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Zgoda buduje



Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zaprasza Koleżanki i Kolegów,

 członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
na coroczne spotkanie integracyjno – szkoleniowe,

które odbędzie się 
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach

6 września 2014 r. 

To już po raz ósmy zapraszamy Państwa na spotkanie integracyjno – szkoleniowe organizowane przez 
Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Jak, co roku czekać będą na Państwa liczne niespodzianki, 
atrakcyjny program rekreacyjno-rozrywkowy, doskonała zabawa i na pewno niepowtarzalna atmosfera.

Z roku na rok przybywa chętnych do wzięcia udziału w takich spotkaniach, w czasie których można 
nie tylko porozmawiać o wielu ważnych i trudnych sprawach dotyczących branży budowlanej oraz samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa, ale także świetnie się bawić i odreagować trudy dnia codziennego. 

Serdecznie zapraszamy członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na tegoroczną imprezę!

Spotkanie odbędzie się 6 września 2014 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach 
w godzinach 13.00 – 21.00.

Wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w imprezie, na miejsce jej trwania, dowiozą autokary z Białej 
Podlaskiej, Chełma, Lublina, Tomaszowa Lub., Włodawy i Zamościa. Aby jednak skorzystać z naszej propozycji 
tak, jak w ubiegłym roku i na takich samych zasadach, musicie Państwo zgłosić swój udział do naszych Koleżanek 
i Kolegów w biurach terenowych oraz do biura w Lublinie. Musi to nastąpić do 18 sierpnia 2014 r.!

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego spotkania będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie 
internetowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – www.lub.piib.org.pl oraz będzie je można 
uzyskać w biurach terenowych LOIIB.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Uprzejmie prosimy członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, chętnych do wzięcia udziału 
w spotkaniu integracyjno – szkoleniowym, do zgłoszenia swojego udziału do 18 sierpnia 2014 r. Można to uczynić: 
osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową na zasadach, jak w ubiegłym roku. 

Podajemy kontakty telefoniczne, adresy e-mailowe oraz adresy biur terenowych, 
gdzie można zgłaszać swój udział we wrześniowym spotkaniu:

Biała Podlaska 
ul. Narutowicza 10, pok. nr 2, I piętro

tel. 83 343-60-08; e-mail: biala@lub.piib.org.pl

Biuro otwarte jest: pon.: godz. 11.00–14.00
śr.:  godz. 9.00–13.00
czw.: godz. 11.00–14.00

Chełm 
ul. Lwowska 13W 

tel. 82 563-36-59; e-mail: chelm@lub.piib.org.pl

Biuro otwarte jest: wt.: godz. 9.00–13.00
śr.: godz. 15.00–18.00
czw.: godz. 15.00–18.00

Lublin 
ul. Bursaki 19 

tel. 81 534-78-12; e-mail: lub@piib.org.pl

Biuro otwarte jest: pon., śr., czw., pt: godz. 8.00–16.00
wtorek: godz. 9.00–17.00

Zamość 
Rynek Wielki 6

tel. 84 639-10-28; 84 638-57-31, 84 638-58-08
e-mail: zamosc@lub.piib.org.pl

Biuro otwarte jest: pon., śr.: godz. 13.00–16.00
piątek: godz. 12.00–16.00

Tomaszów Lubelski 
i powiat tomaszowski

Bolesław Matej – 602 573 343

e-mail: bi@matej.pl

Włodawa 
i powiat włodawski

Józef Kędzierawski – 605 221 607 
e-mail: jkedzierawski@wp.pl

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE CZŁONKÓW LOIIB
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Drodzy Czytelnicy!
Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczę-

ła IV kadencję funkcjonowania samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa. Podczas obrad XIII Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB przybyli delegaci dokonali 
oceny dotychczasowych działań oraz wybrali nowe władze 
naszej Izby. Ponownie na przewodniczącego Lubelskiej OIIB 
został wybrany Wojciech Szewczyk, który tę funkcję pełnił 
w III kadencji. Wybór taki jest potwierdzeniem słuszności do-
tychczas prowadzonej polityki naszej Izby oraz wyrażeniem 
zgody na jej kontynuację przez następne cztery lata. O tym, 
jak ocenia minioną kadencję i co planuje w następnej, obecny 
przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB możecie Państwo prze-
czytać w wywiadzie pt. „Zgoda buduje”.

Tym razem, dużo miejsca poświęcamy XIII Zjazdowi LOIIB, 
nowym władzom oraz sprawozdaniom, które zostały zaak-
ceptowane przez tegorocznych delegatów. Jak funkcjonowa-
ła Lubelska OIIB w minionym roku i jak pracowały jej organy 
statutowe możecie się Państwo przekonać po przeczytaniu za-
mieszczonych sprawozdań, oceniających 2013 r. 

W tym wydaniu naszego biuletynu nie mogło zabraknąć in-
formacji o nadaniu Auli II Wydziału Budownictwa i Architektury 
PL im. prof. Mieczysława Króla, wybitnego i cenionego uczone-
go oraz współtwórcy Lubelskiej OIIB. Od początku powstania 
naszego biuletynu był także wiceprzewodniczącym Rady Pro-
gramowej „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”.

Przypominam także, że jak co roku, i w tym również, lubelska 
Izba  organizuje spotkanie integracyjne dla swoich członków. 
Szczegóły spotkania zamieszczamy w tym numerze i już zapo-
wiadamy, że atrakcji nie zabraknie i warto w nim wziąć udział.

Mam nadzieję, że każdy z Państwa odnajdzie w tym wydaniu 
naszego biuletynu coś interesującego dla siebie i zapraszam 
serdecznie do lektury!

URSZULA KIELLER-ZAWISZA
Redaktor naczelna
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Samorząd zawodowy

11 kwietnia br. odbył się XIII Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa. W czasie obrad zatwierdzono wszystkie 
sprawozdania organów Lubelskiej OIIB i udzielono ab-
solutorium Okręgowej Radzie. Odbyły się wybory do 
organów Izby działających w kadencji 2014–2018 oraz 
delegatów na zjazdy krajowe. Na przewodniczącego 
LOIIB został wybrany ponownie Wojciech Szewczyk.

Na 106 delegatów wybranych podczas obwodowych zebrań wy-
borczych w Lubelskiej OIIB w XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wybor-
czym uczestniczyło 103, co stanowiło 97% wszystkich delegatów.

Przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB Wojciech Szewczyk, 
otwierając zjazd przywitał przybyłych delegatów oraz wszystkich 
gości, a wśród nich m.in. Genowefę Tokarską i Stanisława Żmijana 
– posłów na Sejm RP, Piotra Matysia – zastępcę dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Tomasza Szymaj-
dę – zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Waldemara Rudnickiego – dyrektora Biura Planowania Przestrzen-
nego reprezentującego Lubelski Urząd Marszałkowski, Andrzeja 
Gwozdę – dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Elż-
bietę Kraszewską – członka Zarządu Okręgowej Izby Urbanistów 
z siedzibą w Warszawie, Ewę Błazik – Borową – dziekan Wydziału 
Budownictwa i Architektury oraz Janusza Ozonka – dziekana Wy-
działu Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej, Kazimierza 
Widysiewicza – prezesa Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego 
Lublin, Mariana Żyśko – wiceprezesa Zarządu Targów Lublina SA, 
Władysława Rawskiego – zastępcę dyrektora GDDKiA/O Lublin, Jo-
annę Gierobę – przewodniczącą ZMRP O/Rzeszowsko-Lubelski, bę-
dącą także z-cą sekretarza KR PIIB, Janusza Iberszera – prezesa PZITS 
O/Lublin, Kazimierza Imbora – przewodniczącego PZITB O/Lublin, 
Macieja Kowala – prezesa SITK O/Lublin i Andrzeja Pichlę – prze-
wodniczącego SITWM O/Lublin. Serdecznie przywitał przybyłego 
na zjazd prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Andrzeja 
Rocha Dobruckiego.

Prowadzenie obrad zjazdowych delegaci powierzyli Januszowi 
Wójtowiczowi, jako przewodniczącemu Prezydium Zjazdowego 
LOIIB, w skład którego weszli także: Anna Krasnodębska-Ciołek, 
Anna Ostańska, Leszek Boguta i Władysław Król.

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Lubelskiej OIIB

Następnie głos zabrali zaproszeni na zjazd goście. Posłanka 
na Sejm RP Genowefa Tokarska, podkreśliła w swojej wypowiedzi 
dobrą współpracę z lubelską Izbą oraz rolę środowiska inżynierów 
i techników budownictwa w jej działaniach parlamentarnych. Zwró-
ciła uwagę na prace nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, którym to te-
matem zajmuje się w Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biu-
rokracji. W swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę istnienia Izby 
jako reprezentanta środowiska zawodowego budowlańców.

– Współpraca z samorządem zawodowym inżynierów budow-
nictwa w ostatnim okresie była bardzo intensywna, zwłaszcza w te-
macie deregulacji. Należy podkreślić aktywność władz samorządu 
w trosce o wykonywanie zawodu przez członków – zaakcentował 
Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP. – Determinacja środowiska 
spowodowała, że wypracowany projekt zmian nie burzy funkcji, ja-
kie samorząd musi wykonywać – kontynuował poseł. – Chciałbym 
dodać, że samorząd zawodowy inżynierów budownictwa przez lata 
swojego funkcjonowania wypracował sobie dobrą pozycję i jest od-
powiedzialnym partnerem do rozmów na różnych płaszczyznach 
i w różnych gremiach. S. Żmijan życzył także lubelskim delegatom 
owocnych obrad.

Sala obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB

Przemawia Wojciech Szewczyk, przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB
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Za zaangażowanie w sprawy związane z funkcjonowaniem sa-
morządu inżynierów budownictwa posłom – Genowefie Tokarskiej 
i Stanisławowi Żmijanowi podziękował Andrzej Roch Dobrucki, 
prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Prezes PIIB powie-
dział, że z żalem przyjmuje propozycję likwidacji Izby Urbanistów, 
przewidywaną w projekcie ustawy deregulacyjnej. Wspominał 
o pozytywnej współpracy pomiędzy izbami w wielu tematach, 
dotyczących funkcjonowania obu izb. A. R. Dobrucki podziękował 
członkom lubelskiej Izby za dotychczasową współpracę i zaangażo-
wanie władz w sprawy izbowe, mające bezpośredni wpływ na dzia-
łalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. – Jest 
to wręcz wzorcowe postępowanie – powiedział A. R. Dobrucki.

Prezes PIIB omówił także proponowane zmiany w projekcie 
ustawy deregulacyjnej, której druga transza dotyczy właśnie inży-
nierów budownictwa. Na koniec swojego wystąpienia życzył kon-
struktywnych obrad i dobrych wyborów.

Elżbieta Kraszewska, członek Zarządu Okręgowej Izby Urbani-
stów z siedzibą w Warszawie, podziękowała za ciepłe słowa skiero-
wane pod adresem Krajowej Izby Urbanistów i życzyła konstruk-
tywnych obrad.

Zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie Piotr Matyś, w imieniu Wojewody Lubelskiego 
Wojciecha Wilka, podziękował za zaproszenie na zjazd. Podkreślił 
rolę samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w rozwoju 
gospodarki kraju i regionu lubelskiego oraz podziękował za mery-
toryczną współpracę w minionej kadencji z władzami samorządu. 
Na zakończenie swojego wystąpienia P. Matyś przeczytał pismo od 
nieobecnego na zjeździe Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka.

Waldemar Rudnicki, dyrektora Biura Planowania Przestrzenne-
go reprezentujący Lubelski Urząd Marszałkowski zaznaczył dobrą 
dotychczasową współpracę oraz przekazał w imieniu Krzysztofa 
Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego adres skierowa-
ny do W. Szewczyka, przewodniczącego LOIIB. Natomiast Tomasz 
Szymajda, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-

Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lu-
belskiej Ewa Błazik-Borowa zwróciła uwagę na owocną współpra-
cę z Lubelską OIIB, która rozwija się wielokierunkowo i w ostatnim 
okresie nastąpiła intensyfikacja tych działań. W ubiegłym roku 
LOIIB wspierała m.in. przygotowanie Konferencji Naukowej w Kry-
nicy organizowanej przez WBiA Politechniki Lubelskiej, przedstawi-
ciele lubelskiej Izby uczestniczyli w pracach komisji konkursowej, 
oceniającej najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie 
powstałe na WBiA PL. Ewa Błazik – Borowa wyraziła nadzieję na 
kontynuowanie dobrej współpracy pomiędzy uczelnią a Izbą, pod-
kreślając fakt, że wielu absolwentów Politechniki Lubelskiej, staje 
się członkami lubelskiego samorządu zawodowego.

lanego podziękował w imieniu Urszuli Sieteskiej, Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego za merytoryczne współdziałanie 
w minionej kadencji, podkreślił rolę etyki zawodowej w działaniach 
przedstawicieli branży budowlanej i pogratulował dobrej organiza-
cji pracy lubelskiemu samorządowi zawodowemu.

Miłym akcentem obrad Lubelskiej OIIB było wręczenie odznaczeń 
wyróżniającym się członkom lubelskiego samorządu zawodowego. 
Odznaczenie „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali: Leszek Boguta, 
Bolesław Horyński, Władysław Król, Andrzej Leniak i Zenon Misztal. Wrę-
czono także Złote i Srebrne Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa: Stanisławowi Biczowi, Annie Halickiej, Annie Ostańskiej, 

Wyróżnieni odznaczeniami „Za zasługi dla budownictwa” razem z posłami 
na Sejm RP: Genowefą Tokarską i Stanisławem Żmijanem 

oraz Andrzejem R. Dobruckim, prezesem PIIB

Andrzej R. Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB 
przemawia do uczestników zjazdu

Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan 
życzył lubelskim delegatom owocnych obrad

Komisja wyborcza

ciąg dalszy na str. 6

Samorząd zawodowy
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Samorząd zawodowy

Stanisławowi Plechawskiemu, Ryszardowi Siekierskiemu, Jerzemu 
Kasperkowi, Wojciechowi Mazurowi i Henrykowi Bujakowi.

Następnie wybrano komisje zjazdowe: mandatową, skrutacyj-
ną, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Sprawozdanie Okręgowej 
Rady LOIIB z działalności w 2013 r. przedstawił jej przewodniczący 

Wojciech Szewczyk. Podkreślił, że działania Okręgowej Rady LOIIB 
w tej kadencji związane były przede wszystkim z rozbudową siedzi-
by lubelskiej Izby w celu poprawy warunków prowadzenia szkoleń 
dla członków oraz sprawami legislacyjnymi odnoszącymi się do 
funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownic-
twa, m.in. ustawą deregulacyjną oraz Prawem budowlanym.

Potem Zbigniew Mitura, skarbnik Izby, omówił realizację budże-
tu w 2013 r., a przewodniczący organów statutowych złożyli spra-
wozdania z ich działalności w ubiegłym roku. Delegaci po wysłu-
chaniu wszystkich sprawozdań zdecydowaną większością głosów 
przyjęli je oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB. Za-
twierdzili także budżet LOIIB na 2014 rok.

W dalszej części zjazdu odbyły się wybory: przewodniczącego 
okręgowej rady, przewodniczących organów, składu okręgowej 
rady, składów osobowych organów oraz delegatów na krajowe 
zjazdy. W wyniku przeprowadzonych głosowań na przewodniczą-
cego Okręgowej Rady LOIIB wybrano – Wojciecha Szewczyka, na 
przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Leszka Bogutę, 
na przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Wiesła-
wa Nurka, na przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go – Władysława Króla oraz na Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej – koordynatora – Annę Ostańską.

NaSza Izba w lIczbach

Według stanu na dzień 5.05.2014 r. w naszej Izbie było 
6042 czynnych członków. W roku 2014 (do dnia 5.05.2014 r.) 
zarejestrowało się 103 osoby, z czego opłaciło składki i stało się 
pełnoprawnymi członkami Izby 95 osób.

Podział czynnych członków według branż przedstawia 
się następująco:

» konstrukcyjno-budowlana BO – 2784 osoby (46,08%)

» instalacje sanitarne IS – 1136 osób (18,80%)

» instalacje elektryczne IE – 1083 osoby (17,93%)

» drogowa BD – 623 osoby (10,31%)

» wodno-melioracyjna WM – 107 osób (1,77%)

» mostowa BM – 91 osób (1,51%)

» kolejowa BK – 133 osoby (2,20%)

» telekomunikacyjna BT – 83 osoby (1,37%)

» wyburzeniowa BW – 2 osoby (0,03%)

Wyróżnieni Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB 
z Joanną Gierobą, zastępcą sekretarza Krajowej Rady PIIB 

i Andrzejem R. Dobruckim, prezesem PIIB

Przemawia Genowefa Tokarska, posłanka na Sejm RP

Odznaczeni Srebrnymi Odznakami Honorowymi PIIB 
razem z Joanną Gierobą, zastępcą sekretarza Krajowej Rady PIIB 

i Andrzejem R. Dobruckim, prezesem PIIB

Delegaci zdecydowali także, że w tej kadencji, podczas obrad 
krajowych zjazdów Lubelską OIIB reprezentować będą: Leszek Bo-
guta, Tadeusz Cichosz, Joanna Gieroba, Tomasz Grzeszczak, Janusz 
Iberszer, Andrzej Leniak, Zbigniew Mitura, Wiesław Nurek, Zbigniew 
Szcześniak, Wojciech Szewczyk i Janusz Wójtowicz.

Delegaci przyjęli także 7 wniosków, z tego 1 skierowano do Kra-
jowej Rady PIIB i 1 na Krajowy Zjazd PIIB, 2 przekazano do Okrę-
gowej Rady LOIIB, a pozostałe zostały zrealizowane na XIII Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB.

URSZULA KIELLER-ZAWISZA

ciąg dalszy ze str. 5
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Samorząd zawodowy

PREzYDIUM OKRĘGOwEJ RaDY lOIIb

1. Wojciech Szewczyk – przewodniczący

2. Joanna Gieroba – zastępca przewodniczącego

3. Teresa Stefaniak– zastępca przewodniczącego

4. Janusz Iberszer – zastępca przewodniczącego

5. Jan Ludwik Ziółek – sekretarz

6. Zbigniew Mitura – skarbnik

7. Tomasz Grzeszczak – członek Prezydium

8. Janusz Wójtowicz – członek Prezydium

czŁONKOwIE OKRĘGOwEJ RaDY lOIIb

9. Jerzy Adamczyk

10. Adam Borowy

11. Tadeusz Cichosz

12. Grzegorz Dobosz

13. Krzysztof Jurycki

14. Ireneusz Krupa 

15. Bogdan Kucharski

16. Bolesław Matej

17. Zbigniew Miłosz

18. Andrzej Mroczek

19. Zbigniew Szcześniak

20. Tadeusz Wagner

OKRĘGOwa KOMISJa KwalIFIKacYJNa 

1. Wiesław Nurek – przewodniczący

2. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący

3. Andrzej Pichla – wiceprzewodniczący

4. Jerzy Kamiński – sekretarz

5. Andrzej Adamczuk

6. Stanisław Bicz

7. Kazimierz Bonetyński

8. Lech Dec 

9. Grzegorz Dembowski

10. Dariusz Flak

11. Anna Halicka

12. Bolesław Horyński

13. Maria Kosler

14. Stanisław Plechawski

15. Edward Woźniak

OKRĘGOwa KOMISJa REwIzYJNa 

1. Leszek Boguta – przewodniczący

2. Dariusz Zaorski – wiceprzewodniczący

3. Anna Krasnodębska-Ciołek – sekretarz

4. Tadeusz Małaj

5. Andrzej Szkuat

OKRĘGOwY SĄD DYScYPlINaRNY

1. Władysław Król – przewodniczący

2. Zenon Misztal – wiceprzewodniczący

3. Iwona Żak – sekretarz

4. Barbara Chodkowska-Sagan

5. Zbigniew Dobrowolski

6. Andrzej Gwozda

7. Elżbieta Komor

8. Kazimierz Kostrzanowski

9. Józef Koszut

10 Sławomir Krasuski

11. Władysław Rawski

12. Katarzyna Trojanowska-Żuk

13. Kazimierz Żbikowski

OKRĘGOwI RzEczNIcY 
ODPOwIEDzIalNOŚcI zawODOwEJ 

1. Anna Ostańska – koordynator

2. Grzegorz Gębka

3. Henryk Korczewski

4. Andrzej Leniak 

5. Tomasz Lis

6. Kazimierz Stelmaszczuk

DELEGACI NA KRAJOWE zJazDY W KADENCJI 2014-2018

1. Leszek Boguta

2. Tadeusz Cichosz

3. Joanna Gieroba

4. Tomasz Grzeszczak

5. Janusz Iberszer

6. Andrzej Leniak

7. Zbigniew Mitura

8. Wiesław Nurek

9. Zbigniew Szcześniak

10. Wojciech Szewczyk

11. Janusz Wójtowicz 

NOWO WYBRANE WŁADZE LUBELSKIEJ 
OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

NA KADENCJĘ 2014–2018
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Samorząd zawodowy

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Leszek Boguta

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie – Wydział Melioracji 
Wodnych. Posiada uprawnienia budowlane: 
budownictwo wodne i melioracyjne (pełne) 
oraz wykonawcze w zakresie inżynierii sanitar-
nej. Praktyka zawodowa: wszystkie szczeble 
w zakresie projektowania i wykonawstwa robót 

z zakresu melioracji i budownictwa wodnego. W latach 1999–2008 
– dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Lublinie. Od 1.07.2009 r. – zastępca dyrektora Regionalnego Za-
rządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ds. Zlewni Wisły lubelskiej 
i Bugu granicznego w Lublinie. Od 10.02.2014 r. kierownik Zarzą-
du Zlewni w Puławach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

Członek SITWM. Obecnie przewodniczący Głównej Komisji Rewizyj-
nej stowarzyszenia. W I kadencji funkcjonowania LOIIB pełnił funkcję 
sekretarza, w II był członkiem Okręgowej Rady LOIIB, w III natomiast 
był przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Władysław Król

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inży-
nierii Sanitarnej i Wodnej. Posiada uprawnienia wyko-
nawcze bez ograniczeń i uprawnienia projektowe bez 
ograniczeń w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. 

Pracę zawodową podjął w listopadzie 1968 r. w Za-
kładach Azotowych „Puławy” na stanowisku asystenta 
w dziale eksploatacji. W lipcu 1973 r. rozpoczął pracę 

w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Lublinie 
na stanowisku starszego kosztorysanta. W latach 1977–1982 pracował jako 
projektant w Biurze Projektów Przemysłu Mięsnego w Lublinie. W 1982 r. rozpo-
czął pracę w Spółdzielni Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” 
(obecnie „Inwestprojekt” Lublin S.A.), w której od 1 lutego 1990 r. pełni funkcję 
prezesa. Jest rzeczoznawcą w zakresie projektowania sieci instalacji sanitar-
nych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego Lublin. W latach 
2002–2010, czyli przez dwie kadencje był przewodniczącym Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego LOIIB. W III kadencji był członkiem Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego PIIB oraz Okręgowej Rady LOIIB.

Przewodniczący organów wybrani 
na XIII Zjeździe LOIIB

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– koordynator Anna Ostańska 

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na Wydziale Inży-
nierii Budowlanej i Sanitarnej, kierunek: Budownictwo, 
specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie. Absol-
wentka Studiów Podyplomowych Politechniki Warszaw-
skiej na Wydziale Architektury. Doktorantka Politechniki 
Wrocławskiej na Wydziale Architektura, dyscyplina: 
Architektura i urbanistyka, specjalność: Architektura. 

Pracuje w Politechnice Lubelskiej, na Wydziale Budownictwa i Architektury, 
w Katedrze architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego, jako adiunkt. 

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
i projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 
prac w obiektach zabytkowych. Jest rzeczoznawcą budowlanym z listy GINB.

W pracy naukowej zajmuje się rewitalizacją osiedli mieszkaniowych i popra-
wą jakości życia w budynkach prefabrykowanych ukierunkowanych na remon-
ty, modernizację, energooszczędność i ekologię. 

Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym 2 monografii oraz auto-
rem lub współautorem ponad 60 opracowań technicznych.

Członek LOIIB, przez dwie kadencje (II i III) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Członek Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicz-
nego (PLGBC). 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiesław Nurek

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału In-
żynierii Lądowej i Wodnej. Posiada uprawnienia bu-
dowlane pełne do wykonawstwa oraz projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowa-
nia oraz budowy, rozbiórki i utrzymania obiektów 

budowlanych. Pracę zawodową rozpoczął w 1961 r. w Lubelskim Przedsię-
biorstwie Budownictwa Przemysłowego. Od grudnia 1967 r. podjął pracę 
w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa. W latach 1969–1970 praco-
wał w Zjednoczeniu Budownictwa Komunalnego, natomiast od 1.10.1970 r. 
rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Lublinie (Politechnika 
Lubelska), gdzie prowadził zajęcia z konstrukcji metalowych oraz drew-
nianych i pracował do 2003 r., czyli do odejścia na emeryturę. W 1973 r. na 
Politechnice Warszawskiej obronił pracę doktorską. 

Od 1995 r. do 2003 r. był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na upraw-
nienia budowlane funkcjonującej przy Lubelskim Urzędzie Wojewódz-
kim. Jest członkiem PZITB. Od 2003 r. należy do LOIIB i działa w Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej – w I kadencji jako wiceprzewodniczący, 
w II i III – jako sekretarz. 

Przewodniczący Okręgowej Rady
Wojciech Szewczyk
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Samorząd zawodowy

15 kwietnia br. odbyło się pierwsze 
posiedzenie Okręgowej Rady LOIIB, 
której członkowie zostali wybrani 
podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego LOIIB. Obrady prowa-
dził Wojciech Szewczyk, przewodni-
czący LOIIB.

W czasie obrad dokonano wyboru Pre-
zydium Okręgowej Rady LOIIB IV kaden-
cji. Skład nowego Prezydium OR LOIIB to: 
Joanna Gieroba, Teresa Stefaniak i Janusz 
Iberszer – zastępcy przewodniczącego OR 
LOIIB, sekretarz OR LOIIB – Jan Ludwik Zió-
łek i skarbnik OR LOIIB – Zbigniew Mitura. 
Członkowie Prezydium OR LOIIB to – Tomasz 
Grzeszczak i Janusz Wójtowicz. 

Zaakceptowano podział czynności 
i obowiązków pomiędzy członkami Prezy-
dium LOIIB. Dokonano także wyboru prze-
wodniczącego Zespołu ds. doskonalenia 
zawodowego i szkoleń, na czele którego 
stanął Andrzej Pichla. Przewodniczącym Ze-
społu prawno-regulaminowego LOIIB został 
Zbigniew Szcześniak, natomiast  Zespołu 
ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia 
usług na rzecz LOIIB – Zbigniew Mitura. Pra-
com Zespołu ds. współpracy z krajami Unii 
Europejskiej i świadczenia usług transgra-
nicznych będzie przewodził Wiesław Nurek, 
zaś Komisji ds. samopomocy – Joanna Gie-
roba. Podczas obrad zdecydowano, że prze-
wodniczącym Rady Programowej biuletynu 
„Lubelski Inżynier Budownictwa”  zostanie 
Janusz Iberszer.

Powołano także zespół orzekający 
ds. członkowskich, w skład którego we-
szli: Teresa Stefaniak, Grzegorz Dobosz 
i Zbigniew Szcześniak.

Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady LOIIB 
w IV kadencji

Członkowie Okręgowej Rady Lubelskiej 
OIIB zapoznali się także  z „Kalendarzem 
ważniejszych wydarzeń LOIIB w 2014 r.” 
i „Harmonogramem dyżurów pełnionych 
przez członków organów w roku 2014 
w IV kadencji”. Zarówno kalendarz, jak i har-
monogram dyżurów zostały zatwierdzone 
przez Okręgową Radę LOIIB. (Red.)
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I. INFORMacJE OGÓlNE

W 2013 r. Okręgowa Rada LOIIB działała w 16 osobowym 
składzie:

Prezydium Okręgowej Rady

1. Wojciech Szewczyk – przewodniczący,

2. Tadeusz Cichosz – I wiceprzewodniczący,

3. Janusz Iberszer – II wiceprzewodniczący,

4. Joanna Gieroba – III wiceprzewodniczący,

5. Jan Ludwik Ziółek – sekretarz,

6. Zbigniew Mitura – skarbnik,

7. Tomasz Grzeszczak – członek Prezydium, 

8. Janusz Wójtowicz – członek Prezydium.

Członkowie Okręgowej Rady 

1. Romuald Czekalski,

2. Władysław Król,

3. Bolesław Matej,

4. Andrzej Mroczek,

5. Ryszard Siekierski,

6. Teresa Stefaniak,

7. Zbigniew Szcześniak,

8. Franciszek Ząbek. 

Członkowie LOIIB działający w organach krajowych PIIB 
III kadencji

1. Joanna Gieroba – z-ca sekretarza Krajowej Rady,

2. Zbigniew Mitura – członek Krajowej Rady,

3. Władysław Król – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Ponadto nasi członkowie uczestniczą w pracach następują-
cych Komisji PIIB

1. Tadeusz Cichosz – Komisja Uchwał i Wniosków,

2. Andrzej Pichla – Komisja Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego,

3. Zbigniew Szcześniak – Komisja Prawno-Regulaminowa.

lOIIb w liczbach

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w LOIIB zarejestro-
wanych było 6032 członków. Ogólnie klasyfikujemy się na 7 miej-
scu w kraju pod względem liczby członków na 16 izb. 

Liczba członków LOIIB w poszczególnych branżach:

» konstrukcyjno-budowlana BO – 2787 członków (46,20%),

» instalacje sanitarne IS – 1132 członków (18,77%),

» instalacje elektryczne IE – 1072 członków (17,77%),

» drogowa BD – 609 członków (10,0%),

» wodno-melioracyjna WM – 110 członków (1,82%),

» mostowa BM – 95 członków (1,57%),

» kolejowa BK – 139 członków (2,30%),

» telekomunikacyjna BT – 86 członków (1,43%),

» wyburzeniowa BW – 2 członków (0,03%).

Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa reali-
zowana jest przez biuro Izby zatrudniające na dzień 31 grudnia 
2013 roku – 9 osób. Działają trzy biura terenowe w Białej Podlaskiej, 
Chełmie i Zamościu, w których obsługę prowadzą trzy osoby. 

W biurze Izby funkcjonuje biblioteka, zawierająca wydaw-
nictwa techniczne, czasopisma branżowe i płyty CD z referata-
mi z konferencji naukowo – technicznych. Dysponujemy także 
bazą norm. W 2013 roku zarejestrowano 6581 „wejść” naszych 
członków do elektronicznej bazy Polskich Norm w zakresie bu-
downictwa PKN, z której korzystało 996 osób, co stanowi 16,5% 
wszystkich czynnych członków. Izba posiada stronę interneto-
wą: www.lub.piib.org.pl, na której zamieszczone są informacje 
o strukturze i działalności bieżącej LOIIB, aktualności oraz druki 
do pobrania. 

W portalu PIIB członkowie mają dostęp do tzw. systemu 
e-learningowego, czyli szkoleń elektronicznych. Liczba osób, któ-
re skorzystały z takiego kursu przez Internet w 2013 roku wyniosła 
577 członków naszej Izby.

II. PROGRaM PRacY OKRĘGOwEJ RaDY lOIIb 
Na 2013 ROK

Uchwałą nr 160/13 przyjęto Program pracy Okręgowej Rady 
LOIIB na rok 2013. Program zawierał 8 zadań do realizacji. Tema-
tycznie zadania obejmowały:

1. Realizację programu szkoleń dla członków LOIIB 
w 2013 roku.

2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egza-
minów na uprawnienia budowlane.

3. Organizację XII Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB.

4. Realizację uchwał i wniosków z XII Zjazdu Sprawozdawcze-
go LOIIB.

5. Koordynowanie pracy zespołów problemowych działają-
cych w LOIIB:

» ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na 
rzecz LOIIB,

» ds. współpracy z krajami UE i świadczenia usług transgra-
nicznych,

» prawno-regulaminowego,

» ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń,

» ds. interpretacji uprawnień budowlanych.

6. Organizacja spotkania integracyjnego z okazji Dnia Inży-
niera Budownictwa.

7. Kontynuację współpracy z samorządami zawodowymi, 
terenowymi i Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi 
FSNT NOT, PTM Lublin, Targami Lublin S.A., LKB i OIP PIP.

8. Wydawanie biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”.

Ogółem w 2013 roku odbyły się 4 posiedzenia Okręgowej 
Rady LOIIB oraz 7 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. W okre-
sie sprawozdawczym Okręgowa Rada podjęła 16 uchwał w spra-
wach formalno-prawnych, natomiast skład orzekający Okręgowej 
Rady podjął 759 uchwał w sprawach członkowskich. Prezydium 

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady LOIIB za rok 2013

Samorząd zawodowy
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podjęło 2 uchwały. Podejmowane uchwały realizowane były na 
bieżąco i w terminach określonych harmonogramami.

ad.1. Realizacja programu szkoleń dla członków lOIIb

W 2013 roku odbyło się pięć posiedzeń Zespołu ds. doskonale-
nia zawodowego i szkoleń LOIIB w dniach: 8.01, 5.02, 26.06, 26.07 
i 30.12.2013 r. Podjęto współpracę z firmami i innymi podmiotami, 
jak: firmą Bolix, Aereco, Centrum Promocji Jakości Stali, Sto-Ispo, 
Schroeder, Schneider-Elektric, Danfoss, Brass i Urzędem Dozoru 
Technicznego O/Lublin, a także z osobami fizycznymi będącymi 
wykładowcami na tych szkoleniach. Szkolenia odbywały się w Lu-
blinie, Białej Podlaskiej, Chełmie oraz Zamościu i miały charakter 
branżowy.

Przeprowadzono ogółem 61 z 62 zaplanowanych szkoleń, 
w których uczestniczyło łącznie 1513 osób. Jedno szkolenie w bran-
ży elektrycznej nie odbyło się z powodu śmierci wykładowcy.

Liczba przeszkolonych w poszczególnych branżach przedsta-
wia się następująco:

» branża ogólnobudowlana – 38 szkoleń – 1007 osób prze-
szkolonych,

» branża sanitarna – 5 szkoleń – 110 osób przeszkolonych,

» branża elektryczna – 12 szkoleń – 122 osoby przeszkolone,

» branża drogowa – 1 szkolenie – 44 osoby przeszkolone,

» branża wodno-melioracyjna – 2 szkolenia – 161 osób 
przeszkolonych,

» branża kolejowa – 2 szkolenia – 34 osoby przeszkolone,

» branża mostowa – 1 szkolenie – 35 osób przeszkolonych.

W okresie sprawozdawczym łączny koszt szkoleń branżowych 
wyniósł 136.175,12 zł, co w przeliczeniu na jedną przeszkoloną 
osobę dało kwotę 90,00 zł.

ad.2. Postępowania kwalifikacyjne i egzaminy 
na uprawnienia budowlane

W 2013 roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB prze-
prowadziła dwie sesje egzaminacyjne w miesiącach: maju i listo-
padzie. Uprawnienia budowlane nadano ogółem 319 osobom. 
W poszczególnych branżach przedstawia się to następująco:

» konstrukcyjno-budowlana – 116 osób,

» instalacyjna sanitarna – 49 osób,

» instalacyjna elektryczna – 76 osób,

» drogowa – 57 osób,

» mostowa – 20 osób,

» telekomunikacyjna – 1 osoba.

Łącznie zdawały 354 osoby, zdało 319 osób, tj. ok. 90,1%. Prze-
wodniczący OKK wydał 12 zarządzeń, którymi ze składu OKK i in-
nych uprawnionych osób powołał:

» zespoły kwalifikacyjne, które rozpatrywały wnioski 
i przygotowywały decyzje o dopuszczeniu do egzaminu 
ubiegających się kandydatów na uprawnienia,

» zespoły egzaminacyjne dla przeprowadzenia egzaminu 
testowego i ustnego,

» zespoły orzekające o nadaniu uprawnień budowlanych.

W ramach OKK funkcjonowały też zespoły ds. interpretacji po-
siadanych przez członków LOIIB uprawnień budowlanych.

ad.3. Organizacja XII zjazdu Sprawozdawczego lOIIb

W dniu 12 kwietnia 2013 roku odbył się XII Zjazd Sprawoz-
dawczy LOIIB. W obradach zjazdu uczestniczyło 71 delegatów 

z 93 uprawnionych do głosowania. Na zjeździe byli obecni za-
proszeni goście reprezentujący Krajową Radę PIIB, wojewódzkie 
organy administracji budowlanej, samorząd zawodowy i stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne. Koszt organizacji XII Zjazdu Spra-
wozdawczego LOIIB zamknął się kwotą 18 965,59 zł.

ad.4. Realizacja uchwał i wniosków 
z XII zjazdu Sprawozdawczego lOIIb

W czasie obrad XII Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB delegaci 
rozpatrzyli i przyjęli 15 uchwał dotyczących spraw formalnych, or-
ganizacyjnych i gospodarki finansowej. Do Komisji Uchwał i Wnio-
sków wpłynęło 6 wniosków. Komisja stwierdziła, że 2 wnioski są 
niezgodne ze statutem i zostały odrzucone. Pozostałe wnioski 
poddano pod głosowanie, w wyniku czego 3 wnioski złożone przez 
OKR LOIIB zostały przyjęte i zrealizowane w formie uchwał zjazdo-
wych, 1 wniosek nie został przyjęty. Wnioski, które zostały przyjęte:

» Wniosek nr 1/Z złożony przez OKR LOIIB: – Zatwierdzić re-
alizację budżetu LOIIB za 2012 rok. Wniosek został przyjęty 
uchwałą nr 8/Z/13 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
z działalności merytorycznej OR LOIIB i Sprawozdania finan-
sowego za 2012 rok.

» Wniosek nr 2/Z złożony przez OKR LOIIB: – Udzielić ab-
solutorium OR LOIIB za 2012 rok. Wniosek został przyjęty 
uchwałą nr 13/Z/13 w sprawie udzielenia absolutorium 
dla OR LOIIB za 2012 rok.

» Wniosek nr 3/Z złożony przez OKR LOIIB: – Przeznaczyć 
wypracowaną w 2012 roku nadwyżkę budżetową w kwo-
cie 162 425,91 zł na działalność statutową LOIIB. Wniosek 
został przyjęty uchwałą nr 14/Z/13 w sprawie uchwalenia 
budżetu LOIIB na 2013 rok.

zakup siedziby lOIIb i inwestycje w latach 2012/13

Kontynuując realizację wniosku z kolejnych Zjazdów LOIIB, 
dotyczących zapewnienia docelowej siedziby, OR LOIIB podjęła 
uchwały w sprawie zakupu nieruchomości lokalowej. W grudniu 
2011 roku LOIIB dokonała zakupu od syndyka masy upadłościo-
wej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Budowy Pieców Przemysło-
wych „PIECBUD” S. A. kolejnych pomieszczeń z przeznaczeniem 
na działalność Izby, tj. piwnic, parteru i II piętra nieruchomości 
zlokalizowanej przy ul. Bursaki 19 w Lublinie.

W 2012 roku przystąpiono do niezbędnych prac remontowych 
i modernizacyjnych, które obejmowały:

» remont II piętra wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
» remont piwnic wraz z wymianą instalacji elektrycznej 

z przeznaczeniem na archiwa,
» pomieszczenia magazynowe i gospodarcze,
» przebudowę (powiększenie) parkingu,
» wykonanie samodzielnego przyłącza kablowego.

Natomiast w 2013 roku:
» przebudowano parter wraz z wymianą wszystkich insta-

lacji, z przeznaczeniem na cele szkoleniowe,
» wykonano nowe WLZ-y dla poszczególnych kondygnacji,
» zmodernizowano kotłownię i instalację c. o. z wymianą 

grzejników na parterze i II piętrze,
» dokonano remontu elewacji z ociepleniem, przebudową 

wejść i dobudową zewnętrznego dźwigu osobowego.

Po zakończeniu prac modernizacyjnych, znaczna część po-
wierzchni wykorzystywana jest na cele statutowe Izby. Nadwyż-
ka powierzchni, zgodnie ze statutem, została wydzierżawiona, 

ciąg dalszy na str. 12
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a pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na 
działalność statutową LOIIB.

ad.5. Koordynacja pracy zespołów problemowych 
działających w lOIIb

zespół ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług 
na rzecz lOIIb

Zespół powołany przez Prezydium Okręgowej Rady LOIIB, 
uchwałą nr 03/P/10 z dnia 11.05.2010 roku w składzie:

1. Zbigniew Mitura – przewodniczący,

2. Jan Ludwik Ziółek – członek,

3. Arkadiusz Koralewski – członek,

4. Wojciech Boryc – prawnik.

Ogółem w 2013 roku odbyło się 7 posiedzeń zespołu:
» Posiedzenie w dniu 8 stycznia 2013 roku – wybór wyko-

nawcy projektu adaptacji pomieszczeń na parterze na 
potrzeby szkoleń (sala konferencyjna) wraz z zapleczem 
sanitarnym oraz nową instalacją sanitarną i elektryczną 
w adaptowanych pomieszczeniach.

» Posiedzenie w dniu 15 lutego 2013 roku – wybór wyko-
nawcy projektu adaptacji pomieszczeń na parterze na 
potrzeby szkoleń (sala konferencyjna) wraz z zapleczem 
sanitarnym oraz nową instalacją sanitarną i elektryczną 
w adaptowanych pomieszczeniach.

» Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2013 roku – ogłoszenie 
o przetargu na wykonanie robót budowlanych na parte-
rze budynku przy ul. Bursaki 19 w Lublinie. Zakres robót 
obejmował przebudowę części pomieszczeń parteru, po 
byłej stołówce pracowniczej, na pomieszczenia szkole-
niowe wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych.

» Posiedzenie w dniu 27 maja 2013 roku – wybór wyko-
nawcy robót polegających na przebudowie części po-
mieszczeń parteru po byłej stołówce pracowniczej na 
pomieszczenia szkoleniowe wraz z wykonaniem instala-
cji wewnętrznych.

» Posiedzenie w dniu 29 lipca 2013 roku – ogłoszenie 
o przetargu na wykonanie robót budowlanych związa-
nych z elewacją (docieplenie ścian zewnętrznych, wyko-
nanie dźwigu osobowego, remont gzymsu), zatwierdze-
nie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 
trybu i sposobu przeprowadzenia przetargu.

» Posiedzenie w dniu 27 sierpnia 2013 roku – wybór wy-
konawcy robót związanych z elewacją (docieplenie ścian 
zewnętrznych, wykonanie dźwigu osobowego, remont 
gzymsu).

» Posiedzenie w dniu 13 września 2013 roku – wybór wy-
konawcy robót polegających na wyposażeniu sali kon-
ferencyjnej na parterze budynku (stoły, rzutnik multime-
dialny ze wspornikiem mocującym do sufitu oraz tablica 
suchościeralna mocowana do ściany), jak również dodat-
kowych robót na tej kondygnacji.

zespół ds. współpracy z krajami Unii Europejskiej 
i świadczenia usług transgranicznych

Zespół powołany został uchwałą nr 03/P/10 Prezydium Okrę-
gowej Rady LOIIB z dnia 11.05.2010 roku w składzie:

1. Bolesław Horyński – przewodniczący,

2. Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący,

3. Arkadiusz Koralewski – I operator sieci,

4. Małgorzata Jaroszyńska – II operator sieci,

5. Wojciech Boryc – prawnik,

6. Wojciech Mazur – sekretarz.

W 2013 roku nie wpłynęły żadne wnioski o wydanie tymcza-
sowych zaświadczeń o członkostwie w LOIIB w ramach świadcze-
nia usług transgranicznych. Nie odbyło się również żadne posie-
dzenie zespołu.

zespół prawno-regulaminowy

Podstawę prawną funkcjonowania zespołu stanowi uchwała 
Nr 393/06 OR LOIIB z 23 maja 2006 roku oraz Regulamin pracy 
zespołu, przyjęty przez Prezydium Rady LOIIB w dniu 29 grudnia 
2006 roku oraz uchwała nr 03/P/10 z 11 maja 2010 roku Prezydium 
OR LOIIB.

W 2013 roku skład zespołu przedstawiał się następująco:
1. Zbigniew Szcześniak (BO) – przewodniczący,
2. Wiesław Bocheńczyk (IS) – członek,
3. Wojciech Budzyński (IE) – członek,
4. Dariusz Flak (BD) – członek,
5. Jerzy Kamiński (BO) – członek,
6. Franciszek Ząbek (WM) – członek,
7. Michał Karwat – prawnik.

W 2013 roku odbyły się 3 posiedzenia Zespołu prawno-regula-
minowego: 15 stycznia, 13 sierpnia i 29 października. Niezależnie 
od posiedzeń członkowie zespołu informowani byli drogą elek-
troniczną o projektach zmian w ustawach i rozporządzeniach oraz 
proponowanych zmianach w podstawowych dokumentach PIIB. 
Przedmiotem prac zespołu była tematyka skorelowana z podej-
mowanymi przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB pracami 
w zakresie opiniowania i wypracowywania stanowisk w odniesie-
niu do materiałów przekazywanych przez komisję, dotyczących 
projektów ustaw i rozporządzeń. Ważniejsze z nich to:

» projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów regulowanych,

» projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw,

» Kodeks urbanistyczno-budowlany – tezy,
» projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych,
» projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne,
» projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Ko-

deks cywilny,
» projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków,

» projekt rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie,

» projekt rozporządzenia MTBiGM zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 
o pozwoleniu na budowę,

» projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Część z tych projektów, po zmianach i korektach wracała wielo-
krotnie do ponownego opiniowania. Niezależnie od powyższego, 

ciąg dalszy ze str. 11
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przedmiotem prac i obrad zespołu były tematy związane z dzia-
łalnością statutową Izby, a dotyczyły one:

» udziału w organizacji XII Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 
od strony prawno-regulaminowej,

» analizy wniosków zgłoszonych na XII Zjeździe Sprawoz-
dawczym LOIIB,

» analizy wniosków, które przekazała KR PIIB do rozpatrze-
nia i zajęcia stanowiska przez Komisję PR PIIB, 

» zgodności zapisów w statucie i regulaminach organów 
Izby z ustawą o samorządach zawodowych.

W 2013 roku zespół na bieżąco rozpatrywał sprawy, jakie 
wpłynęły do Izby, dotyczące przepisów ustaw: Prawo budowlane 
oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpo-
rządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki oraz ich usytuowanie, a także podstawowych 
dokumentów Izby.

zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń

W 2013 roku, zgodnie z uchwałą nr 03/P/10 Prezydium 
OR LOIIB, zespół działał w składzie:

1. Andrzej Pichla – przewodniczący,

2. Adam Lalka – członek,

3. Krzysztof Jurycki – członek,

4. Ryszard Siekierski – członek,

5. Henryk Kotarski – członek,

6. Cezary Jędrak – członek,

7. Edward Woźniak – członek,

8. Arkadiusz Koralewski – członek.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń zespo-
łu (8.01, 5.02, 26.06, 26.07 i 30.12.2013), na których omawiano 
zagadnienia związane z organizacją szkoleń dla członków Izby, 
w tym działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności szko-
leń, wzrostu liczby uczestników i podniesienia ogólnego pozio-
mu szkoleń, uwzględniając ustalenia dokonane na posiedzeniach 
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Działania 
zespołu skierowane były na realizację zadania nr 1 Programu pra-
cy Okręgowej Rady LOIIB na 2013 rok. Realizując ten punkt prze-
prowadzono 61 różnych, branżowych szkoleń dla członków LOIIB, 
w których uczestniczyło łącznie 1513 osób.

zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych

Według uchwały nr 393/06 OR LOIIB z dnia 23 maja 2006 roku, 
w 2013 roku w poszczególnych specjalnościach działały zespoły 
w następujących składach:

architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej:
» dr inż. Wiesław Nurek – przewodniczący,

» inż. Jerzy Kamiński – członek,

» mgr inż. Stanisław Bicz – członek,

» dr inż. Andrzej Pichla – członek.
drogowej i mostowej:

» mgr inż. Edward Wilczopolski – przewodniczący,

» mgr inż. Jerzy Ekiert – członek,

» dr inż. Wiesław Nurek – członek,

» inż. Jerzy Kasperek – członek.
kolejowej:

» mgr inż. Edward Wilczopolski – przewodniczący,

» mgr inż. Maria Kosler – członek.

instalacyjnej sanitarnej:
» dr inż. Kazimierz Bonetyński – przewodniczący,
» inż. Andrzej Adamczuk – członek.

instalacyjnej elektrycznej i telekomunikacyjnej:
» dr inż. Bolesław Horyński – przewodniczący,
» inż. Edward Woźniak – członek.

W minionym roku rozpatrzono i udzielono odpowiedzi na 
111 wniosków w specjalnościach:

» konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej i meliora-
cji wodnych – 53,

» instalacji elektrycznych – 11,
» instalacji sanitarnych – 27,
» drogowej i mostowej – 7,
» kolejowej – 2,
» telekomunikacyjnej – 2.

Pod względem prawnym w każdej z rozpatrywanych spraw 
udział brali prawnicy: mgr Wojciech Boryc i mgr Michał Karwat.

ad.6. Organizacja spotkania integracyjnego 
z okazji Dnia Inżyniera budownictwa

Zgodnie z ustaleniami i decyzjami podjętymi przez Okręgo-
wą Radę LOIIB spotkanie integracyjno-szkoleniowe odbyło się 
w dniu 7 września 2013 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym 
w Wierzchowiskach k/Lublina. W spotkaniu uczestniczyło około 
370 osób z całego województwa oraz zaproszeni goście, a wśród 
nich m.in. poseł na Sejm RP pan Stanisław Żmijan, Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego pani Urszula Sieteska, repre-
zentujący LUW pan Piotr Matyś, Główny Architekt miasta Lublin 
pan Mirosław Hagemejer, z-ca dyrektora WIiR UM Lublin pani Ma-
rzena Szczepańska, dziekan WIŚ PL pan Janusz Ozonek i prezes 
PTM Lublin pan Kazimierz Widysiewicz. 

W czasie spotkania dokonano wręczenia Honorowych Od-
znak PIIB. Złote Honorowe Odznaki PIIB otrzymali: Jerzy Kamiński 
i Kazimierz Stelmaszczuk, natomiast Srebrne Honorowe Odznaki 
wręczono: Eugeniuszowi Czyżowi, Andrzejowi Gwoździe, Kazi-
mierzowi Żbikowskiemu, Ireneuszowi Wentlandtowi i Krzyszto-
fowi Juryckiemu. Wręczono także okolicznościowe Medale LOIIB 
i Dyplomy Uznania członkom Izby, którzy świętowali 50-lecie 
uzyskania uprawnień budowlanych. Byli to: Mieczysław Banach, 
Zenon Halicki, Tadeusz Jaszczewski, Stanisław Kosiński, Józef Ma-
jewski, Zygmunt Nowak i Jerzy Wojtal. 

Na spotkaniu wręczono także okolicznościowe nagrody laure-
atom rozstrzygniętego konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
inżynierskie i magisterskie, wykonane na kierunku: Budownictwo 
na WBiA PL w roku akademickim 2012/13. W komisji konkurso-
wej PL uczestniczyli przedstawiciele LOIIB, kol. Joanna Gieroba 
i kol. Zbigniew Szcześniak. 

Obecni na spotkaniu goście i członkowie LOIIB wzięli udział 
w licznych zawodach sportowych oraz konkursach, a wieczorny po-
kaz sztucznych ogni pożegnał wszystkich uczestników jubileuszu. 
Koszt organizacji spotkania integracyjnego wyniósł 30 147,75 zł.

ad.7. współpraca z samorządami zawodowymi, 
terenowymi i Stowarzyszeniami 

Naukowo-Technicznymi FSNT NOT, PTM lublin, 
Targami lublin S.a., lKb i OIP PIP

W 2013 roku LOIIB kontynuowała współpracę z Lubelskim 
Klubem Biznesu, Lubelską Izbą Rzemieślniczą, Polskim Towarzy-
stwem Mieszkaniowym Lublin, Targami Lublin S.A., Wojewódzkim 
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Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, 
Powiatowymi Inspektoratami Nadzo-
ru Budowlanego, Politechniką Lubelską, 
Okręgowym Inspektoratem Pracy PIP oraz 
Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi 
FSNT NOT (PZITS, SEP, SITK, SITWM i ZMRP). 
Współpraca polegała na wzajemnym za-
praszaniu członków tych organizacji na 
zjazdy, szkolenia, uroczystości okoliczno-
ściowe oraz utrzymywanie bieżących kon-
taktów roboczych. 

Przedstawiciele naszej Izby brali udział 
w uroczystym otwarciu Lubelskich Targów 
Budowlanych i w pracach komisji konkur-
sowej. Nasza Izba sprawowała patronat 
nad VI Lubelskimi Targami Energetyczny-
mi ENERGETICS 2013, współorganizowała  
XIII edycję Konkursu „O Kryształową Cegłę”. 
Członek OR LOIIB uczestniczył w pracach 
Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie 
powołanej przy Okręgowym Inspektoracie 
Pracy PIP. Przy współpracy z OIP PIP w dniu 
24 kwietna 2013 roku w siedzibie LOIIB od-
był się międzyszkolny (wojewódzki) etap 
konkursu wiedzy o BHP w budownictwie 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
o profilu budowlanym. 

W dniu 15 marca 2013 roku LOIIB i Tar-
gi Lublin S. A. zorganizowały pod patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego 
i Prezydenta miasta Lublin konferencję 
pt. „Infrastruktura komunikacyjna woje-
wództwa lubelskiego – dziś i jutro”. Nadal 
kontynuujemy współpracę: z Urzędem Mar-
szałkowskim – nasz przedstawiciel uczest-
niczy w pracach Komisji ds. Odnawialnych 
Źródeł Energii; z Urzędem Miejskim i wspól-
nie z Lubelską Fundacją Rozwoju w Komi-
sji ds. wdrażania nowych i innowacyjnych 
technik, w szczególności dotyczących OZE; 
z Klastrem Elektroenergetycznym – nasz 
przedstawiciel przewodniczy sekcji małych 
i średnich przedsiębiorstw i z Politechniką 
Lubelską – nasz przedstawiciel jest stałym 
członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia na 
Wydziale Budownictwa i Architektury PL.

W ramach współpracy z Politechniką 
Lubelską LOIIB była jednym ze sponsorów 
59. Konferencji Naukowej Komitetu Inży-
nierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu 
Nauki PZITB zorganizowanej przez Wydział 
Budownictwa i Architektury PL, która od-
była się w dniach 15–20 września 2013 r. 
w Krynicy. W konferencji licznie uczestni-
czyli członkowie naszej Izby.

ad.8. wydawanie biuletynu 
„lubelski Inżynier budownictwa”

„Lubelski Inżynier Budownictwa” wy-
dawany jest przez LOIIB na podstawie 

uchwały nr 08/P/06 Prezydium Okręgowej 
Rady LOIIB z dnia 28 listopada 2006 roku 
oraz decyzji Sądu Rejonowego w Lublinie, 
rejestr nr 895 z 20 grudnia 2006 roku. Każde 
wydanie biuletynu jest opiniowane i kon-
sultowane przez Radę Programową „LIB”. 
W skład Rady Programowej wchodzą:

1. Janusz Iberszer – przewodniczący,

2. Jerzy Ekiert – wiceprzewodniczący,

3. Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący,

4. Jerzy Adamczyk – członek,

5. Wiesław Bocheńczyk – członek,

6. Stanisław Bicz – członek,

7. Andrzej Pichla – członek,

8. Wiesław Pomykała – członek,

9. Ryszard Siekierski – członek,

10.  Agnieszka Jaśkiewicz – sekretarz.

W posiedzeniach Rady Programowej 
udział bierze redaktor naczelna Urszula 
Kieller – Zawisza i Zbigniew Szcześniak, 
dyrektor biura LOIIB. W 2013 roku odbyło 
się osiem posiedzeń Rady Programowej 
„LIB” (8.01, 13.02, 21.03, 22.05, 9.07, 19.08, 
8.10 i 19.11) oraz kilkanaście dodatkowych 
roboczych spotkań z członkami Rady Pro-
gramowej związanych ze sprawami re-
dakcyjnymi. Zgodnie z planem ukazały 
się cztery wydania „LIB”, w sumie stanowi 
to 24.300 egzemplarzy. W każdym wyda-
niu biuletynu publikowane były artykuły 
przedstawiające ważne wydarzenia z życia 
lubelskiej Izby, prezentujące rozwiązania 
techniczne, technologiczne, omawiające 
problemy związane z samorządem. 

W biuletynie kontynuowane są cykle: 
„Pod naszym patronatem”, „Uprawnienia 
budowlane”, „Lubelskie inwestycje”, „Z kart 
historii” i „Teczka personalna”, w ramach 
którego przedstawiano życiorysy osób 
związanych z lubelskim budownictwem. 

„LIB” wysyłany jest regularnie do na-
szych członków oraz do instytucji, urzędów, 
szkół technicznych: średnich i wyższych 
działających na terenie województwa lu-
belskiego. Biuletyn był także dostępny na 
lubelskich targach budowlanych: „Lubdom 
– Wiosna 2013” i na rozstrzygnięciu konkur-
su „Złota Kielnia” Budowa Roku 2012.

III. DzIaŁalNOŚĆ 
FINaNSOwO-KSIĘGOwa lOIIb

Informacje dotyczące działalności fi-
nansowo-księgowej LOIIB zawiera spra-
wozdanie finansowe wraz z realizacją bu-
dżetu za 2013 rok.

Przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB

inż. WOJCIECH SZEWCZYK

WOJCIECH SZEWCZYK 
Przewodniczący Okręgowej 

Rady LOIIB

Jest absol-
wentem Poli-
techniki Lubel-
skiej Instytutu 
Inżynierii Bu-
dowlanej i Sani-
tarnej w zakre-
sie dróg i ulic. 
Pracę zawodo-
wą rozpoczął 

w Powiatowym Zarządzie Dróg Lo-
kalnych w Krasnymstawie, następnie 
przeszedł do Rejonu Dróg Publicznych 
w Zamościu, gdzie objął stanowisko za-
stępcy dyrektora. W latach 1977–2000 
pełnił funkcję dyrektora Rejonu Dróg 
Publicznych i Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych w Chełmie. Od 2000 r. do 
końca września 2011 r. pracował jako 
prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Ro-
bót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie.

Posiada uprawnienia budow-
lane do projektowania i kierowania 
robotami o specjalności konstruk-
cyjno-inżynierskiej w zakresie dróg 
i lotniskowych dróg startowych oraz 
manipulacyjnych. 

Od początku funkcjonowania sa-
morządu zawodowego inżynierów 
budownictwa czynnie uczestniczył 
w jego pracach. Najpierw w struk-
turach organizacyjnych, a następnie 
w statutowej działalności. W I kadencji 
był zastępcą skarbnika LOIIB, w II zaś 
objął funkcję skarbnika. W III kadencji 
funkcjonowania LOIIB pełnił funkcję 
przewodniczącego Lubelskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa 
i ponownie został wybrany na tę funk-
cję podczas XIII Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego LOIIB.

Jego działalność społeczna oraz za-
wodowa znalazła uznanie wśród prze-
łożonych oraz kolegów, czego wyra-
zem są odznaczenia, jakie zostały mu 
przyznane. Został odznaczony m.in.: 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, 
Odznaką Zasłużony dla Budownictwa 
i Przemysłu, Złotą Odznaką Honorową 
i Złotą z Diamentem Odznaką Hono-
rową SITK oraz Srebrną i Złotą Odzna-
ką Honorową Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

ciąg dalszy ze str. 13
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czasopismo „Inżynier Budownictwa”. Należy dodać, że obydwa 
czasopisma przekazywane są bezpłatnie. 

Nasi członkowie mogą także zamawiać prasę branżową  
i jedno czasopismo spośród wytypowanych tytułów dostarcza-
ne jest im bezpłatnie przez rok. Grupa osób korzystających z ta-
kiej możliwości systematycznie wzrasta.

Podczas XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
został Pan wybrany ponownie na przewodniczące-
go lubelskiej Izby. Ten wybór to nie tylko akceptacja 
dotychczas prowadzonej polityki przez władze lubel-
skiej Izby, ale także zaufanie oraz nadzieja na równie 
dobre, następne cztery lata. Jak Pan ocenia minioną 
kadencję? 

– Przebiegała ona przede wszystkim pod trzema głównymi 
znakami. I tak, po pierwsze pod znakiem zakupu dodatkowej 
powierzchni dla naszej siedziby oraz jej remontu, następnie 
prac nad ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektó-
rych zawodów regulowanych, tzw. ustawą deregulacyjną oraz 
zmianami nad ustawą Prawo budowlane. Zakup dodatkowej 
powierzchni w zajmowanym dotychczas budynku pozwolił na 
poprawę warunków, w jakich przeprowadzane są szkolenia dla 
naszych członków oraz zwiększenie ich liczby. W odniesieniu do 
ustawy deregulacyjnej, jak wiemy została już uchwalona przez 
Sejm RP i skierowana do podpisu do Prezydent RP. Z zapisów, 
które znalazły się w projekcie ustawy cieszy mnie to, że inżynie-
rowie pierwszego stopnia będą mogli uzyskiwać uprawnienia 
budowlane w pełnym zakresie, a technicy – uprawnienia w ogra-
niczonym zakresie do wykonawstwa. O zmiany te staraliśmy się 
już od kilku lat. Natomiast zmiany w ustawie Prawo budowlane 
to osobny temat. Braliśmy udział w konsultacjach społecznych 
i prace nad nią cały czas trwają, nie ma jeszcze za wiele szcze-
gółów. Kiedy będą one znane wówczas na pewno odniesiemy 
się do nich. Generalnie jednak chciałbym, aby skróceniu uległy 
wszelkie procedury związane z procesem inwestycyjnym i dro-
ga uzyskiwania pozwoleń na budowę była o wiele krótsza.

Jak prezentuje się lubelska Izba na tle innych okręgo-
wych izb inżynierów budownictwa?

– Pod względem liczebności zajmujemy 8 miejsce na 16 izb 
w kraju. Jesteśmy średnią Izbą, natomiast niektóre wskaźni-
ki świadczące o naszej działalności plasują nas w czołówce. 
Przykładem może być ilość naszych członków korzystających 
z zaświadczeń elektronicznych, to aż 96,4% na koniec marca 
tego roku. Z dostępu do elektronicznej biblioteki norm PKN do 
końca I kwartału 2014 r. skorzystało 18,53% naszych członków 
i zajmujemy drugą pozycję w kraju, po Łódzkiej OIIB, w której 
19,54% członków korzystało z takiej formy dostępu do norm.

W ciągu III kadencji funkcjonowania naszej Izby nadaliśmy 
1209 uprawnień budowlanych, a średnia zdawalność egzami-
nu w lubelskim okręgu wyniosła 93%. Świadczy to o otwartości 
naszego samorządu na ludzi młodych, chcących wykonywać 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, czyli być kie-
rownikami budów, inspektorami nadzoru, czy projektantami. 
Członkowie LOIIB mogą także korzystać z bezpłatnych porad 
prawnych podczas dyżurów pełnionych przez naszych prawni-
ków. Wydajemy lubelski biuletyn pt. „Lubelski Inżynier Budow-
nictwa”, w którym zamieszczamy bieżące informacje z życia Izby, 
artykuły techniczne, publikacje poświęcone tematom historycz-
nym. Każdy czynny członek Izby otrzymuje także ogólnopolskie 

zgoda buduje…
Wywiad z Wojciechem Szewczykiem, przewodniczącym Okręgowej Rady 

Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2014–2018

Członkowie lubelskiej Izby mogą również brać udział w kon-
ferencjach i pogłębiać swoją wiedzę, a koszt ich pobytu raz na 
dwa lata w 50%, jednak nie więcej niż 500 zł, pokrywany jest 
przez Izbę. 

Każdy jest też ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
na kwotę ok. 50 tys. euro, ponosząc składkę w wysokości 70 zł 
miesięcznie. Można także skorzystać z opcji dodatkowego ubez-
pieczenia, aby mieć zwiększoną kwotę świadczenia.

Na co chciałby Pan zwrócić szczególną uwagę w IV ka-
dencji funkcjonowaniu LOIIB?

– Najważniejszą sprawą będzie podnoszenie kwalifikacji 
oraz aktywizowanie naszych członków do większego udziału 
w życiu Izby. Chcielibyśmy także spotkać się w większości 

ciąg dalszy na str. 16
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lubelskich powiatów z ich władzami, poznać miejscowe prob-
lemy oraz warunki funkcjonowania naszych członków. Dopro-
wadzić do nawiązania pozytywnych relacji pomiędzy lokalnymi 
władzami i samorządem zawodowym inżynierów budowni-
ctwa. Zależy nam także na poznaniu opinii przedstawicieli nad-
zoru budowlanego o pracy naszych koleżanek i kolegów, wy-
konujących funkcje kierowników budów, inspektorów nadzoru 
czy też projektantów. Chcemy również zaktywizować współ-
pracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakre-
sie podnoszenia kwalifikacji przez naszych członków poprzez, 
np. wypracowanie odpowiedniej formy szkoleń. Obecnie 
ok. 25% członków lubelskiej Izby korzysta ze szkoleń organi-
zowanych przez samorząd. Chcemy ten procent zwiększyć. 
Z myślą o szkoleniach i lepszych warunkach korzystania z nich, 
powiększyliśmy powierzchnię naszej siedziby, w której powstała 
sala szkoleniowa, biblioteka, salka komputerowa. Z chęcią bę-
dziemy udostępniać stowarzyszeniom naszą bazę szkoleniową 
z myślą o podnoszeniu kwalifikacji. 

Chciałbym dodać, że obecnie nasi członkowie korzystają 
także ze szkoleń e-learningowych udostępnionych przez PIIB na 
stronie internetowej Krajowej Izby. Na koniec marca tego roku 
646 członków naszej Izby skorzystało z tej formy pogłębiania 
wiedzy.

Lubelscy inżynierowie w swoich wypowiedziach często 
wskazują na trudną sytuację w budownictwie, która 
związana jest między innymi z mniejszą liczbą inwesty-
cji, brakiem miejsc pracy. Jest to szczególnie odczuwal-
ne w Lubelskiem i często przyczynia się do wyjazdów 
młodych inżynierów w inne regiony kraju lub za grani-
cę. Jak ocenia Pan obecną inżynierską rzeczywistość na 
lubelskim rynku?

– Uważam, że jednym z czynników, który przyczynia się do 
takiej kondycji polskiego budownictwa jest ustawa o zamówie-
niach publicznych i kryterium wyboru tzw. niskiej ceny. Powin-
na nastąpić radykalna zmiana tych zapisów. Ich skutki odczu-
wają nie tylko budowlane przedsiębiorstwa wykonawcze, ale 
także inwestorzy oraz inne branże krajowej gospodarki. Kryte-
rium niskiej ceny obniża jakość wykonawstwa, jak i dopuszcza 
do realizacji zadań różne firmy, często nie mające zbyt dużego 
przygotowania i doświadczenia. Sytuacje takie przyczyniają się 
z kolei do wielu perturbacji w branży budowlanej, skutkujące 
często bardzo negatywnymi następstwami.

W Lubelskiem w niedługim czasie zostaną ogłoszone i roz-
strzygnięte przetargi na budowę i rozbudowę drogi S17 w kie-
runku Warszawy, co stwarza możliwość pracy dla różnych firm, 
nie tylko drogowych i mostowych, ale także ogólnobudowla-
nych, np. przy realizacji miejsc obsługi pasażerów. To może nie-
co poprawić sytuację lubelskiego budownictwa.

Skoro mówimy o trudnej obecnie sytuacji polskich in-
żynierów, to kolejne zmiany przynieść może ustawa 
deregulacyjna, która została skierowana do podpisu 
przez Prezydenta RP i wszystko wskazuje na to, że nie-
długo wejdzie w życie. Jakie widzi Pan zagrożenia, a ja-
kie pozytywne zmiany dla funkcjonowania inżynierów 
budownictwa na rynku pracy? 

– Przede wszystkim mam obawy związane ze skróceniem 
czasu trwania praktyki projektowej z dwóch lat do roku. Ist-
nieje bardzo poważne zagrożenie, że projektanci nie zdobędą 

odpowiedniego przygotowania do wykonywania zawodu. Pro-
ces projektowania dużych obiektów często kończy się po roku, 
a bywa, że trwa dłużej. Wykonanie jednego projektu podczas 
praktyki nie gwarantuje dobrego przygotowania i poznania 
wszystkich tajników pracy projektanta na takim poziomie, aby 
mógł samodzielnie wykonywać swój zawód. 

Plusem tych zmian jest na pewno umożliwienie, inżynierom 
legitymującym się wyższym wykształceniem zawodowym, uzy-
skiwania uprawnień budowalnych bez ograniczeń w zakresie 
wykonawstwa oraz w ograniczonym zakresie technikom. W od-
niesieniu do pierwotnych zapisów projektu (z dn. 27.09.2012 r.) 
przywrócono możliwość uzyskania odrębnych uprawnień do 
projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Utrzymano 
wszystkie dotychczasowe specjalności, chociaż pod inną nie-
co nazwą. Nie zlikwidowano specjalności telekomunikacyjnej 
i wprowadzono specjalność hydrotechniczną, o którą także za-
biegaliśmy od dłuższego czasu.

Należy dodać, że nie wszystkie rozwiązania proponowane 
przez autorów projektu ustawy były konsultowane z naszym 
środowiskiem, a nawet procedowane wbrew naszemu nega-
tywnemu stanowisku, np. wprowadzenie możliwości uznawa-
nia praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej. 
Wprowadzono także możliwość odbywania praktyki zawodowej 
pod opieką patrona, ale dzięki naszym staraniom zrezygnowa-
no z opcji jej skracania, co było wcześniej rozważane.

Zdaniem autorów ustawy deregulacyjnej ma ona 
przyczynić się do otwartości zawodu, zwiększenia licz-
by miejsc pracy dla ludzi młodych, absolwentów poli-
technik. Czy Pana zdaniem nowe regulacje doprowa-
dzą do pojawienia się większej liczby miejsc na rynku 
pracy?

– Nie sądzę, aby zmiany wprowadzone przez ustawę dere-
gulacyjną pomogły w zwiększeniu liczby miejsc na rynku pracy. 
Moim zdaniem bardziej tu chodzi o możliwość odbycia prakty-
ki zawodowej przez absolwentów politechnik, z czym obecnie 
są poważne trudności, niż zwiększenie liczby miejsc pracy. Na-
tomiast o otwartości naszego samorządu zawodowego może 
świadczyć liczba nadawanych przez Izbę każdego roku upraw-
nień budowlanych, umożliwiających wykonywanie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, czyli pełnienia 
funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru czy projektanta. 
Średnio Lubelska OIIB nadaje ok. 300 uprawnień rocznie, nato-
miast Polska Izba Inżynierów Budownictwa, czyli w skali całego 
kraju, ok. 4700.

Przed otrzymaniem decyzji o nadaniu uprawnień budow-
lanych inżynierowie muszą zdać egzamin. Jest to sprawdzian 
posiadanej przez nich wiedzy oraz przygotowania praktyczne-
go do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, zawodu 
zaufania publicznego, mającego gwarantować zdrowie i życie 
przeciętnego Kowalskiego, korzystającego z obiektów zrealizo-
wanych przez naszych członków.

Czego życzyłby Pan sobie, jako przewodniczący LOIIB 
na najbliższą kadencję?

– Aby członkowie naszej Izby czuli się z nią bardziej związani. 
Cenię sobie atmosferę, w jakiej przebiega obecna współpraca 
pomiędzy organami statutowymi, gdyż dzięki temu, m.in. wiele 
udało się już dokonać.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała  URSZULA KIELLER-ZAWISZA
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Realizacja budżetu za rok 2013
Budżet na rok 2013 uchwa-
lony został przez XII Zjazd 
Sprawozdawczy Lubel-
skiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa 
uchwałą Nr 14/Z/13 z dnia 
12 kwietnia 2013 r. z okre-
śleniem wpływów w kwocie 
2 842 425,91 zł i wydatków 
w kwocie 2 842 425,91 zł. 

Do czasu uchwalenia budże-
tu przez zjazd, LOIIB działała w 
oparciu o prowizorium budżeto-
we na 2013 r. przyjęte Uchwałą 
Nr 703/12 Okręgowej Rady LOIIB 
z 14 grudnia 2012 r. zamykające 
się po stronie wpływów i wydat-
ków kwotą 2 680 000,00 zł.

Okręgowa Rada LOIIB w dniu 
13 grudnia 2013 r. na podsta-
wie uchwały Nr 770/13 dokona-
ła korekty budżetu na rok 2013 
zwiększając wpływy do kwoty 
3 106 525,91 zł, zaś wydatki do 
kwoty 3 106 525,91 zł. 

Zaplanowane wpływy po ko-
rekcie w kwocie 3 106 525,91 zł 
wykonane zostały w 100,31%, 
tj. w wysokości 3 116 178,53 zł. 

Wydatki ogółem były niż-
sze niż planowane i wyniosły 
2 954 535,28 zł, tj. 95,10% przy 
planowanych 3 106 525,91 zł. 
Nadwyżka budżetowa za 2013 r. 
wynosi 161 643,25 zł.

Zwiększone wpływy i niższe 
wydatki od planowanych po-
zwoliły na zrealizowanie zadań 
statutowych Izby i wygospoda-
rowanie nadwyżki budżetowej za 
rok 2013.

Na koniec roku 2013 pozosta-
je do spłacenia pożyczka w kwo-
cie 190 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie bu-
dżetu stanowi załącznik Nr 1. 

Główna Księgowa LOIIB 
LILLA SZŁAPA 

Skarbnik Rady LOIIB 
mgr inż. ZBIGNIEW MITURA

1. WPŁYWY : Plan 2013 Wykonanie 
I–XII 2013 %

1.1. Niewykorzystane środki roku 2012 162.425,91 162.425,91 100,00%

1.2. Wpływy bieżące:

1.2.1. Składki członkowskie: 2 150 000,00 2 157 868,53 100,36%

1.2.2. Wpisowe 23 100,00 23 100,00 100,00%

1.2.3. Odsetki bankowe 22 000,00 22 582,81 102,65%

1.2.4. Wpływy z reklam 500,00 500,00 100,00%

1.2.5. Opłaty za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów 
na upraw. budowlane oraz przeprowadz. kwalifikacji 
na tytuł rzeczoznawcy 

541 650,00 541 650,00 100,00%

1.2.6. Wpłaty za książki praktyki zawodowej 17 000,00 17 975,60 105,74%

1.2.7. Pozostałe wpływy (czynsz i inne) 156 500,00 156 539,18 100,02%

1.2.8. Wpłaty na kurs na uprawnienia budowlane 33 350,00 33 536,50 100,56%

Razem wpływy bieżące: 2 944 100,00 2 953 752,62 100,32%

Razem 1.1. i 1.2 3 106 525,91 3 116 178,53 100,31%

2. WYDATKI :

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 141 000,00 130 504,38 92,55%

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 50 000,00 33 772,90 67,55%

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 50 000,00 42 347,52 84,69%

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 120 000,00 106 157,18 88,46%

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 830 000,00 824 342,67 99,32%

2.6. Delegacje i koszty transportu 20 000,00 17 930,77 89,65%

2.7. „Inżynier Budownictwa” 80 000,00 76 013,85 95,02%

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 19 000,00 18 965,59 99,82%

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 180 000,00 176 331,56 97,96%

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 30 150,00 30 147,75 99,99%

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 138 000,00 112 580,65 81,58%

2.12. Działalność samopomocowa 70 000,00 51 700,00 73,86%

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 44 000,00 37 038,05 84,17%

2.14. Koszty przeprow. kwalifikacji i egzaminów na upraw. 
bud. oraz przeprow. kwalifikacji na tytuł rzeczoznawcy

440 000,00 439 028,24 99,73%

2.15. Koszty zakupu książek praktyki zawodowej 10 000,00 8 719,52 87,19%

2.16. Rata pożyczki 270 000,00 270 000,00 100,00%

2.17. Koszty obsługi kredytu (odsetki) 18 600,00 18 599,45 99,98%

2.18. Koszty remontu budynku 559 415,91 530 383,77 94,81%

2.19. Zebrania obwodowe 15 000,00 8 617,76 57,45%

2.20. Rezerwa

2.21. Koszty kursu na uprawnienia budowlane 21 360,00 21 353,67 99,97%

Razem wydatki bieżące 3 106 525,91 2 954 535,28 95,10%

3. Nadwyżka budżetowa roku 2013 161 643,25

3 116 178,53

Samorząd zawodowy
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Budżet LOIIB na 2014 r. 
(wersja ogólna)

1. WPŁYWY – PRZYCHODY w zł.

1.1. Niewykorzystane środki roku 2013 161.643,25

1.2. Wpływy bieżące:

1.2.1. Składki członkowskie: 6020 x 29 x 12 = 2.094.960,00

1.2.2. Wpisowe 250 x 100 = 25.000,00

1.2.3. Odsetki bankowe 5.000,00 

1.2.4. Opłaty za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu 
na uprawnienia budowlane 330 x1680

554.400,00

1.2.5. Wpłaty za książki praktyki zawodowej 15.000,00

1.2.6. Pozostałe wpływy (czynsze i inne) 141.040,00

Razem wpływy bieżące: 2.835.400,00

Razem 1.1. i 1.2. 2.997.043,25

2. WYDATKI – KOSZTY:

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 140.000,00

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 33.000,00

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 50.000,00

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 140.000,00

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 895.000,00

2.6. Delegacje i koszty transportu 22.000,00

2.7. „Inżynier budownictwa” 85.000,00

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 40.000,00

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 230.000,00

2.10. Koszty promocji i integracji z samorządem 60.000,00 

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 140.000,00

2.12. Działalność samopomocowa 70.000,00

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 44.000,00

2.14. Koszty przeprow. kwalifikacji i egzaminów 
na uprawnienia budowlane

432.100,00

2.15. Koszty zakupu książek praktyk zawodowych 10.000,00

2.16. Rata pożyczki 190.000,00

2.17. Koszty obsługi kredytu (odsetki) 1.300,00

2.18. Koszty remontu budynku i zagospodarowania działki 250.000,00

2.19. Zebrania obwodowe 3.000,00

2.20. Rezerwa 161.643,25

Razem wydatki: 2.997.043,25

Inżynierowie 
walczą o uprawnienia 

budowlane!

Samorząd zawodowy

16.05.br. rozpoczęła się wiosenna 
sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane w Lubelskiej 
OIIB. Do egzaminu pisemnego 
przystąpiło 185 osób.

Na przestrzeni ostatnich lat obser-
wuje się stały wzrost liczby kandyda-
tów, którzy ubiegają się o uprawnienia 
budowlane. Jako przykład można po-
dać liczbę chętnych, którzy w wiosen-
nych sesjach zostali zakwalifikowani 
do egzaminu testowego. W roku 2011 
było 148 kandydatów, w 2013 r. – 177, 
a w 2014 r. to okrągła liczba 200. W po-
szczególnych specjalnościach kształtu-
je się to następująco: architektura – 3 
(uprawnienia w ograniczonym zakre-
sie), konstrukcyjno-budowlana – 71, 
drogowa – 21, mostowa – 12, kolejowa 
– 1, instalacyjna-elektryczna – 42 oraz 
instalacyjna-sanitarna – 50.

Tak, jak we wszystkich dotychcza-
sowych sesjach przeważają kandyda-
ci, którzy ubiegają się o uprawnienia 
w zakresie wykonawstwa, np. w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej na 
71 dopuszczonych do egzaminu testo-
wego 55 to kandydaci do kierowania 
robotami budowlanymi w ograniczo-
nym zakresie lub bez ograniczeń.

Od 17.05.br. w Lubelskiej OIIB roz-
poczęły się egzaminy ustne, dla osób 
które zdały egzamin pisemny.

WIESŁAW NUREK

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB
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1. SKŁAD OKK
W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjo-

nowała w następującym składzie osobowym:

» dr inż Bolesław Horyński – przewodniczący, 
spec. instalacyjna-elektryczna,

» dr hab. inż. Anna Halicka – wiceprzewodnicząca, 
spec. konstrukcyjno-budowlana,

» dr inż. Kazimierz Bonetyński – wiceprzewodniczący, 
spec. instalacyjna-sanitarna,

» mgr inż. Edward Wilczopolski – wiceprzewodniczący, 
spec. drogowa,

» dr inż Wiesław Nurek – sekretarz, 
spec. konstrukcyjno-budowlana,

» inż. Andrzej Adamczuk, spec. instalacyjna-sanitarna,

» mgr inż Stanisław Bicz, spec. konstrukcyjno-budowlana,

» inż Lech Dec, spec. instalacyjna-sanitarna,

» mgr inż. Jerzy Ekiert, spec. drogowa,

» inż. Jerzy Kamiński, spec. konstrukcyjno-budowlana,

» mgr inż. Jerzy Kasperek, spec. mostowa,

» mgr inż. Maria Kosler, spec. kolejowa,

» dr inż. Andrzej Pichla, spec. wodno-melioracyjna,

» mgr inż. Stanisław Plechawski, spec. konstrukcyjno-budowlana, 

» inż. Edward Woźniak, spec. instalacyjno-elektryczna.

Ponadto w problematyce prawnej działalność OKK, w tym 
w przeprowadzaniu egzaminów, wspomagali mgr Wojciech Boryc 
i mgr Michał Karwat.

2. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
W roku 2013 przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne: 

pierwsza w maju i druga w listopadzie. Członkowie OKK dokonali 
kwalifikacji i przeprowadzili postępowanie zakończone wyda-
niem decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budow-
lanych. Do egzaminów testowych zestawy pytań przygotowane 
zostały centralnie przez KKK, natomiast do egzaminów ustnych 
w połowie korzystano z centralnego zbioru pytań, a w połowie 
pytania zostały przygotowane przez członków OKK na podstawie 
dzienników praktyk poszczególnych kandydatów. 

W pierwszej, majowej sesji do egzaminu zakwalifikowano 
189 kandydatów. Do egzaminu testowego przystąpiło 166 osób, 
a zdało154. Do egzaminu ustnego dopuszczono 160 osób (6 z po-
przedniej sesji), a wynik pozytywny uzyskało 153 osoby, co stano-
wiło 89% w stosunku do osób, które przystąpiły do egzaminu. Na 
153 wydanych uprawnień złożyło się:

» 57 w spec. konstrukcyjno-budowlanej,

» 30 w spec. drogowej,

» 10 w spec. mostowej,

» 21 w spec. instalacyjnej-sanitarnej,

» 35 w spec. instalacyjnej-elektrycznej. 

W drugiej, listopadowej sesji do egzaminu zakwalifikowano 
192 kandydatów; do egzaminu testowego przystąpiły 172 osoby, 
a zdało 163. Do egzaminu ustnego dopuszczono 173 osoby (w tym 
10 z poprzedniej sesji), a wynik pozytywny uzyskało 166 osób, 
co stanowiło 91,2% w stosunku do osób, które przystąpiły do eg-
zaminu. Na te 166 wydanych uprawnień złożyło się :

» 59 w spec. konstrukcyjno-budowlanej,

» 27 w spec. drogowej, 

» 10 w spec. mostowej,

» 1 w spec. telekomunikacyjnej,

» 28 w spec. instalacyjnej-sanitarnej,

» 41 w spec. instalacyjnej-elektrycznej. 

Łącznie w roku 2013 zdawało 354, a zdało 319 osób, tj. 90,1%.
Sprawy bieżące, a w szczególności aktualne problemy prze-

prowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane, zalecenia 
KKK w tym zakresie, omawiane były na 10 zebraniach plenarnych 
i 2 zebraniach prezydium OKK. We wrześniu przez 3 dni 2 człon-
ków OKK brało udział w seminarium/szkoleniu prowadzonym 
przez KKK, a dotyczącym interpretacji Prawa budowlanego i roz-
porządzeń z nim związanych.

Przewodniczący OKK wydał 12 zarządzeń, którymi ze składu 
OKK i innych uprawnionych osób powołał:

» zespoły kwalifikacyjne, które rozpatrzyły wnioski i przygoto-
wały decyzje o dopuszczeniu do egzaminu ubiegających się 
kandydatów na uprawnienia, 

» zespoły egzaminacyjne dla przeprowadzenia egzaminu te-
stowego i ustnego,

» zespoły orzekające o nadaniu uprawnień budowlanych.

Przewodniczący OKK dr inż. Bolesław Horyński uczestniczył 
w posiedzeniach i pracach KKK biorąc udział w zebraniach doty-
czących problematyki współpracy KKK i OKK. 

W ramach OKK funkcjonowały zespoły ds. interpretacji posiada-
nych przez członków LOIIB uprawnień budowlanych. Bliższe dane 
o pracy tych zespołów zawarte są w odrębnym sprawozdaniu.

Przewodniczący OKK LOIIB
dr inż. BOLESŁAW HORYŃSKI

Sekretarz OKK LOIIB 
dr inż. WIESŁAW NUREK

Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za rok 2013

»  U w a G a  »  U w a G a  «  U w a G a  «
W biuletynie publikujemy skróty sprawozdań: Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z działalności za okres 1.01.–31.12.2013 r.

Samorząd zawodowy
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W okresie sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzial-
ności Zawodowej LOIIB działali w składzie:

1. inż. Henryk Korczewski LUB/BO/1246/01
2. mgr inż. Roman Nowak LUB/BD/1919/01
3. dr inż. Anna Ostańska LUB/BO/0699/01
4. mgr inż. Kazimierz Stelmaszczuk LUB/WM/1179/01
5. inż. Andrzej Leniak (koordynator) LUB/BM/0278/01

Rzecznicy prowadzili postępowania wyjaśniające w oparciu o:
» Regulamin OROZ poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy 

Zjazd PIIB, 28–29.06.2013 r.
» „Tryb postępowania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodo-

wej i Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniach w sprawach 
dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budow-
nictwie” zatwierdzony Uchwałą nr 38/R/06 z dnia 13.12.2006 r. 
i zaktualizowany uchwałą nr 10/R/12 z 05.09.2012 r.

» Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB.

I. czĘŚĆ OGÓlNa I STaTYSTYczNa
W 2013 r. Okręgowi Rzecznicy LOIIB prowadzili 26 postępo-

wań wyjaśniających: 23 na podstawie wniosków, które wpłynęły 
w 2013 r. oraz 3 będące kontynuacją postępowań z lat poprzed-
nich. Wnioski o ukaranie członków LOIIB zostały złożone przez: in-
westorów prywatnych – 11 wniosków, PINB – 5 wniosków, muzea 
– 2 wnioski, spółdzielnie mieszkaniowe – 2 wnioski, po 1 wniosku 
sąd rejonowy, straż pożarna i uniwersytet.

Z 23 złożonych wniosków o ukaranie, 20 dotyczyło odpowie-
dzialności zawodowej, 3 odpowiedzialności dyscyplinarnej, 3 wnio-
ski były poza kompetencjami OROZ. Większość skarg dotyczyło 
niedbałego pełnienia funkcji kierownika budowy, czy inspektora 
nadzoru, poświadczenia nieprawdy w dzienniku budowy, oświad-
czeniach, protokółach odbioru robót i projektach. Dwie skargi do-
tyczyły naruszenia zasad etyki zawodowej.

W 4 przypadkach wnioski o ukaranie zawierały zarzuty skierowa-
ne przeciwko kilku osobom, np. z sądu – wyrok na 6 osób, wniosek 
dotyczący 2 lub 4 kierowników budów, czy też 3 inspektorów nad-
zoru na jednej budowie. Postępowania wyjaśniające dotyczące kil-
ku osób wszczęte na podstawie jednego wniosku prowadzone były 
jako jedna sprawa.

W okresie 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. okręgowi rzecznicy za-
kończyli 23 postępowania, w tym 21 z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej i 2 postępowania z tytułu odpowiedzialności dyscypli-
narnej. Dwa postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej 
i 1 postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej będą 
kontynuowane w 2014 r.

W 2013 r. rzecznicy skierowali 4 wnioski o ukaranie do Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB oraz wydali 20 decyzji o umorze-
niu postępowania, 7 postanowień o odmowie wszczęcia postępo-
wania i 1 postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Członkowie Izby, wobec których toczyło się postępowanie 
przed OROZ posiadali wykształcenie: wyższe – 23 osoby, średnie 
techniczne – 13 osób.

Liczba osób, przeciwko którym prowadzono sprawy w rozbiciu 
na specjalności techniczno-budowlane:

BO konstrukcyjno-budowlanej 22
IS instalacji sanitarnej 5
IE instalacji elektrycznej 4
BD drogowej 3
WM wodno-melioracyjnej 2
BK kolejowej  0
BT telekomunikacyjnej 0

BM mostowej  0
BW wyburzeniowej 0

Ilość spraw prowadzonych przeciwko projektantom i sprawdzającym 5
» w tym z wykształceniem wyższym – osób 3
» ze średnim technicznym – osób 2
Ilość spraw prowadzonych przeciwko kierownikom budowy 19
» w tym z wykształceniem wyższym – osób 12
» średnim technicznym – osób 7

(Jedna spraw była prowadzona przeciwko 4 kier. budowy, jedno 
z postępowań wyjaśniających prowadzone było przeciwko kie-
rownikowi budowy i inspektorowi nadzoru, w innym brało udział 
4 osoby: kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru 
i pracownik administracji).

Ilość spraw prowadzonych przeciwko inspektorom nadzoru 8
» z wykształceniem wyższym 5
» wykształceniem średnim technicznym 3

(Jedno postępowanie wyjaśniające było prowadzone przeciwko 3 
inspektorom nadzoru inwestorskiego).

W roku 2013 w pierwszą środę miesiąca rzecznicy pełnili dyżury 
w biurze Izby w Lublinie. Informacje o pełnionych dyżurach podane 
były na stronie internetowej Izby, na tablicy ogłoszeń w biurze LOIIB, 
w biurach terenowych oraz w „Lubelskim Inżynierze Budownictwa”.

II. czĘŚĆ ORGaNIzacYJNa I SzKOlENIOwa
Okręgowi Rzecznicy LOIIB uczestniczyli w szkoleniu zorganizo-

wanym przez LOIIB wspólnie z Podkarpacką OIIB dla członków okrę-
gowych sądów i okręgowych rzeczników w dniach 27–28.09.2013 r. 
w Kazimierzu Dolnym w Ośrodku „Arkadia”. Temat szkolenia: „Prze-
pisy prawa dotyczące odpowiedzialności zawodowej i dyscypli-
narnej członków izb samorządu zawodowego. Zmiany w Trybie 
postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinar-
nej”. Szkolenie prowadził mec. Krzysztof Zając z biura prawnego PIIB. 
W szkoleniu uczestniczył Krajowy Rzecznik Andrzej Myśliwiec.

Ponadto odbyło się jedno spotkanie okręgowych rzeczników 
w Lublinie, na którym omówiono sprawy prowadzone przez po-
szczególnych rzeczników i sprawy organizacyjne dotyczące kontak-
tów i wniosków skierowanych przez wojewódzkich i powiatowych 
inspektorów nadzoru budowlanego.

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej LOIIB – koordynator uczestniczył: 

» 13.06.2013 r. w naradzie zorganizowanej przez Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i PIIB w Warszawie na te-
mat postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej w celu wypracowania jednolitej linii działania. 
Narada odbyła się w Warszawie, w której uczestniczyli przed-
stawiciele GUNB, WINB, członkowie Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego i rzecznicy PIIB, oraz przewodniczący Okręgowych Są-
dów Dyscyplinarnych, koordynatorzy okręgowych rzeczników 
i radcy prawni.

» w dniach w dniach 14–15.06.2013 r. w „Warsztatach na bazie 
dotychczasowych spraw wpływających do sądów dyscyplinar-
nych i rzeczników odpowiedzialności zawodowej” zorganizo-
wanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB, które odbywały się 
w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym w Warszawie.

W roku 2013 Okręgowy Rzecznik LOIIB – koordynator uczestni-
czył w 7 posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady LOIIB i w 4 po-
siedzeniach Okręgowej Rady LOIIB.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB
inż. ANDRZEJ LENIAK

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB za 2013 r. (skrót)

Samorząd zawodowy
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I. czĘŚĆ STaTYSTYczNa

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2012 r. 
– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 0,
– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 0,

» Ilość spraw, które wpłynęły do OSD w 2013 r.:
– z odpowiedzialności zawodowej – 7,
– z odpowiedzialności dyscyplinarnej – 0,

» Ilość wszczętych postępowań w 2013 r. – 7,
» Ilość zawieszonych postępowań w 2013 r. – nie było,
» Ilość umorzonych postępowań w 2013 r. – 1,
» Ilość zwróconych wniosków o ukaranie (z braku podstaw) – 3,
» Ilość ukaranych w I instancji w 2013 r. – 3,
» Ilość odwołań/zażaleń w 2013 r. – 2, 
» Ilość wznowionych postępowań w 2013 r. z roku 2012 – 1,
» Ilość wniosków o zatarcie kary z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej – 1,
» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2013 r. – 0,
» Ilość powołanych składów sędziowskich w 2013 r:

– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 6,
– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 0.

II. czĘŚĆ SzczEGÓŁOwa

W 2013 r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zajmował się ogól-
nie ośmioma sprawami z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 
Siedem spraw dotyczyło ukarania członków Izby, jedna sprawa 
dotyczyła zatarcia kary. Większość spraw wszczętych zostało  
w związku z niewywiązaniem się z obowiązków kierowników bu-
dowy, jedna sprawa dotyczyła niewywiązania się z obowiązków 
inspektora nadzoru.

W sprawach oznaczonych sygnaturami: SD-0064-0004/12, 
SD-0064-0001/13, SD-0064-0002/13 kierownikom budowy udo-
wodniono niedokładne, niedbałe lub nienależyte wypełnianie 
obowiązków z tytułu pełnienia samodzielnej funkcji technicz-
nej w budownictwie. Zarzuty stawiane kierownikom dotyczyły 
odstąpień w realizacji obiektów od zatwierdzonego projektu 
budowlanego. Był przypadek prowadzenia robót budowlanych 
– wprowadzania bezpodstawnych zmian w konstrukcji elemen-
tów betonowanych – w kilkunastodniowym okresie nieobecności 
kierownika budowy. Na tę okoliczność nie ustanowiono procedu-
ralnie nowego kierownika budowy. Brak nadzoru doprowadził do 
niewłaściwego wykonywania robót, co poskutkowało obwiesze-
niem się części stropu. 

W innym przypadku w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej, 
kierownik budowy nie dopilnował geodezyjnego wyznaczenia 
budynku handlowo-usługowego zgodnie z planem sytuacyjnym 
i projektem. Budynek został wybudowany ze zmianami odległo-
ściowymi w stosunku do granic działki, a także z nieznaczną zmia-
ną wymiarów ścian zewnętrznych, co jednak zmieniło wielkość 
powierzchni i kubatury budynku. 

W tych trzech sprawach sąd ukarał członków Izby karą upo-
mnienia. Niezawisłe zespoły orzekające zastosowały kary najniższe 
ze względu na dotychczasową niekaralność obwinionych i zacho-
wanie zasady zdyscyplinowania osoby bez charakteru represyjne-
go. Wymierzone orzeczenia uprawomocniły się do końca 2013 r.

W sprawach oznaczonych sygnaturą nr: SD-0064-0003/13, 
SD-0064-0004/13, SD-0064-0005/13 i SD-0064-0006/13 sąd po 
przeprowadzonym wstępnym rozpoznaniu w trzech wypadkach 
uznał, że przedłożona dokumentacja nie pozwala na doprowa-
dzenie do ukarania obwinionych ze względu na brak dowodów 
w oparciu, o które zespoły orzekające mogłyby prowadzić sprawy 
i wydać właściwe orzeczenia lub sprawy uległy przedawnieniu. 
Wnioski o ukaranie zwrócono do rzeczników odpowiedzialno-
ści zawodowej celem umorzenia lub zmiany podstawy przepisu 
prawnego we wniosku o ukaranie. W jednej z wyżej wniesionych 
spraw o ukaranie obwiniony kierownik budowy nie został uka-
rany ze względu na to, że nie miał uprawnień do sprawowania 
tej funkcji. Jego sprawa podlegała ukaraniu z przepisów karnych 
prowadzonych przez sądy cywilne. 

W sprawie oznaczonej sygnaturą: SD-0064-0003/09 na wnio-
sek zainteresowanego w sprawie Okręgowych Sąd Dyscyplinarny 
powołał skład orzekający, który wydał orzeczenie o zatarciu kary 
upomnienia wymierzonej przed trzema laty.

III. czĘŚĆ ORGaNIzacYJNa

1) W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
LOIIB działał w następującym składzie:

1. Zenon Misztal – przewodniczący,

2. Katarzyna Trojanowska-Żuk – wiceprzewodnicząca,

3. Iwona Żak – sekretarz,

4. Henryk Bujak – członek,

5. Eugeniusz Czyż – członek,

6. Andrzej Gwozda – członek,

7. Mieczysław Hryciuk – członek, 

8. Paweł Izdebski – członek,

9. Elżbieta Komor – członek,

10.  Kazimierz Kostrzanowski – członek,

11.  Józef Koszut – członek,

12.  Kazimierz Żbikowski – członek.

2) Działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w roku 
2013 omawiana była na szkoleniu zorganizowanym w koń-
cu września 2013 r. w Kazimierzu Dolnym oraz na bieżą-
co trwały dyskusje problemowe w ramach prac i spotkań 
z zespołami orzekającymi z udziałem prawników i pracow-
ników obsługujących organy Izby. 

3) Przewodniczący OSD uczestniczył w 2013 r w 6 posiedze-
niach Prezydium Rady LOIIB i 4 posiedzeniach Rady LOIIB.

4) Przewodniczący OSD uczestniczył w szkoleniu zorga-
nizowanym przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB 
i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, które odbyło się 
w dn. 13–15.06.2013 r. w Warszawie.

5) Członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniu zorganizowa-
nym przez LOIIB, które odbyło się w dniach 27–28 września 
2013 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB
mgr inż. ZENON MISZTAL 

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
LOIIB z działalności za rok 2013 (skrót)

Samorząd zawodowy
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Samorząd zawodowy

1. Podstawa funkcjonowania Okręgowej Komisji Rewizyjnej
1.1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 

architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
1.2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.3. Regulamin Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
1.4. Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa.
2. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej

1. Leszek Boguta – przewodniczący,

2. Tadeusz Małaj – wiceprzewodniczący,

3. Anna Krasnodębska-Ciołek – sekretarz,

4. Janusz Fronczyk – członek,

5. Andrzej Szkuat – członek.
3. Działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowa Komisja Rewizyjna swoją działalność prowadziła w opar-

ciu o Regulamin przyjęty przez I Krajowy Zjazd PIIB, a poprawiony i uzu-
pełniony przez kolejne zjazdy, ostatnio przez XII Krajowy Zjazd Sprawoz-
dawczy w czerwcu 2013 r. 

Komisja działała:
w zakresie prac organizacyjnych:

» opracowania harmonogramu posiedzeń OKR w roku 2013,
» zapoznania się i wdrożenia do stosowania nowych wytycznych 

i zasad dotyczących przeprowadzania kontroli w organach LOIIB.
w zakresie działań doradczych i opiniotwórczych: 

» opiniowania sprawozdań finansowych Okręgowej Rady,
» analizy realizacji budżetu w poszczególnych miesiącach i kwartałach,
» opiniowania zamierzeń budżetowych LOIIB.

w zakresie działań kontrolnych:
» kontrolę działalności statutowej, finansowej i gospodarczej LOIIB.

Powyższe zadania statutowe OKR LOIIB realizowała poprzez pracę 
swoich członków na posiedzeniach: komisji, posiedzeniach Okręgowej 
Rady i jej Prezydium. 

4. Ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej LOIIB 
za okres sprawozdawczy w oparciu o ustalenia pokontrolne  
i przedstawione sprawozdania

Wyniki kontroli działalności statutowej LOIIB przedstawiają się 
następująco:

Kontrola realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Radę oraz 
Prezydium LOIIB. 

W wyniku kontroli stwierdzono, że przedstawione dokumenty 
dotyczące podjętych uchwał w roku 2013 przez Radę LOIIB związane 
były z działalnością statutową. Przedstawione uchwały zostały zrea-
lizowane i wprowadzone w życie. Wszystkie uchwały podjęte przez 
Prezydium Okręgowej Rady LOIIB zostały zaakceptowane przez Okrę-
gową Radę LOIIB i zostały zrealizowane. W trakcie kontroli nie stwier-
dzono uchybień przy podejmowaniu i realizacji uchwał przez Radę i 
Prezydium LOIIB. 

Kontrola z realizacji uchwał i wniosków podjętych na XII Zjeździe LOIIB.
Z dokumentów zjazdowych wynika, że w czasie obrad XII Zjaz-

du Sprawozdawczego LOIIB delegaci podjęli 15 uchwał dotyczących 
spraw formalnych, organizacyjnych i gospodarki finansowej. Wszystkie 
uchwały od nr 01/Z/13 do 15/Z/13 zostały zrealizowane. Pod obrady 
zjazdu wpłynęły 3 wnioski, które zostały zrealizowane przez podjęcie 
odpowiednich uchwał zjazdowych. 

Kontrola zadań realizowanych przez LOIIB w zgodności z obowią-
zującymi przepisami ustaw, statutu i regulaminów. 

Wszystkie powołane komisje i zespoły w celu usprawnienia pracy 
LOIIB działały poprawnie. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli w zakresie 
działalności statutowej LOIIB należy stwierdzić, że działalność ta prowa-
dzona była w sposób prawidłowy. 

Wyniki kontroli działalności finansowej i gospodarczej LOIIB 
przedstawiają się następująco:

Kontrola dokumentacji kadrowej LOIIB w zakresie stosunku pracy.
Kontrolą objęto: umowy o pracę, zakresy czynności, wynagrodzenia 

pracowników biura, plan urlopów itp. W trakcie kontroli w aktach perso-
nalnych nie stwierdzono żadnych uchybień. 

Kontrola zawierania umów cywilno-prawnych przez LOIIB.
Kontrola obejmowała prawidłowość zawierania umów cywilno- 

prawnych przez LOIIB. Stwierdzić należy, że LOIIB w 2013 r. zawierała 
szereg umów dotyczących spraw ogólnych, m. in.: świadczenie usług 
prawnych, świadczenie usług pocztowych, świadczenie usług teleko-
munikacyjnych.

Umowy zostały zawierane w sposób prawidłowy. Każda strona umo-
wy jest parafowana przez podpisujących umowę i parafowana przez 
radcę prawnego Izby. W umowach określone są terminy wiążące obie 
strony oraz określone jednoznacznie należności wynikające z zawartej 
umowy. Nie stwierdza się uchybień przy zawieraniu umów cywilno-
prawnych przez LOIIB. 

Kontrola działalności finansowej, budżetu LOIIB za rok 2013.
Kontrolą objęto działalność finansową LOIIB.

Z przedstawionych dokumentów księgowych bilansu na dzień 
31.12.2013 r., rachunku zysków i strat za okres 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
wynika, że łączna kwota wpływów (m.in. opłaty wpisowe, składki człon-
kowskie, opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i uprawnienia budow-
lane) wyniosła: 3.116.178,53 zł. Natomiast koszty wynikające z przedsta-
wionych dokumentów zamknęły się kwotą: 2.954.535,28 zł.

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynikająca z zapisów księgo-
wych w 2013 r. wyniosła: 161.643,25 zł. 

Przedstawione powyżej dane potwierdza opinia i raport z badania 
sprawozdania finansowego LOIIB za rok 2013 przeprowadzonego przez 
firmę „Biuro Audytorskie Biegłego Rewidenta Maria Malczewska”. Bilans 
został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy w rachunkowości. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych i opinii 
biegłego rewidenta komisja stwierdza, że: 

» sprawozdanie finansowe LOIIB przedstawia rzetelnie i ja-
sno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji mająt-
kowej i finansowej LOIIB w Lublinie,

» sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z ustawą i zasadami rachunkowości oraz na podstawie pra-
widłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

» LOIIB prowadzi prawidłową i oszczędną działalność finan-
sową.

W wyniku przeprowadzonej kontroli oraz udziału w posiedzeniach 
Okręgowej Rady LOIIB i Prezydium Okręgowej Rady nasuwają się nastę-
pujące spostrzeżenia i wnioski: 

» LOIIB jest w pełni zorganizowana i wszystkie jej organy sta-
tutowe, komisje oraz powołane przez Okręgową Radę LOIIB 
zespoły problemowe działają sprawnie. 

» W pełni działają biura terenowe w Chełmie, Zamościu, Białej 
Podlaskiej. 

» Kontynuowane jest wydawanie „Lubelskiego Inżyniera Bu-
downictwa”. 

» Dla członków LOIIB znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
stworzono możliwość skorzystania z zapomóg finansowych.

» Funkcjonuje dobrze wyposażona w normy i przepisy biblioteka.
Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli przeprowadzonej 

przez OKR oraz sprawozdań za rok 2013 Rady oraz jej organów, OKR na 
posiedzeniu w dniu 10 marca 2013 r. podjęła decyzję o wystąpieniu do 
XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z następującymi wnioskami: 
1. Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie za okres 1.01.–31.12.2013 r.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB 
LESZEK BOGUTA

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej LOIIB za rok 2013 (skrót)
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Kto jest kim 
w lubelskim budownictwie

Teczka personalna

Urodził się w 1951 r. w Lublinie. 
Absolwent liceum ogólnokształcące-
go w Tomaszowie Lubelskim. W 1969 r. 
rozpoczął studia na Politechnice 
Warszawskiej na Wydziale Inżynierii 
Lądowej kierunek: Budowlany. W 1974 r. 
obronił pracę dyplomową dotyczącą 
projektu mostu podwieszanego przez 
Wisłę w ciągu Trasy Toruńskiej w War-
szawie. 

Od lutego 1975 r. podjął pracę w Rejonie Budowy Dróg i Mo-
stów w Lublinie na stanowisku inżyniera budowy. Zajmował się 
m.in. budową tymczasowego mostu na ul. Żeglarskiej oraz budo-
wą ulicy T. Zana.

Od lipca 1975 r. do czerwca 1976 r. przechodził szkolenie woj-
skowe w Szkole Oficerów Rezerwy we Wrocławiu, a następnie 
w J.W. w Kołobrzegu. Od lipca 1976 r. rozpoczął pracę w Pracow-
ni Projektowej Rejonu Budowy Dróg (przekształcona z RBDiM) 
w Lublinie jako asystent projektanta. Uczestniczył m.in. w pra-
cach nad mostami przez rzeki: Żółkiewkę i Wieprz na obwodnicy 
Krasnegostawu, przy realizacji wiaduktów w ciągu ulicy Krań-
cowej oraz nad trasą W-Z w Lublinie. W 1978 r. awansował na 
stanowisko projektanta, natomiast od grudnia 1981 r. został kie-
rownikiem zespołu w Pracowni Projektowej Rejonu Budowy Dróg 
w Lublinie. 

1 stycznia 1982 r. Pracownia Projektowa Rejonu Budowy Dróg, 
w wyniku zmian organizacyjnych, została włączona do Dyrekcji 
Okręgowej Dróg Publicznych w Lublinie, w której nadal pracował 
jako kierownik zespołu do 31 lipca 1991 r. Wówczas pracownia 
została rozwiązana.

Urodził się w 1959 r. w Biłgoraju. 
Absolwent lubelskiej Akademii Rol-
niczej (obecnie Uniwersytet Przyrod-
niczy) Wydziału Techniki Rolniczej. 
Po ukończeniu w 1984 r. studiów 
rozpoczął pracę w Zakładzie Mecha-
nicznym lubelskiego Fructopolu, jako 
konstruktor angażując się w prace 
wynalazcze. W 1988 r. podjął pracę 
w Wytwórni Aparatury Cukrowniczej 

należącej do lubelskiego Cukropolu. Od 1989 r. został zatrudnio-
ny w Energomontażu Zachód we Wrocławiu, firmie eksportującej 
usługi na terenie Niemiec. Obejmował tu kolejno stanowiska kie-
rownicze, m.in. na budowie elektrowni atomowej w Stendal przy 
wznoszeniu bloku reaktora II i hali maszynowni. 

W 1991 r. podjął pracę w lubelskiej firmie Montex S.A. świad-
czącej usługi na terenie Niemiec w budownictwie stalowym, 
najpierw jako kierownik kontraktów produkcyjnych, następnie 
pełnomocnik ds. realizacji kontraktów warsztatowych i instala-
cyjnych w obszarze instalacji sanitarnych oraz rurociągowych 
instalacji przemysłowych na terenie Niemiec, a ostatecznie jako 
prokurent. Uczestniczył, m.in. przy budowie obiektów lotni-
skowych lotniska w Monachium i Düsseldorfie, siedziby władz 
landowych NRW, kluczowych obiektów handlowych w Kolonii, 
prestiżowych obiektów biurowych w Monachium, Frankfurcie 

 Projektował i nadzorował ponad 150 obiektów mostowych 
zrealizowanych na obszarze działania Dyrekcji Okręgowej Dróg 
Publicznych, m.in. na terenie byłych województw: lubelskiego, 
chełmskiego, zamojskiego, bialskopodlaskiego, tarnobrzeskiego. 
Brał udział w realizacji mostu na rzece Koprzywiance w Staszowie 
i na rzece Kamiennej w Piaskach Brzustowskich. 

W latach 1990–1991 uczestniczył w Studium Podyplomowym 
Politechniki Wrocławskiej poświęconym komputerowemu wspo-
maganiu projektowania mostów.

W 1991 r. razem z kolegami założył firmę Drogprojekt Sp. z o.o., 
w której pracuje do dziś. W latach 2002–2004 uczestniczył w szko-
leniach dotyczących procedur FIDIC obowiązujących na kontrak-
tach z Banku Światowego i z funduszy Unii Europejskiej.

Pracując w Drogprojekcie Sp. z o.o. projektował i sprawował 
nadzory inwestorskie, m.in. w 1996 r. opracowanie projektu pod-
wieszenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do mostu przez 
rzekę Wisłę w Sandomierzu; w latach 2001–2002 realizacja mostu 
granicznego w Dorohusku w ciągu drogi krajowej S12; w latach 
2002-2003 budowa mostu przez rzekę Wieprz w Dorohuczy na 
drodze krajowej nr 12; w latach 2003–2004 realizacja mostu gra-
nicznego w Kukurykach w ciągu przyszłej autostrady A2; w 2010 r. 
– obiekty mostowe w ciągu II etapu obwodnicy Puław i obwodnicy 
Tomaszowa Lubelskiego.

Należy do SITK (od 1978 r.) i do ZMRP (od 1991 r.). Do LOIIB należy 
od powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Od I kadencji jest członkiem zespołu egzaminacyjnego w LOIIB. 

Za działalność społeczną i zawodową został odznaczony, m.in. 
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Honorową PIIB oraz 
srebrnym medalem ZMRP.

i Berlinie. Wdrażał nowoczesne technologie montażu, jak m.in. 
system Mannesmann Mapress.

W 2004 r. powrócił do Polski i podjął pracę w Przedsiębiorstwie 
Produkcyjno-Handlowym Wamaco Sp. z o.o. w Lublinie na stano-
wisku zastępcy prezesa ds. planowania i rozwoju. Na początku 
zajmował się organizacją działu usług eksportowych i wprowa-
dzaniem firmy na usługowy rynek niemiecki. W 2011 r. objął do-
datkowo obowiązki głównego spawalnika na bazie uzyskanego 
dyplomu Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) – posia-
da uprawnienia spawalnicze i kontroli prac spawalniczych – oraz 
kierował komórką zakładową QM. Pod jego opieką pozostaje na-
dal wdrażanie i nadzorowanie systemów zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwie.

W czasie pracy w Wamaco Sp. z o.o. uczestniczył m.in. w budo-
wie zakładu producenta leków weterynaryjnych VET-AGRO Sp. z o. 
o. w Lublinie, w rozbudowie lubelskiej galerii „Olimp”, modernizacji 
Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie, specjalistycznych insta-
lacji gazów medycznych w placówkach służby zdrowia na terenie 
województwa lubelskiego, jak m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, czy 
w szpitalach: w Krasnymstawie i Kraśniku. 

Od 1983 roku jest członkiem SIMP.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki wyróżniony pre-

stiżowymi nagrodami, m.in. nagrodą Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej oraz wielokrotnie nagradzany za działalność wynalazczą.

mgr inż. Krzysztof Suraj

mgr inż. Jan Krzysztof Kmieć
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Uprawnienia budowlane 
nadal aktualne (cz. III)UPRAWNIENIA 

BUDOWLANE

Jednym z zagadnień, z którymi spotyka się Okręgowa Ko-
misja Kwalifikacyjna LOIIB jest interpretacja uprawnień bu-
dowlanych w specjalności architektonicznej i konstrukcyj-
no-budowlanej wydanych w latach 1928–1994. Tym razem 
prezentujemy Państwu trzecią, ostatnią publikację poświęco-
ną temu tematowi i uprawnieniom budowlanym, które pomi-
mo upływu lat od chwili nadania, nadal obowiązują. 

Od dnia 1 marca 1975 roku obowiązywała ustawa z dnia 
24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, 
poz. 229).

Ustawa ta w art. 18 ust.1 określała, że samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie oso-
by posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe do 
wykonywania tych funkcji, a w szczególności odpowiednie wy-
kształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do 
rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wyma-
gań, związanych z wykonywaną funkcją.

Ta działalność zawodowa (art.18 ust. 2) związana była z ko-
niecznością fachowej oceny zjawisk technicznych w tej dzia-
łalności lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień urba-
nistycznych, architektonicznych i innych technicznych oraz 
techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalności 
obejmującej:

» projektowanie w budownictwie,
» sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych 

w budownictwie,
» kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budow-

lanych,
» kierownictwo i kontrolę techniczną wytwarzania konstruk-

cyjnych elementów budowalnych,
» kontrolę techniczną utrzymywania obiektów budowla-

nych.
Wymagania, jakim powinno odpowiadać przygotowanie za-

wodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, a w szczególności odpowiednie wykształce-
nie techniczne: ukończenie wyższej szkoły technicznej, średniej 
szkoły technicznej, posiadanie dyplomu mistrza w rzemiośle 
budowlanym i praktykę zawodową dostosowane do rodzaju, 
stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań zwią-
zanych z wykonywaną funkcją we właściwych specjalnościach 
techniczno-budowlanych określało rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 
1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46). 

Stwierdzenia przygotowania zawodowego wydawał organ 
administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. 

Ustawa z 1974 r. artykułem 57 wprowadziła podział na:
» budownictwo jednostek gospodarki uspołecznionej oraz 

innych jednostek organizacyjnych,
» budownictwo osób fizycznych.
Wobec reform politycznych i gospodarczych w kraju, nastąpiło 

zrównanie podmiotów gospodarczych w zakresie budownictwa.

W Dz. U. Nr 69, poz. 299 z dnia 8 sierpnia 1991 r. zostało ogło-
szone rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 18 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenia 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W wyniku wspomnianej nowelizacji zrezygnowano z wy-
odrębnienia „budownictwa osób fizycznych” lub zastąpiono je 
pojęciem „budownictwo jednorodzinne, zagrodowe oraz inne 
budynki o kubaturze do 1000 m³”.

Zmiana ta z mocy prawa była skuteczna w odniesieniu do 
wszystkich uprawnień nadanych w oparciu o ten akt prawny, 
bez względu na to czy były one nadane przed, czy po jego wej-
ściu w życie. Potwierdzeniem tego jest § 2 ust.1 przedmiotowe-
go rozporządzenia MGPiB z 1991 r. o zmianie rozporządzenia 
z 1975 r., w którym stwierdzono, że osoby, które uzyskały stwier-
dzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie osób fi-
zycznych, mogą pełnić te funkcje w zakresie określonym niniej-
szym rozporządzeniem.

Zgodnie zaś z § 2 ust. 2 wojewodowie na wniosek osób, 
o których mowa w ust.1 dokonają w wydanych decyzjach adno-
tacji o zmianie zakresu uprawnień do pełnienia tych funkcji. Ta 
zmiana zakresu uprawnień dotyczy także osób, które z przed-
miotowym wnioskiem do wojewody nie wystąpiły.

Dlatego też od lat utrzymuje się praktyka, zgodnie z którą 
zmiany prawne dokonane przepisami rozporządzenia z 1991 r. 
mają wpływ na zakres uprawnień nadanych na podstawie prze-
pisów rozporządzenia z 1975 roku.

W przepisach rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. 
oraz z rozporządzenia MGPiB z dnia 18 lipca 1991 r. ustawo-
dawca posłużył się pojęciami: „obiektów budowlanych o po-
wszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych” oraz „konstrukcji fundamentów głębokich” 
i „trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych”, które 
nie zostały we wskazanych przepisach zdefiniowane.

MGTiOŚ w piśmie z dnia 2 czerwca 1975 r. znak: 
UANB-661-21/75 oraz w piśmie z 13 stycznia 1978 r. znak: 
UANB-6-661-38/77 wyjaśniło, że za:

» „powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne i schema-
ty techniczne”, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i § 4 ust. 1 
oraz § 5 ust. 2 należy uważać:

» rozwiązania konstrukcyjno-budowlane budynków i in-
nych budowli wykonywane za pomocą ogólnie znanych 
tablic, nomogramów lub opracowań jednostek i placówek 
naukowych oraz badawczo-rozwojowych (art. 9 ustawy z 
1974 r. – Prawo budowlane), z wyjątkiem konstrukcji fun-
damentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie 
niewyznaczalnych,

» „fundamenty głębokie”, o których mowa w § 4 ust. 1, na-
leży uważać wszelkie posadowienia budynków i innych 
budowli, z wyjątkiem fundamentów budowli posadowio-
nych bezpośrednio na gruncie za pomocą stóp, ław i płyt 
na terenach, na których nie występują szkodliwe zjawiska 
geologiczne,
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» „trudniejsze konstrukcje statycznie niewyznaczalne”, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 1, uważać należy wszystkie konstrukcje:
a) o przestrzennej pracy ustroju statycznego budynków 

i innych budowli lub ich części,
b) statycznie niewyznaczalne, których nie można rozwiązać 

za pomocą ogólnie znanych tablic, nomogramów lub 
opracowań jednostek i placówek naukowych, naukowo-
badawczych lub badawczo-rozwojowych (art. 9 p. b).

Konkludując, decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawo-
dowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie nadane na podstawie przepisów rozporządze-
nia z 1975 r. pozostaje nadal w mocy w nadanym zakresie z mo-
dyfikacją wynikającą z mocy prawa wprowadzoną przepisami 
rozporządzenia z dnia 18 lipca 1991 roku.

Jeżeli w decyzjach wydanych na podstawie § 6 ust. 2 (przed 
1991 r. ust. 3) zawarto informację, że upoważniają one m.in. 
do „sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architekto-
nicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji 
projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania 
planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych 
budynków”, to osoba posiadająca w/w uprawnienia może spo-
rządzać wszelkie projekty architektoniczne budynków gospo-
darczych i inwentarskich bez ograniczenia kubaturowego, zaś 
adaptować może projekty budynków pozostałych.

Powyższy zakres nie upoważnia do sporządzania projektów 
w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych tych budynków oraz bu-
dowli nie będących budynkami.

W obowiązującym ustawodawstwie brak jest definicji „ada-
ptacji” i „projektu powtarzalnego”. Do uzyskania przez projekt 
architektoniczno-budowlany takiego statusu jest nadanie pro-
jektowi takiego charakteru przez autora lub wyrażenie przez 
niego zgody na korzystanie w odpowiednim zakresie z jego 
praw autorskich przez nabywcę projektu.

Zmiany w zakresie adaptacji mogą być dokonywane tylko za 
zgodą autora projektu, chyba, że pewne zmiany dozwolone są 
bez takiej zgody.

Prawo nie określa charakteru i zakresu zmian, jakie mogą być 
wprowadzane do projektu powtarzalnego na podstawie kon-
kretnych uprawnień. Zakres takich zmian musi być zgodny z po-
siadanymi uprawnieniami budowlanymi, o czym jest wzmianka 
w projekcie. Jest to więc domena prawa autorskiego i prawa cy-
wilnego, a więc nie Prawa budowlanego.

Prawo budowalne wymaga, aby za każdy projekt budowla-
ny, stanowiący podstawę do wydania pozwolenia na budowę, 
był odpowiedzialny projektant konkretnego obiektu budowla-
nego.

W wyniku zmiany art. 35 Prawa budowlanego przez art.1 
pkt. 28 lit. b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy 
– Prawo budowalne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
Nr 80, poz. 718), która weszła w życie z dniem 11 lipca 2003 r., do 
Prawa budowalnego wprowadzono zasadę wyłącznej odpowie-
dzialności za projekt architektoniczno-budowlany projektanta 
i osoby sprawdzającej, jeśli jest wymagana.

Osoba dokonująca adaptacji projektu obiektu budow-
lanego przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania 
– spełniającego wymagania § 11-13 rozporządzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w prawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 
z późn. zm.), zgodnie z § 4 ust. 3 może zastosować go jako 

projekt architektoniczno-budowlany, po dostosowaniu do usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego. 

W tym przypadku autor adaptacji jest projektantem obiektu 
w rozumieniu art. 20 ustawy Prawo budowlane i ponosi pełną 
odpowiedzialność za jego formę, funkcję a także za propono-
wane rozwiązania techniczne, materiałowe i zasady nawiązania 
do otoczenia oraz zgodność z przepisami techniczno-budowla-
nymi.

Projektant składa oświadczenie o sporządzeniu projektu bu-
dowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasada-
mi wiedzy technicznej.

Podsumowując należy stwierdzić, że kwestie dotyczące 
kompetencji w sprawie określenia zakresu uprawnień budowla-
nych w świetle licznych zmian prawnych budzą wiele wątpliwo-
ści wśród członków Izby. Okręgowe izby inżynierów budownic-
twa są organami właściwymi do wyjaśnienia wątpliwości, co do 
treści decyzji, w przypadku gdy jej treść budziła wątpliwości od 
samego początku, tj. od dnia wydania.

Natomiast wyjaśnienie, czy określone uprawnienia upo-
ważniają do sporządzenia projektu lub kierowania budową 
planowanej inwestycji, leży w wyłącznej kompetencji organu 
administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru bu-
dowlanego.

Do podstawowych obowiązków i zadań organów architek-
toniczno-budowlanych i nadzoru budowlanego należy m.in. 
nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budo-
walnego. Zgodnie z art. 81 ust. 3 „organy administracji budowla-
nej i nadzoru budowlanego kontrolują posiadanie przez osoby 
wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
uprawnień do pełnienia tych funkcji”.

Powyższe organy, mając wgląd w dokumentację zamierze-
nia inwestycyjnego, oceniają, czy osoby wykonujące samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie posiadają uprawnienia 
do wykonywania tych funkcji w konkretnym przypadku.

1 stycznia 1995 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zgodnie z art.104 w/w ustawy:
„osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały 

uprawnienia budowalne lub stwierdzenie posiadania przygoto-
wania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia 
tych funkcji w dotychczasowym zakresie”.

Artykułem tym ustawodawca gwarantował poszanowanie 
praw nabytych na podstawie dotychczasowych aktów praw-
nych.

JERZY KAMIŃSKI

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB

Literatura:

Zbigniew Dzierżewicz, Joanna Smarż, Uprawnienia budow-
lane w latach 1928–2011 wynikające z Prawa budowlanego 
i przepisów wykonawczych.

ABC a Wolters Kluwer business 2011
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3 kwietnia br. odbyła się uroczystość nadania Auli II 
w budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Poli-
techniki Lubelskiej imienia prof. dr hab. inż. Mieczysła-
wa Króla, dr h.c. Naukowca i zasłużonego współtwórcy 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

Ewa Błazik – Borowa, dziekan Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury PL witając wszystkich przybyłych na ceremonię, zwróciła 
w swojej wypowiedzi uwagę na to, jakim Profesor był pracowni-
kiem, jak traktował swoją pracę oraz jaką pamięć pozostawił po 
sobie wśród koleżanek i kolegów, a także absolwentów Politech-
niki Lubelskiej. 

– Cieszę się, że tak wybitne postaci związane z naszą politechni-
ką, zasłużone zarówno dla naszej uczelni, jak i środowiska budowla-
nego możemy w ten sposób uczcić – podkreślił Piotr Kacejko, rektor 
Politechniki Lubelskiej.

Osobę Profesora wspominali także Jego przyjaciele, byli stu-
denci i znajomi. 

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej, nadającej Auli II imienia 
prof. dr hab. inż. Mieczysława Króla, dr h.c. wspólnie dokonali Zofia 
Król, małżonka prof. M. Króla, Ewa Błazik – Borowa, dziekan Wy-
działu Budownictwa i Architektury PL oraz Piotr Kacejko, rektor 
Politechniki Lubelskiej. W uroczystości uczestniczyli znamienici 
goście, a wśród nich Andrzej R. Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inży-

nierów Budownictwa 
i Wojciech Szewczyk, 
przewodniczący Lu-
belskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Bu-
downictwa. 

Uczestnicy uro-
czystości mogli także 
wysłuchać okolicz-
nościowego referatu 
pt.: „Beton ekspan-
sywny i wkład Pro-
fesora Mieczysława 
Króla w rozwój be-
tonów ekspansyw-
nych”. 

(Red.)

aula imienia 
prof. dr hab. inż. Mieczysława Króla, dr h.c.

29 kwietnia br. w siedzibie LOIIB w Lublinie odbył się 
międzyszkolny (wojewódzki) etap konkursu wiedzy 
o bhp zorganizowany dla uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych o profilu budowlanym. 

Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, Kuratorium Oświaty w Lu-
blinie, Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Lubel-
ska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy wśród młodzieży szkół ponadgim-
nazjalnych w zawodach budowlanych, przyszłych pracowników 
i kadry budownictwa. Ta gałąź gospodarki charakteryzuje się 
bardzo dużą liczbą zagrożeń związaną z występującymi licznie 

nieprawidłowościami, a co za tym idzie, najwyższym wskaźnikiem 
wypadkowości. 

Konkurs przebiegał w dwóch etapach: I etap – szkolny, II etap 
– międzyszkolny (wojewódzki).

Do konkursu międzyszkolnego zostało zakwalifikowanych 
27 uczniów ze szkół o profilu budowlanym z całego województwa 
lubelskiego. Konkurs wojewódzki składał się z części teoretycznej, 
w której uczestnik odpowiadał na 30 pytań testowych oraz wyko-
nywał jedno losowo wybrane zadanie praktyczne. 

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:

I miejsce – Artur Dzido z Zespołu Szkół Budowlanych 
i Ogólnokształcących w Biłgoraju

II miejsce –  Mateusz Stasicki z Zespołu Szkół Budowlanych 
i Ogólnokształcących w Biłgoraju

– Łukasz Dziekanowski z Państwowych Szkół 
Budownictwa i Geodezji w Lublinie

Na podkreślenie zasługuje wysoki poziom wiedzy reprezento-
wany przez uczestników konkursu. Najlepsi osiągnęli bardzo wy-
sokie wyniki – 43 i 44 punkty na 45 możliwych. Tegoroczni laureaci 
otrzymali nagrody, m.in. elektronarzędzia.

ANNA SMOLARZ 
Nadinspektor pracy OIP PIP w Lublinie

Konkursu wiedzy o bhP

Prof. Mieczysław Król był cenionym naukowcem i projektan-
tem konstrukcji budowlanych oraz współtwórcą samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. Przewodniczył Komitetowi 
Organizacyjnemu powstałej LOIIB i delegatem na Krajowe Zjazdy PIIB 
w kadencji 2002–2006 i 2006–2010. Był członkiem Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, przez którą został oddelegowany do Państwowej 
Komisji Akredytacyjnej.

Laureaci konkursu z organizatorami
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PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LOIIB
Wojciech Szewczyk – przewodniczący

Joanna Gieroba – zastępca przewodniczącego

Teresa Stefaniak – zastępca przewodniczącego

Janusz Iberszer – zastępca przewodniczącego

Jan Ludwik Ziółek – sekretarz

Zbigniew Mitura – skarbnik

Tomasz Grzeszczak – członek Prezydium

Janusz Wójtowicz – członek Prezydium

CZŁONKOWIE 
OKRĘGOWEJ RADY LOIIB

Jerzy Adamczyk

Adam Borowy

Tadeusz Cichosz

Grzegorz Dobosz

Krzysztof Jurycki

Ireneusz Krupa 

Bogdan Kucharski

Bolesław Matej

Zbigniew Miłosz

Andrzej Mroczek

Zbigniew Szcześniak

Tadeusz Wagner

OKRĘGOWA 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wiesław Nurek – przewodniczący

Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący

Andrzej Pichla – wiceprzewodniczący

Jerzy Kamiński – sekretarz

Andrzej Adamczuk

Stanisław Bicz

Kazimierz Bonetyński

Lech Dec 

Grzegorz Dembowski

Dariusz Flak

Anna Halicka

Bolesław Horyński

Maria Kosler

Stanisław Plechawski

Edward Woźniak

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA 
Leszek Boguta – przewodniczący
Dariusz Zaorski – wiceprzewodniczący
Anna Krasnodębska-Ciołek – sekretarz
Tadeusz Małaj
Andrzej Szkuat

OKRĘGOWY 
SĄD DYSCYPLINARNY 

Władysław Król – przewodniczący
Zenon Misztal – wiceprzewodniczący
Iwona Żak – sekretarz
Barbara Chodkowska-Sagan
Zbigniew Dobrowolski
Andrzej Gwozda
Elżbieta Komor
Kazimierz Kostrzanowski
Józef Koszut
Sławomir Krasuski
Władysław Rawski
Katarzyna Trojanowska-Żuk
Kazimierz Żbikowski

OKRĘGOWI RZECZNICY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 
Anna Ostańska – koordynator
Grzegorz Gębka
Henryk Korczewski
Andrzej Leniak 
Tomasz Lis
Kazimierz Stelmaszczuk

DELEGACI NA KRAJOWE ZJAZDY 
W KADENCJI 2014–2018

Leszek Boguta
Tadeusz Cichosz
Joanna Gieroba
Tomasz Grzeszczak
Janusz Iberszer
Andrzej Leniak
Zbigniew Mitura
Wiesław Nurek
Zbigniew Szcześniak
Wojciech Szewczyk
Janusz Wójtowicz 

Dyżury pełnione przez członków organów lOIIb w 2014 r.

lUbElSKa OKRĘGOwa Izba  
INŻYNIERÓw bUDOwNIcTwa
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 81 534-78-12
www.lub.piib.org.pl
e-mail: lub@piib.org.pl
Biuletyn Informacji Publicznej:
www.bip.piib.org.pl
Biuro czynne: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
w godz. 8.00–16.00; wtorek w godz. 9.00–17.00

Konto LOIIB:
PEKAO SA 36124054971111000050101920

Przewodniczący Okręgowej Rady
tel. 81 534-78-11

Skład biura:
Dyrektor biura – tel. 81 534-78-13
Sekretariat biura – tel. 81 534-78-12
Główna księgowa – tel. 81 534-78-14
Sekcja księgowości – kasa – tel. 81 741-40-95
Sekcja spraw członkowskich – tel. 81 534-78-16
Sekcja szkolenia – tel. 81 534-78-17
Sekcja uprawnień budowlanych  
– tel. 81 741-41-83
Sekcja obsługi organów Izby – tel. 81 534-78-15

Biuro terenowe w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 10 
(Dom Technika NOT Oddział Regionalny), 
pok. nr 2 (I piętro)
Terminy dyżurów: w poniedziałki i czwartki
w godz. 11.00–14.00; w środy w godz. 9.00–13.00
biala@lub.piib.org.pl
tel. 83 343-62-05; fax 83 343-60-08

Biuro terenowe w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Lwowska 13W
Terminy dyżurów: we wtorki w godz. 9.00–13.00
w środy i czwartki w godz. 15.00–18.00
chelm@lub.piib.org.pl; tel. 82 563-36-59

Biuro terenowe w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Rynek Wielki 6 
(Dom Technika NOT)
Terminy dyżurów: w poniedziałki i środy 
w godz. 13.00–16.00; w piątki w godz. 12.00–16.00
zamosc@lub.piib.org.pl;
tel. 84 638-58-08, 84 639-10-28

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady
Pełnią dyżury we wtorki godz. 14.00–16.00, s. 115

» Zastępca przewodniczącego mgr inż. Joanna Gieroba 
– 15.04., 15.07., 21.10.

» Zastępca przewodniczącego mgr inż. Janusz Iberszer 
– 27.05., 26.08., 25.11.

» Zastępca przewodniczącego mgr inż. Teresa Stefaniak 

– 17.06., 23.09., 16.12.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pełni dyżur w pierwszą środę miesiąca, w godz. 15.00–16.00, 

s. 115 – tel. 81 534-78-15

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pełnią dyżur w drugi wtorek miesiąca, godz. 16.00–17.00, s. 115

» dr inż. Wiesław Nurek – 8.04., 8.07., 14.10.

» mgr inż. Jerzy Kasperek – 13.05., 12.08., 12.11.

» inż. Jerzy Kamiński – 10.06., 9.09., 9.12.

Radca Prawny
Pełni dyżur w sali 102, tel. 81 534-78-12 

– w każdą środę o godz. 9.00–13.00 

– w każdy piątek o godz. 9.00–11.00

Dyżury organów LOIIB pełnione są w biurze Lubelskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie przy ul. Bursaki 19 



XIII Zjazd LOIIB


