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Uprzejmie prosimy członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, chętnych do wzięcia 
udziału w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym, do zgłoszenia swojego udziału do 17 sierpnia 2016 r. 
 Można to uczynić: osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową na zasadach, jak w roku 2015. 

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, 83 343-62-05; 
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

wt.: 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
pt.: godz. 12.00–16.00

Biłgoraj, Hrubieszów i Tomaszów Lubelski 
oraz powiaty: biłgorajski, hrubieszowski i 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

Z A P R A S Z A M Y  N A  S P OT KA N I E  C Z Ł O N K Ó W  LO I I B

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
zaprasza Koleżanki i Kolegów, członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

na coroczne spotkanie integracyjno-szkoleniowe,
które odbędzie się 

w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie 
przy ul. Nałęczowskiej, Szerokie 123

3 września 2016 r.

Proponujemy Państwu:

■ atrakcyjny program rekreacyjno-rozrywkowy, 
■ doskonałą zabawę, 

■ niepowtarzalną atmosferę, 
■ niespodzianki.

Będziecie Państwo mogli nie tylko porozmawiać o wielu ważnych sprawach dotyczących branży budowlanej 
oraz funkcjonowania 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 3 września 2016 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie 
przy ul. Nałęczowskiej, Szerokie 123 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 2015 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 17 sierpnia 2016 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!
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Mamy za sobą XV Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej OIIB pod-
czas, którego delegaci ocenili działalność naszej Izby w minio-
nym roku. Wszystkie  sprawozdania organów statutowych zo-
stały zaakceptowane przez uczestników zjazdu i Okręgowa Rada 
otrzymała absolutorium. Zatwierdzony został także budżet Izby 
na rok bieżący oraz plan pracy Okręgowej Rady na 2016 r. Poza 
podstawowymi zadaniami, jak przeprowadzanie egzaminów 
na uprawnienia budowlane, czy też zachęcanie do podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych przez naszych członków poprzez m.in. 
uczestnictwo w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez 
nasz samorząd, Okręgowa Rada LOIIB postanowiła  w tym roku 
kontynuować spotkania integracyjno-szkoleniowe w powiatach. 

Wcześniejsza inicjatywa organizacji tego typu szkoleń została 
ciepło przyjęta przez członków lubelskiej Izby. Mają one na celu 
nie tylko przekazywanie informacji o działalności i pracach na-
szego samorządu, ale także sprzyjają uaktywnieniu oraz konso-
lidacji naszego środowiska. 

W tym roku planujemy podobne zebrania w Janowie Lub., 
Puławach, Parczewie i Hrubieszowie. We wrześniu natomiast 
organizujemy, jak co roku, spotkanie integracyjne wszystkich 
członków naszego samorządu, które odbędzie się tym razem 
w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie. 

Zanim jednak spotkamy się we wrześniu, w czerwcu odbędzie 
się jeszcze XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. Lubelską OIIB 
reprezentować będzie 11 delegatów. Po raz pierwszy podczas 
zjazdu odbędzie się debata poświęcona tematowi: „Co pomaga, 
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budowni-
ctwa?” Zebrane z okręgowych izb postulaty i sugestie będą pod-
stawą do obrad. Wnioski z tej debaty mogą stanowić wytyczne, 
co do dalszych działań naszego samorządu na najbliższe lata. 

WOJCIECH SZEWCZYK
Przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB
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15 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbył się XV Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci w czasie obrad udzielili 
absolutoriom Okręgowej Radzie LOIIB, uchwalili budżet na rok 2016 oraz 
przyjęli program pracy Lubelskiej OIIB na 2016 r. W zjeździe uczestniczyło 
89 ze 105 delegatów, co stanowiło 84,76% uprawnionych.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Lublinie Robert Lenarcik 
dodał, że służby nadzoru budowlanego do-
konały 6440 kontroli budynków i obiektów 

Krajowego Zjazdu PIIB odbędzie się dysku-
sja dotycząca wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie oraz 
trudności, z jakimi spotykają się inżynie-
rowie budownictwa. Postulaty zgłoszone 
podczas okręgowych obrad zjazdowych 
będą rozpatrywane w czasie krajowego 
zjazdu oraz mogą stać się wytycznymi do 
dalszych działań naszego samorządu.

W dalszej części obrad Władysław Raw-
ski, przewodniczący Prezydium zjazdo-
wego, w skład którego weszły także Anna 
Krasnodębska-Ciołek oraz Iwona Żak, po-
informował zebranych o przyznaniu trzem, 
wyróżniającym się w działalności na rzecz 
naszego samorządu zawodowego człon-
kom Lubelskiej OIIB Złotych Odznak Hono-
rowych PIIB. Otrzymali je: Elżbieta Komor, 
Kazimierz Kostrzanowski i Anna Krasno-
dębska-Ciołek. Wręczenia dokonali Joanna 
Gieroba i Zbigniew Kledyński, wiceprezesi 
Krajowej Rady PIIB. 

W dalszej części zjazdu delegaci wy-
słuchali sprawozdań z działalności orga-
nów statutowych LOIIB. Przewodniczący 
Okręgowej Rady LOIIB Wojciech Szewczyk 
omówił jej działalność w 2015 r. Zwrócił 
uwagę na systematyczny wzrost liczby 
osób uczestniczących w różnych formach 
podnoszenia kwalifikacji, mówił o należy-
tym i starannym wykonywaniu zawodu 
inżyniera budownictwa oraz podejmo-
waniu działań mających na celu integra-
cję naszego środowiska. Podkreślił dobrą 

XV Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej OIIB

Zjazd otworzył Wojciech Szewczyk, 
przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB 
witając przybyłych delegatów i gości. 
Zaproszenie na zjazd przyjęli m.in. Robert 
Lenarcik, Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego, Piotr Matyś z Wydziału 
Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Mirosław Hagemejer, dyrek-
tor Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta Lublin, Ewa Błazik-Borowa 
dziekan Wydziału Budownictwa i Archi-
tektury Politechniki Lubelskiej, Anna Wy-
socka, dyrektor Lubelskiego Oddziału 
GDDKiA, Kazimierz Widysiewicz, prezes 
PTM Lublin, Małgorzata Baszak reprezen-
tująca Targi Lublin S.A. oraz przedstawicie-
le stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa re-
prezentowali: Zbigniew Kledyński i Joanna 
Gieroba, wiceprezesi Krajowej Rady PIIB. 
Minutą ciszy wszyscy uczcili pamięć osób, 
które odeszły od nas w minionym roku.

Zaproszeni goście w swoich wystą-
pieniach zwracali uwagę na współpracę 
z samorządem inżynierów budownictwa. 
Mirosław Hagemejer, dyrektor Wydziału 
Architektury i Budownictwa Urzędu Mia-
sta Lublin, zaznaczył szczególny wpływ in-
żynierów budownictwa na życie i rozwój 
miasta, życząc wszystkim dobrej prosperity 
w budownictwie. Dziekan Wydziału Budow-
nictwa i Architektury PL E. Błazik-Borowa 
podziękowała za dotychczasowe wspiera-
nie działań wydziału i uczelni oraz podej-
mowanie wspólnych inicjatyw.

że skierowano 7 wniosków do LOIIB z tytu-
łu odpowiedzialności zawodowej członków 
naszego samorządu zawodowego. Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
podziękował za dotychczasową współpra-
cę oraz życzył owocnych obrad.

Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR 
PIIB życząc delegatom LOIIB owocnych 
obrad zauważył, że w tym roku podczas 

budowlanych. W wyniku podjętych dzia-
łań, m.in. wydano 336 decyzji nakazują-
cych rozbiórkę obiektów. Dodał także, 

Sala obrad

Przemawia W. Szewczyk

Prezydium zjazdowe. Od lewej: Anna Krasnodębska-Ciołek, Władysław Rawski i Iwona Żak

Samorząd zawodowy
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współpracę m.in. z władzami samorządo-
wymi miasta i regionu, z Politechniką Lu-
belską, Okręgowym Inspektoratem Pracy 
PIP w Lublinie oraz stowarzyszeniami na-
ukowo-technicznymi.

Przewodniczący LOIIB zauważył, 
że w minionym roku w lubelskiej 
Izbie nadano 430 osobom uprawnienia 
budowlane i mogą one obecnie wyko-
nywać samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. W grupie tej 288 osób 

zdawało egzamin na uprawnienia po raz 
pierwszy, natomiast pozostałe osoby ubiega-
ły się o uprawnienia w innych specjalnościach 
niż już posiadane lub w innym zakresie. Do-
dał również, że o 40% w porównaniu do 

roku 2014 wzrosła liczba osób uczest-
niczących w szkoleniach branżowych, 
świadcząca o tym, że nasi członkowie chcą 
podnosić posiadane kwalifikacje. W. Szew-
czyk stwierdził także, że w odpowiedzi 
na zgłaszane przez koleżanki i kolegów 
postulaty zorganizowano trzy spotkania 
szkoleniowo-integracyjne we Włodawie, 
Krasnymstawie i Rykach, podczas których 
mieszkający w tych powiatach członkowie 
mogli spotkać się z władzami Lubelskiej OIIB 

oraz przedstawicielami administracji rzą-
dowej i lokalnej. W bieżącym roku plano-
wane jest zorganizowanie kolejnych takich 
spotkań, m.in. w Puławach, Hrubieszowie, 
Janowie Lub. i Parczewie.

Wykonanie budżetu za 2015 r. przed-
stawił skarbnik Zbigniew Mitura. Sprawo-
zdania z działalności organów statutowych 
omówili ich przewodniczący: Wiesław 
Nurek – Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, 
Anna Ostańska – Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej – Koordynator, 
Władysław Król – Okręgowy Sąd Dyscypli-
narny, Leszek Boguta – Okręgowa Komisja 
Rewizyjna.

Po wysłuchaniu wszystkich sprawo-
zdań delegaci zatwierdzili je i udzielili ab-
solutorium Okręgowej Radzie. Następnie 
sekretarz OR LOIIB Jan Ludwik Ziółek zre-
ferował delegatom „Program działalności 
LOIIB na 2016 rok”, a skarbnik Izby omówił 
propozycję budżetu. Delegaci zatwierdzili 
zarówno przedstawiony program działań, 
jak i budżet na 2016 r.

Uczestnicy XV Zjazdu Sprawozdaw-
czego LOIIB przyjęli także 6 wniosków, 
z tego 1 skierowano do Krajowej Rady PIIB 
i 1 na Krajowy Zjazd PIIB, 2 przekazano do 
Okręgowej Rady LOIIB, a 2 pozostałe zo-
stały zrealizowane na XV Zjeździe Sprawo-
zdawczym LOIIB.

Redakcja

Odznaczeni Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB z J. Gierobą i Z. Kledyńskim

Głosowanie i liczenie głosów w czasie zjazdu

Przemawia Z. Kledyński

Samorząd zawodowy
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I. InfOrmacje OgóLne
W 2015 roku Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa działała w 20 osobowym składzie:

Prezydium Rady 
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 Rady 
1. Jerzy Adamczyk
2. Adam Borowy
3. Tadeusz Cichosz
4. Grzegorz Dobosz 
6. Ireneusz Krupa 
7. Bogdan Kucharski
8. Bolesław Matej
9. Zbigniew Miłosz
10. Andrzej Mroczek
11. Zbigniew Szcześniak
12. Tadeusz Wagner 

Członkowie LOIIB działający w organach krajowych PIIB 
IV – kadencji 

1. Joanna Gieroba – wiceprezes Krajowej Rady 
2. Wojciech Szewczyk – członek Krajowej Rady 
3. Andrzej Leniak – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
4. Tomasz Grzeszczak – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Ponadto nasi członkowie uczestniczą w pracach następują-
cych Komisji PIIB 

1. Zbigniew Szcześniak – Komisja Prawno-Regulaminowa
2. Tadeusz Cichosz – Komisja Uchwał i Wniosków

Ogółem w 2015 roku odbyły się 4 posiedzenia Okręgo-
wej Rady LOIIB oraz 6 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. 
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada podjęła 12 uchwał 
w sprawach formalno-prawnych, natomiast skład orzekający 
Okręgowej Rady podjął 774 uchwały w sprawach członkowskich. 
Prezydium Okręgowej Rady podjęło 1 uchwałę. Podejmowane 
uchwały realizowane były na bieżąco i w terminach określonych 
harmonogramami.

LOIIB w LIcZBach 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w LOIIB czyn-
nych było 6014 członków. Ogólnie klasyfikujemy się na 9 miejscu 
w kraju pod względem liczby członków na 16 okręgowych izb.

Liczba członków LOIIB w poszczególnych branżach przedsta-
wiała się następująco:

» konstrukcyjno-budowlana BO – 2730 osób (45,39%)

» instalacje sanitarne IS – 1141 osób (18,97%)

» instalacje elektryczne IE – 1115 osób (18,54%)

» inżynieryjna drogowa BD – 628 osób (10,44%)

» inżynieryjna kolejowa BK – 126 osób (2,11%)

» inżynieryjna wodno-melioracyjna WM – 94 osoby (1,56%)

» inżynieryjna mostowa BM – 94 osoby (1,56%)

» instalacyjna telekomunikacyjna BT – 83 osoby (1,38%)

» inżynieryjna wyburzeniowa BW – 2 osoby (0,03%) 

» inżynieryjna hydrotechniczna BH – 1 osoba (0,02%)

Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa realizowa-
na jest przez biuro Izby zatrudniające na dzień 31.12.2015 roku – 
10 osób. Działają trzy biura terenowe w Białej Podlaskiej, Chełmie 
i Zamościu, w których obsługę prowadzą trzy osoby.

W biurze Izby funkcjonuje biblioteka, zawierająca wydawni-
ctwa techniczne, czasopisma branżowe i płyty CD z referatami 
z konferencji naukowo-technicznych. Izba posiada stronę interne-
tową: www.lub.piib.org.pl, na której zamieszczone są informacje 
o strukturze i działalności bieżącej LOIIB, aktualności oraz druki do 
pobrania. Na dzień 31.12.2015 r. 97,36% członków LOIIB uaktyw-
niło konta elektroniczne. W 2015 roku z elektronicznej biblioteki 
norm budowlanych PKN udostępnionych na portalu PIIB skorzy-
stało 1673 członków LOIIB, natomiast ze szkoleń e-learningowych 
326 członków naszej Izby.

InweStycje w rOku 2015

W 2015 roku dokończono remont klatki schodowej budynku 
LOIIB przy ul. Bursaki 19.

II. PrOgram Pracy OkręgOwej rady LOIIB 
na 2015 rOk 

Uchwałą nr 140/15 przyjęto Program pracy Okręgowej Rady 
LOIIB na rok 2015. Program zawierał 9 zadań do realizacji. Tema-
tycznie zadania obejmowały: 

1. Realizację programu szkoleń dla członków LOIIB 
w 2015 roku.

2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzami-
nów na uprawnienia budowlane.

3. Organizację XIV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB.

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

5. Koordynowanie pracy zespołów problemowych działają-
cych w LOIIB:
» ds. współpracy z krajami UE i świadczenia usług transgra-

nicznych,
» prawno-regulaminowego, 

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady LOIIB za 2015 rok

Samorząd zawodowy
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» ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń, 
» ds. interpretacji uprawnień budowlanych, 
» ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na 

rzecz LOIIB.
6. Organizację spotkania integracyjnego z okazji Dnia Inży-

niera Budownictwa.

7. Organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych w powia-
tach.

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

9. Wydawanie biuletynu Lubelski Inżynier Budownictwa. 

ad. 1. realizacja programu szkoleń dla członków LOIIB

W 2015 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu ds. dosko-
nalenia zawodowego i szkoleń LOIIB w dniach: 21.01, 18.06, 08.07 
i 17.12.2015 roku. Omawiano zagadnienia związane z organizacją 
szkoleń dla członków Izby, w tym działania zmierzające do zwięk-
szenia atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczestników i pod-
niesienia poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia posiedzeń 
KUDZ PIIB. Działania zespołu skierowano na realizację zadania 
nr 1 Programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2015 rok, tj. reali-
zacji programu szkoleń dla członków LOIIB. Realizując ten punkt 
przeprowadzono w 6 branżach 80 szkoleń, w których łącznie 
uczestniczyło 2 570 osób. Podjęto współpracę z wieloma firmami 
(Swegon, De Dietrich, Bmerers, Husty, BWT, ACO, Philips Lighting, 
Wienerberger, Budosprzęt Bytom, B&L, International, Viega, Elek-
tromontaż Lublin, Contact O/K), stowarzyszeniami SNT-NOT 
(PZITB O/Lublin, SITK O/Lublin, SEP O/Lublin i SITWM O/Lublin), 
a także z osobami fizycznymi będącymi wykładowcami. Więk-
szość szkoleń przeprowadzono we współpracy ze stowarzysze-
niami SNT-NOT, pozostałe organizowane były samodzielnie przez 
LOIIB. Szkolenia odbywały się w Lublinie, Białej Podlaskiej, Cheł-
mie, Zamościu i w Puławach. Miały one głównie charakter bran-
żowy (branże: BO, IS, IE, BD, BM i WM), jak również wielobranżowy 
(1 szkolenie z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC). Od-
były się także trzy spotkania integracyjno-szkoleniowe (we Wło-
dawie, Krasnymstawie i Rykach), w których udział wzięło ogółem 
138 osób. W ramach szkoleń w branży elektrycznej w dniu 
23.03.2015 roku zorganizowano wyjazd na XIII Międzynarodowe 
Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń „Elektroni-
ka 2015”, celem uczestnictwa naszych członków w przeprowadza-
nych tam szkoleniach. W wyjeździe wzięło udział 11 osób. Łącznie 
w szkoleniach w 2015 roku uczestniczyło 2 708 osób.

Liczba przeszkolonych w poszczególnych branżach przedsta-
wia się następująco: 

» konstrukcyjno-budowlana – 56 szkoleń – 1927 osób prze-
szkolonych

» instalacyjna sanitarna – 5 szkoleń – 140 osób przeszkolonych

» instalacyjna elektryczna – 9 szkoleń – 192 osoby przeszkolone 

» inżynieryjna drogowa – 6 szkoleń – 124 osoby przeszkolone

» inżynieryjna wodno-melioracyjna – 2 szkolenia – 128 osób 
przeszkolonych

» inżynieryjna mostowa – 1 szkolenie – 26 osób przeszkolonych

Odbyło się także 1 szkolenie wielobranżowe, podczas którego 
przeszkolono 33 osoby oraz 3 spotkania integracyjno-szkolenio-
we, w których uczestniczyło 138 osób. 

W okresie sprawozdawczym łączny koszt szkoleń branżowych 
wyniósł 304.137,33 zł, co w przeliczeniu na jedną przeszkoloną 
osobę dało kwotę 118,34 zł. Na uwagę zasługuje fakt wzrostu licz-
by uczestników szkoleń branżowych w 2015 roku w stosunku do 
roku ubiegłego o 735 osób, tj. o 40%.

ad. 2. Postępowania kwalifikacyjne i egzaminy na upraw-
nienia budowlane

Od 11.04.2014 roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB 
działa w następującym składzie:

» dr inż. Wiesław Nurek – przewodniczący 

» mgr inż. Jerzy Kasperek – zastępca przewodniczącego

» dr inż. Andrzej Pichla – zastępca przewodniczącego 

» inż. Jerzy Kamiński – sekretarz

» inż. Andrzej Adamczuk – członek

» mgr inż. Stanisław Bicz – członek

» dr inż. Kazimierz Bonetyński – członek 

» inż. Lech Dec – członek 

» mgr inż. Grzegorz Dębowski – członek

» mgr inż. Dariusz Flak – członek 

» dr hab. inż. Anna Halicka – członek

» dr inż. Bolesław Horyński – członek 

» mgr inż. Maria Kosler – członek 

» mgr inż. Stanisław Plechawski – członek 

» inż. Edward Woźniak – członek 

» mgr Michał Karwat – prawnik

» mgr Wojciech Boryc – prawnik

OKK przeprowadziła dwie sesje egzaminacyjne w miesiącach: 
maju i listopadzie 2015 r. Uprawnienia budowlane nadano ogó-
łem 430 osobom. W poszczególnych branżach przedstawia się 
to następująco:

» konstrukcyjno-budowlana – 159 osób

» instalacyjna sanitarna – 79 osób

» instalacyjna elektryczna – 90 osób

» inżynieryjna drogowa – 55 osób

» inżynieryjna mostowa – 16 osób

» instalacyjna telekomunikacyjna – 5 osób 

» inżynieryjna hydrotechniczna – 9 osób

» inżynieryjna kolejowa – 17 osób

W roku 2015 łącznie egzamin na uprawnienia budowlane zda-
wało 545 osób, a wynik pozytywny otrzymało 430 osób, tj. 78,9%. 

Przewodniczący OKK wydał 8 zarządzeń, którymi ze składu 
OKK i innych uprawnionych osób powołał:

» zespoły kwalifikacyjne, które rozpatrywały wnioski i przy-
gotowywały decyzje o dopuszczeniu do egzaminu ubiega-
jących się kandydatów na uprawnienia,

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

» zespoły orzekające o nadaniu uprawnień budowlanych.

W ramach OKK funkcjonowały też zespoły ds. interpretacji po-
siadanych przez członków LOIIB uprawnień budowlanych.
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ad. 3. Organizacja XIV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 

W dniu 17 kwietnia 2015 roku odbył się XIV Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy LOIIB. W obradach zjazdu uczestniczyło 81 dele-
gatów ze 106 uprawnionych do głosowania (76,4%). Na zjeździe 
byli obecni zaproszeni goście reprezentujący Krajową Radę PIIB, 
wojewódzkie organy administracji budowlanej, dziekan Wydziału 
Budownictwa i Architektury oraz dziekan Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Lubelskiej, samorządy zawodowe oraz sto-
warzyszenia naukowo-techniczne. W trakcie zjazdu przedstawio-
no sprawozdania Okręgowej Rady oraz komisji statutowych LOIIB 
za rok 2014, podjęto uchwały w sprawie przyjęcia przedstawio-
nych sprawozdań oraz udzielono absolutorium Okręgowej Radzie 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uchwalono 
także budżet LOIIB na rok 2015. Koszt organizacji XIV Zjazdu za-
mknął się kwotą 33.940,57 zł.

ad. 4. realizacja uchwał i wniosków z XIV Zjazdu LOIIB

W czasie obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
LOIIB przyjęto i rozpatrzono 16 uchwał. Dotyczyły one porządku 
i regulaminu obrad, spraw formalnych i organizacyjnych oraz go-
spodarki finansowej LOIIB.

W czasie obrad XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
LOIIB delegaci przyjęli 3 wnioski, które zostały zrealizowane przez 
przyjęcie uchwał zjazdowych.

» Wniosek nr 1 OKR LOIIB o zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego Okręgowej Rady LOIIB za 2014 rok. Wniosek 
został przyjęty Uchwałą nr 8/Z/15.

» Wniosek nr 2 OKR LOIIB o udzielenie absolutorium Okręgo-
wej Radzie LOIIB za działalność w 2014 roku. Wniosek został 
przyjęty Uchwałą nr 13/Z/15.

» Wniosek nr 3 Przewodniczącego Okręgowej Rady pana Woj-
ciecha Szewczyka o podjęcie przez XIV Zjazd Sprawozdaw-
czy uchwały dotyczącej nadania Złotej Odznaki Honorowej 
PIIB delegatowi na Okręgowy Zjazd, członkowi Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej LOIIB, pani Annie Krasnodębskiej-Ciołek, 
nr ewid. LUB/IS/1360/01. Wniosek został przyjęty Uchwałą 
nr 15/Z/15.

W 2015 roku zrealizowano wniosek nr 1 pana Władysława Kró-
la przyjęty podczas obrad XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego, dotyczący opracowania przez Izbę „Przewodni-
ka kierownika budowy”. W grudniu 2015 roku wszyscy członkowie 
LOIIB otrzymali wydany przez Izbę bezpłatny dodatek do „Lubel-
skiego Inżyniera Budownictwa” nr 4/2015, pt. „Przewodnik kierow-
nika budowy i podstawowe dokumenty samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa”.

ad. 5. koordynacja pracy zespołów problemowych 
działających w LOIIB 

5.1. Zespół ds. współpracy z krajami Unii Europejskiej 
i świadczenia usług transgranicznych

Zespół powołany został na posiedzeniu Prezydium Okręgowej 
Rady LOIIB w dniu 27.05.2014 roku w składzie:

1. Wiesław Nurek – przewodniczący
2. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący
3. Arkadiusz Koralewski – I operator sieci
4. Małgorzata Krzykwa – II operator sieci
5. Wojciech Boryc – prawnik
6. Wojciech Mazur – sekretarz

Celem działania zespołu jest wstępna ocena spełnienia wy-
magań dla uzyskania prawa do wykonywania świadczeń usług 
transgranicznych przez inżyniera, obywatela państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej. W 2015 roku do zespołu nie wpłynął ża-
den wniosek, w związku z tym nie było konieczności zwoływania 
posiedzeń zespołu.

5.2. Zespół prawno-regulaminowy
Podstawę prawną funkcjonowania zespołu stanowi uchwała 

Nr 393/06 OR LOIIB z 23.05.2006 roku oraz Regulamin pracy zespo-
łu, przyjęty przez Prezydium Rady LOIIB w dniu 29.12.2006 roku 
oraz uchwała nr 03/P/10 z 11.05.2010 roku Prezydium OR LOIIB.

W 2015 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. Andrzej Pichla (WM) – członek

7. Michał Karwat – prawnik 

W 2015 roku odbyły się 3 posiedzenia zespołu: 20 i 29 stycznia 
oraz 8 grudnia. Niezależnie od ww. posiedzeń członkowie zespo-
łu PR informowani byli drogą elektroniczną o projektach zmian 
w ustawach i rozporządzeniach oraz proponowanych zmianach 
w podstawowych dokumentach PIIB. Przedmiotem prac zespołu 
była tematyka skorelowana z podejmowanymi pracami przez Ko-
misję PR PIIB w zakresie opiniowania i wypracowywania stanowi-
ska w odniesieniu do materiałów przekazywanych przez komisję, 
a dotyczących projektów ustaw i rozporządzeń. Ważniejsze z nich 
to projekt:

» ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektó-
rych innych ustaw,

» Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,

» ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz 
ustawy Prawo budowlane,

» ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

» rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmienia-
jący rozporządzenie w sprawie szczegółowej formy i treści 
projektu budowlanego, 

» rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie. 

Część z tych projektów, po zmianach i korektach wracała do 
ponownego opiniowania. Dotyczyło to szczególnie Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego. Wypracowane opinie i stanowiska, 
przedstawiane były do akceptacji na posiedzeniach Prezydium 
lub Okręgowej Rady LOIIB. Ponadto, w 2015 roku zespół współ-
pracował z Komisją ds. statutu PIIB, którą we wrześniu 2014 roku 
powołała Krajowa Rada PIIB w celu przygotowania propozycji 
zmian w statucie. W skład komisji (5 osób) wszedł przewodniczący 
naszego zespołu Zbigniew Szcześniak. Zespół opracowując pro-
pozycje zmian w statucie uwzględnił: 

» aktualne zmiany w Ustawie o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa,

» zmiany porządkujące wzajemne zapisy w statucie i regula-
minach, stanowiących jego integralną część, 
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» zmiany proponowane we wnioskach przyjętych na zjaz-
dach i spotkaniach z organami statutowymi Izby. 

Niezależnie od powyższego, przedmiotem obrad i prac zespo-
łu były tematy związane z działalnością statutową Izby, a dotyczy-
ły one:

» udziału w organizacji XIV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 
od strony prawo-regulaminowej, m. in.:

» przygotowanie regulaminu zjazdu oraz porządku obrad,
» analizy wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Sprawo-

zdawczym LOIIB, 
» analizy wniosków, które przekazała KR PIIB do rozpatrzenia 

i zajęcia stanowiska przez Komisję PR PIIB, 

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

Ponadto zespół włączył się w organizację oraz udział w spot-
kaniach szkoleniowo-integracyjnych naszej Izby w powiatach: 
krasnostawskim, włodawskim oraz ryckim. W okresie sprawo-
zdawczym zespół na bieżąco rozpatrywał sprawy i pisma, jakie 
wpłynęły do naszej Izby, a dotyczyły tematyki przypisanej zespo-
łowi regulaminem. W znacznej części związane były z przepisami 
ustaw: Prawo budowlane oraz O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, rozporządzenia w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
oraz podstawowych dokumentów Izby.

5.3. Zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń

W 2015 roku, zespół działał w składzie:
1. Andrzej Pichla – przewodniczący
2. Adam Lalka – członek
3. Andrzej Łakomy – członek
4. Adam Borowy – członek
5. Cezary Jędrak – członek
6. Krzysztof Jurycki – członek
7. Ryszard Siekierski – członek
8. Dariusz Zaorski – członek
9. Ireneusz Krupa – członek
10. Arkadiusz Koralewski – członek

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia zespołu 
(21.01, 18.06, 18.07 i 17.12.2015), na których omawiano zagad-
nienia związane z organizacją szkoleń dla członków Izby, w tym 
działania zmierzające do zwiększenia atrakcyjności szkoleń, wzro-
stu liczby uczestników i podniesienia ogólnego poziomu szko-
leń, uwzględniając ustalenia dokonane na posiedzeniach Komisji 
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB. Działania zespołu 
skierowane były na realizację zadania nr 1 Programu pracy Okrę-
gowej Rady LOIIB na 2015 rok. Realizując ten punkt przeprowa-
dzono 80 różnych, branżowych szkoleń dla członków LOIIB, w któ-
rych uczestniczyło łącznie 2570 osób. 

5.4. Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych

W 2015 roku działały powołane dnia 27 maja 2014 roku przez 
Prezydium Okręgowej Rady LOIIB zespoły ds. interpretacji upraw-
nień budowlanych w następujących składach osobowych w po-
szczególnych specjalnościach:

a) architektonicznej – AR
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» mgr inż. Stanisław Bicz – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik

ciąg dalszy na str. 10

b) konstrukcyjno-budowlanej – BO 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» mgr inż. Stanisław Bicz – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik

c) budownictwa wodnego i melioracji – WM 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» dr inż. Andrzej Pichla – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik

d) drogowej – BD
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący
» mgr inż. Dariusz Flak – członek
» mgr Michał Karwat – prawnik

e) mostowej – BM
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący
» mgr inż. Jerzy Kasperek – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik 

f ) kolejowej – BK 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» mgr inż. Maria Kosler – członek 
» mgr Wojciech Boryc – prawnik

g) instalacyjnej sanitarnej – IS 
» inż. Andrzej Adamczuk – przewodniczący 
» dr inż. Kazimierz Bonetyński – członek do 18 października 2015 r. 
» mgr Wojciech Boryc – prawnik

h) instalacyjnej elektrycznej i telekomunikacyjnej – IE
» dr inż. Bolesław Horyński – przewodniczący
» inż. Edward Woźniak – członek 
» mgr Wojciech Boryc – prawnik 

W minionym roku wpłynęło 75 wniosków, z czego rozpatrzono 
74 wnioski udzielając pisemnej odpowiedzi, jeden wniosek wyco-
fano. Wnioski dotyczyły następujących specjalności:

» architektonicznej – 5

» konstrukcyjno-budowlanej – 30

» inżynieryjnej drogowej – 2

» inżynieryjnej kolejowej – 7

» instalacyjnej sanitarnej – 14

» instalacyjnej telekomunikacyjnej – 4

» instalacyjnej elektrycznej – 13

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

W roku 2015 zespół działał w składzie:
1. Zbigniew Mitura – przewodniczący 

2. Jan Ludwik Ziółek – członek 

3. Arkadiusz Koralewski – członek 

4. Wojciech Boryc – prawnik 

Na posiedzeniu w dniu 23.01.2015 r. omówiono sprawę 
wyboru oferty na zakup kolorowej kserokopiarki (drukarki) 
Konica Minolta bizhub c224e na potrzeby biura LOIIB w Lublinie. 
Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej 
z nich – firmy NETIX Andrzej Roman o wartości brutto 11.500,00 zł.
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ciąg dalszy ze str. 9
ad. 6. Organizacja spotkania integracyjnego 

z okazji dnia Inżyniera Budownictwa

Zgodnie z ustaleniami i decyzjami podjętymi przez OR LOIIB 
spotkanie integracyjno-szkoleniowe odbyło się w dniu 12 wrześ-
nia 2015 roku w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowi-
skach k/Lublina. W spotkaniu uczestniczyli członkowie naszego 
samorządu zawodowego przybyli z całego województwa lubel-
skiego oraz zaproszeni goście, a wśród nich m.in. pan Piotr Ma-
tyś, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego, pan Robert Lenarcik 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, pan Andrzej Łu-
kaszczyk przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, 
pani Ewa Boguta reprezentująca Prezydenta Miasta Lublin, pani 
Ewa Błazik-Borowa, dziekan Wydziału Budownictwa i Architek-
tury Politechniki Lubelskiej. W obchodach uczestniczył także 
kol. Jerzy Dzierżewicz ze Śląskiej OIIB. W oficjalnej części spotkania 
wręczono odznaki honorowe „Za zasługi dla rozwoju gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej” przyznane przez Ministra Gospodarki 
RP pana Janusza Piechocińskiego naszym kolegom: Władysła-
wowi Królowi i Eugeniuszowi Urbanowi. Uroczystego wręczenia 
dokonał pan Piotr Matyś, reprezentujący Wojewodę Lubelskiego 
i pan Wojciech Szewczyk, reprezentujący Okręgową Radę LOIIB. 
Wręczono także Honorowe Odznaki PIIB członkom LOIIB, którzy 
swoją postawą, pracą zawodową oraz działalnością społeczną 
mogą być przykładem dla innych. Złote Odznaki PIIB otrzyma-
li: Iwona Żak, Andrzej Adamczuk, Lech Dec i Edward Woźniak. 
Na spotkaniu ogłoszono także wyniki konkursu na najlepsze pra-
ce dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonane na kierunku 
Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury Politech-
niki Lubelskiej w roku akademickim 2014/15. W pracach komisji 
konkursowej uczestniczyli przedstawiciele LOIIB. Wręczenia na-
gród dokonali pani Ewa Błazik-Borowa, dziekan Wydziału Budow-
nictwa i Architektury PL oraz Joanna Gieroba i Wojciech Szewczyk. 
Występem Formacji Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej 
„Gamza” rozpoczął się blok rekreacyjny obchodów „Dnia Budow-
lanych” i „Dnia Inżyniera Budownictwa”. Na uczestników spotkania 
czekały liczne zawody sportowe i konkursy przygotowane na tę 
okazję, a najlepsi otrzymywali nagrody. Atrakcyjny pokaz sztucz-
nych ogni zakończył obchody budowlanego święta.

ad. 7. Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w powiatach

LOIIB od 2014 roku organizuje dla swoich członków w po-
wiatach spotkania integracyjne z przedstawicielami Okręgowej 
Rady i organów statutowych LOIIB oraz z reprezentantami władz 
powiatowych i wojewódzkich. W 2015 roku odbyły się trzy takie 
spotkania: 23 października we Włodawie, 3 listopada w Krasnym-
stawie i 20 listopada w Rykach. Udział w nich brali: poseł na Sejm 
RP Stanisław Żmijan, przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 
Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Starostw 
Powiatowych we Włodawie, Krasnymstawie i Rykach oraz Urzę-
dów Miast: Włodawy, Krasnegostawu i Ryk. Prezydium Okręgowej 
Rady LOIIB reprezentowali: Wojciech Szewczyk, przewodniczący 
OR LOIIB, Joanna Gieroba i Teresa Stefaniak, wiceprzewodniczące 
OR LOIIB. 

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele organów 
statutowych lubelskiej Izby – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okrę-
gowego Sądu Dyscyplinarnego. W spotkaniach we Włodawie, 
Krasnymstawie i Rykach łącznie uczestniczyło około 190 osób, 

w tym 138 członków LOIIB mieszkających i pracujących na terenie 
wybranego powiatu. W trakcie obrad dyskutowano o współpracy 
członków LOIIB z przedstawicielami terenowej administracji pań-
stwowej, poruszano tematy dotyczące wykonywania samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, wymieniano poglądy 
odnośnie nowelizacji prawa budowlanego w procesach inwesty-
cyjnych oraz omawiano plany inwestycyjne odnoszące się do każ-
dego z powiatów.

ad. 8. współpraca z samorządami zawodowymi, tereno-
wymi oraz Stowarzyszeniami naukowo-technicznymi nOt, 

Ptm Lublin, tL S.a., LkB, OIP PIP

W 2015 roku LOIIB prowadziła wzorem lat wcześniejszych 
współpracę z następującymi organizacjami, stowarzyszeniami 
i organami administracji państwowej:

» Lubelski Urząd Wojewódzki, 

» Urząd Miasta Lublin,

» Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,

» Starostwa Powiatowe,

» Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie,

» Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Wojewódz-
twa Lubelskiego, 

» Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie,

» Politechnika Lubelska,

» Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne NOT: PZITB, SITK, 
ZMRP, SITWM i SEP,

» Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu,

» Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin,

» Targi Lublin S. A.

Zakres działań dotyczył: 
» współuczestnictwa w organizacji projektów i konkursów 

oraz sprawowania patronatu nad projektami o tematyce 
technicznej, udziału przedstawicieli LOIIB w konferencjach, 
spotkaniach roboczych i uroczystościach organizowanych 
przez ww. podmioty,

» kierowania zaproszeń do przedstawicieli ww. stowarzyszeń, 
organizacji i organów, do udziału w przedsięwzięciach or-
ganizowanych przez LOIIB.

Ważniejsze wydarzenia i projekty z udziałem LOIIB realizowa-
ne w 2015 roku:

» współpraca z Okręgowym Inspektoratem Pracy Państwo-
wej Inspekcji Pracy w Lublinie: udział w konferencji z oka-
zji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy, która odbyła się w dniu 28.04.2015 roku na terenie 
WSK PZL – Świdnik i udział w Konferencji Naukowo-Szkolenio-
wej pn. „Bezpieczeństwo Pracy w Budownictwie”, która miała 
miejsce 25.06.2015 roku i była zorganizowana przez OIP PIP 
w Lublinie i WBiA PL w ramach jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej,

» spotkania Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie 
– przedstawiciele OR LOIIB wchodzą w skład ww. Rady – 
i w dniu 25.10.2015 roku uczestniczyliśmy w posiedzeniu 
rady poświęconemu obchodom Dnia Budowlanych, któ-
re zostało zorganizowane w salach Muzeum Lubelskiego 
na Zamku i miało bardzo uroczysty charakter,
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» konkurs wiedzy bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych o profilu budowlanym. LOIIB była współorganizato-
rem VI edycji ww. konkursu, którego eliminacje odbyły się 
w dniu 21.04.2015 roku w siedzibie LOIIB w Lublinie,

» współpraca z Politechniką Lubelską: przedstawiciele LOIIB 
uczestniczyli w konferencjach, wykładach i spotkaniach 
zorganizowanych w dniach 25–26 czerwca 2015 roku w ra-
mach uroczystości obchodów 50-lecia Wydziału Budowni-
ctwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, dodatkowo brali 
udział w Komisji ds. jakości kształcenia na WBiA i WIŚ PL; 
członkowie Okręgowej Rady LOIIB uczestniczyli w pracach 
komisji konkursowej konkursu na najlepsze inżynierskie 
i magisterskie prace dyplomowe wykonane na kierunku Bu-
downictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz 
na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej 
w roku akademickim 2014/2015, 

» współpraca z Targami Lublin S.A.: w 2015 roku LOIIB sprawo-
wała patronat honorowy nad XXXV edycją Targów Budow-
lanych LUBDOM, które odbyły się w dniach 10–12 kwietnia 
oraz nad VIII edycją Targów Energetycznych ENERGETICS, 
która odbyła się w dniach 17–19 listopada 2015 r.

» konkurs „Złota Kielnia” Budowa Roku 2014: organizatorem 
konkursu jest PZITB O/Lublin przy współudziale Stowarzy-
szenia Architektów Polskich SARP Oddział Lublin, Lubel-
skiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go i LOIIB,

» XV edycja Konkursu „O Kryształową Cegłę”: głównym orga-
nizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe 
Lublin, a współorganizatorami są: Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego i LOIIB. W dniu 11 grudnia 2015 roku 
odbyła się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie uroczysta gala podsumowująca 
XV edycję konkursu. Do rywalizacji zgłoszono ogółem 
51 obiektów w 11 kategoriach, w tym obiekty z Polski, Bia-
łorusi i z Ukrainy. LOIIB brała czynny udział w pracach ko-
misji konkursowej oraz była licznie reprezentowana na uro-
czystej gali podsumowania konkursu,

» współpraca ze szkołami średnimi: 2 cykle wykładów z za-
kresu OZE wspólnie z przedstawicielem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Lubelskiego, 

» współpraca z samorządami, w tym: udział członka Pre-
zydium Rady LOIIB w Komisji ds. OZE przy Marszałku Wo-
jewództwa Lubelskiego, w Lubelskim Klubie Biznesu, 
w Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w Lubelskim Klastrze 
Ekoenergetycznym (przewodniczący Rady Klastra), w Pol-
skiej Korporacji Techniki Grzewczej, Sanitarnej, Gazowej 
i Klimatyzacji (przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyj-
nej) oraz w PZITS (Prezes Oddziału Lubelskiego PZITS).

ad. 9. wydawanie biuletynu 
Lubelski Inżynier Budownictwa

Lubelski Inżynier Budownictwa wydawany jest przez LOIIB na 
podstawie uchwały nr 08/P/06 Prezydium Okręgowej Rady LOIIB 
z dnia 28.11.2006 roku oraz decyzji Sądu Rejonowego w Lublinie, 

rejestr nr 895 z 20 grudnia 2006 roku. Każde wydanie biuletynu 
jest opiniowane i konsultowane z Radą Programową LIB. W obec-
nej kadencji Radę Programową reprezentują:

» Janusz Iberszer – przewodniczący

» Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący

» Jerzy Adamczyk – sekretarz 

» Wiesław Bocheńczyk – członek

» Stanisław Bicz – członek

» Elżbieta Matej – członek

» Edward Partyka – członek 

» Andrzej Pichla – członek

» Wiesław Pomykała – członek

» Ryszard Siekierski – członek 

W posiedzeniach Rady Programowej udział bierze redaktor 
naczelna Urszula Kieller-Zawisza i Zbigniew Szcześniak, dyrek-
tor biura LOIIB. W 2015 roku odbyło się 8 planowanych posie-
dzeń Rady Programowej LIB oraz kilka dodatkowych roboczych 
spotkań z członkami Rady Programowej, które dotyczyły spraw 
związanych z funkcjonowaniem redakcji i tokiem redagowania 
czasopisma. Zgodnie z planem ukazały się w 2015 roku cztery 
wydania LIB, a ogólny nakład roczny wyniósł 24.050 egzempla-
rzy. W każdym wydaniu biuletynu publikowane były artykuły 
przedstawiające ważne wydarzenia z życia lubelskiej Izby, pre-
zentujące rozwiązania techniczne, omawiające problemy zwią-
zane z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa, 
dotyczące rozwiązań legislacyjnych i możliwości podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. LIB wysyłany był regularnie do na-
szych członków oraz do instytucji, urzędów, szkół technicznych: 
średnich i wyższych działających na terenie województwa lu-
belskiego. Członkowie Rady Programowej aktywnie uczestni-
czyli w redagowaniu czasopisma, przygotowując i opracowując 
zamieszczane publikacje oraz konsultując zbierane na potrzeby 
redakcji artykuły.

Redakcja LOIIB wydała w grudniu 2015 roku w nakładzie 
6 000 egzemplarzy dodatkowo broszurkę pt. „Przewodnik kie-
rownika budowy i podstawowe dokumenty samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa”, stanowiącą bezpłatny 
dodatek do LIB nr 4/2015. Broszurkę otrzymał każdy czynny 
członek LOIIB wraz z biuletynem oraz osoby, które zdały egza-
min na uprawnienia budowlane w jesiennej sesji egzaminacyj-
nej 2015 roku.

III. dZIałaLnOść fInanSOwO-kSIęgOwa 
LOIIB 

Informacje dotyczące działalności finansowo-księgowej 
LOIIB zawiera sprawozdanie finansowe wraz z realizacją budżetu 
za 2015 rok.

Przewodniczący 
Okręgowej Rady LOIIB

inż. WOJCIECH SZEWCZYK 
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Budżet na rok 2015 uchwa-
lony został przez XIV Zjazd 
Sprawozdawczy LOIIB 
uchwałą Nr 14/Z/15 z dnia 
17 kwietnia 2015 r. z okre-
śleniem wpływów w kwocie 
2.771.780,00 zł. i wydatków 
w kwocie 2.771.780,00 zł. 

Do czasu uchwalenia bu-
dżetu przez zjazd, Lubelska 
Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa działała w opar-
ciu o prowizorium budżetowe 
na 2015 r. przyjęte Uchwałą 
Nr 802/14 Okręgowej Rady Lu-
belskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa z 19 grud-
nia 2014 r. zamykające się po 
stronie wpływów i wydatków 
kwotą 2.666.780,00 zł.

Okręgowa Rada LOIIB 
w dniu 18 grudnia 2015 r. na 
podstawie uchwały Nr 769/15 
dokonała korekty budżetu na 
rok 2015 zwiększając wpływy 
do kwoty 3.128.000,00 zł i wy-
datki do kwoty 3.128.000,00 zł.

Zaplanowane wpływy po ko-
rekcie w kwocie 3.128.000,00 zł. 
wykonane zostały w 100,68%, 
tj. w wysokości 3.149.033,78 zł. 

Wydatki ogółem były niż-
sze niż planowane i wyniosły 
2.612.367,54 zł, tj. 83,52% przy 
planowanych 3.128.000,00 zł. 
Nadwyżka budżetowa za 
2015 r. wynosi 536.666,24 zł.

Systematyczna i oszczędna 
polityka finansowa pozwoliła 
na zrealizowanie zadań statuto-
wych Izby i wygospodarowanie 
oszczędności.

Szczegółowe wykonanie 
budżetu przedstawiono w załą-
czonej tabeli.

Główna Księgowa LOIIB 
LILLA SZŁAPA 

Skarbnik Okręgowej Rady LOIIB 
mgr inż. ZBIGNIEW MITURA

w zł.

1. WPŁYWY – PRZYCHODY Plan 2015 r. Wykonanie 
I–XII 2015 r. %

1.1. Wpływy bieżące:

1.1.1. Składki członkowskie: 2 065 800,00 2 077 158,65 100,55%

1.1.2. Wpisowe 24 800,00 24 800,00 100,00%

1.1.3. Odsetki bankowe 15 000,00 17 644,05 117,63%

1.1.4. Opłaty za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów 
na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzenie 
kwalifikacji na tytuł rzeczoznawcy

845 000,00 851 890,00 100,82%

1.1.5. Pozostałe wpływy (czynsz i inne) 177 400,00 177 541,08 100,08%

Razem wpływy bieżące: 3 128 000,00 3 149 033,78 100,68%

2. WYDATKI – KOSZTY

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 165 000,00 132 217,38 80,14%

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 60 000,00 45 094,70 75,16%

2.3. Usługi pocztowe, telefon, Internet i inne 60 000,00 45 264,55 75,44%

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 140 000,00 103 022,30 73,59%

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 976 000,00 911 811,33 93,43%

2.6. Delegacje i koszty transportu 25 000,00 22 221,33 88,89%

2.7. „Inżynier budownictwa” 85 000,00 74 860,14 88,08%

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 50 000,00 33 940,57 67,89%

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 350 000,00 347 042,31 99,16%

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 70 000,00 58 740,47 83,92%

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 140 000,00 135 972,92 97,13%

2.12. Działalność samopomocowa 70 000,00 51 275,00 73,25%

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 45 000,00 37 606,81 83,57%

2.14. Koszty przeprow. kwalifikacji i egzaminów na upraw. 
bud. oraz przeprow. kwalifikacji na tytuł rzeczoznawcy 550 000,00 527 138,89 95,85%

2.15. Koszty remontu budynku i zagospodarowania działki 120 000,00 86 158,84 71,80%

2.16. Rezerwa 222 000,00

Razem wydatki bieżące 3 128 000,00 2 612 367,54 83,52%

3. Nadwyżka budżetowa roku 2015 536 666,24
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Budżet LOIIB na 2016 r. 
(wersja ogólna)

1. WPŁYWY – PRZYCHODY: w zł.

1.1. Wpływy bieżące:

1.1. Składki członkowskie: 6000 x 29 x 12 = 2.088.000,00 

1.2. Wpisowe 200 x 100 = 20.000,00 

1.3. Odsetki bankowe 10.000,00

1.4. Opłaty za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminu 
na uprawnienia budowlane oraz przeprowadzenie kwalifikacji 
na tytuł rzeczoznawcy

500.000,00

1.5. Pozostałe wpływy ( czynsze i inne) 152.000,00 

Razem wpływy bieżące: 2.770.000,00 

2. WYDATKI – KOSZTY:

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 150.000,00 

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 50.000,00 

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

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 120.000,00 

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1.105.000,00 

2.6. Delegacje i koszty transportu 30.000,00 

2.7. „Inżynier budownictwa” 85.000,00 

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 40.000,00 

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 350.000,00 

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 70.000,00 

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 130.000,00 

2.12. Działalność samopomocowa 60.000,00 

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 45.000,00 

2.14. Koszty przeprow. kwalifikacji i egzam. na uprawnienia budowlane 
oraz przeprow. kwalifikacji na tytuł rzeczoznawcy 420.000,00

2.15. Koszty remontu budynku i zagospodarowania działki 50.000,00

2.16. Rezerwa 2016 r. 15.000,00

Razem wydatki: 2.770.000,00

Budżet przyjęty przez XV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Uchwałą nr 14/Z/16 z dnia 
15 kwietnia 2016 r.

BIBLIOTECZKA 
INżYNIERA

Samorząd zawodowy

RACjONALIZACjA ZUżYCIA 
ENERgII W BUDOWNICTWIE 
MIESZKANIOWYM 

Autorzy: Tomasz Cholewa, 
Alicja Siuta-Olcha  

Wydawca: Ośrodek Informacji 
„Technika instalacyjna 
w budownictwie”, 
Warszawa 2016

Książka ukazuje praktyczne moż-
liwości zmniejszania zużycia energii 
w budynkach mieszkalnych poprzez 
modernizację systemów ogrzewania 
i przygotowania ciepłej wody użytko-
wej oraz poprzez edukację mieszkań-
ców w tym zakresie. 

W pracy przedstawiono szereg wy-
ników długoterminowych badań eks-
ploatacyjnych, umożliwiających okre-
ślenie i sprawdzenie wpływu różnych 
przedsięwzięć modernizacyjnych na 
zużycie energii, szczególnie w istnieją-
cych budynkach wielorodzinnych. 

Każdy przykład poprzedzony jest 
krótkim wstępem teoretycznym, który 
wprowadza czytelnika w zakres tema-
tyczny danego zagadnienia, jak rów-
nież przedstawia wyniki badań oraz 
osiągnięcia innych autorów, odnoszą-
ce się do racjonalizacji zużycia energii 
w sektorze mieszkaniowym. 

Monografia adresowana jest do 
pracowników i studentów wyższych 
uczelni technicznych, których zain-
teresowania dotyczą efektywności 
energetycznej w budownictwie. Przy-
datna może być również projektantom 
i wykonaw-
com systemów 
g r z e w c z y c h 
oraz admi-
n i s t r a t o r o m 
b u d y n k ó w 
mieszkalnych, 
użyteczności 
publicznej oraz 
zamieszkania 
zbiorowego.
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za rok 2015

» inżynieryjnej mostowej – 10 i 8,

» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 5 i 4,

» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 5 i 4,

» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 7 i 3,

» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 3 i 3,

» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 65 i 51,

» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 66 i 58.

W sesji listopadowej zdawało 224 kandydatów, a pozytywny 
wynik egzaminu uzyskało 185 osób, tj. 82,6%.

W poszczególnych specjalnościach uprawnienia zostały nadane:

» konstrukcyjno-budowlanej – 92 i 77,

» inżynieryjnej drogowej – 30 i 23,

» inżynieryjnej mostowej – 8 i 8,

» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 6 i 6,

» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 4 i 3,

» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 6 i 6,

» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 2 i 2,

» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 39 i 28,

» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 37 i 32.

Łącznie w roku 2015 uprawnienia budowlane zostały przyzna-
ne 430 osobom. Ta liczba może ulec zwiększeniu, ponieważ od ne-
gatywnych decyzji złożono 3 odwołania do Krajowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej i trwa procedura wyjaśniająca zasadność odwołań.

W minionym roku OKK wstępnie oceniła jeden wniosek kan-
dydata na rzeczoznawcę w wyniku dalszego postępowania przez 
KKK kandydat uzyskał taki status. 

Sprawy bieżące, a w szczególności uaktualnione zasady kwali-
fikowania i przeprowadzania egzaminów były omawiane na 8 ze-
braniach plenarnych i 2 zebraniach prezydium OKK. Ponadto we 
wrześniu przez 3 dni, 3 członków OKK (dr inż Bolesław Horyński, 
inż. Jerzy Kamiński i dr inż. Wiesław Nurek) brało udział w szkole-
niu razem z członkami KKK w miejscowości Dębe k/Serocka. 

Przewodniczący OKK wydał 8 zarządzeń, które dotyczyły skła-
du zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz składów 
orzekających na poszczególne sesje, a także brał udział w zebra-
niach informacyjno-szkoleniowych Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej dot. nowych zasad kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów 
(dwukrotnie w Warszawie i raz w Szczyrku).

Przewodniczący OKK LOIIB 
dr inż. WIESŁAW NUREK

Sekretarz OKK LOIIB 
inż. JERZY KAMIŃSKI

Samorząd zawodowy

1. SKŁAD PERSONALNY

W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjo-
nowała w następującym składzie osobowym:

» dr inż. Wiesław Nurek – przewodniczący; spec. konstrukcyj-
no-budowlana,

» mgr inż. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący; spec. mostowa,

» dr inż. Andrzej Pichla – wiceprzewodniczący; spec. wodno-
melioracyjna,

» inż. Jerzy Kamiński – sekretarz; spec. konstrukcyjno- 
budowlana,

» inż. Andrzej Adamczuk; spec. instalacyjna sanitarna,

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

» dr inż. Kazimierz Bonetyński spec. instalacyjna sanitarna 
(do października 2015),

» inż. Lech Dec; spec. instalacyjna sanitarna,

» mgr inż. Grzegorz Dębowski; spec. instalacyjna elektryczna,

» mgr inż. Dariusz Flak; spec. drogowa,

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

» dr inż. Bolesław Horyński; spec. instalacyjna elektryczna,

» mgr inż. Maria Kosler; spec. kolejowa,

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

» inż. Edward Woźniak; spec. instalacyjna elektryczna.

Poza w/w składem w przeprowadzaniu egzaminów na upraw-
nienia jako członkowie poszczególnych komisji brali udział:

» w spec. konstrukcyjno-budowlanej – inż. Janusz Daniel 
i inż. Janusz Fronczyk,

» w spec. inżynieryjnej drogowej – mgr inż. Andrzej Łakomy 
i mgr inż. Edward Wilczopolski,

» w spec. inżynieryjnej mostowej – mgr inż. Krzysztof Suraj,

» w spec. inżynieryjnej kolejowej – mgr inż. Romuald Czekalski 
i mgr inż. Ireneusz Krupa. 

Ponadto działalność OKK w problematyce prawnej wspoma-
gali: mgr Wojciech Boryc i mgr Michał Karwat.

2. DZIAŁALNOŚć MERYTORYCZNA

W roku 2015 przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne dla 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych: 
1-sza w maju i 2-ga w listopadzie.

W sesji majowej zdawało 301 kandydatów, a uprawnienia uzy-
skało 245 osób, co stanowi 80,1%. W poszczególnych specjalnoś-
ciach było to odpowiednio:

» konstrukcyjno-budowlanej – 107 i 82,

» inżynieryjnej drogowej – 39 i 32,
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Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
LOIIB z działalności za rok 2015

I. cZęść StatyStycZna

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2014 r. – 
nie było,

» Ilość spraw, które wpłynęły do OSD w 2015 r.:

– z odpowiedzialności zawodowej – 2,

– z odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było,

» Ilość wszczętych postępowań w 2015 r. – 1,

» Ilość postępowań, w których odmówiono ukarania – 1,

» Ilość zawieszonych postępowań w 2015 r. – nie było,

» Ilość umorzonych postępowań w 2015 r. – nie było,

» Ilość ukaranych w I instancji w 2015 r. – 1,

» Ilość odwołań/zażaleń w 2015 r. – 1, 

» Ilość spraw nie załatwionych wg stanu na 31.12.2015 r. – 
nie było,

» Ilość powołanych składów sędziowskich w 2015 r.:

– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 2,

– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było.

II. cZęść SZcZegółOwa

W 2015 r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny zajmował się dwoma 
sprawami z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

– sprawa SD-0064-0001/15 

Sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej przeciwko 
członkowi LOIIB obwinionemu o to, że wykonując przegląd okre-
sowy budynku uczelni wyższej w Lublinie wykonał go niedbale. 
W toku postępowania OSD stwierdził, że wykazane uchybienia 
w zakresie: pominięcia oceny wykonania zaleceń z poprzedniej 
kontroli, pominięcia w protokole stanu technicznego elemen-
tów konstrukcyjnych oraz dokonania oceny elementów instala-
cji budynku w zakresie, których obwiniony nie posiadał upraw-
nień, wypełniają znamiona czynu objętego dyspozycją art. 95 
pkt 4 Prawa budowlanego, tj. niedbałego spełniania obowiązków 
przez osobę pełniącą samodzielną funkcję techniczną w budow-
nictwie. OSD orzekł karę upomnienia. Obwiniony odwołał się od 
decyzji OSD. Odwołanie przekazano do Krajowego Sądu Dyscy-
plinarnego PIIB.

– sprawa SD-0064-0002/15 

Sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej przeciwko 
członkowi LOIIB obwinionemu o to, że pełniąc obowiązki kierow-
nika budowy przy realizacji budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego w miejscowości Radawiec Duży gm. Konopnica wykonywał 
je niedbale i niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Obwinio-
nemu zarzucono, że jako kierownik budowy ww. obiektu wprowa-
dził do projektu domu jednorodzinnego zmiany grubości stropu, 
zmiany konstrukcji i nachylenia zadaszenia tarasu oraz nie wyko-
nał dokumentacji powykonawczej budowy, nie dostarczył atestów 
na wbudowane materiały i nie złożył oświadczenia o zakończeniu 

budowy. W wyniku dokonanej analizy akt postępowania oraz oce-
ny zgromadzonych w aktach sprawy dowodów OSD stwierdził, 
że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej nie udo-
wodnił winy obwinionego, w związku z tym odmówił ukarania, 
o które wnosił Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 
Wydana decyzja w tej sprawie jest prawomocna. 

III. cZęść OrganIZacyjna

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

» Władysław Król – przewodniczący,

» Zenon Misztal – wiceprzewodniczący,

» Iwona Żak – sekretarz, 

» Barbara Chodkowska-Sagan – członek,

» Zbigniew Dobrowolski – członek,

» Andrzej Gwozda – członek,

» Elżbieta Komor – członek,

» Kazimierz Kostrzanowski – członek,

» Józef Koszut – członek,

» Sławomir Krasuski – członek,

» Władysław Rawski – członek,

» Katarzyna Trojanowska-Żuk – członek,

» Kazimierz Żbikowski – członek.

2) W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny odbył jedno posiedzenie plenarne, na któ-
rym podsumował działalność OSD w roku 2014. 

3) Przewodniczący OSD uczestniczył w 6 posiedzeniach Pre-
zydium Okręgowej Rady LOIIB i 4 posiedzeniach Okręgo-
wej Rady LOIIB.

4) Przewodniczący OSD uczestniczył w szkoleniach organi-
zowanych przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, które od-
były się w Serocku w dniach 15–16.05.2015 r. oraz w War-
szawie w dn. 25–26.11.2015 r. W dniu 27 listopada 2015 r. 
w Warszawie Przewodniczący OSD uczestniczył w nara-
dzie szkoleniowej z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru 
Budowlanego. 

5) W 2015 r. członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniach zor-
ganizowanych przez: Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, które odbyło się w Rajgrodzie w dniach 
26–28.06.2015 r. oraz w szkoleniu organizowanym przez 
Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, które 
odbyło się w Piotrawinie w dniach 9–10.10.2015 r.

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB

mgr inż. WŁADYSŁAW KRóL

Samorząd zawodowy
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W okresie sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowie-
dzialności Zawodowej LOIIB działali w następującym składzie:

» dr inż. Anna Ostańska (koordynator) LUB/BO/0699/01

» mgr inż. Grzegorz Gębka LUB/IE/0183/09

» inż. Henryk Korczewski LUB/BO/1246/01

» inż. Andrzej Leniak LUB/BM/0278/01 

» mgr inż. Tomasz Lis LUB/BD/0749/01

» mgr inż. Kazimierz Stelmaszczuk LUB/WM/1179/01

Rzecznicy prowadzili postępowania wyjaśniające w oparciu o:

– Regulamin OROZ poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwy-
czajny Krajowy Zjazd PIIB – 20.08.2015 r.

– „Tryb postępowania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodo-
wej i Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniach w sprawach 
dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budowni-
ctwie” zatwierdzony Uchwałą nr 38/R/06 z dnia 13.12.2006 r. 
i zaktualizowany uchwałą nr 10/R/12 z dnia 05.09.2012 r.

– Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez 
XII Krajowy Zjazd PIIB – 28–29.06.2013 r.

I. cZęść OgóLna I StatyStycZna

W roku sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzial-
ności Zawodowej LOIIB prowadzili 26 postępowań wyjaśniają-
cych: 20 na podstawie wniosków, które wpłynęły w 2015 r. oraz 
6 będących kontynuacją postępowań z lat poprzednich. 

Wnioski z lat poprzednich.
Dotyczyły w 4 przypadkach odpowiedzialności zawodowej, 

2 wnioski dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym 
3 wnioski dotyczyły osób niedbale pełniących swoje obowiązki: 
kierowników budowy (2) i inspektorów nadzoru inwestorskiego 
(1), 1 wniosek dotyczył sfałszowania zaświadczenia o przynależ-
ności do LOIIB, 1 wniosek naruszenia praw autorskich, 1 wniosek 
dotyczył wykonania opinii technicznej. 5 postępowań z lat po-
przednich w roku 2015 zostało zakończonych, 1 sprawa jest nadal 
zawieszona w związku z prowadzonym postępowaniem w sądzie 
powszechnym. 

Wnioski, które wpłynęły w 2015 r.
Wnioski zostały złożone przez: inwestorów prywatnych – 

10 wniosków, Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego – 
10 wniosków. W tym 15 wniosków dotyczyło odpowiedzialności 
zawodowej, 5 wniosków odpowiedzialności dyscyplinarnej, z cze-
go 1 wniosek przekazano do innego OROZ. Skargi dotyczyły:

– niedbałego pełnienia funkcji (projektanta – 2, kierownika 
budowy – 9, inspektora nadzoru – 3), 

– osób sporządzających (ocenę stanu technicznego 
budynku – 2, przegląd okresowy – 1), 

– opiekuna praktyki zawodowej – 1,

– naruszenia zasad etyki zawodowej – 2. 

W roku sprawozdawczym rzecznicy po przeprowadzeniu po-
stępowania wyjaśniającego przekazali 2 wnioski o ukaranie do 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, wydali 9 decyzji o umorze-
niu postępowania, 5 postanowień o umorzeniu postępowania, 
1 wniosek przekazano zgodnie z kompetencjami do innej okrę-
gowej izby, 2 wnioskom po wstępnym rozpoznaniu odmówiono 
wszczęcia postępowania.

Członkowie Izby, wobec których toczyło się postępowanie 
przed OROZ posiadali wykształcenie: wyższe – 17 osób, średnie 
techniczne – 9 osób.

Na dzień 31.12.2015 r. okręgowi rzecznicy zakończyli:
– 13 postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

– 6 postępowań z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

W kolejnym roku rzecznicy będą kontynuować: 
– 6 postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

– 1 postępowanie z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dane statystyczne dotyczące roku sprawozdawczego zostały 
przekazane do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

II. cZęść OrganIZacyjna I SZkOLenIOwa

W roku 2015 w pierwszą środę każdego miesiąca rzecznicy 
pełnili 12 dyżurów w biurze Izby w Lublinie. Informacje o pełnio-
nych dyżurach podane były na stronie internetowej Izby, na tabli-
cy ogłoszeń w biurze LOIIB, w biurach terenowych oraz w „Lubel-
skim Inżynierze Budownictwa”.

Rzecznik jako organ odbył 2 posiedzenia. Na posiedzeniach 
analizowane były załatwiane sprawy przez poszczególnych rzecz-
ników i ustalano ich tok postępowania, ustalano plan dyżurów, 
analizowano przebieg i treść szkoleń.

Rzecznicy brali udział w 3 spotkaniach terenowych organów 
statutowych Izby z członkami LOIIB, tj. w dn. 23 października 2015 r. 
we Włodawie, 13 listopada 2015 r. w Krasnymstawie i 20 listopada 
2015 r. w Rykach.

W roku sprawozdawczym okręgowi rzecznicy uczestniczyli 
w szkoleniach zorganizowanych przez Podlaską OIIB, które 
odbyło się w Rajgrodzie w dniach 26–28.06.2015 r. oraz w szko-
leniu organizowanym przez LOIIB, które odbyło się w Piotrawinie 
w dniach 9–10.10.2015 r.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – 
Koordynator LOIIB uczestniczył w szkoleniach organizowanych 
przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
PIIB, które odbyły się w Serocku w dniach 15–16.05.2015 r. oraz 
w Warszawie w dn. 25–26.11.2015 r. 

W roku 2015 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej – Koordynator uczestniczył w 6 posiedzeniach Prezydium 
Okręgowej Rady LOIIB i w 4 posiedzeniach Okręgowej Rady LOIIB.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB 
Koordynator

dr inż. ANNA OSTAŃSKA

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB za rok 2015 (skrót)

Samorząd zawodowy
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej LOIIB za rok 2015 (skrót)

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

dowych architektów oraz inżynierów   budownictwa 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 932).

1.2. Statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
1.3. Regulamin Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
1.4. Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa.

2. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej
» Leszek Boguta – przewodniczący,
» Dariusz  Zaorski – wiceprzewodniczący,
» Anna Krasnodębska-Ciołek – sekretarz,
» Tadeusz Małaj – członek,
» Andrzej Szkuat – członek.

3. Działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowa Komisja Rewizyjna swoją działalność prowadziła 

w oparciu o Regulamin okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez 
II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB – 20.08.2015 r.

4. Ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej 
LOIIB za okres sprawozdawczy w oparciu o ustalenia po-
kontrolne 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 2015 przez Okręgową Radę 
LOIIB związane były z działalnością statutową. Przedstawione 
uchwały zostały zrealizowane i wprowadzone w życie. Uchwała 
podjęta przez Prezydium Okręgowej Rady LOIIB została zaakcepto-
wana przez Okręgową Radę LOIIB i zrealizowana. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono uchybień przy podejmowaniu i realizacji uchwał 
przez Radę i Prezydium LOIIB.

Kontrola z realizacji uchwał i wniosków podjętych na 
XIV Zjeździe LOIIB.

Z dokumentów zjazdowych wynika, w czasie obrad XIV Zjaz-
du Sprawozdawczego LOIIB delegaci podjęli 16 uchwał dotyczą-
cych spraw formalnych, organizacyjnych i gospodarki  finansowej. 
W czasie obrad Zjazdu wpłynęły 3 wnioski, które zostały zrealizowa-
ne przez podjęcie odpowiednich uchwał zjazdowych. 

Kontrola zadań realizowanych przez LOIIB w zgodności 
z obowiązującymi przepisami ustaw, statutu i regulaminów. 

Wszystkie powołane komisje i zespoły w celu usprawnienia pra-
cy LOIIB działały poprawnie.

Biorąc pod uwagę wyniki kontroli w zakresie działalności sta-
tutowej LOIIB należy stwierdzić, że działalność ta prowadzona była 
w sposób prawidłowy. 

Kontrola zadań realizowanych przez LOIIB w zgodności 
z obowiązującymi 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 statu-
towej LOIIB należy stwierdzić,  że działalność ta prowadzona była w 
sposób prawidłowy. 

Wyniki kontroli działalności finansowej i gospodarczej 
LOIIB przedstawiają się następująco: 

Kontrola dokumentacji kadrowej LOIIB w zakresie stosun-
ku pracy.

Kontrolą objęto: umowy o pracę, zakresy czynności, wynagro-
dzenia pracowników biura, plan urlopów itp. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono żadnych uchybień. 

Kontrola działalności finansowej, budżetu LOIIB za rok 2015. 
Kontrolą objęto działalność finansową LOIIB. Z przedstawionych 

dokumentów księgowych o realizacji budżetu na dzień 31.12.2015 r. 
wynika, że łączna kwota wpływów wyniosła 3.149.033,78 zł. Nato-
miast koszty wynikające z przedstawionych dokumentów zamknę-
ły się kwotą 2.612.367,54 zł.  Nadwyżka przychodów nad kosztami 
w 2015 r. wyniosła 536.666,24 zł.

Bilans został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy 
w rachunkowości. Obejmuje okres od 01.01.–31.12.2015 r. Bilans po 
stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 4.908.291,09 zł. 

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych 
komisja stwierdza, że: 

» sprawozdanie finansowe LOIIB przedstawia rzetelnie i jasno 
wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej 
i finansowej LOIIB w Lublinie,

» sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z usta-
wą i zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo 
prowadzonych ksiąg rachunkowych,

» LOIIB prowadzi prawidłową i oszczędną działalność finansową.
W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz udziału w posiedze-

niach Okręgowej Rady LOIIB i Prezydium Okręgowej Rady nasuwają 
się następujące spostrzeżenia i wnioski: 

» LOIIB jest w pełni zorganizowana i wszystkie jej organy statu-
towe, komisje oraz powołane przez Okręgową Radę LOIIB  ze-
społy 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 2015 Rady oraz jej organów, 
OKR LOIIB na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r. podjęła decy-
zję o wystąpieniu do XV Zjazdu Sprawozdawczego z następującym  
wnioskiem: 

„Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie za okres 
1.01.2015 r. – 31.12.2015 r.”.

Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB

LESZEK BOGUTA

Samorząd zawodowy
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XV Zjazd LOIIB w obiektywie
Samorząd zawodowy
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Nowe władze 
Politechniki Lubelskiej

Samorząd zawodowy

20 maja br. rozpoczęła się XXVII wiosenna sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia budowlane w Lubelskiej Okręgo-
wej Izbie Inżynierów Budownictwa. Do egzaminu pisem-
nego przystąpiło 241 osób. 

Pierwszy tegoroczny egzamin na uprawnienia budowlane roz-
począł się pisemnym testem o godz. 10.00 w salach Centrum Kon-
ferencyjno-Wystawienniczego „Etiuda” w Lublinie. W Lubelskiej 
OIIB przystąpiło 241 osób, z tego 213 uzyskało pozytywną ocenę. 
Łącznie testu nie zaliczyło 28 osób i stanowi to 11,61%.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB rozpatrując wnioski 
złożone przez kandydatów starających się o dopuszczenie do 
egzaminu na uprawnienia budowlane w XXVII sesji egzamina-
cyjnej zakwalifikowała do jego pierwszej części, tj. testu ogółem 
279 kandydatów. W poszczególnych specjalnościach 
część pisemną mogła zdawać następująca ilość osób: 
konstrukcyjno-budowlanej – 107, inżynieryjnej drogowej – 48, 
inżynieryjnej mostowej – 5, inżynieryjnej kolejowej – 6, instalacyj-
nej telekomunikacyjnej – 3, instalacyjnej sanitarnej – 67, instala-
cyjnej elektrycznej – 42 i inżynieryjnej-hydrotechnicznej – 1. 

Uwzględniając fakt, że do ustnej części egzaminu mogą 
przystąpić osoby, którym nie powiodło się w listopadzie ubie-
głego roku, to teoretycznie w maju mogło uzyskać uprawnienia 
budowlane prawie 300 osób. W rzeczywistości odsetek osób, 
które pozytywnie zaliczają test i egzamin ustny kształtuje się na 
poziomie 80%. 

Majowa sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowalne

W wyniku przeprowadzonych na Politechnice Lubelskiej 
wyborów nowe władze na kadencję 2016–2020 prezentują 
się następująco:

» prof. dr hab. inż. Piotr KACEJKO – rektor
» prof. dr hab. Marzenna DUDZIńSKA 

– prorektor ds. nauki
» dr hab. inż. Hanna HALICKA, prof. PL 

–  prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-
biznesowym

» dr hab. inż. Paweł DROźDZIEL, prof. PL 
– prorektor ds. studenckich

Na funkcje dziekanów i prodziekanów na kadencję  
2016–2020 w tajnym glosowaniu wybrani zostali:

wydZIał mechanIcZny

» prof. dr hab. inż. Zbigniew PATER – dziekan
» dr hab. inż. Piotr BUDZYńSKI, prof. PL 

– prodziekan ds. nauki
» dr hab. inż. Anna RUDAWSKA, prof. PL 

– prodziekan ds. ogólnych i promocji
» dr hab. inż. Hubert DĘBSKI, prof. PL 

– prodziekan ds. kształcenia
» dr inż. Tomasz JACHOWICZ 

– prodziekan ds. studenckich

wydZIał eLektrOtechnIkI I InfOrmatykI

» prof. dr hab. inż. Henryka STRYCZEWSKA – dziekan
» dr hab. inż. Wojciech JARZYNA, prof. PL 

– prodziekan ds. nauki
» dr inż. Paweł MAZUREK 

– prodziekan ds. studenckich
» dr inż. Marek MIŁOSZ 

– prodziekan ds. studenckich

wydZIał BudOwnIctwa I archItektury

» dr hab. inż. Bogusław SZMYGIN, prof. PL – dziekan
» dr hab. inż. Wojciech FRANUS, prof. PL 

– prodziekan ds. nauki
» dr inż. Marek GRABIAS 

– prodziekan ds. studenckich studiów I stopnia
» dr inż. arch. Bartłomiej KWIATKOWSKI 

– prodziekan ds. studenckich studiów II stopnia

wydZIał InżynIerII śrOdOwISka

» prof. dr hab. Witold STĘPNIEWSKI – dziekan
» dr hab. inż. Alicja SIUTA-OLCHA, prof. PL 

– prodziekan ds. nauki
» dr hab. Henryk WASĄG, prof. PL 

– prodziekan ds. rozwoju
» dr inż. Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA 

– prodziekan ds. studenckich

Egzamin pisemny w czasie XXVII sesji na uprawnienia budowlane w LOIIB

Wśród zdających egzamin na uprawnienia budowlane ok. 75% 
to kandydaci, którzy jeszcze nie mają żadnych uprawnień, na-
tomiast pozostali to członkowie okręgowych izb inżynierów 
budownictwa, którzy ubiegają się o uprawnienia w innych spe-
cjalnościach niż już posiadane lub w innym zakresie. Niezależnie 
od specjalności najwięcej kandydatów (ponad 70%) pragnie uzy-
skać uprawnienia w wykonawstwie (tj. do kierowania robotami 
budowlanymi).

Znaczna liczba osób przystępujących do egzaminu na 
uprawnienia budowlane spowodowała, że egzamin ustny trwał 
do końca maja. 

WIESŁAW NUREK

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB
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Bezpieczna budowa

Tydzień bezpieczeństwa, to inicjatywa na rzecz poprawy 
poziomu bezpieczeństwa na budowach, w której od lat 
uczestniczy Państwowa Inspekcja Pracy. Przedsięwzięcie 
organizowane jest przez sygnatariuszy Porozumienia dla 
Bezpieczeństwa w Budownictwie, którzy w tegorocznej 
edycji, w dniach od 24 kwietnia do 1 maja 2016 r., działali 
pod hasłem „Włącz myślenie – planuj i reaguj!”. 

Budownictwo, jako gałąź gospodarki, w której najczęściej do-
chodzi do wypadków przy pracy, wymaga wspólnych działań w celu 
ich wyeliminowania lub ograniczenia do minimum. Powyższe może 
być realizowane tylko wtedy, gdy dbanie o bezpieczeństwo odbywa 
się już na etapie planowania pracy i jej organizowania. W celu przy-
pomnienia obowiązujących w tym zakresie zasad i przepisów prawa 
pracy, inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy połączyli siły z Poro-
zumieniem na Rzecz Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, aby 
w ciągu tygodnia przeprowadzić na budowach liczne prelekcje, wy-
kłady i pokazy, związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem pod-
czas wykonywania robót budowlanych. Miały one na celu uświa-
domienie szeregowym pracownikom konsekwencji niestosowania 
się do przepisów prawa i ich bagatelizowania, a pracodawcom oraz 
kadrze kierowniczej ogromu odpowiedzialności, jaka ciąży na nich 
w związku z organizowaniem i nadzorowaniem prac na budowach. 
Podczas spotkań na lubelskich placach budów firm: Skanska, Budimex 
i Erbud, inspektorzy pracy przeprowadzili wykłady na temat przy-
czyn i skutków wypadków przy pracy na tle stwierdzonych w trak-
cie kontroli nieprawidłowości oraz zorganizowali pokazy udzielenia 
pierwszej pomocy w sytuacjach zaistnienia zdarzeń wypadkowych.

Pierwszy z tych  pokazów odbył się na terenie budowy, związa-
nej z adaptacją budynku szkoły podstawowej dla potrzeb Urzędu 
Miasta Świdnik (pomieszczenia biurowców), gdzie generalnym wy-
konawcą jest firma Skanska. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało 
we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie, ze 
Strażą Pożarną i z firmą Skanska. Na budowie przeprowadzono ak-
cję ratunkową polegającą  na udzieleniu pierwszej pomocy poszko-
dowanemu, przygniecionemu przez element betonowy oraz pokaz 
ewakuacji poszkodowanego w wypadku, z wysokości czwartej kon-
dygnacji remontowanego obiektu. W trakcie spotkania odbyła się 
również prezentacja sprzętu gaśniczego używanego na budowach. 
Drugi pokaz odbył się na budowie drogi S19, we współpracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Lublinie z firmą Budimex, gdzie prze-
prowadzono między innymi pokaz sprzętu do pracy na wysokości.

Tydzień bezpieczeństwa na budowach

Przygotowana na wykłady prezentacja multimedialna przed-
stawiała wypadki, jakie zaistniały na terenie województwa lubel-
skiego w ciągu ostatnich dwóch lat oraz takie, które miały miejsce 
w latach wcześniejszych, ale skutki ich były na tyle dotkliwe, że 
zasadnym było przypomnienie i zwrócenie uwagi na przyczyny 
zaistnienia. W trakcie spotkań zwracano także uwagę na sposo-
by ograniczania zagrożenia zawodowego oraz wskazywano na 
potrzebę stosowania sprzętu i środków zabezpieczających przed 
zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Należy dodać, że w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa pracy, organizowanych przy udziale Państwowej Inspekcji 
Pracy udział wzięło 38 firm, inspektorzy przeszkolili łącznie ponad 
200 osób odwiedzając łącznie 7 budów.

Mamy nadzieję, że przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie na 
stałe wpisane do programu działań prewencyjnych firm zrzeszo-
nych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, przy 
organizacji, którego mogą one liczyć na pomoc i współpracę ze 
strony Państwowej Inspekcji Pracy.

MONIKA SIERAKOWSKA-CZELADZIŃSKI
Inspektor pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy PIP 
w Lublinie

Pokazy i szkolenia związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania 
robót budowlanych

Pokaz ewakuacji poszkodowanego z czwartej kondygnacji 
remontowanego obiektu
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Bezpieczna budowa

26 kwietnia 2016 r. odbyła się siódma edycja konkursu 
wiedzy o bhp dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
o profilu budowlanym, którego celem jest popularyzowa-
nie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 
uczniów kształcących się na przyszłych pracowników bu-
dowlanych, zarówno fizycznych, jak i kadry zarządzającej. 

Przedsięwzięcie organizowane było dwuetapowo (I etap –  
szkolny i II etap – międzyszkolny – wojewódzki) i zakończyło się 
uroczystym wręczeniem nagród w siedzibie Lubelskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie, przy ul. Bursaki 19. 
Organizatorami tegorocznej edycji konkursu byli: Okręgowy In-
spektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz Lubel-
ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

wyłoniła laureatów i przyznała nagrody rzeczowe. Po raz pierw-
szy w historii konkursu przyznane zostały ex aequo dwa pierw-
sze miejsca dla osób, które otrzymały taką samą ilość punktów, 
tj. 41 na 45 możliwych do uzyskania. Trzecie miejsce przyznano 
uczennicy, która uzyskała 40 pkt. Miejsca na podium zajęli: 

I/II miejsce
Arkadiusz Wójtowicz 

z Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie

Mateusz Kiecak 
z Zespołu Szkół Budowlanych Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim

III miejsce
Marlena Warsińska 

z Zespołu Szkół Nr 1 w Zakrzówku

Na uwagę zasługuje również fakt, że konkurs z roku na rok cie-
szy się coraz większym zainteresowaniem, a uczniowie ze szkół, 
które w nim uczestniczą, wykazują się dużą wiedzą i przygotowa-
niem, zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

Liczymy na to, że przedsięwzięcie będzie kontynuowane 
i w przyszłości przystąpią do niego wszystkie szkoły o profilu bu-
dowlanym, czyli takie, których absolwenci narażeni będą na naj-
większą liczbę zagrożeń w związku z wykonywaną w przyszłości 
pracą. Powyższe potwierdzają dane statystyczne, które stale wyka-
zują, że branża budowlana należy do najbardziej tzw. wypadkowej, 
a co za tym idzie, obarczonej największym ryzykiem zawodowym. 

MONIKA SIERAKOWSKA-CZELADZIŃSKI
Inspektor pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy PIP 
w Lublinie

Konkurs wiedzy o bhp 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Pierwszy etap konkursu odbył się na terenie placówek eduka-
cyjnych, biorących w nim udział, które spośród swoich uczniów 
wyłoniły dwie osoby do etapu wojewódzkiego. W roku bieżącym, 
do rywalizacji na szczeblu międzyszkolnym przystąpiło 30 ucz-
niów z 15 szkół o profilu budowlanym z całego województwa lu-
belskiego. Konkurs wojewódzki składał się z części teoretycznej, 
w której uczestnik odpowiadał na 30 pytań testowych oraz z części 
praktycznej, polegającej na wykonaniu jednego losowo wybrane-
go zadania z zakresu budownictwa. 

Komisja konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele 
organizatorów, tj. Okręgowego Inspektoratu Pracy Państwowej 
Inspekcji Pracy w Lublinie raz Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, po ocenie części teoretycznej i praktycznej, 

Przedstawiciele organizatorów konkursu

Tegoroczni laureaci
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wokół budownictwa

Rok 2014 to wielki sukces Pani Emilii Targońskiej po-
chodzącej z Lublina. Otrzymała tytuł “Graduate of the 
Year”, czyli najlepszego absolwenta Wielkiej Brytanii 
roku 2013/2014, który został przyznany w konkursie 
organizowanym przez CIBSE (Chartered Institution 
of Building Services Engineers) i ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating, and Air-Condition-
ing Engineers). Wcześniej E. Targońska otrzymała na 
Loughborough University w Wielkiej Brytanii nagrodę 
dla najlepszego studenta/absolwenta na roku na stu-
diach magisterskich oraz za najlepszą pracę dyplomową.

Wywiad z Emilią Targońską – 
„Absolwentką roku 2013/2014”  Wielkiej Brytanii

Czy oprócz ogromnej satysfakcji, nagród i rozgłosu w me-
diach, Pani osiągnięcia przełożyły się w jakiejś mierze także na 
większą możliwość wyboru startu w karierze zawodowej?

– Niekoniecznie, konkurs wygrałam w październiku 2014 r. 
i wtedy już pracowałam od 2 tygodni w mojej obecnej firmie. 
W Wielkiej Brytanii proces rekrutacyjny zaczyna się już w listopa-
dzie na ostatnim roku studiów. W związku z tym wynik konkur-
su nie mógł wtedy wpłynąć na liczbę propozycji zawodowych, 
kiedy kończyłam studia. Nie zmienia to jednak faktu, że mia-
łam niezwykle wiele interesujących propozycji pracy również 
w USA czy Azji. 

Jak ocenia Pani działania Izby Budowlanej Wielkiej Bryta-
nii w ułatwianiu startu zawodowego absolwentom wyższych 
uczelni?

– CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers) 
jako instytucja bardzo dba o rozwój młodych inżynierów, czego 
dowodem jest chociażby organizowanie od 20 lat konkursu na 

"
Graduate of the Year", którego jestem laureatką! Jest to bezcen-

na szansa dla absolwentów studiów technicznych na zaistnienie 
w branży, która otwiera drzwi do światowej kariery. Ponad to 
CIBSE organizuje wiele darmowych szkoleń dla studentów oraz 
zachęca studentów i absolwentów do czynnego uczestniczenia 
w organizowanych przez siebie konferencjach. 

Czy po roku pracy zawodowej zauważa Pani jeszcze wpływ 
wyniku konkursu na pozycję w codziennej pracy?

– Pracuję od 18 miesięcy i zdecydowanie nadal odczuwam 
ogromny wpływ konkursu na moją pozycję w pracy i w branży. 
Od wygrania konkursu w 2014 r. byłam na 2 międzynarodo-
wych konferencjach ASHRAE (Amerykańskiej Izby Inżynierskiej) 
w Chicago i Atlancie, gdzie prezentowałam wyniki swoich ba-
dań. Zostałam zaproszona by przemawiać w Royal Academy of 
Engineering w Londynie (Królewska Akademia Inżynierów pod 
patronatem księcia Filipa), przemawiałam na 2 konferencjach 
CIBSE w Londynie i Edynburghu. Konkurs pozwolił mi na nawią-
zanie cennych kontaktów na całym świecie, które mam nadzieję, 
zaowocują w niedalekiej przyszłości.

Ceremonia wręczania tytułu Absolwenta Roku 2013/2014. Od lewej: 
Tom Phoenix, prezydent ASHRAE, Emilia Targońska i Piotr Kinsell, prezydent CIBSE

Jak ocenia Pani możliwość startu zawodowego w Wielkiej 
Brytanii w porównaniu z Polską?

– Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ 
oprócz 2 stażów studenckich odbytych w Polsce, nigdy nie pra-
cowałam na pełnym etacie w branży budowlanej w ojczyźnie. 
Dodatkowo rynek pracy w Londynie jest specyficzny i różni się  
znacznie nawet od tego, który funkcjonuje w pozostałej czę-
ści Wielkiej Brytanii. Praca w Londynie stwarza mi także możli-
wość pracy nad bardzo prestiżowymi projektami, nad którymi 
prawdopodobnie nie miałabym szansy pracować w Polsce. Dla 
przykładu od 18 miesięcy pracuję nad budynkiem, który będzie 
najwyższym rezydencyjnym obiektem w Europie z luksusowymi 
apartamentami i liczący ponad 60 kondygnacji. 

Jakie są Pani plany zawodowe na przyszłość?
– Chciałabym pracować nad ciekawymi projektami, gdzie 

stosuje się innowacyjne technologie, które mogą wpływać na 
rozwój i przyszłość naszej branży. Swoich sił i umiejętności chcia-
łabym także spróbować na innych kontynentach, zwłaszcza zaś 
w Stanach Zjednoczonych. 

Czy rozważa Pani możliwość powrotu do Polski i na jakich 
warunkach?

– Tak, rozważam taką możliwość. Bardzo tęsknię za ojczyzną 
i rodziną, przyjaciółmi. Nie ukrywam jednak, że mój powrót byłby 
uzależniony od możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy. 
Byłaby ona na pewno związana z pracą nad interesującymi pro-
jektami, dobrym wynagrodzeniem i szansą rozwoju. 

Czy na obecną Pani pozycję zawodową ma jeszcze wpływ 
wiedza zdobyta w Polsce, także ta przekazana przez tatę – 
inżyniera?

– Zdecydowanie tak! Studia na Politechnice Warszaw-
skiej dały mi bardzo dobre podstawy wiedzy technicznej. 
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Stowarzyszenia naukowo-techniczne

Emilia Targońska z tatą – Januszem Targońskim

Dodatkowo praktyki studenckie w firmie Proper pod okiem 
taty były niezwykle cenne. Miałam to ogromne szczęście, że 
miałam możliwość uczenia się od taty, którego doświadczenie 
zawodowe sięga już ponad 30 lat. W obecnej pracy zdarza mi 
się czasami, że sięgam po notatki ze studiów w Polsce. Uważam, 
że zrozumienie podstaw omawianych na studiach oraz dysku-
towanyc z tatą, były ogromną częścią mojej drogi do sukcesu, 
który osiągnęłam.

Dziękuję za rozmowę.

JANUSZ IBERSZER

nOtka O emILII targOńSkIej

Finał konkursu 
"
Graduate of the Year", odbył się w Insty-

tucie Mechanicznym Inżynierii Westminster 9 października 
2014 roku. Przystąpiło do niego wieku absolwentów brytyj-
skich uczelni z dwóch ostatnich lat studiów magisterskich 
na kierunkach technicznych. Kandydatów do konkursów 
nominowały brytyjskie uczelnie, spośród najlepszych ab-
solwentów, na podstawie wyników egzaminów, opracowa-
nych projektów i odbytych praktyk. W finale E. Targońska 
pokonała siedmiu najlepszych absolwentów prezentując 
pracę na temat: „Jak technologia zmienia pracę inżyniera”. 
Prezentacja odbyła się z udziałem 160 słuchaczy i jurorów 
oraz prezydentów Izb Inżynierów: CIBSE, ASHARE i IMechE. 
Nagrodą był wyjazd na konferencję ASHARE Winter Meeting 
do Chicago w styczniu 2015 roku.

Emilia Targońska ukończyła studia inżynierskie na Po-
litechnice Warszawskiej i studia magisterskie w Anglii 
na Loughborough University z najlepszym wynikiem na 
uczelni. We wrześniu 2014 roku podjęła pracę w Hoare Lea 
w Londynie. 

RED.

Członkowie Oddziału SITWM 
w Lublinie odznaczeni 

30 marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organiza-
cji Technicznej w Lublinie. W czasie obrad przedstawiono 
działalność Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) w Lublinie 
w latach 2013–2016 oraz wręczono Odznaki Honorowe za 
Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej 
członkom SITWM w Lublinie. 

Andrzej Pichla, przewodniczący lubelskiego Zarządu Od-
działu SITWM omówił ważniejsze działania podejmowane przez 
stowarzyszenie. Podkreślił, że oddział liczył pod koniec 2015 r. 
198 członków, którzy byli zrzeszeni w 8 kołach specjalistycznych 
oraz w 4 sekcjach branżowych.

W latach 2013–2016 stowarzyszenie zorganizowało 5 konfe-
rencji naukowo-technicznych przy współudziale Uniwersytetów: 
Marii Curie-Skłodowskiej i Przyrodniczego w Lublinie, w których 
udział wzięło  od 37 do 70 uczestników. W okresie tym zorgani-
zowano 7 szkoleń 
dla członków LOIIB 
i SITWM, w których 
uczestniczyło od 
93 do 101 osób.

Zarząd Oddziału 
SITWM w Lublinie ak-
tywnie współpracuje 
z Radą Wojewódz-
ką NOT w Lublinie, 
Lubelską Okręgową 
Izbą Inżynierów Bu-
downictwa oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi NOT. 
Członkowie SITWM w Lublinie działają w strukturach Lubelskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pełniąc odpowiedzial-
ne funkcje w organach statutowych i zespołach programowych.

Za aktywną i owocną pracę w umacnianiu i rozwijaniu dzia-
łalności stowarzyszenia przyznano koleżankom i kolegom złote  
i  srebrne odznaki honorowe NOT oraz złote i srebrne odzna-
ki SITWM. Wręczono także Odznaki Honorowe za Zasługi dla 
Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Otrzymali je: 
Izabela Hawrylak, Ewa Paryż, Krystyna Hajduk, Wanda Sierpień, 
Stanisław Jakimiuk, Andrzej Pichla, Dariusz Prażmo, Eugeniusz 
Adasik, Waldemar Gorczyca, Józef Koszut, Andrzej Niemczuk 
i Piotr Gręda. 

opr. RED.
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BIBLIOTECZKA INżYNIERA

Stowarzyszenia naukowo-techniczne

1 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Lublin. Wy-
brano nowego przewodniczącego, którym został Wiktor Dziubiński oraz wła-
dze Oddziału Lubelskiego na kadencję 2016–2020.

W pierwszej części Walnego Zgroma-
dzenia przybyli goście podziękowali za do-
tychczasową współpracę z władzami PZITB 
Oddział Lublin. Następnie Kazimierz Imbor, 
przewodniczący PZITB omówił działalność 
oddziału w mijającej kadencji. Wspomniał, 
że funkcję przewodniczącego pełnił przez 
17 lat. Był to okres gospodarczej transfor-
macji i przeobrażeń społecznych. Przewod-
niczący wymienił inicjatywy i ważniejsze 
działania, jakie stowarzyszenie w tym okre-
sie podejmowało. Koleżanki i koledzy po-
dziękowali K. Imborowi za dotychczasową 
pracę, zaangażowanie i aktywność.  

W dalszej części obrad delegaci wy-
słuchali wszystkich sprawozdań orga-
nów statutowych z działalności za okres 
od 2012 do 2016 r. Odchodzące władze 
otrzymały absolutorium. Długoletniemu 
przewodniczącemu PZITB Oddział Lub-
lin Kazimierzowi Imborowi przyznano 
tytuł Honorowego Przewodniczącego 
PZITB Oddział Lublin.

W części drugiej spotkania odbyły się 
wybory na przewodniczącego oraz do or-
ganów statutowych Oddziału Lubelskiego. 
W ich wyniku przewodniczącym oddziału 
został Wiktor Dziubiński. Następnie wybrano 
składy: Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyj-
nej, Sądu Koleżeńskiego, a także delegatów 

na Krajowy Zjazd Delegatów PZITB oraz 
delegatów do Rady Federacji Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych NOT w Lublinie.

RED.

Wybory w PZITB Oddział Lublin

Gośćmi honorowymi Walnego Zgroma-
dzenia PZITB byli m.in.: Wiktor Piwkowski, 
Sekretarz Generalny PZITB; Piotr Matyś re-
prezentujący Lubelski Urząd Wojewódzki; 
Robert Lenarcik, Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego; Wojciech Szew-
czyk, przewodniczący Lubelskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa; Ewa 
Błazik-Borowa, dziekan Wydziału Budowni-
ctwa i Architektury Politechniki Lubelskiej; 
Konrad Codello i Klaudiusz Lenik, reprezen-
tujący  Radę Lubelskiego Domu Technika  
NOT w Lublinie.  

WIELKA PŁYTA 
Analiza skuteczności podwyższania efektywności 
energetycznej

Autorka: Anna Ostańska

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.; Warszawa 2016

To pierwsza na rynku publikacja w tak nowatorski sposób do-
tykająca aktualnego w Polsce problemu skutecznego podwyż-
szania efektywności energetycznej prefabrykowanych budynków 
wielorodzinnych. Podejmowane dotychczas działania zmierzające 
do ich ocieplania wymagają sprawdzenia. Zaproponowana w mo-
nografii analiza termograficzna potwierdziła, że nie wszystkie były 
w pełni skuteczne.

W celu rozwiązania tego problemu autorka analizuje i wska-
zuje konkretne działania proenergetyczne, oparte na orygi-
nalnej dwupoziomowej koncepcji monitorowania efektów  

termomodernizacji, za pomocą termografii skojarzonej. Rozwią-
zanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych badań ter-
mograficznych. Na ich podstawie autorka opracowała praktyczne 
narzędzia w formie szablonu diagnostycznego – STEB i szablonu 
planowania energetycznego. Propono-
wane w szablonie planowania ProEnergo 
działania są możliwe do zrealizowania 
w warunkach polskich.

Opisana w książce procedura może 
być skutecznie wykorzystywana przez 
samorządy, spółdzielnie mieszkanio-
we oraz podmioty działające w sferze 
gospodarki energetycznej. Stanowi też 
zasób wiedzy interdyscyplinarnej dla 
zainteresowanych uczniów, studentów, 
uczestników procesu budowlanego, 
rzeczoznawców i zarządców.

Wiktor Dziubiński, 
przewodniczący PZITB Odział Lublin

Kazimierz Imbor przyjmuje podziękowanie 
za dotychczasową działalność

Obecny skład Prezydium Zarządu PZITB 
Oddział Lublin 

na kadencję 2016–2020:

WIKTOR DZIUBIńSKI – 
przewodniczący;

JERZY WIELGOS – 
I wiceprzewodniczący;

TOMASZ BUJNOWSKI – 
II Wiceprzewodniczący;

URSZULA NAGNAJEWICZ – sekretarz;

MACIEJ FLAK – z-ca sekretarza;

STANISŁAW BICZ – skarbnik;

PAULINA WOźNIAK – z-ca skarbnika. 
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mgr inż. Alicja Gębka 
17.07.1948 r.–31.03.2016 r.

Alicja Gębka urodzona 17 lipca 1948 r. w Lublinie odeszła od nas 
31.03.2016 r.

Alicja Gębka była absolwentką Liceum Ogólnokształcącego 
im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz WSI w Lublinie Wydziału 
Elektrycznego. 

W 1971 r. ukończyła studia z tytułem inżynier elektryk i rozpo-
częła pracę zawodową w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych 
„Elektromontaż” w Lublinie na stanowisku asystenta w dziale przy-
gotowania produkcji. Od 1.10.1973 r. podjęła pracę w Biurze Projek-
towo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Lublin”. 
Przeszła tutaj kolejne etapy kariery zawodowej poczynając od asystenta projektanta. W styczniu 
1993 r. objęła stanowisko prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Projektowo-Usługowego „Miastopro-
jekt-Lublin” Spółka z o.o. 

W 1975 r. rozpoczęła studia magisterskie na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym 
w Instytucie przetwarzania danych i użytkowania energii elektrycznej, które ukończyła w 1978 r. 

W latach 1975–1990 pracowała dodatkowo w takich firmach, jak Lubelskie Przedsiębiorstwo In-
stalacji Elektrycznych, Biuro Studiów i Projektów Budownictwa MSW Oddział Lublin, PEUT Exbud-
Kielce Oddział w Lublinie. 

Pod jej opieką i przy jej udziale realizowane były inwestycje w różnych dziedzinach budowni-
ctwa m.in. mieszkaniowego, służby zdrowia, oświaty, sportu, infrastruktury technicznej na terenie 
całego województwa lubelskiego. Najważniejsze z nich to: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Lublinie, Wojewódzkie Szpitale w Zamościu i Chełmie, Szpitale w Radzyniu Podl., Opolu Lub. 
i w Tomaszowie Lub., banki m.in. w Białej Podl. i w Radzyniu Podl., szkoły podstawowe i śred-
nie na terenie woj. lubelskiego. Opracowano kompleksowe dokumentacje dla takich inwesty-
cji, jak m.in. os. mieszkaniowe w Turce k/Lublina, „Słoneczny Stok” w Zamościu, kryte pływalnie 
w Międzyrzecu Podl. i w Krasnymstawie.

W styczniu 2005 r. przeszła na emeryturę, ale nadal była czynna zawodowo. Jej autorstwa były 
projekty instalacji elektrycznych i energetycznych dla m.in. Szpitala w Kraśniku, Szpitala SPSK nr 1 
i nr 4 w Lublinie, Hospicjum w Krasnymstawie, akademików oraz hali sportowej i krytej pływalni 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Urzędu Miasta w Łęcznej, Uzdrowiska Nałęczów. 

W latach 2000–2005 była przewodniczącą Okręgu Wschodniego Izby Projektowania Budowlanego. 
Za swoją działalność społeczną została odznaczona m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SEP. 

Projektowanie było pasją jej życia i nie zrezygnowała z niego mimo postępującej choroby. 
Lubiła podróże zagraniczne, interesowała się filmem – od 30 lat uczestniczyła w DKF – oraz literaturą 
i historią starożytnej Grecji i Egiptu. Wielogodzinne spacery po lesie połączone z grzybobraniem 
były dla niej świetnym odpoczynkiem. 

Alicja Gębka była wyrozumiałym pracodawcą i wspaniałą koleżanką.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Przyjaciele

wspomnienie
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W Lublinie trwa budowa przedłużenia ulicy Muzycznej. 
Nowa droga poprowadzi przez most nad Bystrzycą tuż 
obok stadionu Arena Lublin. Inwestycja, która połączy 
południową część Śródmieścia z Trasą Zieloną ma być go-
towa do połowy 2017 roku.

Muzyczna w budowie

Ulica Muzyczna  wraz z nowym mostem na Bystrzycy połączy 
południową część Śródmieścia Lublina z Trasą Zieloną. Jej budo-
wa była planowana od lat, ale dopiero teraz doczekała się reali-
zacji. Inwestycja obejmuje budowę ul. Muzycznej od zjazdu do 
Areny Lublin, przez nowy most nad Bystrzycą aż do skrzyżowania 
z ul. Głęboką, Narutowicza i Nadbystrzycką. Muzyczna będzie mia-
ła ponad 750 m długości. Ma to być arteria o jednej jezdni z czte-
rema pasami ruchu. Skrajnie prawe pasy będą zarezerwowane dla 
autobusów. Wzdłuż drogi powstaną obustronne chodniki (2 m), 
ścieżki rowerowe (2,5 m) oraz trakcja trolejbusowa. 

Na Bystrzycy powstanie nowy most i będzie to pierwszy 
w Lublinie most łukowy. Od pozostałych obiektów odróżniać go 
będzie brak podpory przejściowej w nurcie rzeki. Most będzie 
miał 76,5 metra rozpiętości. Do jego budowy zaplanowano zużyć  
sześć tysięcy metrów sześciennych betonu i tysiąc ton stali. Pod 
obiektem mostowym będą wykonane 168 sztuk pali wielkośred-
nicowych zbrojonych o długości ok. 18 m i średnicy 1200 mm.

Teren, po którym będzie przebiegać ul. Muzyczna musiał zo-
stać wzmocniony i zaplanowano umieścić w nim ok. 7400 betono-
wych pali, z czego 695 to pale wzmocnione zbrojeniem. Najdłuż-
sze z nich będą miały 12 metrów, to tyle, ile wynosi wysokość 
trzypiętrowego bloku mieszkalnego. Łącznie zostanie wzmocnio-
ne 19 000 m2 podłoża w technologii kolumn MSC/CMC pod kon-
strukcje oraz sieci przyszłej ul.Muzycznej.

Ukończenie prac przewidziano przed rozpoczęciem piłkarskich 
Mistrzostw Europy drużyn do lat 21, które odbędą się w czerwcu 
2017 r. i Lublin będzie jednym z siedmiu miast w Polsce, w których 
mają być rozgrywane mecze. 

Koszt całej inwestycji to niespełna 42 mln zł, z czego 85 proc. 
ma wyłożyć Unia Europejska, w ramach Programu Operacyjnego 
„Polska Wschodnia”. Roboty wykonuje konsorcjum trzech firm: 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, Lubelskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych i Intop Tarnobrzeg. 

RED.
Fot. Firma SAFEGE S.A.S.  

Oddział w Polsce

Lubelskie budownictwo
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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 Dębowski
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 2016 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 
– 12.01.2016, 12.04.2016, 12.07.2016, 25.10.2016

» Zastępca przewodniczącego mgr inż. Janusz Iberszer 
– 09.02.2016, 24.05.2016, 30.08.2016, 29.11.2016

» Zastępca przewodniczącego mgr inż. Teresa Stefaniak  
– 22.03.2016, 14.06.2016, 20.09.2016, 13.12.2016

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pełni dyżur w pierwszą środę miesiąca w godz. 15.00–16.00, s. 102; 
tel. 81 534 78 12

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pełnią dyżur w drugi wtorek miesiąca w godz. 16.00–17.00, s. 115

» dr inż. Wiesław Nurek – 12.01.2016, 12.04.2016, 12.07.2016, 11.10.2016
» mgr inż. Jerzy Kasperek – 09.02.2016, 10.05.2016, 09.08.2016, 08.11.2016
» inż. Jerzy Kamiński – 08.03.2016, 14.06.2016, 13.09.2016, 13.12.2016

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 członków organów LOIIB pełnione są w biurze Lubelskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie przy ul. Bursaki 19.



WIOSENNA SESjA EgZAMINACYjNA
NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W LOIIB


