pójść do 
pracy fizycznej. Początkowo pracował 
jako cieśla, a po dwóch latach, dzięki do-
brej znajomości języka niemieckiego, 
został zatrudniony w charakterze pisa-
rza w jednej z niemieckich firm budow-
lanych, która miała siedzibę w Łodzi. Po 
wojnie szybko nadrobił stracony dla 
edukacji czas, uzyskując aż trzy świadec-
twa maturalne. Pierwsze (w 1945 r.) wy-
dało mu Liceum im. Mikołaja Kopernika, 
drugie Liceum Elektryczne, a trzecie (w 
1951 r.) Korespondencyjne Technikum 
Budowlane w Warszawie. Od 1952 roku 
studiował w funkcjonującej w ramach 
Politechniki Łódzkiej Wieczorowej Szko-
le Inżynierskiej, którą ukończył w 1956 

r., uzyskując tytuł inżyniera budownic-
twa lądowego.

Równolegle pracował zawodowo, 
m.in. jako kreślarz, a od 1948 roku jako 
projektant. Przez 30 lat kolejno praco-
wał w Biurze Projektowania Zakładów 
Włókienniczych (1948-1957), Łódzkim 
Biurze Budownictwa Kolejowego (1957-
-1958), Biurze Dokumentacji Techni-
cznej Przemysłu Lekkiego (1958-1968) 
oraz w Biurze Studiów i Projektów Prze-
mysłu Włókienniczego (1968-1979).

25 czerwca 1964 r. uzyskał uprawnie-
nia budowlane do projektowania oraz 
do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-inżynie-
ryjnej, a kilka lat później został wpisany 
na wojewódzką listę rzeczoznawców bu-
dowlanych. Był autorem projektów kon-
strukcji wielu obiektów przemysłowych 
na terenie całego kraju.

Inżynier Eugeniusz Miarka po przej-
ściu na emeryturę nie zerwał czynnego 
kontaktu z zawodem, pracując dorywczo 
jako kierownik robót rozbiórkowych, in-
spektor nadzoru inwestorskiego a rów-
nież jako rzeczoznawca budowlany. Na 
listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa został wpisa-
ny 4 lutego 2003 r., a więc w wieku 84 
lat. W tym czasie już praktycznie nie pra-
cował, a mimo to ani na chwilę nie za-

wiesił członkostwa w Izbie. Chciał w ten 
sposób zaświadczyć swoją przynależ-
ność do środowiska kadry technicznej 
Łodzi i woj. łódzkiego oraz umiłowanie 
swojego zawodu, który dane Mu było 
uprawiać tak długo.

31 marca 2004 r. podczas skromnej 
uroczystości, jaka odbyła się w siedzibie 
Izby z okazji jubileuszu 85. urodzin, za-
pytany, co chciałby przekazać młodszym 
pokoleniom inżynierów, swoje rady sfor-
mułował następująco: „Ważne jest, żeby 
to, co się robi, miało jakiś sens, żeby wi-
dzieć ten sens. A poza tym, trzeba do te-
go zawodu podchodzić odpowiedzialnie, 
nie można lekceważyć pracy, bo z jednej 
strony odpowiada się za niedociągnięcia 
przed swoim sumieniem, a z drugiej – 
można się też dostać do więzienia. To 
jest ważne w naszym zawodzie, bo prze-
cież w budowanych przez nas obiektach 
mieszkają i pracują ludzie i to my odpo-
wiadamy za poniesiony przez nich z ty-
tułu naszych niedociągnięć uszczerbek 
na zdrowiu. Poza tym, trzeba mieć na 
uwadze, że aby coś należycie wykonać, 
trzeba dysponować odpowiednią wie-
dzą i nie można tego lekceważyć”.

Inżynier Eugeniusz Miarka swoim ży-
ciem udowodnił prawdziwość tezy, iż 
„warto być przyzwoitym”, a niejako 
przy okazji zaświadczył, że etos inży-
nierski nie jest pojęciem pustym.

C z e ś ć  J e g o  p a m i ę c i !31 III  2004 r. – spotkanie z okazji jubileuszu 85. urodzin (siedzi pierwszy z lewej)
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Z żałobnej karty

Non omnis moriar… 

W ostatnich miesiącach odeszli od nas na zawsze niżej wymienieni członkowie 
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 

Krzysztof Gaik

Marian Gajda

Wacław Gałecki

Jan Gudajczyk

Irena Markiewicz

Eugeniusz Miarka

Andrzej Pawliński

Mirosław Płuska

Zatrzymajmy się zatem na chwilę i uczcijmy pamięć zmarłej Koleżanki oraz Kolegów.

Tradycyjnie w Dzień Zaduszny (2 listopada) o godzinie 19.00 zostanie odpra-
wiona msza święta w intencji zmarłych członków Łódzkiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Zapraszamy zatem do kościoła parafialnego pod we-
zwaniem świętej Teresy i świętego Jana Bosko przy ul. Kopcińskiego 1/3 

(przy Rondzie Solidarności w Łodzi).

Z życia Wydziału
22 listopada 2007 r. w dawnej willi 
Richtera przy ul. Skorupki 10/12 w 
Łodzi odbyło się uroczyste zebranie 
Katedry Geodezji, Kartografii Środo-
wiska i Geometrii Wykreślnej Polite-
chniki Łódzkiej poświęcone jubileuszo-
wi pięćdziesięciolecia pracy naukowo-
-dydaktycznej profesora Stefana Prze-
włockiego. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele Senatu PŁ, Dziekan 
Wydziału oraz wielu gości.

10 grudnia 2007 r. podczas posie-
dzenia Kolegium Konsultacyjnego przy 
Instytucie Architektury i Urbanistyki 
między innymi przeprowadzono sze-
roką dyskusję nad opracowanym na 
okres czterech lat programem ochrony 
zabytków województwa łódzkiego, w 
którym w przypadku 104 miejscowo-

ści ujęto historyczne układy urbani-
styczne oraz wytypowano obiekty za-
sługujące na miano pomników historii. 
Dokonano również analizy zagrożeń 
systemowych krajobrazu kulturowe-
go, układów przestrzennych i obiek-
tów zabytkowych, określając przy tym 
grupy najbardziej zagrożone.

Zaproszony na posiedzenie prof. 
Stefan Kuryłowicz przedstawił nato-
miast koncepcję zagospodarowania li-
czącego 14 ha obszaru położonego po-
między ulicami: Tymienieckiego, Mi-
lionową, Piotrkowską i Kilińskiego. W 
kwartale tym przewidziano różnorod-
ne funkcje, takie jak: usługi, handel, 
rzemiosło artystyczne, zespół kinowy 
a także wielorodzinną zabudowę mie-
szkaniową. Autor koncepcji zapewnił, 

że wartościowe obiekty zostaną zacho-
wane bez zmiany ich gabarytów oraz 
przedstawił kilka wariantów rozwią-
zań przestrzennych z nowo projekto-
wanymi budynkami wysokimi, przy 
czym w ostatniej wersji wysokość naj-
wyższego z nich została obniżona do 
27,00 m.

Zaprezentowana przez prof. Stefana 
Kuryłowicza koncepcja wywołała oży-
wioną dyskusję obecnych na posiedze-
niu specjalistów z zakresu urbanistyki 
i architektury. Między innymi odczyta-
no stanowisko środowiska łódzkich 
architektów i urbanistów, które zosta-
ło skierowane do władz miasta w for-
mie listu krytykującego zbyt wysoką 
intensywność planowanej na tym ob-
szarze zabudowy. Kolejni dyskutanci 
prezentowali na ogół krytyczny scep-

dokończenie na str. 36
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ZASADY REALIZACJI PRENUMERATY  
CZASOPISM NAUKOWO-TECHNICZNYCH NA 2008 ROK

W poprzednim numerze „Kwartalnika Łódzkiego”, wzorem lat ubiegłych, przedstawili-
śmy Państwu atrakcyjną propozycję ulgowej prenumeraty (2,50 zł za egzemplarz) wy-
branych czasopism naukowo-technicznych. W związku ze słabym zainteresowaniem 
przedłużamy termin dokonywania wpłat. Aby dokonać prenumeraty, należy wpłacić za 
wybrane tytuły 30,00 zł (12 x 2,50 zł) w przypadku miesięcznika a 10,00 zł (4 x 2,50 zł) 
w przypadku kwartalnika, na indywidualne numery kont członków ŁOIIB (te same, na 
które wpłacają Państwo składkę na ŁOIIB – 150 lub 300 zł).

W wypełnianym przez Państwa blankiecie wpłaty, w rubryce „TYTUŁEM” nale-
ży obowiązkowo wpisać słowo PRENUMERATA oraz literę (lub litery) przypo-
rządkowane do zamawianego czasopisma (czasopism):

 A „Inżynieria i Budownictwo” (miesięcznik)

 B „Przegląd Budowlany” (miesięcznik)

 C „Gaz, Woda i Technika Sanitarna” (miesięcznik)

 D „Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja” (miesięcznik)

 E „Biuletyn INPE” (miesięcznik)

 F „Drogownictwo” (miesięcznik)

 G „Wiadomości Projektanta Budownictwa” (miesięcznik)

 H „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” (miesięcznik)

 I „Gospodarka Wodna” (miesięcznik)

 K „Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne” (miesięcznik)

 L „Technika Transportu Szynowego” (miesięcznik)

 M „Polski Instalator” (miesięcznik)

 N „Elektroinstalator” (miesięcznik)

 O „Materiały Budowlane” (miesięcznik)

 P „Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie” (kwartalnik)

Przykładowo, zamawiając czasopismo „Drogownictwo” należy wpłacić 30 zł i w pozycji 
„TYTUŁEM” wpisać na blankiecie: PRENUMERATA F; w przypadku prenumeraty dwóch 
czasopism, np. „Przeglądu Budowlanego” i „Drogownictwa”, należy wpłacić 60 zł i w 
pozycji „TYTUŁEM” wpisać na blankiecie: PRENUMERATA B F. Nie należy umieszczać 
żadnych innych znaków, ponieważ zamówienie będzie nieważne.

Czasopisma zostaną wysłane na Państwa adresy korespondencyjne. Informujemy po-
nadto, że biuro ŁOIIB nie będzie wystawiać faktur za prenumeratę.

Kursy językowo-komputerowe
Jak już informowaliśmy w poprzednim 
numerze „Kwartalnika Łódzkiego”, po 
zgromadzeniu odpowiedniej liczby na-
desłanych przez Państwa ankiet ocze-
kujemy na ogłoszenie przez instytucje 
administracyjne konkursów do Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ra-
mach którego finansowany ma być nasz
projekt.

W związku ze zmianami, jakie nastą-
piły po ostatnich wyborach parlamen-
tarnych w Ministerstwie Rozwoju Re-
gionalnego, odpowiedzialnym za wyko-
rzystanie środków finansowych przy-
znanych Polsce przez Unię Europejską 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, instytucje administra-
cyjne do tej pory nie ogłosiły konkur-

sów. Wobec powyższego termin plano-
wanego na I kwartał 2008 roku kursu 
językowo-komputerowego, który Izba 
zamierza zrealizować w partnerstwie z 
jedną z łódzkich szkół językowych, ule-
gnie przesunięciu na wrzesień-paź-
dziernik 2008 r. Obecnie kończy się 
proces rekrutacji i z dużym prawdopo-
dobieństwem można stwierdzić, że kur-
sy zostaną uruchomione w Łodzi, 
Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim. 
Być może uda się zorganizować kursy w 
nieuwzględnionym w ankiecie Toma-
szowie Mazowieckim za sprawą prężnie 
działającego na tych terenach środowi-
ska inżynierskiego, które we własnym 
zakresie nagłośniło akcję i zajęło się re-
krutacją. Natomiast w pozostałych mia-
stach, tj. Zgierzu, Sieradzu, Skiernie-
wicach oraz Kutnie nie udało się do tej 
pory zebrać wymaganej liczby chęt-
nych, wobec czego nie wiadomo jesz-
cze, czy kursy będą mogły odbyć się w 
tych rejonach.

Po wstępnej weryfikacji nadesłanych
ankiet można wysnuć wniosek, że naj-
większym zainteresowaniem wciąż cie-
szy się język angielski, a w ramach szko-
leń komputerowych najczęściej wska-
zywali Państwo na kurs programu 
AutoCAD, jako najbardziej przydatny w 
Waszej pracy.

Z uwagi na dość duże zróżnicowanie 
poziomu znajomości języków, każdy z 
uczestników projektu weźmie udział w 
teście kwalifikacyjnym, na podstawie
którego zostanie przydzielony do odpo-
wiedniej grupy. 

Wszystkie osoby, które przesłały do 
nas ankietę (nie trzeba jej ponownie 
przesyłać), zostaną poinformowane 
drogą mailową bądź telefoniczną o wy-
nikach konkursu i szczegółach dotyczą-
cych spraw organizacyjnych.

Za niezależne od nas opóźnienia i 
zmiany serdecznie przepraszamy. Wszel-
kie pytania i wątpliwości prosimy kiero-
wać na adres: lod@piib.org.pl lub pod 
numer tel. (042) 632 97 39 wewn. 5.
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Kącik architektów

O przyzwyczajeniach i opiniach obiegowych
Przyzwyczajenie to druga natura czło-
wieka, a pewne rzeczy wydają się oczy-
wiste i nie warto się nad nimi zastana-
wiać. To stwierdzenia powszechnie 
znane. Są jednak ludzie, którzy zadają 
sobie głupie z pozoru pytania. Na przy-
kład Newton zadał sobie pytanie: dla-
czego jabłko spada z drzewa? Konse-
kwencje próby odpowiedzi na nie były 
znaczące.

Zapytano mnie ostatnio, dlaczego 
nadal w nowo budowanych domach są 
montowane okna jak w blokach z lat 
70.-80. Ja rozszerzyłem jeszcze to pyta-
nie dla własnych potrzeb: dlaczego w 
większości nowych budynków miesz-
kalnych klatki schodowe są przeszklo-
ne w całości, a okna mieszkań są małe? 
Poza szczególnymi, uzasadnionymi 
przypadkami, ten stan rzeczy bierze się 
z przyzwyczajenia, czyli z bezmyślności. 
Inna sprawa, że od dawna istnieje silna 
sprzeczność między wielkością prze-
szkleń w budynkach a ochroną cieplną i 
nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie. 
Im więcej szkła, tym większe straty cie-
pła i tym większe jego zyski w dni sło-
neczne. Kiedyś stosowano powszechnie 
szkło refleksyjne, ale okazało się, że
przebywanie w pomieszczeniach z taki-
mi szybami jest mało komfortowe. Dziś 
w budynkach biurowych modne jest 
stosowanie szkła przezroczystego i wy-
gląda to bardzo dobrze, ale wymaga 
specjalnych rozwiązań. Wykonuje się 
na przykład podwójną wentylowaną 
elewację. Jest to rozwiązanie drogie w 
budowie i utrzymaniu. Dlatego stosuje 
się często zewnętrzne żaluzje i zacienia-
cze. To wszystko zaczyna się robić bar-
dzo skomplikowane i wydaje się abso-
lutnie nieracjonalne. No, bo po co robić 
dwa razy więcej szkła lub duże prze-
szklenia, a potem je zacieniać? Podwójna 
elewacja pozwala na otwieranie okien i 
dostęp do świeżego powietrza na wyż-
szych kondygnacjach. Do tego przerwa 
między szybami umożliwia ciągłe usu-

wanie nagrzanego powietrza. Dodat-
kowa szyba stanowi też ochronę przed 
hałasem. Zacieniacze natomiast mają 
niezaprzeczalne zalety: chronią przed 
bezpośrednim „atakiem” słońca, jedno-
cześnie nadal umożliwiając oglądanie 
świata zewnętrznego oraz – poprzez 
odbijanie światła – mogą głębiej do-
świetlać wnętrze.

Dość daleko odbiegłem od tematu, 
ale to, co napisałem, wiąże się jednak z 
przyzwyczajeniami, dlatego że nie nale-
ży bezmyślnie powielać pewnych roz-
wiązań i warto wiedzieć, po co się coś 
robi.

Ostatnio na łamach łódzkiej „Gazety 
Wyborczej” pojawiła się seria artyku-
łów o przyszłości Łodzi. Temat został 
wywołany rozstrzygnięciem konkursu 
na EC1. Wziąłem udział w tej dyskusji, 
pisząc tekst, który w dużej mierze po-
twierdzał tezy zawarte w wypowie-
dziach innych architektów (Mirosława 
Wiśniewskiego, Marka Janiaka, Włodzi-
mierza Adamiaka). Zawsze zależało mi 
na tym, żeby to, co piszę, wywoływało 
dyskusję, bo tylko w ten sposób, używa-
jąc argumentów, można dojść do opty-
malnych rozwiązań. W procesie projek-
towym cały czas staram się zadawać so-
bie pytanie: po co? Dopuszczam przy 

tym odpowiedź: „po nic”. Po publikacji 
artykułu w „Gazecie Wyborczej” zajrza-
łem na forum dyskusyjne. Zobaczyłem 
26 wypowiedzi, z czego w 25 zostałem 
nazwany głupkiem, idiotą, wieśniakiem 
itp. Wszystko to z powodu dwóch chyba 
zdań, które odnosiły się do tunelu śred-
nicowego łączącego Łódź Fabryczną z 
Łodzią Kaliską. Uczestnicy forum byli 
oburzeni, że śmiałem poddać w wątpli-
wość sensowność budowy takiego tu-
nelu. Brak było w ich wypowiedziach 
jakiejkolwiek argumentacji. Tylko jed-
no było dla nich oczywiste, a jednocze-
śnie – zupełnie nieuzasadnione, że bez 
tunelu Łódź nie ma żadnych szans na 
rozwój i nie jest możliwe połączenie 
miasta z Europą szybką koleją. Nie bę-
dę teraz uzasadniał swoich wątpliwo-
ści dotyczących tego przedsięwzięcia. 
Chciałbym natomiast, żeby dyskutanci 
spróbowali zapomnieć o tym, co się 
mówi oficjalnie (w mediach) i zastano-
wić się, jaki jest cel i jak go osiągnąć. 
Bo z całą pewnością celem nie jest bu-
dowa tunelu. Jest to tylko jedna z moż-
liwości osiągnięcia celu i – moim zda-
niem – niewspółmiernie do efektu 
kosztowna.

Marek Diehl

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE  
DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Uprzejmie informujemy, że w sesji jesiennej br. Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa planuje zorganizować piątą edycję kursów przygotowujących do egzami-
nu na uprawnienia budowlane. Podobnie jak w poprzednich edycjach uruchomione 
zostaną dwa równoległe kursy: podstawowy z zajęciami od poniedziałku do czwartku 
oraz weekendowy, który odbywać się będzie od piątku do niedzieli. 

W ramach 140 godzin wykładów na każdym kursie omówione zostaną zagadnienia z 
prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych, ochrony przeciwpożarowej i 
ochrony środowiska oraz certyfikacji, normalizacji, stosowania wyrobów budowla-
nych, prawa zamówień publicznych itp. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści. 
Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych.

Zapisu można dokonać osobiście w biurze Izby, telefonicznie, za pomocą faksu lub 
poczty elektronicznej. Bliższych informacji udziela biuro ŁOIIB (tel. 042 632 97 39). 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.



34 Kwartalnik Łódzki – nr I/2008 (18)

1% na Fundację
Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego 
wszystkie akcje pomocowe dotyczą 
przede wszystkim dzieci? Mało jest in-
stytucji pozarządowych, które myślami 
wybiegają do ostatniego, najtrudniej-
szego okresu życia człowieka. Sami, pó-
ki nam zdrowie dopisuje, również mało 
o tym myślimy.

Fundacja Wspierania Seniorów 
Środowisk Inteligenckich, zrzeszająca 
członków wszystkich samorządów zawo-
dowych województwa łódzkiego, wśród 
których jest jedna z najliczniejszych i naj-
prężniej działająca Łódzka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, podjęła się za-
pewnienia osobom starszym godnego 
spędzenia jesieni życia. Wspólna idea, sil-

na w swej jedności, doprowadziła do po-
wstania naszej Fundacji, której celem jest 
budowa profesjonalnego ośrodka opieki 
z pełnym programem użytkowym.

Od października 2007 r. Fundacja 
uzyskała status organizacji pożytku pu-
blicznego i została wpisana do Krajo-
wego Rejestru Sądowego (KRS) z nume-
rem 0000232649. Wszyscy nasi Przy-
jaciele będą mogli przy rozliczaniu się z 
fiskusem ze swoich tegorocznych do-
chodów wesprzeć realizację naszych ce-
lów 1-procentowym odpisem ze swoje-
go osobistego podatku.

W 2007 r. zaczęły obowiązywać no-
we przepisy dotyczące przekazywania 
1% podatku dochodowego od osób fi-

zycznych dla organizacji pożytku pu-
blicznego. Teraz już nie trzeba najpierw 
rozliczyć podatku, wpisując w jedną z 
rubryk rocznego zeznania podatkowe-
go PIT odpowiednią kwotę na cel wy-
branej organizacji, a potem wpłacić ją 
na jej konto i... czekać, aż urząd podat-
kowy zwróci nam te pieniądze. Pro-
cedura jest zdecydowanie uproszczona 
– wystarczy w rocznym zeznaniu podat-
kowym po prostu podać nazwę wybra-
nej organizacji oraz numer jej wpisu do 
KRS. Resztę operacji wykona sam urząd 
podatkowy.

Liczymy, że nasi Przyjaciele nas nie 
zawiodą. I o to wszystkich Państwa ser-
decznie proszę.

Grzegorz Cieślak 
Sekretarz Zarządu FWSŚI

Nowe technologie

Domowy miernik  
zużycia energii elektrycznej

Prawdopodobnie większość ludzi zdaje so-
bie sprawę z tego, że zużywa zbyt wiele 
energii elektrycznej, ale trudno dowiedzieć 
się, jaka to dokładnie ilość i w jaki sposób 
jest zużywana. Pomocne w tym może być 
urządzenie o nazwie SaverClip. Jest ono w 
kształcie spinacza i odczytuje pobór ener-
gii elektrycznej z każdego kabla zasilające-
go, na którym jest umocowane. Działanie 
opiera się na diagnostyce emitowanego 
pola elektromagnetycznego. To samo pole 
SaverClip wykorzystuje jako źródło energii 
do swojego działania. Wbudowany, nie-
wielki wyświetlacz dokładnie pokazuje, 
jak dużo prądu jest pobierane z sieci w da-
nej chwili. Taka informacja pozwoli na zre-
dukowanie zużycia energii poprzez wyłą-
czenie zbędnych w konkretnym momencie 
urządzeń. (Źródło: DVICE) 

Najdroższy komputer świata?

Jeśli posiadasz zbyteczne 375 000 fun-
tów sterlingów, japońska firma Zeus

ma skuteczny sposób na pozbycie się tej 
kwoty. Wystarczy nabyć platynowy 
komputer stacjonarny Jupiter.

Obudowa tego peceta wykonana 
została z platyny, z zatopionymi dia-
mentami ułożonymi w kształt gwiezd-
nych konstelacji. Oczywiście, ze 
względu na to, że jest to jednak kom-
puter, urządzenie posiada także ra-
czej przyziemne parametry – proce-
sor marki Intel 3GHz E6850 Core 2 
Duo, 2GB pamięci operacyjnej DDR 2 
oraz całkiem spory dysk o pojemno-
ści 1TB. Zeus, nie chcąc wdawać się w 
wojnę formatów wideo wysokiej roz-
dzielczości, zainstalował w Jupiterze 
napęd obsługujący zarówno Blu-ray, 
jak i HD DVD. Wraz z komputerem na-
bywca otrzyma Windows Vista, oczy-
wiście w bogatej wersji Ultimate oraz 
monitor 24’’.

Oczywiście, jeśli nie stać cię na wer-
sję platynową, istnieje możliwość zaku-
pienia tańszego zestawu, ze złotą obu-
dową, w której również znajdują się 
diamenty – za jedyne 280 000 funtów. 
(Źródło: RegHardware)

Cyber-soczewki

Naukowcy z University of Washington 
pracują nad rozwojem elektronicznych 
szkieł kontaktowych, które będą mogły 
wyświetlać obraz w polu widzenia użyt-
kownika. Projekt jest finansowany przez
National Science Foundation, rządową 
agencję wspierająca rozwój nauki. Przy 
użyciu bardzo cienkich tworzyw sztucz-
nych i elektroniki o rozmiarach kilku 
nanometrów, naukowcom udało się 
wbudować w szkła kontaktowe obwody 
i czerwone diody LED. Soczewki przete-
stowano na królikach, które miały je za-
łożone przez 20 minut.

Zbudowanie prototypu było nie lada 
wyzwaniem, ponieważ bezpieczne dla 
ludzkiego organizmu, elastyczne mate-
riały organiczne są delikatne i wrażliwe 
na uszkodzenia. Układy są zbudowane 
z elementów wielkości kilku nanome-
trów, około jednej tysięcznej szerokości 
ludzkiego włosa. Diody LED są wielko-
ści 1/3 milimetra. Naukowcy za idealny 
produkt przyszłości uważają soczewki 
wyposażone w komunikację radiową i 
zasilane przez ogniwa słoneczne. (Źró-
dło: TG Daily)

oprac. Emil Nowak
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S z k o l e n i a
CZAS MIEJSCE PROBLEMATYKA I AUTOR SZKOLENIA

28 marca 2008 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Geograficzny system informacyjny (GIS) mapy numeryczne

dla inżynierów budownictwa

• dr inż. Tadeusz Kośka (Politechnika Łódzka)

11 kwietnia 2008 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Certyfikacja energetyczna budynków i lokali mieszkalnych

• prof. Dariusz Gawin (Politechnika Łódzka)

9 maja 2008 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Problemy dotyczące wynagrodzeń w zamówieniach pu-

blicznych na roboty budowlane

• prof. Andrzej Borowicz (Uniwersytet Łódzki)

16 maja 2008 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Scenariusz pożarowy – sterowanie urządzeniami przeciw-

pożarowymi

• mgr inż. poż. Tomasz Błażejewski (Komenda Miejska SP)

29 maja 2008 r. 

godz. 16.30-19.15

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Prawo budowlane

• dr inż. Jacek Szer (Nadzór budowlany)

13 czerwca 2008 r. 

godz. 13.00-16.00

Łódź / Siedziba ŁOIIB  

ul. Północna 39

Projektowanie połączeń konstrukcji stalowych według 

Eurokodu 3

• prof. dr hab. inż. Antoni Biegus (Politechnika Wrocławska)

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

dostarczenia materiałów szkoleniowych – preferujemy osoby, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa.

D l a  c z ł o n k ó w  Ł O I I B  w s z y s t k i e  s z k o l e n i a  s ą  b e z p ł a t n e .

BEZPŁATNE KONSULTACJE

Uprzejmie informujemy, że od 28 lutego 2008 r. w siedzibie naszej Izby zostały urucho-
mione bezpłatne konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które prowadzi 

rzeczoznawca 
mgr inż. pożarnictwa Tomasz Błażejewski

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy  
w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.30  

do Centrum Samokształcenia ŁOIIB (pok. nr 14, I p.)
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Informacje o składkach
W celu odebrania pierwszego zaświad-
czenia należy stawić się osobiście (lub 
dać komuś swoje pisemne pełnomoc-
nictwo) z dowodem osobistym i z do-
wodami wpłat: 
• 150 zł (za 6 miesięcy) lub 300 zł (za 12 

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

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

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

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

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

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

UWAGA!

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

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

Obowiązkowe ubezpieczenie OC
Przedmiotem ubezpieczenia jest od-
powiedzialność cywilna deliktowa i 
kontraktowa ubezpieczonego za szkody 
wyrządzone w związku z wykonywa-
niem samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie w zakresie posia-
danych uprawnień budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarze-
nie w okresie ubezpieczenia wynosi 
pięćdziesiąt tysięcy Euro.

O fakcie powstania szkody należy 
bezzwłocznie zawiadomić TU Allianz 
Polska SA, ul. Chocimska 17, 00-791 
Warszawa, nie później jednak niż w cią-
gu 14 dni od chwili uzyskania wiado-
mości przez poszkodowanego o rosz-
czeniu, które może rodzić odpowiedzial-
ność cywilną ubezpieczonego. Zgło-
szenia szkody można dokonać poprzez 
wypełnienie i przesłanie formularza za-
mieszczonego na stronie internetowej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
(www.piib.org.pl).

Posiadanie ubezpieczenia obowiąz-
kowego w ramach umowy generalnej 
zawartej pomiędzy PIIB a TU Allianz SA 
umożliwia członkom Izby zawarcie do-
datkowego ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej na wyższe sumy 
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzy-
stania z licznych zniżek na prywatne 
ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenia 
komunikacyjne, ubezpieczenia od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) i ubezpieczenia turystyczne.

Obsługą merytoryczną przedmioto-
wego ubezpieczenia zajmuje się bro-
ker Polskiej Izby Inżynierów Budo-
wnictwa Hanza Brokers Sp. z o. o., któ-
ry pod numerem infolinii 0 801 384 
666 rozwiązuje problemy związane  
z funkcjonowaniem obowiązkowego 
ubezpieczenia OC oraz świadczy po-
moc w uzyskiwaniu terminowych i peł-
nych wypłat należnych odszkodowań 
(www.hanzabrokers.pl).

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

tycyzm w stosunku do koncepcji prof. 
Kuryłowicza. Zwrócono uwagę na fakt, 
że problem rozwiązań przestrzennych 
w dyskutowanym kwartale jest sprawą 
wielkiej wagi, ponieważ w ten sposób 
określa się stosunek do przeszłości i 
przyszłości naszego miasta, które do-
tąd było raczej niedoceniane. Zatem 
dążenia do maksymalizacji kubatury 
w tym obszarze w celu osiągnięcia 
przez inwestora jak największych zy-
sków nie należy traktować jako formy 
rozwiązania problemów przestrzen-
nych i społecznych Łodzi. Zgłaszano 
również wątpliwości co do jakości roz-
wiązań komunikacyjnych w omawia-
nym rejonie, a za poważną wadę przed-
stawionej koncepcji uznano brak ana-
lizy wpływu proponowanej zabudowy 
na panoramę miasta. W posiedzeniu 
Kolegium Konsultacyjnego wziął udział 
pan Włodzimierz Tomaszewski – wice-
prezydent miasta Łodzi.

dokończenie ze str. 31


