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1. Informacje wstępne

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem zawodowym inżynierów i
techników budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na
terenie województwa łódzkiego. 31 grudnia 2015 roku liczyła 6783 czynnych członków.

12 kwietnia 2015 r. odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczy ŁOIIB. Rada i pozostałe
organy, tj. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz zespół
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, po złożeniu sprawozdań z
działalności w 2014 r. uzyskały aprobatę Zjazdu.

W związku ze śmiercią dwóch członków organów ŁOIIB (śp. Grzegorza Cieślińskiego
i śp. Wojciecha Majera) Zjazd zdecydował o znmiejszeniu składu Rady ŁOIIB z 27 do 26
osób oraz Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB - z 16 do 15 osób. Uzupełniono również skład
delegatów ŁOIJB na Krajowe Zjazdy PIIB (nowym delegatem został kol. Jan Wójt, który
zastąpił Grzegorza Cieślińskiego).

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

Do wydarzeń nowych, podnoszących prestiż Rady naszej Izby, w roku 2015 należy
zaliczyć dwudniowe spotkanie szkoleniowe redaktorów biuletynów informacyjnych i
przewodniczących rad okręgowych z całej Polski zorganizowane w dniach 6-7 listopada 2015
r. Oceniamy, że ważnym wydarzeniem było seminarium programowo-szkoleniowe
zorganizowane dla wszystkich delegatów na Zjazdy Okręgowe w dniu 12 grudnia 2015 r.
Spośród 111 zaproszonych delegatów i członków organów ŁOHB obecnych było 68 osób.
Wykład wprowadzający na temat „ Uwarunkowania pracy inżyniera budownictwa” wygłosiła
pani prof. dr hab. Justyna Jurewicz (pracownik naukowy Wydziału Prawa UL). W części
programowej odbyły się następujące panele dyskusyjne:

. Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu projektanta, kierownika
budowy I inspektora nadzoru budowlanego w świetle aktualnych przepisów prawnych;

. Etyka zawodowa W procesie inwestycyjnym;

. Podnoszenie poziomu zawodowego i promocja zawodu inżyniera budownictwa —

formy wspólnej działalności.
Postulaty delegatów z dyskusji panelowych zostały usystematyzowane i

zaprezentowane Radzie ŁOIIB na jej pierwszym posiedzeniu w roku 2016, w dniu 17 marca.
Rada po przeprowadzeniu analizy przyjęła uchwałę przyjmującą sprawozdanie z seminarium
oraz zatwierdzającą sposób realizacji wniosków i zadań wynikających z dyskusji podczas
tych paneli (załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania).

W 2015 r. nastąpiły kolejne zmiany w obszarze prawa związanego z wykonywaniem
zawodu inżyniera budownictwa — zawodu zaufania publicznego. Przede wszystkim Sejm
wprowadził nowelizację ustawy Prawo budowlane, która od końca czerwca 2015 roku w
istotny sposób zmieniła wymogi stawiane osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Informacje o zmianach w Prawie budowlanym przekazywane są nie tylko za
pośrednictwem naszych wydawnictw, ale przede wszystkim na szkoleniach i seminariach



dotyczących tej tematyki (Prawo budowlane było wkładką do ostatniego wydania Kalendarza
ŁOTIB).

Z inicjatywy ŁOIIB zaprezentowanej na Konwencie Starostów w dniu 11 grudnia 2015
r. podjęto cykl szkoleń w powiatach województwa łódzkiego organizowanych wspólnie ze
starostwanii powiatowymi. Celem narad szkoleniowych jest poszerzenie praktycznej wiedzy z
zakresu zmian w Prawie budowlanym oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami
pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a organami administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Cieszą się one dużym
zainteresowaniem.

Oferta szkoleniowa została w 2015 roku zdecydowanie rozszerzona i w porównaniu do
lat poprzednich przedstawia się następująco:

STATYSTYKA
Szkolenia ŁOIIB 2012-2015

Rok 2012 2013 2014 2015
Liczba wszystkich szkoleń 57 58 60 76
Liczba obecnych 1423 1345 1744 2546
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Przyjmując uchwałę na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r. Rada ŁOIIB rozszerzyła
ofertę w zakresie dofinansowań, jakie członkowie ŁOIIB mogą od 2016 r. uzyskać do
różnych form doskonalenia zawodowego, tj. szkoleń, kursów, konferencji oraz do zakupu
publikacji i programów technicznych związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera
budownictwa.

Członkowie Izby w sprawach zawodowych, organizacyjnych i prawnych mogą uzyskać
informacje i porady w czasie cotygodniowych dyżurów działaczy ŁOIIB w siedzibie Izby
oraz w Dziale Prawnym Biura.

Rada poza działalnością merytoryczną prowadziła działalność związaną z
funkcjonowaniem obsługi administracyjno-gospodarczej, księgowej, prawnej oraz
informacyjnej dla członków Izby oraz wszystkich organów ŁOIIB. Czynności te
wykonywane były przez etatowych pracowników Biura.

W niektórych miastach województwa łódzkiego funkcjonują Placówki Terenowe,
których zadaniem, między innymi, jest współpraca przy organizowaniu szkoleń, działalność
integracyjna i informacyjna dla członków zamieszkałych w rejonach tych miast. Skupiają one
członków Izby z terenu swoj ej siedziby oraz przylegających powiatów. Układ terytorialny
Placówek Terenowych jest następujący:

. PT w Bełchatowie — powiaty: bełchatowski, pajęczański i radomszczański,

. PT w Kutnie — powiaty: kutnowski i łęczycki,

. PT w Piotrkowie Trybunalskim — powiaty: piotrkowski, opoczyński i tomaszowski,

. PT w Sieradzu— powiaty: sieradzki, poddębicki i zduńskowolski,

. PT w Skierniewicach — powiaty: skierniewicki, łowicki i rawski,

. PT w Wieluniu — powiaty: wieluński i wieruszowski.
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2. Skład osobowy Rady

W 2015 r. Rada ŁOIIB obradowała w następującym składzie: Barbara Make —

przewodnicząca Rady, Agnieszka Jońca i Piotr Parkitny — zastępcy przewodniczącej,
Grzegorz Rakowski — sekretarz Rady, Cezary Wójcik — skarbnik Rady, Jan Wójt — zastępca
sekretarza Rady, Urszula Jakubowska — zastępca skarbnika Rady, członkowie Prezydium
Rady ŁOIIB: Bogdan Krawczyk, Sławomir Najgiebauer, Danuta Ulańska oraz członkowie
Rady: Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Bogumił Cudzich, Krzysztof Dybała,
Bogdan Janiec, Wiesław Kaliński, Roman Kałuża, śp. Ryszard Kaniecki, Aleksandra Kik,
Roman Kostyła, Piotr Kubicki, Tadeusz Miksa, Leszek Przybył, Krzysztof Siekiera, Karol
Starczewski, Jan Stocki i Tomasz Wolski.

3. Kalendarz posiedzeń Rady i Prezydium Rady

Odbyły się cztery posiedzenia Rady LOIIB w dniach: 19 marca (nr 5/IV), 11 czerwca (nr
6fF”.!), 10 września (nr 7/IV), 10 grudnia (nr S/IV).

Prezydium Rady ŁOIIB spotykało się na sześciu posiedzeniach w dniach: 22 stycznia
(nr 5/IV), S marca (nr 6/IV), 14 maja (nr 7/IV), 30 lipca (nr 8/IV), 3 września (nr 9/IV), 22
października (nr 1 0/IV), 26 listopada (nr 11/IV).

4. Uchwały Radyw roku 2015

Na posiedzeniach Prezydium Rady LOIIB i posiedzeniach plenarnych Rady omawiane były
sprawy i podejmowane uchwały związane z gospodarką finansową i bieżącą działalnością
Izby, zadaniami statutowymi, ze sposobem załatwienia wniosków zjazdowych oraz innymi
bieżącymi sprawami związanymi z funkcjonowaniem ŁOIIB.

Rada ŁOIIB w 2015 r. podjęła 1072 uchwały, w tym 1035 indywidualnych uchwał w
sprawach członkowskich dotyczących:

. wpisu na listę członków,

. ponownego wpisu na listę członków,

. zawieszenia w prawach członkowskich albo skreślenia z listy członków na własny
wniosek lub z powodu nieopłacania składek,

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

. skreślenia osoby zmarłej,

. przywrócenia w prawach członka osoby uprzednio zawieszonej,

. umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka ze względu na
nieuiszczenie składek członkowskich.

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



Prezydium Rady ŁOIIB podjęło 7 uchwał. Wszystkie zostały zatwierdzone przez Radę
ŁOIIB. Wykaz pozostałych 37 uchwał Rady Okręgowej podjętych w 2015 roku stanowi
załącznik nr 2 do sprawozdania.
Treść uchwał Rady i Prezydium Rady ŁOIIB (oprócz uchwał w sprawach członkowskich) jest
dostępna na stronie internetowej LOIIB w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Informacja o pracy Zespołów

Działalność statutowa Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa realizowana jest
poprzez zespoły tematyczne Rady ustanowione na pierwszym posiedzeniu Rady w bieżącej
kadencji. W skład Rady ŁOJIB wchodzą następujące zespoły:

. Zespół Rady ds. Członkowskich,

. Zespół Rady ds. Działalności Samopomocowej,

. Zespół ds. Prawno-Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu,

. Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego,

. Zespól ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień,

. Zespół ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą,

. Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych,

. Rada Programowa Wydawnictw ŁOJIB.
Praca Rady ŁOJIB i jej zespołów ma jeden nadrzędny eel — służbę naszym członkom

poprzez poszerzanie oferty i sprawne prowadzenie ich spraw, wynikających z członkostwa w
Łódzkiej OIIB.

5.1. Zespół ds. Prawno-Regulaminowych oraz Ochrony Zawodu

Zespół Rady działał w następującym składzie: Bogdan Krawczyk — przewodniczący, Karol
Starczewski — wiceprzewodniczący, śp. Ryszard Kaniecki — sekretarz, Andrzej (3orzkiewicz,
Jerzy Wereszczyński, Krzysztof Stelągowski.

Zespół pracował w sposób ciągły przez cały rok. Odbywały się posiedzenia zespołu,
ale większość spraw była załatwiana i konsultowana na bieżąco drogą e-maiłową.
Spowodowane to było koniecznością szybkiego zajęcia stanowiska w danej sprawie.

Prace zespołu głównie dotyczyły: uwag do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego;
nowelizacji Prawa budowlanego; Statutu PuB; regulaminów NIB; projektów rozporządzeń
(w sprawie dziennika budowy i tablic informacyjnych oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; zapewnienia zgodności budynków z wymogami
ochrony pożarowej; szczegółowej formy i treści projektu budowlanego; wniosku o
pozwolenie na budowę i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością); Inspekcji Pracy a także seminarium ŁOJIB, które odbyło się 12 grudnia
2015 r. Wszyscy członkowie zespołu przygotowali wprowadzenie do dyskusji prowadzonej w
panelu seminaryjnym na temat: „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru w świetle aktualnych przepisów
prawnych”.



Ponadto zajmowano się bieżącymi sprawami Zespołu i ŁOIIB związanymi z zakresem
jego działania.

5.2. Zespół Rady ds. Członkowskich

Zespół Rady ŁOJIB ds. Członkowskich pracuje w składzie: Urszula Jakubowska —

przewodnicząca, Bogdan Janiec, Tadeusz Miksa, Leszek Przybył, Karol Starczewski, Jan
Stocki. Posiedzenia Zespołu odbywają się raz w miesiącu. Zespół zajmuje się:

. przyjmowaniem nowych członków;

. ponownym przyjmowaniem członków;

. zawieszaniem członkostwa na wniosek członka;

. zawieszaniem członkostwa z urzędu (odgórnie);

. zawieszaniem członkostwa dyscyplinarnie;

. skreślaniem członka na wniosek;

. skreślaniem członka z urzędu (odgórnie);

. skreślaniem członka dyscyplinarnie;

. wznowieniem członkostwa.

KATEGORIA LICZBA LICZBA
(2015 ROK) (2014R0K)

Liczba członków 8068 8099
Czynni 6783 6822
Zawieszeni 1285 1277
Wpisano po raz pierwszy 251 226
Wpisano ponownie 24 17
Zawieszono na własny wniosek 190 212
Zawieszono odgórnie 139 126
Wznowiono 103 97
Zmarło 53 56
Przeniesiono 3 3
Skreślono na własny wniosek 34 28
Skreślono odgórnie 191 43
Skreślono dyscyplinarnie 1 0

Statystyka członków ŁOIIB — porównanie stanu na 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r.



Ą

r
4_

374
i— 142 _!~_ 74 71 39 „

Statystyka członków LOIIB wg specjalności (stan na 31.12.2015 it)

Statystyka członków ŁOIIB wg wykształcenia (stan na 31.12.2015 r.)

„

majster technik inż.



Statystyka członków LOIIB wg płci (stan na 31.12.2015 r.)

Statystyka członków ŁOIIB wg wieku (stan na 31.12.2015 r.)

5.3. Zespół Rady ds. Działalności Samopomocowej

Zespół pracował w roku 2015 w następującym składzie: Jan Wójt — przewodniczący, Bogumił
Cudzich — zastępca przewodniczącego, Krzysztof Siekiera — sekretarz, Tadeusz Miksa,
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Sławomir Najgiebauer, Leszek Przybył, Krzysztof Dybała.



Zespół w 2015 r. odbył osiem posiedzeń, na których rozpatrzono wnioski o udzielenie
zapomóg losowych, złożone przez członków ŁOIIB, oraz wnioski o udzielenie zapomóg
pośmiertnych, złożone przez rodziny zmarłych członków ŁOIJB. Po wnikliwym zapoznaniu
się z każdym wnioskiem Zespól zaproponował Radzie przyznanie zapomóg losowych 14
członkom oraz 19 zapomóg pośmiertnych rodzinom zmarłych. Zespół rozdzielił środki
finansowe przeznaczone na tę formę działalności w następujących kwotach: na zapomogi
losowe — 37.000 zł, na zapomogi pośmiertne — 38.000 zł. Razem wydatkowano 75.000 zł. W
budżecie ŁOIIB na rok 2015 przewidziano środki na ten cel w kwocie 74.000 zł. Rodziny
zmarłych czynnych członków izby po zawiadomieniu biura o ich śmierci otrzymywały
informację zwrotną o możliwości otrzymania zapomogi pośmiertnej i procedurach z tym
związanych.

W związku z zakończeniem umowy ubezpieczeniowej z firmą Ergo Hestia, dotyczącej
zapomóg dla rodzin zmarłych członków, w roku 2015 Zespół przydzielał Po raz pierwszy w
tej kadencji zapomogi pośmiertne.

5.4. Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego

W 2015 roku Zespół ŁOIIB ds. Doskonalenia Zawodowego pracował w następującym
składzie: Agnieszka Jońca — przewodnicząca, Wiesław Kaliński — zastępca przewodniczącej,
Tomasz Wolski — sekretarz, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Wojciech
Hanuszkiewicz, Bogdan Janiec, Roman Kałuża, Aleksandra Kik, Jan Stocki. Na posiedzenia
Zespołu zapraszani byli także Opiekunowie Placówek Terenowych.

W okresie sprawozdawczym Zespół obradował cztery razy. Podczas posiedzeń były
omawiane i wypracowywane formy oraz zakres działalności szkoleniowej ŁOIIB.

W minionym roku uczestnicy mieli możliwość skorzystania z następujących form
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zorganizowanych z inicjatywy Zespołu: „

1. Szkolenia, wyklady seminaria, narady .„ „

Spotkania zorganizowane w siedzibie Izby oraz w Placówkach Terenowych dotyczyły
zarówno tematów prawnych, ogólnobudowlanych, jak i specjalistycznych, promujących
nowoczesne technologie w budownictwie czy rozwijających kompetencje językowe.
Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady dotyczące zagadnień prawnych,
a w szczególności Prawa budowlanego, w tym rozpoczęty w 2015 r. cykl narad
szkoleniowych organizowanych przy współudziale Starostów Powiatowych województwa
łódzkiego.

Łącznie odbyło się 65 szkoleń, w których uczestniczyło 2247 osób. W 2014 roku
odbyło się 48 szkoleń, w których uczestniczyły 1024 osoby.

2. Szkolenia wyjazdowe
Pozyskiwanie wiedzy tecimicznej na przykładzie zrealizowanych już obiektów jest cenną
forma doskonalenia zawodowego, która została utrzymana także w 2015 r.
Zorganizowano 11 szkoleń wyjazdowych (299 uczestników), w tym kilkudniowe, oraz
wizyty na realizowanych jeszcze inwestycjach. Szkolenia wyjazdowe na Kanał Elbląski, do
Kopalni Soli Kłodawa, KWB Bełchatów oraz nowoczesnego tartaku w Wieluniu cieszyły się
największym zainteresowaniem i uznaniem uczestników.



3. Popularyzacja czytelnictwa branżowej prasy naukowo-technicznej
W 2015 r. 334 osoby skorzystały z dofinansowywanej przez ŁOJIB prenumeraty czasopism
naukowo-technicznych.

4. Dofinansowania kursów, konferencji oraz szkoleń językowych
W 2015 r. 15 członków ŁOIIB skorzystało z możliwości dofinansowania uczestnictwa w
konferencjach, kursach językowych dla inżynierów budownictwa, kursach projektowania oraz
do zakupu publikacji o charakterze naukowo-technicznym.
Łącznie rok 2015 to 76 szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych, które zgromadziły 2546
uczestników.

Z naszych danych wynika, że z każdym rokiem liczba osób biorących udział w
szkoleniach wzrasta, ale i tak tylko 40% członków ŁOIIB uczestniczyło w szkoleniach w
minionym roku, w tym 1/3 tych osób brała udział w kilku szkoleniach. Przygotowaliśmy
zmienioną formułę organizacji szkoleń. Przedstawiliśmy ofertę bardzo atrakcyjną, wyszliśmy
ze szkoleniami do poszczególnych powiatów naszego województwa. Informacje o tematyce
przekazujemy różnymi kanałami. Ofertę szkoleniową kierujemy do wszystkich członków
naszego samorządu.

5.5. Zespół ds. Integracji Środowiska oraz Kontaktów z Zagranicą

Zespół działał w 2015 roku w składzie: Piotr Parkitny — przewodniczący, Sławomir
Naj giebauer — sekretarz, Zygmunt Adamski, Włodzimierz Babczyński, Krzysztof Dybała,
Krzysztof Siekiera.

W roku 2015 Zespół zebrał się dwukrotnie. Poza tymi spotkaniami praca Zespołu
toczyła się poprzez kontakty mailowe i telefoniczne.

Zasadnicze kierunki pracy Zespołu w 2015 roku to: integracja środowiska
budowlanego w skali lokalnej i wojewódzkiej, informacja o zagranicznych organizacjach
inżynierów budownictwa, działania na rzecz młodych inżynierów, studentów i uczniów
techników oraz działania na rzecz seniorów budowlanych.

Wzorem roku ubiegłego przedłożono Radzie propozycję wydzielenia z budżetów
Placówek Terenowych kwoty 2000,00 zł z przeznaczeniem na organizację lokalnych
koleżeńskich spotkań integracyjnych. Spotkania odbyły się w formie obchodów Święta
Budowlanych lub spotkania wigilijnego.

Zespół wspierał też lokalne inicjatywy rekreacyjno-sportowe, m.in. zawody żeglarskie
organizowane przez sekcję żeglarską działającą przy PT w Bełchatowie. W 2015 była to już
III edycja regat, uczestniczyło w nich ponad 60 osób (12 „łódek”), a Izba ufundowała puchar
dla zwycięzców regat. Warto dodać, że reprezentująca ŁOIIB ekipa wzięła także udział w
regatach organizowanych przez Warmińsko-Mazurską OIIB.

Członkowie zespołu zachęcali Koleżanki i Kolegów, również tych spoza Łodzi, do
udziału w Pikniku Inżynierskim oraz Wojewódzkim Święcie Budowlanych — &ekwencja była
bardzo duża. Propagowano też udział członków ŁOIIB w ogólnokrajowych imprezach dla
Koleżanek i Kolegów zrzeszonych w PuB, takich jak turniej brydżowy czy zawody
pływackie.



W ramach kontaktów z zagranicą w 2015 roku zorganizowano spotkanie z inżynierem
Nelsonem Coelho. Omówiono podobieństwa w sposobie kształcenia inżynierów w Portugalii
i w Polsce, a przede wszystkim różnice w zasadach uzyskiwania uprawnień budowlanych w
obu krajach.

Od kilku lat PuB obejmuje patronatem Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności
Budowlanych dla uczniów techników budowlanych, której XXVIII edycja odbyła się w 2015
roku. Członkowie zespołu uczestniczyli w organizacji konkursu na szczeblu okręgowym,
który odbył się w Wieluniu. ŁOIIB ufundowała puchar i nagrody dla laureatów konkursu na
szczeblu okręgowym, a przedstawiciele Izby uczestniczyli w podsumowaniu etapu
okręgowego i wręczeniu nagród.

Wzorem lat ubiegłych ŁOJIB otwiera swe podwoje przed młodymi inżynierami i
studentami, zapewne przyszłymi członkami samorządu zawodowego. Grono młodych
inżynierów gościliśmy już na Pikniku inżynierskim w 2015 roku. Na stronie internetowej
ŁOIIB działa zakładka z informacjami dla młodych. Zapewniono młodym inżynierom dostęp
do łamów „Kwartalnika Łódzkiego”. Wsparto również organizację ogólnokrajowego zjazdu
młodych inżynierów, który w 2015 roku odbył się w Łodzi.

Zorganizowano też wyjazd dla młodych inżynierów z Piotrkowa Trybunalskiego i
okolic do siedziby ŁOIIB. Głównym celem było przybliżenie przez Przewodniczącego OKK
adeptom do zawodu inżyniera budownictwa zasad dokumentowania praktyki zawodowej oraz
przebieg egzaminu na uprawnienia budowlane.

W 2015 roku przy ŁOIIB powstało Koło Seniorów. Jak do tej pory inicjatywą
zainteresowało się ok. 20-30 osób, zarówno byłych, jak też aktywnych członków Izby.
Przewodniczącym Koła został wieloletni działacz ŁOIIB - kol. Wiesław Sienkiewicz, a
miejscem spotkań jest urządzone w siedzibie ŁOIIB w ubiegłym roku pomieszczenie
klubowe.

Podsumowując, należy zauważyć postęp w integracji środowiska oraz pierwsze,
nieśmiałe wyjście w stronę zagranicy. Kontynuowano działania na rzecz młodych. Cieszy
fakt, że udało się przygarnąć seniorów, pełnych inwencji i pomysłów.

5.6. Zespół ds. Ekonomiczno-Finansowych

Zespół pracuje w składzie: Piotr Kubicki — przewodniczący, Zygmunt Adamski, Bogumił
Cudzich, Bogdan Janiec, Sławomir Najgiebauer, Jerzy Wereszczyński. Od momentu
powołania spotkał się cztery razy.

Na zebraniu 16.03.2015 r., w którym wziął udział Skarbnik Rady ŁOIIB, wyrażono
pozytywną opinię o realizacji budżetu w roku 2015. Skierowano wniosek do władz Izby o
wykorzystanie wykazanej w budżecie na 2015 rok nadwyżki na rzecz wszystkich członków
Izby.

Na zebraniu delegatów w kwietniu 2015 r. członek zespołu kol. Zygmunt Adamski
zgłosił wniosek o wykorzystanie nadwyżki budżetowej za 2015 rok na zakup dla wszystkich
członków Izby przedmiotów, które mogłyby być użyteczne w codziennej działalności
zawodowej. Delegaci po dyskusji ocenili wniosek pozytywnie.



Na zebraniu 08.06.20 15, w którym wziął udział Skarbnik Rady ŁOIIB, wyrażono
pozytywną opinię o realizacji budżetu w trakcie roku 2015. Skierowano ponowie wniosek do
Rady o wykorzystanie wykazanej w budżecie na 2015 rok nadwyżki na rzecz wszystkich
członków Izby. Zaproponowano zakup pendrive” ów. Zespół wnioskował do delegatów na
Zjazd Krajowy o podjęcie tematu dotyczącego możliwości indywidualnego ustalenia
wysokości składki członkowskiej dla każdej Izby Okręgowej.

Na zebraniu 19.11.2015 r., w którym wziął udział Skarbnik Rady ŁOIIB, wyrażono
pozytywną opinię o realizacji budżetu w trakcie roku 2015. Skierowano ponowie wniosek do
władz Izby dotyczący zakupu pendrive”ów dla wszystkich członków Izby. Po omówieniu
preliminarza budżetowego na rok 2016 zaproponowano uwzględnienie wzrostu
ekwiwalentów i ryczałtów o około 5%, co jest odpowiednikiem średniego wzrostu płac w
2015 roku.

Przewodniczący zespołu wziął udział w posiedzeniu Prezydium Rady w dniu
26.11.2015, na którym omawiano między innymi sprawy budżetowe za rok 2015 i 2016.

Na zebraniu 08.12.2015 pozytywnie oceniono preliminarz budżetowy na 2016 rok, a po
ponownym przeanalizowaniu problemu ryczałtów i ekwiwalentów wnioskowano o
pozostawienie sposobu naliczania ryczałtów na dotychczasowym poziomie.

5.7. Zespół ds. Konkursów, Odznaczeń i Wyróżnień

W 2015 r. Zespół pracował w składzie: Tadeusz Miksa — przewodniczący, Jan Stocki —

zastępca przewodniczącego, Leszek Przybył — sekretarz, śp. Ryszard Kaniecki, Sławomir
Najgiebauer, Jan Wójt.

Zespół w okresie sprawozdawczym odbył trzy spotkania. Na pierwszym
czerwcowym spotkaniu wytypował spośród członków Rady i pozostałych organów
kandydatów do nadania brązowej, srebrnej i złotej Honorowej Odznaki PuB za
szczególne osiągnięcia w pracy dla Izby, którzy spełniają wymogi regulaminu nadawania
odznaki Honorowej PuB. Zespół ustosunkował się też do wniosku o wyróżnienie pana
Tadeusza Malinowskiego odznaką PuB, m.in. za jego wkład w organizację Izby.

Zespół przekazał do Prezydium Rady ŁOIIB propozycje kandydatów do
wyróżnienia. Zaproponował również firmy, które w ocenie członków zespołu kwalifikują
się do wyróżnienia odznaką „Zaslużony dla Budownictwa”. Wyróżniono sześć firm
wykonawczych z Łowicza, Kutna, Pabianic i Łodzi.

2 pażdziernika 2015 r. odbyło się Wojewódzkie Święto Budowlanych, podczas
którego w obecności znamienitych gości wręczono honorowe odznaki PuB i odznaki
„Zasłużony dla Budownictwa”, co było powodem satysfakcji dla wyróżnionych.

Na kolejnym spotkaniu omówiono przebieg wyłaniania osób do wyróżnienia, jak
również przebieg Wojewódzkiego Święta Budowlanych.
Na ostatnim spotkaniu Zespołu omówiono i zaproponowano konkurs fotograficzny
„Fotograf”ujemy Budownictwo Województwa Łódzkiego”. Omówiono i opracowano
regulamin konkursu fotograficznego. Regulamin przedłożono Prezydium Rady ŁOIIB do
oceny i ewentualnego zaakceptowania konkursu.



5.8. Rada Programowa Wydawnictw

Rada Programowa Wydawnictw LOIIB w 2015 r. pracowała w następującym składzie: dr inż.
budownictwa lądowego Danuta Ulańska (PŁ) — przewodnicząca, inż. urządzeń sanitarnych
Roman Kostyła — wiceprzewodniczący, mgr inż. budownictwa lądowego Elżbieta Habiera
Waśniewska (doktorantka PŁ) — sekretarz oraz członkowie: inż. elektryk Andrzej
Gorzkiewicz (SEP), dr inż. budownictwa lądowego Wiesław Kaliński (PŁ), śp. mgr prawa,
inż. budownictwa lądowego Ryszard Kaniecki, mgr inż. budownictwa lądowego Jolanta
Orechwo (PZITB), mgr inż. budownictwa lądowego Piotr Parkitny (wiceprzewodniczący
Rady ŁOIIB), inż. budownictwa lądowego Wiesław Sienkiewicz.

Rada Programowa Wydawnictw ŁOJIB (RPW) współpracuje ściśle z Redakcją
Wydawnictw ŁOIJB, która pracuje w składzie: mgr Renata Włostowska — redaktor naczelna,
mgr Monika Orabarczyk — starszy redaktor.

1. Zakres prac przy redakcji i wydaniu „Kwartalnika Łódzkiego”
W roku 2015 wydano cztery numery „Kwartalnika Łódzkiego” — biuletynu informacyjnego
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: nr 112015 (46), liczący 52 str., nr II/2015
(47), liczący 44 str., nr III/20 15 (48), liczący 48 str., nr IV/20 15 (49), liczący 48 str.

Nakład każdego numeru „Kwartalnika Łódzkiego” wynosi 7300 egzemplarzy.
Członkowie ŁOIIB otrzymują nasz biuletyn nieodpłatnie.

Zawartość Kwartalnika podzielona jest na działy, za które odpowiedzialni są wskazani
wcześniej członkowie REW i Redakcja Wydawnictw ŁOJIB.

. Członkowie Rady Programowej spotykają się na dwóch zebraniach plenarnych
dotyczących bieżących wydawnictw, w tym przede wszystkim „Kwartalnika Łódzkiego”
(minimum osiem spotkań w roku). Jedno spotkanie poświęcone jest ocenie ostatniego
wydanego numeru pisma oraz rozliczeniu finansowemu. Jednocześnie omawia się tematykę
następnego numeru i rozdziela prace dla poszczególnych członków RPW. Na drugim
spotkaniu ustalana jest ostateczna zawartość numeru, wybierane są artykuły, materiały
ilustracyjne itd.

Członkowie Rady Programowej wspomagają Redakcję w pracach redakcyjnych,
wyszukiwaniu specjalistów, uzgadnianiu tematyki i zakresu nadsyłanych artykułów oraz ich
opiniowaniu i recenzji. Przygotowują także własne artykuły (np. informacje i sprawozdania ze
szkoleń organizowanych na budowach, w tym szkoleń wyjazdowych, informacje o
inwestycjach łódzkich itp.). Przygotowanie i opracowanie przeznaczonych do publikacji
artykułów wymaga od członków REW i Redakcji wielu godzin wnikliwej pracy. W czasie
pomiędzy zebraniami członkowie REW recenzują nadsyłane artykuly, zgłaszają do Redakcji
poprawki i uwagi. Zamieszczane w „Kwartalniku Łódzkim” artykuły są po zakończeniu prac
redakcyjnych autoryzowane.

2. Opracowanie „Kalendarza ŁOIIB” na rok 2016
Opracowywany przez REW i Redakcję „Kalendarz ŁOJIB” z „Wkładką techniczną” jest
oryginalnym wydawnictwem naszej Izby. Kalendarz liczy 160 stron. Oprócz kalendarium
zamieszczono 19 stron, na których podano składy organów ŁOIIB, statystykę, informacje o



ubezpieczeniach, doskonaleniu zawodowym itp. „Kalendarz ŁOIIB” jest recenzowany przez
członków RPW.

Wkładka techniczna zawierała zwykle aktualne informacje z różnych dziedzin
budownictwa. W tym roku zamieściliśmy pełny (80-stronicowy), zatwierdzony tekst
znowelizowanej ustawy — Prawo budowlane, z którego dzięki poręcznemu małemu formatowi
można korzystać na co dzień w pracy zawodowej.

Kalendarz został wydrukowany w nakładzie 7300 egzemplarzy i rozesłany do
wszystkich członków ŁOIJB.

3. Kalendarz ścienny na rok 2016
Wydawnictwo opracowało również kalendarz ścienny ŁOIIB, którego formę graficzną
zatwierdziła RPW. W kalendarzu zamieszczono podstawowe informacje kontaktowe Izby.
Nakład kalendarza ściennego wynosi 300 egzemplarzy.

4. Książeczka reklamowa pt. „Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa”
Członkowie RPW wraz z redakcją opracowali teksty dotyczące struktury i działalności
Łódzkiej OIIB. Powstała książka zawierająca wszystkie niezbędne informacje dotyczące
powstania i funkcjonowania Izby oraz prawa i korzyści inżynierów związane z
przynależnością do ŁOIIB. Publikacja zawiera również zdjęcia i opisy wybranych inwestycji
budowlanych województwa łódzkiego. Książka reklamowa wydrukowana została w nakładzie
750 egzemplarzy.

5. Folder reklamowy LOIIB
Kitkustronicowy folder reklamowy ŁOIIB, zawierający podstawowe informacje o
działalności ŁOIIB, został opracowany przez Redakcję i zatwierdzony przez Radę
Programową Wydawnictw ŁOIIB. Wydrukowano 500 egzemplarzy folderu.

6. Wspólpraca z wydawnictwami innych okręgowych izb
Rada Programowa Wydawnictw i Redakcja ŁOIIB w poprzednich latach zamieszczały w
Kwartalniku żółte strony, na których drukowane były wkładki techniczne. Zawierały one
przęde wszystkim przykłady obliczeń konstrukcji budowlanych (z różnych materiałów) wg
Burokodów. Zainspirowało to redakcje biuletynów innych Izb do wydawania podobnych
wkładek o różnej tematyce. W .2015 r. odbyły się cztery spotkania zainteresowanych
wydawnictw okręgowych izb, dotyczące współpracy przy redakcji biuletynów i wkładek
technicznych. Nasza Rada Programowa Wydawnictw i Redakcja zaangażowały się w tę
współpracę.

Ustalono sposób i formalne umowy dotyczące przedruków artykułów w biuletynach.
Tytuły i treści wkładek zgłoszone przez poszczególne Wydawnictwa zostały zestawione i są
kolejno opracowywane. Nasz zespół zgłosił opracowanie jednej wkładki oraz recenzje treści
kilku artykułów. Część napisanych wkładek o różnej tematyce możemy udostępnić w wersji
elektronicznej. W numerze 112016 „Kwartalnika Łódzkiego” przedstawimy szczegółowo
tematy planowanych wkładek.

7. Spotkanie redaktorów i prezesów okręgowych izb w Łódzkiej OIIB
W dniach 6-7 listopada 2015 r. na zaproszenie naszej Izby odbyło się dwudniowe spotkanie
redaktorów biuletynów oraz prezesów okręgowych izb z całego kraju, dotyczące
doskonalenia i promocji inżynierów budownictwa, podczas którego m.in. dyskutowano o
sposobach redagowania oraz zawartości biuletynów.



Drugi dzień spotkania poświęcono zwiedzaniu największych i najciekawszych
inwestycji realizowanych w ostatnich latach w Łodzi. Uczestnicy byli pod dużym wrażeniem,
oglądając zrewitalizowane obiekty EC1, budowę dworca Łódź Fabryczna, hotel Andel”s,
secesyjne budynki Piotrkowskiej oraz Manufakturę i lofty na Księżym Młynie.

8. Prowadzenie strony internetowej oraz Facebooka LOIIB
Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB sprawuje także pieczę nad elektronicznymi
wydawnictwami Łódzkiej OJIB. Redakcja ŁOIIB zajmuje się aktualizacją strony internetowej
Łódzkiej OIIB, znajdującej się pod adresem www.lod.piib.or~.p1.

W 2015 r. Rada Programowa Wydawnictw ŁOJIB zwróciła uwagę na potrzebę
stworzenia fanpage”a Łódzkiej OIIB na Facebooku. Stworzony w czerwcu 2015 r. fanpage,
stanowiący doskonałe uzupełnienie strony internetowej ŁOIIB, znajduje się pod adresem
https://www.facebook.comlLodzkaOllB/, a jego prowadzeniem i codzienną aktualizacją zajmuje
się Redakcja ŁOJIB. Warto odnotować, że fanpage ŁOIIB z uwagi na interesującą zawartość
ma dużą oglądalność i cieszy się popularnością, notując coraz więcej polubień, udostępnień i
komentarzy, co sprzyj a doskonaleniu i integracji łódzkiego środowiska budowlanego.

Istotnym wydarzeniem dla promocji naszego samorządu i członków ŁOIIB było
również przygotowanie i wyemitowanie w środę 17 czerwca (godz. 18.15) w TVP Łódź
krótkiego filmu w ramach „Strefy Biznesu” — o pracy inżynierów z ich perspektywy, praktyce
zawodowej, zdobywaniu uprawnień, ciekawych realizacjach, naszym samorządzie zawodu
zaufania publicznego itp. — który powstał na łódzkich budowach.

6. Informacja o pracy Placówek Terenowych

6.1. Placówka Terenowa w Bełchatowie .

Placówka terenowa w Bełchatowie wraz z sekcją żeglarską zorganizowała imprezy
żeglarskie w wiosce żeglarskiej Zarzęcin z udziałem członków ŁOIIB obwodu nr 9
(Bełchatów, Radomsko, Pajęczno). Imprezy żeglarskie:

. 06.06.2015-Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego2ols

. 15.08.20 15-I Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega Olsztyn

. 13.09.20 15-III Regaty żeglarskie o Puchar Prezesa ŁOJIB Barbary Malec

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

W dniu 09.10.2015 odbyło się III Swięto Budowlanych w Bełchatowie w lokalu
gastronomicznym Dwór Słupia.

W biesiadzie szkoleniowo-integracyjnej wzięło udział około 50 osób — członków
ŁOIIB z Bełchatowa, Radomska i Pajęczna oraz zaproszeni goście.

Placówka Terenowa prowadzi cotygodniowe dyżury w swoim punkcie
konsultacyjnym w Bełchatowie przy ulicy Okrzei 45 w poniedziałki i czwartki w godzinach
od 15:00 do 18:00.

Liczne wizyty członków ŁOIIB i kandydatów na członków ŁOIIB oraz praca
opiekunów placówki-Sławomira Naj giebauera, Marty Szumigaj, Karola Dawida- świadczą
o konieczności istnienia Placówki Terenowej w Bełchatowie. Korzystanie z prasy



technicznej pozwała zgłębić kierunkową wiedzę zawodową różnych specjalności
budowlanych.

W Placówce Terenowej w Bełchatowie odbywają się spotkania z członkami
Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Spotkania te prowadzą do
wymiany poglądów i dyskusji nad problemami zawodowymi inżynierów.

W dniu 28.08.2015 zostało podpisane porozumienie pomiędzy Regionalną Izbą
Gospodarczą w Bełchatowie a Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

W Placówce Terenowej w Bełchatowie działa sekcja żeglarska, która wzięła udział w
I Regatach o Mistrzostwo Polski w klasie Omega w Olsztynie.

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

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

Rosnąca liczba uczestników na szkoleniach w Bełchatowie świadczy o coraz większej
integracji lokalnego środowiska członków ŁOJIB.

Wnioski:
. Placówka Terenowa w Bełchatowie jest integralną częściąŁOliB.
. Placówka Terenowa w Bełchatowie jest miejscem, gdzie członkowie ŁOIIB mogą

się spotkać i wymienić poglądy w luźnych rozmowach i dyskusjach oraz pogłębić
swoją wiedzę techniczną.

6.2. Placówka Terenowa w Kutnie

Placówka Terenowa W Kutnie działa bez stałej siedziby. W 2015 roku zorganizowano
szkolenia na temat: „Bezpieczeństwo pożarowe budynków” (udział wzięło 10 członków) oraz
„Nowelizacja Prawa budowlanego” (udział wzięło 36 osób w tym 19 członków). Placówka
Terenowa była organizatorem szkolenia wyjazdowego. do Kopalni Soli Kłodawa (wzięło
udział 48 osób w tym 45 członków). Ponadto zorganizowano wyjazd na Piknik Inżynierski
dla 12 członków oraz spotkanie integracyjne dla członków Izby w dniu 08.12.2015 r.
połączone z oplatkiem. W spotkaniu integracyjnym wzięło udział 31 osób. Czynione są
starania o wynajem pomieszczenia na siedzibę Placówki.

6.3. Placówka Terenowa w Piotrkowie Trybunaiskim

W 2015 r. w Placówce Terenowej w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się następujące
wydarzenia:
20.01.2015 — Szkolenie z zakresu „Pierwsza pomoc na budowie”;
09.02.2015 — Spotkanie członków Rady i pozostałych organów ŁOIIB z Przewodniczącą

w sprawie szkoleń i zapewnienia h~ekwencji;
20.03.2015 — Prezentacja fumy MC Baunchemie;
16.04.2015 — Szkolenie „Nowelizacja Prawa Budowlanego”;
08.05.2015 — Szkolenie „Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa”;
25.05.2015 — Szkolenie prowadzone przez firmę MC Baumchemie;
23.06.2015 — Spotkanie organizacyjne w sprawie Pikniku Inżynierskiego;



26.06.2015 — Prezentacja flrmy Ocieplenie Budynków;
27.06.2015 — Wyjazd na IX Piknik Inżynierski;
22.09.2015 — Przygotowanie do dnia Budowlanych;
30.09.2015 — Wyjazd na Święto Budowlanych;
02.11.2015 — Spotkanie Młodych Kadr Inżynierskich;
09.11.2015 — Szkolenie firmy Rockwool;
07.12.2015 — Spotkanie organizacyjne dot. spotkania Opłatkowego;
18.12.2015 — Spotkanie Opłatkowe;
21.12.2015 — Podsumowanie Spotkania Opłatkowego.

W okresie od stycznia do grudnia 2015 r. udzielono 15 porad w sprawach: uprawnień,
wyjazdów szkoleniowych, szkoleń i opłat za kursy oraz zapomóg.

6.4. Placówka Terenowa w Sieradzu

Podstawową działalnością Placówki Terenowej w Sieradzu było w minionym okresie
realizowanie celów statutowych Izby w szczególności współorganizowanie szkoleń, które
odbyły się w dniach:

. 25.02.2015 r. — na temat procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę w aspekcie
wymagań dotyczących projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami,

. 20.05.2015 r. — na temat: „Nowelizacja Prawa budowlanego. Postępowanie
administracyjne przed organami administracji architektoniczno-budowlanej”,

. 16.09.2015 r. — na temat: „Odpowiedzialność inżynierów pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących przepisów prawa i
postępowanie dyscyplinarne”,

. 28.10.2015 r. — na temat: „Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego —

przygotowanie, realizacja i oddawanie obiektów do użytkowania. Roboty budowlane
w obiektach zabytkowych oraz objętych ochroną konserwatorską. Obowiązki
właściciela/zarządcy obiektów w zakresie właściwego utrzymania obiektów
budowlanych”,

. 25.11.2015 r. — na temat: „Zasady realizacji inwestycji budowlanych w świetle
wymagań Prawa budowlanego — tryb zgłoszenia i pozwolenia na budowę. Oddawanie
obiektów do użytkowania — tryb zgłoszenia i pozwolenia na użytkowanie”.

. 11.12.2015 r. — zorganizowano spotkanie szkoleniowo-integracyjne z omówieniem
propozycji szkoleń na rok 2016.

. Ponadto istotnym elementem działalności było bieżące udzielanie informacji
członkom Izby w tematach związanych z:

. rejestracją książki praktyki zawodowej,

. uzyskiwaniem uprawnień budowlanych,

. możliwością uzyskania pomocy społecznej w ramach działalności samopomocowej
LOIIB.

6.5. Placówka Terenowa w Skierniewicach



Placówka Terenowa zlokalizowana jest w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 6/7 g w
siedzibie ZUP Skierniewice. Punkt działa od 2002 r. i czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00—16.00. W siedzibie znajduje się prasa techniczna udostępniana
(wypożyczana) chętnym, w tym takie tytuły jak np.: „Inżynieria i Budownictwo”,
„Wiadomości Projektanta Budownictwa”, „Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja”,
„Informator o Normach i Przepisach Elektrycznych”, „Elektroinstalator”, „Drogownictwo”,
„Gaz, Woda i Technika Sanitarna”.

Różnego rodzaju informacje dotyczące działalności Izby udzielane są zarówno
podczas spotkań w siedzibie jak i telefonicznie.

Placówka nasza współorganizuje szkolenia tematyczne dla członków Izby.
W 2015 roku dużym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie związane z przepisami
przeciwpożarowymi zorganizowane w siedzibie BLN-u w Skierniewicach, oraz
zorganizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Skierniewicach szkolenie dotyczące
Prawa budowlanego.

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie dotyczące odpowiedzialności inżynierów
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w świetle obowiązujących
przepisów prawa.

6.6. Placówka Terenowa w Wieluniu

Działalność Placówki od października 2014 r. prowadzona jest w budynku Cechu Rzemiosł
Różnych i Przedsiębiorstw przy ul. Targowej 1 w Wieluniu. W siedzibie Placówki pełnione są
dyżury w poniedziałki i czwartki, w godzinach od 16.00 do 18.00 przez członków ŁOIIB:
Andrzeja Sułkowskiego, Janusza Skupińskiego i Zygmunta Adamskiego. .

Oprócz dyżurów jesteśmy do dyspozycji wszystkich zainteresowanych działalnością
ŁOIIB pod telefonem (numer podany jest na. drzwiach siedziby Placówki Terenowej w
budynku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu). Frekwencja w czasie
dyżurów jest umiarkowana, ale koledzy udzielają wyjaśnień również w innych terminach oraz
telefonicznie.

Z okazji „Święta Budowlanych” Placówka Terenowa w Wieluniu Po raz kolejny
zorganizowała spotkanie członków ŁOIIB, które odbyło się 3 października 2015 r. w Sali
Wieluńskiego Domu Kultury przy ul. Reformackiej 3, w godz. 17.00-23.00. W spotkaniu
oprócz członków ŁOIIB wzięli udział również zaproszeni goście z urzędów i organizacji, z
którymi kontaktujemy się w codziennej pracy. Zaproszenie zostało również przyjęte przez
panią Przewodniczącą Rady ŁOIIB Barbarę Malec, która uczestnicząc w oficjalnej części
spotkania, przekazała uczestnikom życzenia oraz informacje o bieżącej działalności Izby. W
tej części mieliśmy również okazję wysłuchać kilku arii operowych w wykonaniu Pani Iwony
Karbowskiej absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach, która obecnie jest
pracownikiem Wieluńskiego Domu Kultury. Informacje o spotkaniu zostały przekazane
opinii publicznej przez Radio ZW oraz lokalną prasę.

W dniu 18 grudnia w siedzibie Placówki odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków
Izby, uczestniczyło w nim 20 osób.



7. Informacja o realizacji budżetu 2015 r. — podsumowanie

XIV Zjazd Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 11 kwietnia uchwalił budżet
ŁOIIB narok 20150 zbilansowanej wysokości przychodów i kosztów 3000 000,00 zł.

10 grudnia Rada ŁOIIB dokonała korekty budżetu uchwałą nr 26/R/15. która
zwiększyła wysokość przychodów do 3 090 000,00 zł. Zmiany wprowadzono w
następujących pozycjach:

PRZYCHODY
A2. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia budowlane — z kwoty
424000,00 zł. do 476000,00 zł,
A3. Przychody związane z działalnością statutową — z kwoty 55000,00 zł do 100000,00 zł,
A4. Przychody związane z działalnością gospodarczą — z kwoty 100000,00 zł do 84000,00 zł,
AS. Przychody finansowe z odsetek — z kwoty 30000,00 zł. do 39000,00 zł.

Korekta zmniejszyła również sumaryczną wysokości kosztów ŁOJIB do kwoty
2799767,13 zł wprowadzając nowe wartości w następujących pozycjach:
KOSZTY
B8. Wydawnictwa własne ŁOIJB — z kwoty 290000,00 zł do 310000,00 zł,
B9. Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu — z kwoty 50000,00 zł. do 27767,13 zł,
B12. Działalność samopomocowa — z kwoty 100000,00 zł do 74000,00 zł,
B13. Inne świadczenia na rzecz Członków ŁOIIB — z kwoty 55000,00 zł. do 65000,00 zł,
B14. Pozostałe koszty statutowe — z kwoty 60000,00 zł do 126000,00 zł,
B 15. Działalność bieżąca biura — z kwoty 585000,00 zł do 580000,00 zł,
B 16. Koszty utrzymania budynku — z kwoty 200000,00 zł do 180000,00 zł,
B17. Zakup środków trwałych, wyposażenia, ... — z kwoty 55000,00 zł. do 20000,00 zł,
B19. Rezerwa — z kwoty 188000,00 zł. do 200000,OOzł.

Pozycje budżetowe zostały ściśle przypisane poszczególnym organom i strukturom
opisując w wartościach przychody i wydatki dla zadań nałożonych przez Statut Łódzkiej
Okręgowej Lzby Inżynierów Budownictwa. Dzięki przestrzeganiu dyscypliny budżetowej
przez pracowników ŁOIIB oraz naszych Członków zrealizowano w całości założenia
budżetowe.

Sumarycznie zmniejszono wydatki ŁOIIB o kwotę 345024,72 zł z planowanej
wysokości 2999767,13 zł do kwoty 2654742,41 zł.
Zwiększeniu uległy jedynie wydatki działalności statutowej:

. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej — wykonanie roczne w wysokości 103,85%
kwoty budżetowej (zaplanowane koszty przyjęto w wysokości 387000,00 zł),

. Działalność Komisji i Zespołów powołanych przez Radę — wykonanie roczne w
wysokości 110,20% kwoty budżetowej (zaplanowane koszty przyjęto w wysokości
50000,00 zł),

. Działalność Placówek Terenowych — wykonanie roczne w wysokości 103,85% kwoty
budżetowej (zaplanowane koszty przyjęto w wysokości 50000,00 zł),

. Działalność Samopomocowa — wykonanie roczne w wysokości 102,01% kwoty
budżetowej (zaplanowane koszty przyjęto w wysokości 74000,00 zł),



. Pozostałe koszty statutowe — wykonanie roczne w wysokości 100,28% kwoty
budżetowej.

Znaczącemu zmniejszeniu uległy wydatki związane z działalnością statutową oraz
organizacyjno-administracyjne, w następujących pozycjach:

. Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego — wykonanie roczne w wysokości 74,34% kwoty
budżetowej,

. Okręgowej Komisji Rewizyjnej — wykonanie roczne w wysokości 78,38% kwoty
budżetowej,

. Działalności Szkoleniowej — wykonanie roczne w wysokości 75,02% kwoty
budżetowej,

. Koszty organizacji Okręgowego Zjazdu — pozycja B9. wg korekty budżetu,

. Koszty utrzymania budynku — wykonanie roczne w wysokości 90,30% kwoty
budżetowej, .

. Zakupy środków trwałych, wyposażenia, ... — wykonanie roczne w wysokości 74,47%
kwoty budżetowej,

. Koszty działalności gospodarczej — wykonanie roczne w wysokości 68,06 % kwoty
budżetowej.

W 2015 roku w pozycjach przychodów wystąpił zauważalny wzrost opłat za
postępowanie kwalifikacyjne i egzaminy na uprawnienia budowlane z kwoty 476 000,00 zł
(pozycja A2 wg korekty budżetu) do 577 020,00 zł — wykonanie roczne w wysokości
121,22% kwoty budżetowej, przy jednoczesnym spadku przychodów ze składek
członkowskich — wykonanie roczne w wysokości 97,57% kwoty budżetowej. Łącznie
przychody budżetowe wyniosły 3 135235,97 zł.

. Podsumowując planowane wydatki budżetu ŁOIIB zastały obniżone do 88,49%, a
roczne przychody wykonane w zwiększonej wysokości 104,51% planowanej „ kwoty
budżetowej. Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do
31.12.20105 r. Łódzka Izba Inżynierów Budownictwa kończy zyskiem netto w wysokości
330666,82 zł.

8. Współpraca z organizacjami i instytucjami

8.1.Współpraca z administracją państwową i samorządową

W 2015 roku Rada współpracowała z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. W rezultacie tej
współpracy w lutym 2015 roku odbyło się zorganizowane wspólnie z Wydziałem
Intastruktury LUW i Radą ŁOIIB seminarium na temat postępowania administracyjnego
przed organami administracji architektoniczno-budowlanej z udziałem przedstawicieli naszej
Izby i kierowników powiatowych wydziałów budownictwa architektury. Pani Wojewoda
Jolanta Chełmińska uczestniczyła w październikowym Wojewódzkim Święcie Budowlanych.
Dyrektor Wydziału Infrastruktury dr inż. Jan Michajłowski brał udział w izbowych
spotkaniach i przedsięwzięciach.

Rada Izby kontynuuje także współpracę z Głównym i Wojewódzkim Inspektoratem
Nadzoru Budowlanego.



Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzlciego pan Marek Mazur uczestniczył w
Wojewódzkim Święcie Budowlanych. Ponadto podczas jego wizyty w siedzibie Izby 19
października omówiono istotne dla łódzkich budowlańców i samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa zagadnienia. Jednym z nich była sprawa nowoczesnych metod
zarządzania w budownictwie, w tym Building Information Modeling, który w krajach Europy
Zachodniej został już wprowadzony w sferę obowiązków inwestora i projektanta. Wdrażanie
technologii BIM, pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie
informacji o budynkach i budowlach oraz koordynowanie działań wszystkich uczestników
procesu budowlanego, może w znaczący sposób wpłynąć na podniesienie konkurencyjności
naszych inżynierów, nie tylko na rynku kraj owym, ale również międzynarodowym. Łódzka
OIIB zgłosiła swoje uwagi i propozycje do opracowywanych przez służby Marszałka
Województwa polityk sektorowych w zakresie działań związanych z budownictwem, które
zostały uwzględnione w opracowanym dokumencie (zatwierdzonym przez Zarząd
Województwa Łódzkiego 22 grudnia 2015 r.).

Delegacja z Łódzkiej OIIB brała również udział w organizowanych przez Miasto
uroczystościach związanych ze świętami państwowymi (Święto Konstytucji 3 Maja, Święto
Niepodległości i inne).

8.2. Współpraca ze stowarzyszeniami, samorządami zawodowymi oraz
samorządami gospodarczymi

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne są stałymi partnerami Rady ŁOIIB w organizowaniu
szkoleń, seminariów i spotkań integracyjnych. 23 stycznia i 27 marca 2015 r. odbyły się
przygotowywane wspólne z Łódzkim Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich
seminarium z udziałem POE, dotyczące najważniejszych problemów związanych z rozwojem
energetyki, zakresem technicznych warunków przyłączeniowych oraz ze strategią w zakresie
odnawialnych źródeł energii. .

Z Łodzkim Oddziałem Polskiego Związku Inzymerow i Technikow Sanitarnych
wspołpracujemy sciśle w zakresie szkolen i kursow, ktore odbywają się w ramach „Akademii
Inżyniera”. .

Podejmujemy wspólne inicjatywy z Łódzkim i Piotrkowskim Oddziałem Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, z którymi mamy doskonałe relacje.

W 2015 r. Łódzka OHB podjęła wiele inicjatyw związanych z młodą kadrą
budownictwa. Odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Kół Młodych Inżynierów PZITB
(oddziału łódzkiego i piotrkowskiego), udostępnione zostały łamy „Kwartalnika Łódzkiego”
dla młodych inżynierów, staramy się wspierać ich ciekawe inicjatywy, np. zorganizowany w
Łodzi w dniach 16-18 października 2015 r. XIV Krajowy Zjazd Naukowo-Techniczny
Młodej Kadry PZITB, w którym wzięło udział 60 delegatów z siedemnastu oddziałów Kół
Młodej Kadry z całej Polski.

Intensywnie uczestniczymy w pracy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego. Bierzemy udział w kolejnych spotkaniach, współuczestniczyliśmy w
organizacji wydarzenia, które odbyło się 12 kwietnia 2015 r. pod hasłem „Współpraca i
integracja”. Podczas połączonego z koncertem spotkania prelekcję pt. „Zawody zaufania



publicznego. Stan obecny a stan pożądany” wygłosiła prof. UŁ dr bab. Justyna Jurewicz z
Okręgowej Izby Adwokackiej. Porozumienie z dużą troską obserwuje postanowienia
ustawodawcy związane z samorządami zawodowymi.

Bardzo dobrze rozwija się współpraca z Łódzką Okręgową Izbą Architektów: w 2015 r.
odbyło się kilka spotkań Przewodniczących obu Izb, nawiązano m.in. współpracę w zakresie
publikacji, wynajmu sal i szkoleń. Staramy się uczestniczyć w ważnych dla ŁOIA i ŁOIIB
wydarzeniach.

Podtrzymujemy również kontakty z innymi organizacjami działającymi na rzecz
budownictwa, np. Regionalną Izbą Budownictwa oraz Związkiem Zawodowym „Budowlani”.
W 2015 r. nawiązaliśmy współpracę z Oddziałem Łódzkim Polskiego Stowarzyszenia
Dekarzy — 25 lipca 2015 r. Sekretarz LOIIB uczestniczył w XVI Gali Dekarskiej
zorganizowanej w Łodzi z okazji Dnia Dekarza.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z obchodzącą w minionym roku
jubileusz Izbą Projektowania Budowlanego, kierowaną przez delegata ŁOIIB na Krajowe
Zjazdy — p. Ksawerego Krassowskiego. Członkowie ŁOIIB mogą bezpłatnie korzystać ze
Środowiskowych Zasad Wyceny Prac Projektowych, dostępnych w Portalu Członkowskim
ŁOIIB.

W 2015 r. Przewodnicząca Rady ŁOIIB brała również udział w posiedzeniach Rady ds.
Bezpieczeństwa w Budownictwie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Łodzi. Oprócz
opracowywanych przez OIP artykułów dotyczących BHP, publikowanych na łamach
„Kwartalnika Łódzkiego”, podejmowane są i będą również inne wspólne inicjatywy.

Warto dodać, że nasz kolega mgr inż. Piotr Filipowicz, członek Prezydium Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wziął pod koniec marca udział w uroczystych
obchodach 75-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

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

W XIV Krajowym Zjeździe PIIB, który odbył się w dniach 19-20 czerwca 2015 roku,
uczestniczyło 12 delegatów ŁOIIB. Zjazd ten po przyjęciu sprawozdań za rok 2014
zdecydował o konieczności skorygowania niektórych zaproponowanych przez Kraj ową Radę
zapisów dotyczących zmiany Statutu PJIB. Dlatego 20 sierpnia odbył się II Nadzwyczajny
Krajowy Zjazd PIIB, podczas którego wprowadzono istotne zmiany w statucie oraz
regulaminach organów krajowych i okręgowych.

Delegaci ŁOIIB uczestniczą w pracach i posiedzeniach organów Krajowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Trzy osoby to członkowie Kraj owej Rady PIIB, mamy także Po
jednym przedstawicielu w Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komisji Kwaliflkacyjnej,
Kraj owym Sądzie Dyscyplinarnym i Kraj owego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Nasi przedstawiciele biorą udział także w pracach Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB,
Zespołu Prawno-Regulaminowego, Zespołu Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.
Łódzka OIIB widoczna jest na forum krajowym, a praca naszych Koleżanek i Kolegów jest
dostrzegana i uzyskuje wysoką ocenę.



Bardzo dobrze należy ocenić współpracę z krajowymi organami PuB oraz okręgowymi
izbami inżynierów budownictwa. We wrześniu zorganizowaliśmy w Uniej owie szkolenie dla
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i okręgowych sądów
dyscyplinarnych, w którym wzięły udział 92 osoby z Małopolskiej, Opolskiej, Podkarpackiej,
Śląskiej, Świętokrzyskiej, Lubuskiej i Łódzkiej OHB.
W dniach 6-7 listopada br. w Łodzi odbyło się zorganizowane przez Radę ŁOJJB spotkanie
redaktorów biuletynów oraz prezesów okręgowych izb z całego kraju, dotyczące
doskonalenia i promocji inżynierów budownictwa. O wydarzeniu tym pisaliśmy wcześniej.

W organizowanych w 20 ł 5 roku przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
szkoleniach uczestniczyli członkowie organów ŁOJIB oraz pracownicy biura. Przedstawiciele
Łódzkiej OIIB wzięli również udział w ogólnopolskim Święcie Budowlanych.

8.4. Współpraca z Politechniką Łódzką

Kontynuowana była współpraca z Politechniką Łódzką, w szczególności z Wydziałem
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAIŚ), którego kadra naukowa
prowadzi często szkolenia dla członków naszej Izby.

Łódzka OIIB była w 2015 r. współorganizatorem (wraz z Oddziałem Łódzkim PZITB
oraz WBAIŚ) Konkursu im. Profesora Władysława Kuczyńskiego na najlepszą pracę
dyplomową wykonaną przez studentów Wydziału.

W 2015 r. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB — Zbigniew
Ciehoński — wziął udział w spotkaniu ze studentami WBAIŚ dotyczącym spraw praktyki
zawodowej i zdobywania uprawnień budowlanych. Również rzecznik-koordynator — Beata
Ciborska — przeprowadziła dla studentów Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji
Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki
Łódzkiej wykład dotyczący odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Przewodnicząca Rady Izby uczestniczyła w spotkaniach Rady Naukowo-Gospodarczej
przy WBAIŚ PL oraz w uroczystości inauguracji roku akademickiego i konferencjach
organizowanych na Wydziałach Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz
Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej.

Kontynuujemy finansowanie prenumeraty wybranych czasopism naukowo-technicznych
dla Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.
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SEMINARIUM PROGRAMOWO-SZKOLENIOWE DLA DELEGATÓW
NA Z.JAD t.OIIB 12.12.2015 r.

Wnioski z dyskusji panelowych

Nr . . Kwalifikacja
Tresc wniosku .wniosku wniosku

Wprowadzić tematykę ubezpieczeń do Kwartalnika Łódzkiego. Rada LOIIB
Powołać Zespół Ł01113 ds. Nadzoru Ubezpieczeń.
Uzasadnienie wniosku; Z uwagi na wątpliwości członków Izby w
zakresie ubezpieczenia i różnych zdarzeń co do zasadności odmowy
wypłat z odszkodowań.

Wniosek realizowany. Doraźny Zespół w składzie: Bogdan
Krawczyk, Urszula Jakubowska i Piotr Parkitny, sformułował pytania
celem wyjaśnienia przez ubezpieczyciela. Rada Programowa
Wydawnictw ŁOJIB przeprowadzi wywiad z przedstawicielem
ERGO HESTH i Kancelarią Prawną zadając przygotowane pytania i
opublikuje w Kwartalniku Łódzkim. Skierowano pisma do:
— ERGO HESTII o wskazanie procedury odszkodowawczej i drogi

odwoławczej,
— Prezesa PuB o objęcie ubezpieczeniem osób zatrudnionych na

umowę_o_pracę._Pisma w_załączeniu.
2 Działać systematycznie na rzecz spójności regulacji prawnych. Minister

Prowadzenie skutecznego lobbingu na rzecz zmian w przepisach Infrastruktury
budowlanych wśród parlamentarzystów. i Budownictwa
Uzasadnienie wniosku: Definicje związane z procesei~i za
inwestycyjnym w aktach prawnych nie są jednolite. Interpretacja pośrednictwem
przepisów przez urzędników bywa różna. Krajowej Rady

Wniosek zasadny. Warunki techniczne wszystkich budynków i
budowli powinny znaleźć się w Kodeksie budowlanym.
Wiceminister in&astruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski
przedstawił swoje zamiary w załączonym wywiadzie.

3 Podjąć działania na rzecz wprowadzenia do Prawa Budowlanego Minister
wykonawcy jako uczestnika procesu inwestycyjnego Infrastruktury
Uzasadnienie wniosku: Obecnie wykonawca nie jest uczestnikiem i Budownictwa
procesu budowy i nie odpowiada za roboty w rozumieniu Prawa za
Budowlanego. wykonawca aby obniżyć koszty często realizuje pośrednictwem
budowę niestarannie, wbrew projektowi, oszczędzając na bhp i Krajowej Rady
kosztach pracowniczych, nieraz nie mając zarejestrowanej firmy, ale
nie ponosi żadnej odpowiedzialności, która w myśl Prawa
Budowlanego w całości spoczywa na kierowniku budowy.
W związku z tym należy dopisać do art. 17 PB pkt 5
„Wykonawca”.
Problem ten jest poruszany od dawna i znajduje się również w
„zestawieniu uwag do Kodeksu Budowlanego” w pkt 95.

4 Podjąć działania na rzecz wprowadzenia do Prawa Budowlanego Minister



regulacji by na budowach prowadzonych systemem gospodarczym Infrastruktury
nie powoływać kierownika budowy, a jedynie inspektora nadzoru i Budownictwa
albo inspektora nadzoru autorskiego. za
Uzasadnienie wniosku: Pełnienie funkcji kierownika budowy na pośrednictwem
małych prywatnych budowach w praktyce sprowadza się do pełnienia Krajowej Rady
fbnkcji inspektora nadzoru.
Można ograniczyć na takich budowach obowiązki kierownika
wynikające z art. 22. Problem ten jest poruszany od dawna i
znajduje się również w „zestawieniu uwag do Kodeksu
Budowlanego” w_pkt_119.

5 Podjąć działania na rzecz eliminacji nieuczciwych praktyk Rada ŁOIIB
konkurencyjnych, np. drastycznego zaniżania cen za usługi
inżynierskie, albo byle jakie wykonywanie projektów przez osoby
anonimowe, nie prowadzące działalności, ukrywające się za
podpisem projektantów.
Uzasadnienie wniosku: Ustabilizowanie cen na rynku budowlanym,
poprawa jakości usług. Osoby takie traktują swoja działalność
jedynie jako sposób na dorobienie, nic nie podpisują, często nie płacą
podatków, a projektowanie budowlane jest dla nich jedynie
pretekstem do załatwienia szybko i tanio pozwolenia na budowę, bez
dbałości ojakość prac.
Wniosek zasadny. Opublikować na stronie internetowej izby

~ materiały pokazujące średni poziom cen na rynku i odnośniki do
~ wydawnictwa Srodowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych.

6 Podjąć działania na rzecz wprowadzenia rozszerzenia kanonu kar Zjazd Krajowy
Sądów Dyscyplinarnych PuB 0: PUB
. odstąpienie od ukarania w związku z małą szkodliwością czynu

Uzasadnienie wniosku: większość wniosków do ROZ ma związek z
bardzo drobnymi uchybieniami, np. brak jednego stopnia schodów
wejściowych do budynku, bo inwestor ułożył kostkę (co nie wymaga
nawet zgłoszenia), a jest to zmiana w planie zagospodarowania; OSD
musi rozpatrzyć sprawę z całą powagą, jak np. katastrofę budowlaną
Wniosek zasadny. Osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie „które dopuściły się występków o
nieznacznym społecznym niebezpieczeństwie czynu wystarczy
pouczyć_i orzec_o_odstąpieniu_od_ukarania.

7 W sporach pomiędzy członkami Izby należy przede wszystkim Rada LOBE
wykorzystać rolę mediacyjną Izby i sądy polubowne.

Wniosek realizowany. Należy przypomnieć naszym członkom o
obowiązku podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu z pomocą
lub przy udziale organów Izby zgodnie z postanowieniami Kodeksu
zasad etyki zawodowej (ds. poprzez publikacje w Kwartalniku
Łódzkim) i omawianie na naradach szkoleniowych.

8 Cykliczne omawianie w Kwartalniku Łódzkim problemów z zakresu Rada LOBE
etyki zawodowej.

Wniosek zasadny. OROZ i OSD na bieżąco omówią konkretne
przykłady a Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB opublikuje w
Kwartalniku_i_na stronie_internetowej_ŁOIIB.

9 Przeprowadzenie paneli dyskusyjnych z zakresu etyki zawodowej w Zespól ds.
Placówkach terenowych. Doskonalenia
Uzasadnienie wniosku: Działalność inżynierska jest sztuką, a zawód Zawodowego
inżyniera- członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość LOIIB



o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera-
członka izby i jego wystąpienia publiczne.

Wniosek realizowany. Zaplanowano szkolenia w Placówkach
terenowych:
w Wieluniu w dniu 31 marca 2016r. i w Piotrkowie w dniu 22

kwietnia 2016 r.
10 Wprowadzenie do pytań egzaminacyjnych na uprawnienia OKK

budowlane zagadnień z dziedziny etyki zawodowej i podjęcie
współpracy z uczelniami w tym zakresie.

Wniosek realizowany. Współpraca z Politechniką Łódzką poprzez
prowadzenie wykładów na temat etyki zawodowej.

11 Wskazanie ustawodawcy niebezpieczeństw związanych ze Zjazd Krajowy
skróceniem praktyki zawodowej wymaganej przed przystąpieniem do PILE
egzaminu na uprawnienia budowlane.

Wniosek zasadny. OKK opracuje i wskaże niebezpieczeństwa
związane z niedostateczna praktyką zawodową. Rada LOUB skieruje
na Zjazd Krajowy.

12 Wskazanie członkom Izby obowiązku rzetelnego kierowania Zjazd Krajowy
praktykami zawodowymi i poświadczania ich odbycia. PuB

Wniosek zasadny. Doprecyzować obowiązki patrona prowadzącego
praktykę zawodową i zamieścić w Kodeksie zasad etyki zawodowej
członków PuB.

13 Uświadomienie naszym członkom zakresu pomocy prawnej, na jaką Rada LOBE
mogą liczyć ze strony Izby w przypadku sporów związanych z
pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wniosek realizowany. Zamieszczono dodatkową informację na
stronie internetowej ŁOIIB. W trakcie paneli dyskusyjnych w
Placówkach terenowych sukcesywnie będą członkowie informowani
o zakresie pomocy prawnej.

14 Zwiększyć liczbę szkoleń na budowie i szkoleń kształtujących etykę Zespól ds.
zawodową członka Izby. Doskonalenia
Wniosek realizowany. Organizowanie szkoleń na budowie z Zawodowego
prezentacją nowych technologii. Panele dyskusyjne w Placówkach ŁOIIB
terenowych pt. Etyka zawodowa w procesie inwestycyjnym.

15 Szkolenia, o ile jest to możliwe organizować również w soboty od Zespól ds.
godz. 10.00. Doskonalenia
Wniosek realizowany. Zawodowego

LOBE
16 Materiały szkoleniowe udostępniać w wersji elektronicznej przed Zespól ds.

szkoleniem, dla chętnych zapewnić możliwość odpłatnego Doskonalenia
otrzymywania wersji papierowej. Zawodowego
Wniosek realizowany. Ł0118

17 Opracowywać wspólnie z innymi okręgowymi izbami tematyczne Rada
wkładki techniczne i umieszczać na stronie internetowej Izby, dla Programowa
chętnych zapewnić możliwość odpłatnego otrzymania wersji Wydawnictw
papierowej.
Wniosek realizowany.

18 Uruchomić porady techniczno-budowlane (doradztwo zawodowe) w Zespól ds.
sprawach zgłoszonych przez członków Izby w zakresie który Doskonalenia
wykracza poza kompetencje działających w Izbie organów i Zawodowego



zespołów. ŁOJIB
Wniosek w trakcie realizacji. Zamieszczono informację na stronie
internetowej ŁOIIB o możliwości zgłaszania problemów
wymagających porady technicznej. Dodatkowo w trakcie narad
szkoleniowych członkowie Izby będą informowani o poradach
techniczno-budowlanych. Dla rozwiązania poszczególnych
zgłoszonych problemów przewodniczący Zespołu ds. Doskonalenia
Zawodowego_ustalać będzie grupę roboczą.

19 Wyjść do społeczeństwa, szczególnie do inwestorów, z informacją o Rada ŁOJE
znaczeniu zawodu inżyniera dla bezpieczeństwa życia obywateli i
obalenia niezdrowych mitów, jakie masowy przekaz ksztaltuje w
opinii społecznej.
Uzasadnienie wniosku: Działalność inżynierska jako usługowa dla
społeczeństwa jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i
wspóltworzy jego kulturę. Działalność ta zaspakaja także bieżące
potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia
przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz
musi zmierzać do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów
budowlanych.
Wniosek zasadny. Proponuje się zamówienie artykułów w prasie
codziennej oraz innych środkach masowego przekazu dot, procesów
budowlanych_i_inwestycyjnych.

20 Wzmóc promowanie działalności Izby wśród jej członków poprzez Rada ŁOJE
• szerszą informację o tym, co może zyskać inżynier zrzeszony w

Izbie.
Wniosek realizowany poprzez bezpośredni kontakt z członkami izby
w trakcie narad szkoleniowych w powiatach i poprzez cykliczne
publikacje w Kwartalniku Łódzkim.

21 Zorganizować dzień otwarty w Izbie dla osób, które ubiegają się o Rada ŁOJE,
uprawnienia budowlane. OKK
Wniosek zasadny, w miesiącu kwietniu lub maju corocznie należy
zorganizować taki_dzień w_siedzibie ŁOIIB.

Zebrała i opracowała: Agnieszka Jońca
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Wykaz uchwal Rady ŁOIIB podjętych w 2015 roku

Numer Data
uchwały podjęcia Tematyka uchwały

1/R/15 1903 2015 w sprawie prz~ęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady w 2014
roku

2/R/15 1903 2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Łódzkiej Okręgowej Izby. . Inżynierów Budownictwa za rok 2014

3/R/15 19 03 2015 w sprawie projektu budżetu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów. . Budownictwa na 2015 rok

4/R/15 19.03.2015 w sprawie wniosków złożonych podczas XIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

5/R/15 19 03 2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady~ Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

6/R/15 19.03.2015 w sprawie kosztów usług świadczonych przez ATOS sp. z o.o.
7/Pil 5 19.03.2015 w sprawie kosztów usług cateringowych
8/R/15 19.03.2015 w sprawie przyznania dofinansowania
9/R/15 19.03.2015 w sprawie przyznania zapomóg

10/R/15 10 06 2015 w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych OKR z kontroli działalności~ Ł0115 w2014 roku

~ 1/RJ15 1006 2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady~ Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

12/R/15 10.06.20 15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
13/R/15 10.06.20 15 w sprawie przyznania zapomóg
14/R/ł 5 10.06.20 15 w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PITS
15/R/15 10.06.2015 w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PlIS
16/R/15 10.06.2015 w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PITS
17/R/15 10.06.2015 w sprawie wniosku o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej PITS
1 8/R/ł 5 10.06.2015 w sprawie wniosku o przyznanie Medalu Honorowego PuB

19/R/15 10 06 2015 w sprawie narady szkoleniowej Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i~ Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej

20/R/15 10.06.2015 w sprawie przyznania dofinansowania
21/R/15 10.09.20 15 w sprawie przyznania zapomóg
22/PliS 10.09.20 15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów

23/R/15 10.09.2015 w sprawie wyrażenia zgody na organizację przez Placówki Terenowe LOIIB
spotkań integracyjnych

24/R/15 10.09.2015 W sprawie ulgowej prenumeraty czasopism naukowo-technicznych na rok

25/PlIS 10.09.2015 w sprawie kosztów usług
26/R/15 10.12.2015 w sprawie korekty budżetu ŁOIIB na rok 2015
27/R/15 10.ł2.2015 w sprawie prowizorium budżetowego na 2016 rok
28/R/15 10.12.2015 w sprawie zgody na zakup i wysyłkę materiałów reklamowych
29/R/15 10.12.2015 w sprawie wysokości ryczałtów i ekwiwalentów

30/R/15 10 12 2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego~ dla członków Ł0115

31/R/15 10 12 2015 w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Rady Łódzkiej Okręgowej Izby~ Inżynierów Budownictwa

32/R/15 10.ł2.2015 w sprawie przyznania zapomóg
33/R/15 10.12.2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów
34/R/15 10.12.20 15 w sprawie przyznania dofmansowania
35/PliS 10.12.2015 w sprawie ustalenia wysokości zapomóg w 2016 roku
36/R/15 10.12.2015 w sprawie zwołania XV Okręgowego Zjazdu Ł0115

37/R/15 10.12.2015 w sprawie organizacji konferencji „Nowoczesne technologie w budownictwie
— wybrane zagadnten.ia


