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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 18 sierpnia 2017 r. 
 Można to uczynić: osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową na zasadach, jak w roku 2016. 

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. 9.00–12.00
czw.: godz. 11.00–14.00

Chełm 
ul. Lwowska 51

tel. 82 563-36-59, 514- 408-196; e-mail: chelm@lub.piib.org.pl
Biuro otwarte jest: wt.: godz. 9.00–12.00

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, 668-783-676
e-mail: zamosc@lub.piib.org.pl

Biuro otwarte jest: wt., śr.: godz. 11.00–14.00
pt.: godz. 10.00–13.00

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

Wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w spotkaniu, na miejsce jego trwania, dowiozą autokary z Białej Podlaskiej, 
Chełma, Lublina, Tomaszowa Lub., Włodawy i Zamościa. 
Aby jednak skorzystać z naszej propozycji tak, jak w 2016 roku i na takich samych zasadach, musicie Państwo zgłosić swój udział 
do naszych Koleżanek i Kolegów w biurach terenowych oraz do biura w Lublinie. Musi to nastąpić do 18 sierpnia 2017 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 LOIIB.
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Szanowni Państwo, 

10 lat, jak biczem strzelił! Tak mówi polskie przysłowie i jest 
w tym dużo prawdy. Jeszcze niedawno zastanawiałam się, co wy-
bierzemy na okładkę pierwszego wydania naszego „Lubelskiego 
Inżyniera Budownictwa”, a tu już świętujemy dziesięciolecie. 

Były potem kolejne okładki, kolejne wydania, kolejne ciekawe 
wydarzenia w działalności naszej Izby, kolejne osoby spotykane 
przy pisaniu naszych publikacji. Jak spojrzeć wstecz, wygląda 
to imponująco! Prawie 245 000 wydanych egzemplarzy. 
Jednak nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie współpraca przy 
tworzeniu naszego czasopisma z członkami Rady Programowej 
„Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”, przychylność zaangażo-
wanych członków organów statutowych i oddanie autorów – 
pasjonatów naszych artykułów. 

Biuletyn od początku spotkał się z życzliwym i serdecznym 
przyjęciem władz Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Zaufanie, jakim zostałam obdarzona, obejmując funkcję 
redaktora naczelnego, procentuje do dziś. Dziesięć lat na tym 
stanowisku to dla mnie nie tylko obowiązek, ale także ogromny 
zaszczyt i przywilej.

Drodzy Autorzy, Współpracownicy, Czytelnicy i Sympatycy 
„Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”, bez Państwa udziału 
„Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” nie byłoby na takim etapie 
rozwoju, na jakim jest obecnie. Nasz „Lubelski Inżynier Budowni-
ctwa” to forum, które wspólnie tworzymy!

Dziękując Państwu za dotychczasową współpracę, zapraszam 
do jej kontynuowania przez następne lata.

Z poważaniem 

URSZULA KIELLER-ZAWISZA

Redaktor naczelna 
„Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”
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XVI Zjazd Sprawozdawczy Lubelskiej OIIB
7 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbył się XVI Zjazd Spra-
wozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Uczestniczyło w nim 90 ze 103 dele-
gatów, co stanowiło 87,4% uprawnionych. Okręgowa 
Rada LOIIB uzyskała absolutorium.

Zjazd otworzył Wojciech Szewczyk, przewodniczący Okrę-
gowej Rady LOIIB, który przywitał uczestniczących w obradach 
delegatów oraz przybyłych gości. Prowadzenie obrad powie-
rzono Prezydium, w skład którego weszli: Tomasz Grzeszczak, 
przewodniczący i Anna Krasnodębska-Ciołek oraz Iwona Żak, 
członkowie. 

W obradach lubelskiego zjazdu uczestniczył Andrzej Roch 
Dobrucki, prezes PIIB. W swoim wystąpieniu prezes poinfor-
mował zebranych o pracach PIIB w związku z Kodeksem ur-
banistyczno-budowlanym oraz o ustawie o architektach i in-
żynierach budownictwa. Wspomniał o uwagach zgłoszonych 

W związku z jubileuszem 10–lecia funkcjonowania biulety-
nu „Lubelski Inżynier Budownictwa”, który wydawany jest przez 
Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, członkowie 

Rady Programowej czasopisma i redaktor 
naczelna – Urszula Kieller-Zawisza zostali 
uhonorowani okazjonalnymi statuetkami.

Przewodniczący LOIIB omówił działal-
ność Okręgowej Rady w 2016 r., a realiza-
cję budżetu przedstawił Zbigniew Mitura, 
skarbnik. Sprawozdania z działalności orga-
nów statutowych omówili ich przewodni-
czący. Delegaci zatwierdzili sprawozdania 
i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie. 
Następnie Przewodniczący OR LOIIB zre-
ferował „Program działalności LOIIB na 
2017 rok”, a skarbnik izby omówił propozy-
cję budżetu. Zarówno program działań, jak 
i budżet na 2017 r. zostały zatwierdzone.

W zjeździe wzięli udział także zaproszeni goście m.in.: Dariusz 
Balwierz, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Piotr 
Matyś z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Anna Halicka – 
prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym 
Politechniki Lubelskiej, Kazimierz Widysiewicz, prezes PTM Lublin, 
Stanisław Schodziński, dyrektor GDDKiA Oddział Lublin.

przez samorząd zawodowy uwzględniających realia wyko-
nywania zawodu przez inżynierów budownictwa. Prezes 
PIIB omówił także przebieg konferencji pt. „Etyka i odpowie-
dzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamen-
tem zaufania społecznego”. Podkreślił, że od nas samych wiele 
zależy, jak jesteśmy postrzegani przez społeczeństwo.

Przewodniczący Lubelskiej OIIB 
Wojciech Szewczyk w przemówieniu 
zwrócił uwagę nie tylko na działalność 
izby w minionym roku, ale w związku 
z jej 15-leciem, nawiązał do lat poprzed-
nich. Dla przykładu podał, że liczba 
członków lubelskiej izby wzrosła w tym 
okresie prawie dwukrotnie i nadano 
3818 uprawnień budowlanych. Podzię-
kował także za pomoc i współpracę 
wszystkim delegatom tej kadencji. 

W czasie zjazdu wyróżniającym się 
w działalności na rzecz naszego samo-
rządu członkom wręczono Złote Odznaki 
Honorowe PIIB. Otrzymali je: Teresa Ste-
faniak, Krzysztof Jurycki i Bolesław Matej. 

Członkowie LOIIB odznaczenie Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB

Członkowie zjazdowej komisji Uchwał i Wniosków

Delegaci podczas obrad

Samorząd zawodowy
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Spotkanie powiatowe członków LOIIB w Biłgoraju
28 kwietnia 2017 r. w Centrum Turystyki Wiejskiej w miejscowości Gliny 
k/Biłgoraja odbyło się spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków LOIIB 
z terenu powiatu biłgorajskiego.

W spotkaniu udział wzięło 63 osoby, 
w tym członkowie LOIIB oraz zaproszeni 
goście. Wśród nich m.in. Stanisław Żmijan – 
poseł na Sejm RP, Małgorzata Suchora  
 Robert Lenarcik – przedstawiciele UW 
w Lublinie, Dariusz Balwierz – Lubelski Wo-
jewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Kazimierz Paterak – starosta biłgorajski, 
Jarosław Piskorski – wicestarosta biłgoraj-
ski, Michał Dec – z-ca burmistrza Biłgoraja, 
Jerzy Ziemiński – kierownik Wydziału Bu-
downictwa i Architektury Starostwa Po-
wiatowego w Biłgoraju, Jerzy Sosnowski – 
kierownik referatu prowadzenia inwesty-
cji UM Biłgoraj, Krystyna Król – Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bił-
goraju, Stanisław Schodziński – dyrektor 
GDDKiA Oddział w Lublinie, Kazimierz Kiet-
liński – kierownik rejonu Zamość GDDKiA 
Oddział w Lublinie, Marian Nagórny – przed-
stawiciel PRDiM w Tomaszowie Lubelskim. 

Lubelską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa reprezentowali: Wojciech 
Szewczyk – przewodniczący i Joanna 
Gieroba – wiceprezes Krajowej Rady PIIB 
i z-ca przewodniczącego OR LOIIB, Jerzy 
Kamiński – sekretarz OKK, Kazimierz Stel-
maszczuk – OROZ, Władysław Król – prze-
wodniczący OSD, Zbigniew Szcześniak – 
dyrektor biura LOIIB i Arkadiusz Koralewski – 
główny specjalista do spraw szkolenia.

Spotkanie otworzył Wojciech Szewczyk, 
przewodniczący OR LOIIB witając przyby-
łych członków samorządu i zaproszonych 
gości. Następnie głos zabrała Joanna Gieroba, 
która zapoznała zebranych z działalnością 
organów statutowych OR LOIIB. Omówi-
ła funkcjonowanie członków samorządu 
w powiecie biłgorajskim oraz nawiązała do 
przeprowadzonych w ubiegłym roku szko-

leń. Zaznaczyła, że w przeprowadzonych 
24 szkoleniach udział wzięło 2400 osób, 
co stanowi 45% członków LOIIB. Ponadto 
poinformowała o możliwości otrzymania 
zapomóg losowych w trudnych sytua-
cjach życiowych oraz o planowanym na 
2 września br. spotkaniu szkoleniowo-inte-
gracyjnym w Lublinie, zapraszając zebra-
nych do udziału.

Starosta biłgorajski Kazimierz Paterak 
w swoim wystąpieniu przedstawił dotych-
czasowe osiągnięcia inwestycyjne powiatu, 
podkreślając zwłaszcza działalność w zakre-
sie drogowym, ochrony zdrowia i w oświa-
cie. Podkreślił, że w 2017 r. na inwestycje 
drogowe zaplanowano 25 mln zł, związane 
z ochroną zdrowia 10–12 mln zł, natomiast 
na oświatę – 22 mln zł. Fundusze te stano-
wić będą środki własne, dopłaty z fundu-
szy europejskich i budżetu państwa oraz 
dotacje gmin.

Zastępca burmistrza Biłgoraja Michał 
Dec omówił osiągnięcia inwestycyjne miasta 
w ostatniej dekadzie. Stwierdził, że wybudo-
wano m.in. 25 km dróg obwodowych, 20 km 
ścieżek rowerowych, halę sportowo-widowi-
skową i centrum kultury. Co piąta złotówka 
z budżetu przeznaczona jest na inwestycje.

Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan 
dziękując za zaproszenie, życzył zebranym 
pomyślności, a władzom powiatu i miasta 
skuteczności w realizacji zamierzeń. Zapo-
znał uczestników z pracami legislacyjnymi 
sejmowej Komisji Infrastruktury. Wspomniał 
o trudnościach występujących przy opra-
cowaniu kodeksu urbanistyczno-budowla-
nego. Miał nadzieję, że w tym roku uda się 
wszystko pozytywnie dokończyć. Wyraził 
zdanie, że pomimo różnych perturbacji, 
zawód inżyniera budownictwa pozostanie 

zawodem zaufania publicznego.
W dalszej części spotkania sprawozda-

nie z działalności organów statutowych 
LOIIB złożyli: Jerzy Kamiński, Kazimierz Stel-
maszczuk i Władysław Król. Wykład o zmia-
nach w prawie budowlanym wygłosił Jerzy 
Ziemiński, kierownik Wydziału Budowni-
ctwa i Architektury Starostwa Powiatowego 
w Biłgoraju.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego w Biłgoraju Krystyna Król odniosła się 
do zmian w prawie budowlanym w aspek-
cie ułatwień dotyczących stosowania pra-
wa. Zapoznała zebranych z najczęstszymi 
nieprawidłowościami występującymi przy 
wykonywaniu inwestycji. Należą do nich: 
niezgodność w lokalizacji i wymiarach, nie-
właściwe wyniesienie budynku nad istnieją-
cy teren, brak dostępności dla osób niepeł-
nosprawnych. Zwróciła uwagę na obowiązki 
kierownika budowy, szczególnie na rzetelne 
prowadzenie dokumentacji budowy.

W czasie dyskusji Wojciech Szewczyk 
poinformował, że pod koniec tego roku 
odbędą się spotkania obwodowe i wybo-
ry delegatów na Zjazd Sprawozdawczo- 
Wyborczy LOIIB. Przewodniczący zaapelo-
wał o szeroki w nich udział członków lubel-
skiej izby. 

RYSZARD DOBROWOLSKI (RED.)
Fot. Ryszard Dobrowolski

Uczestnicy spotkania powiatowego w Biłgoraju

Przemawia J. Gieroba, wiceprezes KRPIIN

Samorząd zawodowy
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I. InfOrmacje OgóLne 
W 2016 roku Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby Inży-

nierów 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 
5. Krzysztof Jurycki 
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 
V – 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 
3. Zbigniew Mitura – Komisja Medalu Honorowego PIIB

Ogółem w 2016 roku odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady 
LOIIB i 6 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. W okresie sprawo-
zdawczym Okręgowa Rada podjęła 7 uchwał w sprawach formal-
no-prawnych, natomiast skład orzekający Okręgowej Rady podjął 
797 uchwał w sprawach członkowskich. Prezydium Okręgowej 
Rady podjęło 3 uchwały. Podejmowane uchwały realizowane były 
na bieżąco i w terminach określonych harmonogramami.

LOIIB w LIcZBach

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w LOIIB czyn-
nych było 6076 członków. Ogólnie klasyfikujemy się na 9. miejscu 
w kraju pod względem liczby członków na 16 okręgowych izb. 

Liczba członków LOIIB w poszczególnych branżach przedstawiała 
się następująco: 

» budownictwo ogólne BO – 2761 osób (45,45%),

» instalacje sanitarne IS – 1137 osób (18,71%),

» instalacje elektryczne IE – 1132 osoby (18,63%),

» budownictwo drogowe BD – 638 osób (10,50%),

» budownictwo kolejowe BK – 132 osoby (2,17%), 

» budownictwo mostowe BM – 98 osób (1,61%), 

» budownictwo wodno-melioracyjne WM – 92 osoby (1,52%),

» budownictwo telekomunikacyjne BT – 82 osoby (1,3%),

» budownictwo hydrotechniczne BH – 2 osoby (0,03%),

» budownictwo wyburzeniowe BW – 2 osoby (0,03%).

Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa re-
alizowana jest przez biuro Izby zatrudniające na dzień 
31.12.2016 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 wydaw-
nictwa techniczne, czasopisma branżowe i płyty CD z referatami 
z konferencji naukowo-technicznych. Izba posiada stronę inter-
netową: www.lub.piib.org.pl, na której zamieszczone są infor-
macje o strukturze i działalności bieżącej LOIIB, aktualności oraz 
druki do pobrania. Na dzień 31.12.2016 roku 98,23% członków 
LOIIB uaktywniło konta elektroniczne. W 2016 roku z elektronicz-
nej biblioteki norm budowlanych PKN udostępnionych na por-
talu PIIB skorzystało 1989 członków LOIIB, natomiast ze szkoleń 
e-learningowych 619 członków. 

InweStycje w rOku 2016

W 2016 roku wykonano nowe przyłącze instalacji wodocią-
gowej i kanalizacji sanitarnej do budynku oraz roboty brukarskie 
w pasie szerokości około 4 m od strony południowej i wschodniej 
budynku LOIIB przy ul. Bursaki 19 w Lublinie. Dokonano zakupu 
III piętra budynku od firmy Makrochem. Obecnie LOIIB jest właści-
cielem całego obiektu.

II. PrOgram Pracy OkręgOwej rady LOIIB na 2016 rOk

Uchwałą nr 253/16 przyjęto Program pracy Okręgowej Rady 
LOIIB na rok 2016. Program zawierał 9 zadań do realizacji. Tema-
tycznie zadania obejmowały: 

1. Realizację programu szkoleń dla członków LOIIB w 2016 roku. 

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

3. Organizację XV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB. 

4. Realizację uchwał i wniosków z XV Zjazdu Sprawozdawczego 
LOIIB. 

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

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

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady LOIIB za 2016 rok

Samorząd zawodowy
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» prawno-regulaminowego, 
» 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 powiatach. 

8. Kontynuację współpracy z samorządami zawodowymi, 
terenowymi i Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi 
NOT, Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym Lublin, Targa-
mi Lublin S. A., Lubelskim Klubem Biznesu, Państwową In-
spekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie. 

9. Wydawanie biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”. 

ad. 1. realizacja programu szkoleń dla członków LOIIB 

W 2016 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu ds. dosko-
nalenia zawodowego i szkoleń LOIIB, 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 poziomu szkoleń, uwzględ-
niając ustalenia posiedzeń KUDZ PIIB. Działania zespołu skierowano 
na realizację zadania nr 1 Programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 
2016 rok, tj. realizację programu szkoleń dla członków LOIIB. Reali-
zując ten punkt przeprowadzono w 6 branżach 74 szkolenia, w któ-
rych łącznie uczestniczyło 2761 osób. Podjęto współpracę z wielo-
ma firmami (Budosprzęt Bytom, Orgbud Serwis Poznań, Wkręt-Met, 
Drotest Sp. J., Prolab, Klimor, Telkom-Telmor, Inexim, Elko-Bis, 
Ramza, Sto, Mall), stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi 
SNT-NOT (PZITB O/Lublin, SITK O/Lublin, SEP O/Lublin i SITWM 
O/Lublin), a także z osobami fizycznymi będącymi wykładowcami. 
Większość szkoleń przeprowadzono we współpracy ze Stowarzy-
szeniami Naukowo-Technicznymi NOT, pozostałe organizowane 
były samodzielnie przez LOIIB. 

W ramach szkoleń w branży drogowej w dniu 22.10.2016 roku 
zorganizowano wycieczkę techniczną po północnej części ob-
wodnicy Lublina, w której uczestniczyło 13 naszych członków.

Liczba przeszkolonych w poszczególnych branżach przedsta-
wia się następująco: 

» konstrukcyjno-budowlana – 41 szkoleń – 1338 osób prze-
szkolonych 

» instalacyjna sanitarna – 4 szkolenia – 86 osób przeszkolonych
» instalacyjna elektryczna – 6 szkoleń – 191 osób przeszko-

lonych 
» inżynieryjna drogowa – 5 szkoleń – 111 osób przeszkolonych 
» inżynieryjna wodno-melioracyjna – 2 szkolenia – 115 osób 

przeszkolonych
» instalacyjna telekomunikacyjna – 1 szkolenie – 11 osób 

przeszkolonych 
» wielobranżowe – 15 szkoleń – 909 osób przeszkolonych 

Odbyły się także trzy spotkania integracyjno-szkoleniowe 
(w Janowie Lubelskim, Puławach i Hrubieszowie), w których udział 
wzięły 154 osoby. Łącznie w szkoleniach w 2016 r. uczestniczyło 
2915 osób. Szkolenia odbywały się w Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Chełmie, Zamościu i Puławach. Miały one charakter głównie bran-
żowy (branże: BO, IS, IE, BD, WM, BT), jak również wielobranżowy 
(dwa tematy z zakresu prawa budowlanego).

Na szkoleniach przeprowadzonych przy udziale SNT-NOT 
obecne były 2543 osoby, w tym 2139 osób w branży BO i wie-
lobranżowe: 191 osób IE, 115 osób WM i 98 osób BD. Stanowi to 
ponad 92% wszystkich osób przeszkolonych w 2016 roku w szko-
leniach branżowych. Koszt przeszkolenia jednej osoby wynosi 
123 zł brutto (na podstawie zawartych umów). 

Łączny koszt zorganizowanych w 2016 roku szkoleń branżo-
wych wyniósł 309 320,93 zł, co w przeliczeniu na jedną przeszko-
loną osobę daje kwotę 112,03 zł. W kosztach tych uwzględniono 
umowy z SNT NOT, wynajęcie sal konferencyjnych, wykładowców, 
catering, przygotowanie materiałów szkoleniowych, delegacje, 
wysyłkę zaproszeń i świadectw uczestnictwa.

W roku 2016 w ramach szkoleń branżowych zostało przeszkolo-
nych ponad 45% wszystkich czynnych członków LOIIB, a uwzględ-
niając spotkania powiatowe liczba przeszkolonych przekracza 
48%. W tym roku wzrost liczby uczestników szkoleń branżowych 
w stosunku do roku ubiegłego wyniósł 7,5% (o 191 osób więcej). 

ad. 2. Postępowania kwalifikacyjne 
i egzaminy na uprawnienia budowlane 

W 2016 roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjonowała 
w następującym składzie osobowym: 

» dr inż. Wiesław Nurek – przewodniczący, specjalność 
konstrukcyjno-budowlana 

» mgr inż. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący, specjalność 
mostowa 

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

» inż. Jerzy Kamiński – sekretarz, specjalność konstrukcyjno- 
budowlana 

» inż. Andrzej Adamczuk – specjalność instalacyjna sanitarna 
» mgr inż. Stanisław Bicz (do 06.12.2016 r.) – specjalność 

konstrukcyjno-budowlana 
» inż. Lech Dec – specjalność instalacyjna sanitarna 
» mgr inż. Grzegorz Dębowski – specjalność instalacyjna elektryczna
» mgr inż. Dariusz Flak – specjalność drogowa 
» dr hab. inż. Anna Halicka – specjalność konstrukcyjno- 

budowlana 
» dr inż. Bolesław Horyński – specjalność instalacyjna elek-

tryczna 
» mgr inż. Maria Kosler – specjalność kolejowa 
» mgr inż. Stanisław Plechawski – specjalność konstrukcyjno-

budowlana 
» inż. Edward Woźniak – specjalność instalacyjna elektryczna 

Poza ww. w przeprowadzaniu egzaminów na uprawnienia 
jako członkowie poszczególnych komisji brali udział:

» specjalność konstrukcyjno-budowlana – inż. Janusz Fronczyk 

» specjalności drogowa – mgr inż. Andrzej Łakomy 
i mgr inż. Edward Wilczopolski 

» specjalność mostowa – mgr inż. Krzysztof Suraj 

» specjalność kolejowa – mgr inż. Romuald Czekalski 
i mgr inż. Ireneusz Krupa. 

Działalność OKK w problematyce prawnej wspomagali: 
mgr Wojciech Boryc i mgr Michał Karwat.

W minionym roku przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne 
dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych: 

Samorząd zawodowy
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I w maju i II w listopadzie. W sesji majowej zdawało 255 kandydatów, 
a uprawnienia uzyskało 197 osób, co stanowi 77,3%. Natomiast 
w listopadowej sesji na 215 zdających zdało 164, tj. 76,3%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku uprawnienia 
uzyskało: 

» konstrukcyjno-budowlanej – 150 osób 
» inżynieryjnej drogowej – 48 osób 
» inżynieryjnej mostowej – 7 osób 
» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 4 osoby 
» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 2 osoby 
» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 3 osoby 
» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 4 osoby
» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 79 osób 
» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 64 osoby 

Łącznie w roku 2016 uprawnienia budowlane zostały przyznane 
361 osobom na ubiegających się 470 osób, tj. 76,8%. OKK wstępnie 
oceniła jeden wniosek kandydata na rzeczoznawcę. W wyniku dal-
szego postępowania przez KKK kandydat uzyskał ten 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 (Andrzej Pichla, Jerzy Kamiń-
ski i Wiesław Nurek) brało udział w szkoleniu razem z członkami 
KKK w miejscowości Falenty. 

Przewodniczący OKK wydał 8 zarządzeń, które dotyczyły składu 
zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz składów orzekają-
cych na poszczególne sesje, a także brał udział w zebraniach informa-
cyjno-szkoleniowych KKK dot. nowych zasad kwalifikacji i przepro-
wadzania egzaminów (dwukrotnie w Warszawie i raz w Szczyrku). 

ad. 3. Organizacja XV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 

W dniu 15 kwietnia 2016 roku odbył się XV Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. W obradach zjazdu wzięło udział 89 delegatów spośród 
105 uprawnionych do głosowania (84,76%). Na zjeździe byli obecni 
zaproszeni goście reprezentujący Krajową Radę PIIB, wojewódzkie 
organy administracji budowlanej, samorządy zawodowe oraz sto-
warzyszenia naukowo-techniczne. Obrady przebiegały zgodnie 
z przyjętym porządkiem. W trakcie zjazdu przedstawiono spra-
wozdania Okręgowej Rady oraz organów statutowych LOIIB za 
rok 2015, podjęto uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych 
sprawozdań oraz udzielono absolutorium Okręgowej Radzie Lubel-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uchwalono także bu-
dżet LOIIB na rok 2016. Koszt organizacji zjazdu wyniósł 38 295,64 zł.

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

W czasie obrad XV Zjazdu LOIIB rozpatrzono i przyjęto 
16 uchwał. Dotyczyły one porządku i regulaminu obrad, spraw 
formalnych i organizacyjnych oraz gospodarki finansowej LOIIB.

Podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB delegaci 
przyjęli 6 wniosków: 

» Wniosek nr 1 OKR LOIIB. Zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego Okręgowej Rady LOIIB za 2015 rok. Wniosek został 
przyjęty Uchwałą nr 8/Z/16. 

» Wniosek nr 2 OKR LOIIB. Udzielenie absolutorium Okrę-
gowej Radzie LOIIB za działalność w 2015 roku. Wniosek 
został przyjęty Uchwałą nr 13/Z/16. 

» Wniosek nr 3, delegat Kazimierz Imbor – mandat nr 30. 
W indywidualnych przypadkach rozpatrywać możliwość 
większych dofinansowań do konferencji, kursów organizo-
wanych w Polsce i ich krotność, np. co 1 rok, również przez 
stowarzyszenia. Wniosek skierowano do Okręgowej Rady. 
Wniosek realizowany zgodnie z regulaminem i zasadami 
przyjętymi przez Okręgową Radę LOIIB. 

» Wniosek nr 4, delegat Leszek Boguta – mandat nr 6. Wy-
odrębnić z prawa budowlanego budowle regulacyjne, któ-
rych konstrukcja nie jest stale związana z gruntem. Kon-
strukcja tych budowli jest elastyczna, stosowane materiały 
to wiklina i kamień naturalny. Budowle pracują w różnych 
warunkach hydrodynamicznych, narażone są również na 
działanie spływających lodów. Organy kontrolne, tj. nad-
zory budowlane, działając w oparciu o prawo budowlane 
wymagają niejednokrotnie spełniania warunków wynika-
jących z tego prawa, np. badań geologicznych w miejscach 
usytuowania tych budowli. Warunki dot. konstrukcji tych 
budowli oraz zakres badań technicznych winno regulo-
wać prawo wodne. Wniosek skierowano na Krajowy Zjazd. 
Wniosek został przyjęty do realizacji na XV Krajowym Zjeź-
dzie PIIB. 

» Wniosek nr 5, delegat Władysław Król – mandat nr 45. 
Zobowiązać Krajową Radę PIIB do zamówienia fachowej 
analizy i zaleceń dotyczących sposobów kształtowania 
cen na usługi świadczone przez członków Izby, szczegól-
nie w zakresie pełnionych samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie. Wniosek skierowano do Krajowej 
Rady PIIB. Wniosek jest realizowany. Przed XV Krajowym 
Zjazdem PIIB powołany został przez Krajową Radę PIIB – 
Komitet programowy, którego celem było przygotowa-
nie i przedstawienie na Krajowym Zjeździe problematyki 
„Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu in-
żyniera budownictwa?”. Zagadnienia poruszone we wnio-
sku zostały umieszczone w opracowaniu „Uwarunkowania 
ekonomicznie wykonywania zawodu inżyniera budowni-
ctwa”. Na XV Krajowym Zjeździe podjęto decyzję, że prace 
nad tym materiałem zawartym w opracowaniu będą kon-
tynuowane.

» Wniosek nr 6, Józef Mazur – mandat nr 57. Spotkania szkole-
niowo-informacyjne powiatowe organizować 1 raz w roku. 
Rada określi minimalną ilość członków niezbędną do odbycia 
ww. spotkań w ramach posiadanych możliwości finansowych 
i technicznych. Wniosek skierowano do Okręgowej Rady. 
Wniosek jest realizowany. W 2016 roku odbyły się 3 spotkania: 
w Janowie Lubelskim, Puławach i Hrubieszowie. 

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 IMI
4. Małgorzata Jaroszyńska – II operator sieci IMI
5. Wojciech Boryc – prawnik 

Samorząd zawodowy
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Celem działania zespołu jest wstępna ocena spełnienia wyma-
gań dla uzyskania prawa do wykonywania świadczeń usług trans-
granicznych przez inżyniera, obywatela państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej. 

W minionym 2016 roku do zespołu wpłynęły dwa wnioski 
o tymczasowy wpis na listę członków LOIIB. Po przedstawieniu 
wymaganych dokumentów przez wnioskodawców zostało im wy-
stawione stosowne zaświadczenie. 

5.2. Zespół prawno-regulaminowy 

Podstawę prawną funkcjonowania zespołu stanowi uchwała 
Nr 393/06 Okręgowej Rady LOIIB z 23.05.2006 roku oraz Regula-
min pracy zespołu, przyjęty przez Prezydium Rady LOIIB w dniu 
29.12.2006 roku, oraz uchwała nr 03/P/10 z 11.05.2010 roku Prezy-
dium Okręgowej Rady 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 2016 roku odbyły się 3 posiedzenia zespołu. Niezależnie od 
posiedzeń członkowie zespołu informowani byli drogą elektro-
niczną o projektach zmian w ustawach i rozporządzeniach oraz 
propozycjach i zmianach w podstawowych dokumentach PIIB. 
Przedmiotem prac zespołu była tematyka skorelowana z podej-
mowanymi pracami przez Komisję PR PIIB w zakresie opiniowa-
nia i wypracowywania stanowiska 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, 

» Kodeks urbanistyczno-budowlany, 
» ustawy o zmianie ustawy O wyrobach budowlanych, 
» ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
» ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 
» rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub 
rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku miesz-
kalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym pra-
wie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, 

» rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie.

Część z tych projektów, po zmianach i korektach wracała do 
ponownego opiniowania. Dotyczyło to Kodeksu urbanistyczno- 
budowlanego. Wypracowane opinie i stanowiska przedstawiane 
były do akceptacji na posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady 
lub Okręgowej Rady LOIIB. Ponadto przewodniczący zespołu 
uczestniczył w spotkaniach konsultacyjnych z udziałem przed-
stawicieli Ministerstwa Infrastruktury w sprawie Kodeksu urba-
nistyczno-budowlanego, które odbyły się: dnia 25 października 
2016 r. w siedzibie PIIB w ramach Komitetu Problemowego B-21 
i 15 listopada 2016 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, 

z udziałem pana Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 

Niezależnie od powyższego, przedmiotem obrad i prac zespołu 
były tematy związane z działalnością statutową Izby, a dotyczyły one: 

» udziału w organizacji XV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 
od strony prawno-regulaminowej, m.in. przygotowanie re-
gulaminu zjazdu oraz porządku obrad,

» analizy wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Sprawo-
zdawczym LOIIB, 

» analizy wniosków, które LOIIB przekazała do Krajowej Rady 
PIIB do rozpatrzenia i zajęcia stanowiska przez Komisję 
Prawno-Regulaminową PIIB, 

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

Zespół włączył się w organizację oraz udział w spotkaniach 
szkoleniowo-integracyjnych naszej Izby w Janowie Lubelskim, 
Puławach i Hrubieszowie. W okresie sprawozdawczym zespół na 
bieżąco rozpatrywał sprawy i pisma, jakie wpłynęły do naszej Izby, 
a dotyczyły tematyki przypisanej zespołowi regulaminem. W znacz-
nej części związane były z przepisami ustaw: Prawo budowlane 
i O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie oraz podstawowych dokumentów Izby. 

5.3. Zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń

W 2016 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 roku 2016 odbyły się cztery posiedzenia zespołu, na któ-
rych omawiano zagadnienia związane z organizacją szkoleń 
dla członków Izby, w tym działania zmierzające do zwiększenia 
atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczestników i podniesienia 
poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia Komisji Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa. Działania zespołu skierowane były na realizację zadania nr 1 
Programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2016 rok. Realizując ten 
punkt przeprowadzono 77 różnych branżowych szkoleń dla człon-
ków LOIIB, łącznie ze spotkaniami integracyjno-szkoleniowymi, 
w których uczestniczyło łącznie 2915 osób. 

5.4. Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych 

W 2016 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 do 6 grudnia 2016 r. 
» mgr Michał Karwat – prawnik 

Samorząd zawodowy
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b) konstrukcyjno-budowlanej – BO 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» mgr inż. Stanisław Bicz – członek do 6 grudnia 2016 r. 
» 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. Andrzej Pichla – członek 
» 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 wpłynęły 43 wnioski, z czego rozpatrzono 
42 wnioski udzielając pisemnej odpowiedzi, jeden wniosek wyco-
fano. Wnioski dotyczyły następujących specjalności: 

» architektonicznej – 1
» konstrukcyjno-budowlanej – 18 
» inżynieryjnej drogowej – 3 
» inżynieryjnej kolejowej – 2 
» instalacyjnej sanitarnej – 7 
» instalacyjnej telekomunikacyjnej – 1
» instalacyjnej elektrycznej – 9 
» mostowej – 1 
» budownictwa wodnego i melioracji – 1

W porównaniu z latami ubiegłymi liczba wniosków zmalała 
(w 2014 roku – 85 wniosków, a w 2015 roku – 75 wniosków).

5.5. Zespół ds. zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług 
na rzecz LOIIB
W roku 2016 zespół działał w składzie: 

1. Zbigniew Mitura – przewodniczący 
2. Jan Ludwik Ziółek – członek 
3. Arkadiusz Koralewski – członek 
4. Wojciech Boryc – prawnik 

W roku 2016 odbyło się jedno posiedzenie zespołu, na którym 
omawiano sprawę wyboru wykonawcy na wykonanie robót bu-
dowlanych związanych z wykonaniem: 

» przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku 
Bursaki 19 w Lublinie 

» robót brukarskich w pasie o szerokości ok. 4 m od strony 
południowej i wschodniej przy budynku Bursaki 19 w Lub-
linie. 

Po analizie złożonych ofert zdecydowano się na wybór wyko-
nawców podobnych robót dla firmy ELKABEL (współużytkownika 
części terenu), co miało duże znaczenie ze względów technicz-
nych i technologicznych. 

ad. 6. Organizacja spotkania integracyjnego 
z okazji dnia Inżyniera Budownictwa 

Zgodnie z ustaleniami i decyzjami podjętymi przez OR LOIIB 
spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji „Dnia Budowla-
nych” i „Dnia Inżyniera Budownictwa” odbyło się dnia 3 września 
2016 roku w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym „Etiuda” przy 
ul. Nałęczowskiej, Szerokie 123. W spotkaniu udział wzięło około 
400 członków LOIIB z całego województwa oraz goście reprezen-
tujący: władze wojewódzkie, samorządowe, Politechnikę Lubelską, 
stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz organizacje współpracu-
jące z lubelską Izbą. Przybyło także dwóch przedstawicieli z zaprzy-
jaźnionych okręgowych izb: Józef Kluska ze Śląskiej OIIB i Roman 
Lulis z Mazowieckiej OIIB. Uroczystość była podzielona na dwie 
części organizacyjne: oficjalną oraz blok rekreacyjno-rozrywkowy. 
Podczas pierwszej odznaczono trzech członków LOIIB: Zbigniewa 
Dobrowolskiego, Józefa Koszuta i Władysława Rawskiego, Złotymi 
Odznakami Honorowymi PIIB. Uhonorowano także 24 osoby świę-
tujące 50-lecie nadania uprawnień budowlanych. Każdy otrzymał 
pismo gratulacyjne od Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB 
i okolicznościową statuetkę, specjalnie przygotowaną na tę okazję. 
W tej części spotkania dokonano także rozstrzygnięcia konkursu 
na najlepsze prace dyplomowe wykonane na kierunku Budowni-
ctwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale 
Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej w roku akademi-
ckim 2015/2016. W komisji konkursowej uczestniczyli przedsta-
wiciele LOIIB i ocenie poddano inżynierskie oraz magisterskie 
prace dyplomowe. Wręczenia nagród dokonali: Anna Halicka, 
prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym, 
Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska i Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich na Wydziale 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Blok rekrea-
cyjno-rozrywkowy rozpoczął występ Formacji Tańca Towarzyskie-
go Gamza z Politechniki Lubelskiej. Następnie uczestnicy spot-
kania mogli wziąć udział w licznych konkursach indywidualnych 
oraz zespołowych. Na zakończenie obchodów odbył się pokaz 
sztucznych ogni.

W ramach realizacji spotkań integracyjnych w dniu 11 czerwca 
2016 roku odbyły się I zawody wędkarskie o puchar Przewodniczą-
cego LOIIB na terenie łowiska przy zbiorniku wodnym Zakładów 
Azotowych w Puławach. Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników. 
Najlepszym wędkarzem okazał się Andrzej Chmielowski z Puław. 
Wszyscy zawodnicy uhonorowani zostali wędkarskimi upominka-
mi. 

Ad. 7. Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w powiatach

Od 2014 roku Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
organizuje dla swoich członków w powiatach spotkania integra-
cyjne z przedstawicielami Okręgowej Rady i organów statutowych 
LOIIB oraz z reprezentantami władz powiatowych i wojewódzkich. 

Samorząd zawodowy
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W 2016 roku odbyły się trzy takie spotkania: 25 maja w Janowie 
Lubelskim, 10 czerwca w Puławach i 21 października w Hrubieszo-
wie. Udział w nich brali: przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlane-
go, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Starostw 
Powiatowych: w Janowie Lubelskim, w Puławach i w Hrubieszowie 
oraz Urzędów Miast: Janów Lubelski, Puławy i Hrubieszów. Prezy-
dium Okręgowej Rady LOIIB reprezentowali: Wojciech Szewczyk – 
przewodniczący Okręgowej Rady LOIIB, Joanna Gieroba i Teresa 
Stefaniak – zastępcy Przewodniczącego Okręgowej Rady LOIIB. 
W obradach uczestniczyli także przedstawiciele organów statu-
towych lubelskiej Izby – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego. W ww. spotkaniach łącznie uczestniczyło 
około 200 osób, w tym 154 członków LOIIB mieszkających i pracu-
jących na terenie wybranego powiatu. W trakcie obrad dyskutowa-
no o zmianie prawa budowlanego, uwzględniającego zagadnienie 
zgłoszeń na budowę oraz o nowelizacji prawa budowlanego w pro-
cesach inwestycyjnych, poruszano tematy dotyczące wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych, etyki oraz odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej i zawodowej w budownictwie, dyskutowano 
o współpracy członków LOIIB z przedstawicielami terenowej ad-
ministracji państwowej i samorządowej, a także omawiano plany 
inwestycyjne każdego z odwiedzonych powiatów.

ad. 8. kontynuacja współpracy z samorządami 
zawodowymi, terenowymi i Stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi nOt, Polskim towarzystwem 
mieszkaniowym Lublin, targami Lublin S. a., 
Stowarzyszeniem Lubelski klub Biznesu, 
Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Lublinie.

W 2016 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,
» Państwowa Inspekcja Pracy 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, 

» udziału ww. stowarzyszeń, organizacji i organów w przed-
sięwzięciach organizowanych przez LOIIB.

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Lublinie 

Udział przedstawicieli Okręgowej Rady LOIIB w konferencjach 
oraz innych wydarzeniach zorganizowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie w tym: 
Konkurs wiedzy o bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
o profilu budowlanym. W dniu 26 kwietnia 2016 roku w siedzibie 
LOIIB w Lublinie przy ul. Bursaki 19 odbyła się 7. edycja konkursu 
wiedzy o bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu bu-
dowlanym. Był to II etap konkursu – międzyszkolny (wojewódzki). 
Organizatorami konkursu w roku 2016 były: Państwowa Inspekcja 
Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie i Lubelska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa. Celem konkursu jest populary-
zowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zawodach budowlanych, 
przyszłych pracowników i kadry budownictwa. 

Spotkania Rady ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie
Przedstawiciele Okręgowej Rady LOIIB wchodzą w skład Rady 

ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie działającej przy Okrę-
gowym Inspektorze Pracy w Lublinie. W dniu 22 czerwca 2016 r. 
w sali konferencyjnej, w siedzibie LOIIB odbyło się kolejne spotka-
nie członków rady, w którym uczestniczyli przedstawiciele LOIIB. 
Głównym tematem spotkania były problemy związane z usuwa-
niem i gospodarką azbestem. Tematom dotyczącym azbestu po-
święcona była również konferencja pn. „Praca z azbestem – aspek-
ty zdrowotne, prawne i środowiskowe”, która miała miejsce w dniu 
22 listopada 2016 roku i była zorganizowana przez PIP Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Lublinie, Wydział Budownictwa i Architektury 
Politechniki Lubelskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego. W konferencji uczestniczyli członkowie Prezydium 
Okręgowej Rady oraz członkowie LOIIB. W dniu 25 listopada 2016 r. 
członkowie Prezydium Okręgowej Rady LOIIB uczestniczyli 
w uroczystej gali wieńczącej działalność prewencyjną Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Lublinie. Podczas uroczystości laureatom 
konkursów oraz programów prewencyjnych wręczone zostały 
nagrody i wyróżnienia za rok 2016. Gala zorganizowana została 
w salach Muzeum Lubelskiego na Zamku i miała charakter bardzo 
uroczysty.

Współpraca z Politechniką Lubelską

Kontynuowana była współpraca LOIIB z Politechniką Lubelską. 
Przedstawiciele Okręgowej Rady LOIIB uczestniczyli w pracach: 

» Konwentu Politechniki Lubelskiej – Joanna Gieroba, 

» Komisji ds. jakości nauczania na Wydziale Inżynierii Środo-
wiska – Janusz Iberszer 

» Komisji ds. jakości nauczania na Wydziale Budownictwa 
i Architektury – Janusz Iberszer.

LOIIB była patronem konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
w roku akademickim 2015/16 wykonane przez studentów Wy-
działu Budownictwa i Architektury oraz Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Lubelskiej. Przedstawiciele LOIIB biorą udział 
w pracach komisji konkursowej. Przedstawiciele LOIIB uczestniczyli 
w konferencji Ochrona Środowiska i estetyka w budownictwie 
komunikacyjnym organizowanej przez Katedrę Dróg i Mostów 
WBiA PL, która odbyła się w dniach 27–29 kwietnia 2016 roku. 
Przedstawiciele OR LOIIB uczestniczyli w uroczystej inauguracji 
roku akademickiego 2016/17 organizowanej w dniu 3 październi-
ka 2016 roku przez Wydział Budownictwa i Architektury Politech-
niki Lubelskiej. 

Samorząd zawodowy
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Współpraca ze stowarzyszeniami 
W dniu 10 października 2016 r. w Dworku Kościuszków na 

terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie członkowie SITK 
świętowali jubileusz 70-lecia działalności. W spotkaniu uczest-
niczyli członkowie Prezydium Okręgowej Rady LOIIB oraz wielu 
członków LOIIB reprezentujących branżę drogową i należących 
równocześnie do SITK. 

W dniach 14–16 października 2016 roku pod patronatem i na 
terenie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubel-
skiej przedstawiciele LOIIB uczestniczyli w oficjalnym rozpoczę-
ciu XVI Krajowego Zjazdu Naukowo-Technicznego Młodej Kadry 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz 
w konferencji „Buduj bezpiecznie” zorganizowanej w pierwszym 
dniu zjazdu. 

Konkurs Złota Kielnia Budowa Roku 2015
Organizatorem Konkursu Złota Kielnia jest PZITB Oddział 

Lublin przy współudziale Stowarzyszenia Architektów Polskich 
Oddział Lublin. Patronat nad konkursem sprawują: Lubelska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Lubelski Wojewódz-
ki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Politechnika Lubelska, 
TVP 3 Lublin i Polskie Radio Lublin. Konkurs promuje inwestycje 
wyróżniające się nowoczesnością rozwiązań i zastosowanych tech-
nologii, wysoką jakością wykonawstwa. Przedstawiciele LOIIB byli 
obecni na uroczystym podsumowaniu konkursu i rozdaniu nagród. 
Finał XIV edycji konkursu odbył się 8 grudnia 2016 roku w Lubel-
skim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 w Lublinie 
i miał bardzo uroczystą oprawę. 

XVI edycja konkursu „O Kryształową Cegłę”
Dnia 9 grudnia 2016 roku w Filharmonii im. H. Wieniawskie-

go w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumowująca konkurs 
„O Kryształową Cegłę”, na której wręczono prestiżowe statuetki 
oraz wyróżnienia. Głównym organizatorem konkursu jest Polskie 
Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, a współorganizatorami – 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Prezydent mia-
sta Lublin, Prezydent miasta Rzeszów i Lubelska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa. LOIIB jako współorganizator konkursu 
brała czynny udział w pracach komisji konkursowej, jak też licznie 
była reprezentowana na uroczystym rozstrzygnięciu i podsumo-
waniu konkursu.

Współpraca z Targami Lublin S.A.
W 2016 roku przedstawiciele LOIIB uczestniczyli w XXXVI edycji 

Targów Budowlanych LUBDOM, która odbyła się w dniach 
01–03 kwietnia br. LOIIB sprawowała także patronat nad IX edycją 
Targów Energetycznych ENERGETICS, która odbyła się w dniach 
15–17 listopada 2016 roku. Ponadto członkowie LOIIB licznie biorą 
udział w wystawach, konferencjach i wydarzeniach organizowa-
nych przez Targi Lublin S.A. 

Współpraca LOIIB w 2016 roku z samorządami zawodowymi, 
Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi NOT, Polskim Towa-
rzystwem Mieszkaniowym Lublin, Targami Lublin S.A., Stowarzy-
szeniem Lubelski Klub Biznesu, Państwową Inspekcją Pracy Okrę-
gowym Inspektoratem Pracy w Lublinie, Politechniką Lubelską 
i organami administracji terenowej wyrażała się również we wza-
jemnym zapraszaniu członków na spotkania robocze, szkolenia 
i uroczystości okolicznościowe, zjazd sprawozdawczy LOIIB, 
spotkanie integracyjne z okazji Dnia Budowlanych, spotkanie 
opłatkowe itp.

ad. 9. wydawanie biuletynu Lubelski Inżynier 
Budownictwa

Lubelski Inżynier Budownictwa wydawany jest przez LOIIB na 
podstawie uchwały nr 08/P/06 POR LOIIB z dnia 28.11.2006 roku 
oraz decyzji Sądu Rejonowego w Lublinie, rejestr nr 895 z 20 grud-
nia 2006 roku. Każde wydanie biuletynu jest opiniowane i konsul-
towane z Radą Programową LIB. W obecnej kadencji Radę Progra-
mową reprezentują:

» Janusz Iberszer – przewodniczący

» Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący

» Jerzy Adamczyk – sekretarz 

» Wiesław Bocheńczyk – członek 

» Stanisław Bicz – członek do 6 grudnia 2016 roku 

» Elżbieta Matej – członek 

» Edward Partyka – członek 

» Andrzej Pichla – członek 

» Wiesław Pomykała – członek 

» Ryszard Siekierski – członek 

W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczą redak-
tor naczelna Lubelskiego Inżyniera Budownictwa – Urszula 
Kieller-Zawisza i Zbigniew Szcześniak, dyrektor biura LOIIB. 
W 2016 roku odbyło się osiem planowanych posiedzeń Rady 
Programowej oraz kilka dodatkowych roboczych spotkań 
z poszczególnymi członkami Rady Programowej, które doty-
czyły spraw związanych z funkcjonowaniem redakcji i reda-
gowaniem czasopisma. Zgodnie z planem na rok 2016 uka-
zały się cztery wydania LIB, a ogólny roczny nakład wyniósł 
24 300 egzemplarzy. Od 2013 roku LIB kolportowany jest razem  
ogólnopolskim czasopismem samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa „Inżynier Budownictwa”. W ten sposób 
z jedną przesyłką członkowie LOIIB otrzymują obydwa czaso-
pisma. W każdym wydaniu biuletynu publikowane były artykuły 
prezentujące ważne wydarzenia z życia lubelskiej i krajowej Izb, 
omawiające ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne, 
przedstawiające problemy prawne związane z samorządem 
oraz harmonogramy bezpłatnych szkoleń organizowanych 
przez LOIIB dla członków Izby. W 2016 roku kontynuowano cy-
kle redakcyjne: samorząd zawodowy, prawo, lubelskie inwe-
stycje oraz z kart historii. Biuletyn wysyłany był regularnie do 
naszych członków oraz do instytucji, urzędów, szkół technicz-
nych: średnich i wyższych, działających na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. LIB był także dostępny na XXXVI edycji Targów 
Budowlanych LUBDOM i na rozstrzygnięciu XIV edycji konkursu 
Złota Kielnia – Budowa Roku 2015.

III. dZIałaLnOść fInanSOwO-kSIęgOwa LOIIB 

Informacje dotyczące działalności finansowo-księgowej 
LOIIB zawiera sprawozdanie finansowe wraz z realizacją budżetu 
za 2016 rok. 

Przewodniczący 
Okręgowej Rady LOIIB 

inż. WOJCIECH SZEWCZYK

Samorząd zawodowy

ciąg dalszy ze str. 11
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Realizacja budżetu za 2016 rok
w zł.

1. WPŁYWY – PRZYCHODY Plan 2016 r. Wykonanie 
I–XII 2016 r. %

1.1. Wpływy bieżące:

1.1.1. Składki członkowskie: 2 088 000,00 2 098 103,87 100,49%

1.1.2. Wpisowe 28 200,00 28 200,00 100,00%

1.1.3. Odsetki bankowe 10 200,00 10 487,49 102,82%

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

873 900,00 752 150,00 86,07%

1.1.5. Pozostałe wpływy (czynsz i inne) 240 700,00 240 784,97 100,04%

Razem wpływy bieżące: 3 241 000,00 3 129 726,33 96,57%

1.2. Niewykorzystane środki z lat 2014–2015 941 333,45 941 333,45 100,00%

Razem wpływy 1.1. i 1.2. 4 182 333,45 4 071 059,78 97,34%

2. WYDATKI – KOSZTY

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 150 000,00 131 009,65 87,34%

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 50 000,00 27 460,66 54,93%

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 50 000,00 43 323,62 86,65%

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 120 000,00 91 701,36 76,42%

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1 105 000,00 1 037 472,48 93,89%

2.6. Delegacje i koszty transportu 30 000,00 19 816,72 66,06%

2.7. „Inżynier Budownictwa” 85 000,00 75 745,48 89,12%

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 40 000,00 38 295,64 95,74%

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 400 000,00 389 762,29 97,44%

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 70 000,00 43 785,27 62,55%

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 130 000,00 125 626,44 96,64%

2.12. Działalność samopomocowa 60 000,00 57 200,00 95,34%

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 45 000,00 38 326,48 85,17%

2.14. Koszty przeprow. kwalifikacji i egzaminów 
na uprawnienia budowlane 
oraz przeprow. kwalifikacji na tytuł rzeczoznawcy

470 000,00 454 345,05 96,67%

2.15. Koszty remontu budynku i zagospodarowania działki 55 600,00 55 543,10 99,90%

2.16. Zakup III piętra w budynku LOIIB – w roku 2016 1 520 000,00 1 520 000,00 100,00%

Razem wydatki bieżące 4 380 600,00 4 149 414,24 94,73%

Deficyt roku 2016 -198 266,55 -78 354,46 39,53%

4 182 333,45 4 071 059,78 97,34%

Budżet na rok 2016 uchwalo-
ny został przez XV Zjazd Spra-
wozdawczy LOIIB uchwałą 
Nr 14/Z/16 z dnia 15 kwietnia 
2016 r. z określeniem wpły-
wów w kwocie 2.770.000,00 zł. 
i wydatków w kwocie 
2.770.000,00 zł. 

Do czasu uchwalenia bu-
dżetu przez zjazd, Lubelska 
Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa działała w opar-
ciu o prowizorium budżetowe 
na 2016 r. przyjęte uchwałą 
Nr 770/15 Rady LOIIB z 18 grud-
nia 2015 r., zamykające się po 
stronie wpływów i wydatków 
kwotą 2.770.000,00 zł.

Okręgowa Rada LOIIB w dniu 
16 grudnia 2016 r. na podstawie 
uchwały Nr 794/16 dokonała 
korekty budżetu na rok 2016 
zwiększając wpływy do kwo-
ty 4.182.333,45 zł. i wydatki 
do kwoty 4.380.600,00 zł. oraz 
zakładając deficyt budżetowy 
w wysokości 198.266,55 zł.

Związane to było z zakupem 
III piętra w budynku LOIIB przy 
ul. Bursaki 19 wraz z udziałem 
w prawie użytkowania wie-
czystego działki (Akt notarial-
ny Rep. A Nr 1759/2016 z dnia 
24.05.2016 r.).

Zaplanowane wpływy po ko-
rekcie w kwocie 4.182.333,45 zł. 
wykonane zostały w 97,34%, 
tj. w wysokości 4.071.059,78 zł. 

Wydatki ogółem były niż-
sze niż planowane i wyniosły 
4.149.414,24 zł., tj. 94,73% przy 
planowanych 4.380.600,00 zł. 

W związku z powyższym na-
stąpiła redukcja deficytu budże-
towego do kwoty 78.354,46 zł.

Deficyt budżetowy roku 
2016 zostanie pokryty zaoszczę-
dzonymi środkami w roku 2017.

Skarbnik 
Rady Lubelskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa 
mgr inż. ZBIGNIEW MITURA

Samorząd zawodowy
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Budżet LOIIB na 2017 r. 
(wersja ogólna)

1. WPŁYWY – PRZYCHODY: w zł.

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

1.2. Wpisowe 250 x 100 = 25.000,00

1.3. Odsetki bankowe 5.000,00

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

586.000,00

1.5. Pozostałe wpływy (czynsze i inne) 172.354,46

Razem wpływy bieżące: 2.876.354,46

2. WYDATKI – KOSZTY:

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 150.000,00

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 53.000,00

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 1.120.000,00

2.6. Delegacje i koszty transportu 30.000,00

2.7. „Inżynier Budownictwa” 85.000,00

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 50.000,00

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 bud. oraz 
przeprow. kwalif. na tytuł rzeczoznawcy 420.000,00

2.15. Koszty zagospodarowania działki 50.000,00

2.16. Zebrania obwodowe 15.000,00

2.17. Pokrycie deficytu budżetowego roku 2016 78.354,46

Razem wydatki: 2.876.354,46

Nowe władze Oddziału 
SITMW w Lublinie

Samorząd zawodowy

W dn. 27 kwietnia 2017 r. w Lub-
linie odbyło się Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Oddziału Stowarzyszenia Inżynie-
rów i Techników Wodnych i Me-
lioracyjnych w Lublinie. Podczas 
posiedzenia wybrano nowe władze 
lubelskiego Oddziału SITMW na 
kadencję 2017-2021.

Na obrady Walnego Zgromadzenia 
Oddziału SITMW w Lublinie przybyło 
57 delegatów ze 168 uprawnionych. 
Wszystkich przybyłych delegatów i gości 
przywitał Andrzej Pichla, przewodniczący 
lubelskiego Oddziału SITMW. 

W czasie obrad wręczono podzię-
kowania zasłużonym członkom SITWM 
oraz osobom współpracującym ze sto-
warzyszeniem: Andrzejowi Marczukowi, 
Bogusławowi Sawickiemu, Adamowi 
Gwizdale, Arkadiuszowi Koralewskiemu, 
Edmundowi Sydorowi i Urszuli Kieller 
– Zawiszy. Minutą ciszy uczczono także 
pamięć osób, które zmarły.

Podczas obrad dokonano podsumowa-
nia działalności Zarządu Oddziału i organów 
statutowych w minionej kadencji. Ustępują-
ce władze otrzymały absolutorium.

Delegaci Oddziału SITMW w Lubli-
nie, po dyskusji, wybrali nowe władze 
na kadencję 2017-2021. Lubelski Zarząd 
Oddziału SITKWM w nowej kadencji re-
prezentują:
Przewodniczący – Andrzej Pichla
Z-ca Przewodniczącego – Leszek Boguta
Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Niemczuk
Członkowie Zarządu – Magdalena Prono-
bis, Ewa Paryż, Piotr Gręda, Krystyn Haj-
duk, Franciszek Ząbek, Stanisław Harkot, 
Anna Hanasz, Adam Niedabylski, Mariusz 
Szynkaruk
Zastępca członków Zarządu – Andrzej 
Perehubka

Wybrano również skład Komisji Re-
wizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i członków 
Oddziałowej Komisji Funduszu Samopo-
mocy Koleżeńskiej. Dokonano wyboru 
delegatów na Zjazd Delegatów Stowa-
rzyszenia.

Utworzono dwie Oddziałowe Sekcje 
Branżowe, w wyniku połączenia sekcji tj.: 
Oddziałową Sekcję Inżynierii i Gospodar-
ki Wodnej (połączenie: Sekcji Inżynierii 
i Gospodarki Wodnej z Sekcją Inżynierii 
Sanitarnej Wsi) oraz Oddziałową Sekcję 
Melioracji i Ochrony Środowiska (połącze-
nie: Sekcji Melioracji i Ochrony Środowiska 
z Sekcją Łąkarstwa i Torfoznawstwa). Przed-
stawiono również kierunki i plan działania 
stowarzyszenia w latach 2017–2021.

ŻYCZYMY ODDZIAŁOWI SITMW 
W LUBLINIE UDANEJ KADENCJI!
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1. SKŁAD PERSONALNY

W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Lubel-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa funkcjonowała 
w następującym składzie osobowym :

» dr inż. Wiesław Nurek – przewodniczący; spec. 
konstrukcyjno-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, 
(zmarł w grudniu 2016 r.), 

» 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 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 Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
w problematyce prawnej wspomagali mgr Wojciech Boryc 
i mgr Michał Karwat.

2. DZIAŁALNOŚć MERYTORYCZNA

W roku 2016 przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne dla 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych: 
1-sza w maju i 2-ga w listopadzie.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za rok 2016 

W sesji majowej zdawało 255 kandydatów, a uprawnienia 
budowlane uzyskało 197 osób, co stanowi 77,3%, zaś w sesji 
listopadowej na zdających 215 zdało 164, tj. 76,3%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku było to od-
powiednio: 

» konstrukcyjno-budowlanej – 150 osób,

» inżynieryjnej drogowej – 48 osób,

» inżynieryjnej mostowej – 7 osób,

» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 4 osoby,

» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 2 osoby,

» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 3 osoby,

» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 
4 osoby,

» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 79 osób,

» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 64 osoby.

Łącznie w roku 2016 uprawnienia budowlane zostały przy-
znane 361 osobom na ubiegających się 470, tj. 76,8 %. 

W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wstęp-
nie oceniła jeden wniosek kandydata na rzeczoznawcę. W wyni-
ku dalszego postępowania przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną 
kandydat uzyskał taki status. 

Sprawy bieżące, a w szczególności uaktualnione zasady kwa-
lifikowania i przeprowadzania egzaminów były omawiane na 
8 zebraniach plenarnych i 2 zebraniach prezydium Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB. Ponadto we wrześniu 
przez 3 dni 3 członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
(dr inż Andrzej Pichla, inż. Jerzy Kamiński i dr inż. Wiesław Nurek) 
brało udział w szkoleniu razem z członkami Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej w miejscowości Falenty. 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej wydał 
8 zarządzeń, które dotyczyły składu zespołów kwalifikacyjnych 
i egzaminacyjnych oraz składów orzekających na poszczegól-
ne sesje, a także brał udział w zebraniach informacyjno-szkole-
niowych Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dotyczących 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
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W okresie sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowie-
dzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa 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 In-
żynierów 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 25 postępowań wyjaśniają-
cych: 18 na podstawie wniosków, które wpłynęły w 2016 r. oraz 
7 będących kontynuacją postępowań z lat poprzednich. 

Wnioski z lat poprzednich
Dotyczyły w 6 przypadkach odpowiedzialności zawodowej, 

1 wniosek dotyczył odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym 
5 wniosków dotyczyło osób niedbale pełniących swoje obowiązki: 
kierowników budowy (5) i inspektorów nadzoru inwestorskiego (1), 
1 wniosek dotyczył naruszenia Kodeksu zasad etyki zawodowej 
członków PIIB. Wszystkie postępowania z lat poprzednich w roku 
2016 zostały zakończone. 

Wnioski, które wpłynęły w 2016 r.
Wnioski zostały złożone przez: inwestorów prywatnych – 

8 wniosków, Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego – 
8 wniosków, Okręgową Komisję Kwalifikacyjną LOIIB – 2 wnioski. 
W tym 11 wniosków dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, 
7 wniosków odpowiedzialności dyscyplinarnej, z czego 3 wnioski 
przekazano do innego OROZ. Skargi dotyczyły:

– niedbałego pełnienia funkcji (kierownika budowy – 8, 
inspektora nadzoru – 4, projektanta – 1), 

– sfałszowania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – 2, 

– naruszenia zasad etyki zawodowej – 1,

– sfałszowania dziennika budowy – 1

– naruszenia praw autorskich poprzez wprowadzenie zmian 
do projektów architektoniczno-budowlanych termomo-
dernizacji przedmiotowych budynków – 1.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB za rok 2016 (skrót)

W roku sprawozdawczym rzecznicy po przeprowadzeniu po-
stępowania wyjaśniającego przekazali 7 wniosków o ukaranie do 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, wydali 7 decyzji o umorze-
niu postępowania, 4 postanowienia o umorzeniu postępowania, 
3 wnioski przekazano zgodnie z kompetencjami do innych izb 
okręgowych, 4 sprawy są w toku.

Członkowie Izby, wobec których toczyło się postępowanie 
przed OROZ posiadali wykształcenie: wyższe – 15 osób, średnie 
techniczne – 10 osób.

Na dzień 31.12.2016 r. okręgowi rzecznicy zakończyli:

– 14 postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

– 7 postępowań z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
W kolejnym roku rzecznicy będą kontynuować: 

– 3 postępowania 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 2016 w pierwszą środę każdego miesiąca rzecznicy 
pełnili 12 dyżurów w biurze Izby w Lublinie. Informacje o peł-
nionych dyżurach podane były na stronie internetowej Izby, 
na tablicy ogłoszeń w biurze LOIIB, w biurach terenowych oraz 
w „Lubelskim Inżynierze Budownictwa”.

Rzecznik jako organ odbył 1 posiedzenie, podczas którego 
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 orga-
nów statutowych Izby z członkami LOIIB, tj. w dn. 25.05 2016 r. 
w Janowie Lubelskim, 10 czerwca 2016 r. w Puławach i 21.10.2016 r. 
w Hrubieszowie.

W roku sprawozdawczym okręgowi rzecznicy uczestniczyli 
w szkoleniach zorganizowanych przez LOIIB, które odbyły się 
w Zamościu w dniach 3–5.06.2016 r. oraz w Puławach w dniach 
2–3 grudnia 2016 r. Uczestniczyli też w szkoleniach organizowa-
nych przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej PIIB, które odbyły się w Serocku w dniach 5–7.05.2016 r. oraz 
w Warszawie (koordynator) w dn. 26–28.11.2016 r.

W roku 2016 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej – koordynator uczestniczył w 4 posiedzeniach Prezydium 
Okręgowej Rady LOIIB i w 5 posiedzeniach Okręgowej Rady 
LOIIB.

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyła się kontrola z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB 
w Lublinie. Wnioski z kontroli były pozytywne.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej LOIIB – Koordynator 

dr inż. ANNA OSTAŃSKA

Samorząd zawodowy
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I. cZęść StatyStycZna

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2015 r. – nie było,
» Ilość spraw, które wpłynęły do OSD w 2016 r.:

– z odpowiedzialności zawodowej – 6,
– z odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było,

» Ilość wszczętych postępowań w 2016 r. – 8,
» Ilość postępowań, w których odmówiono ukarania – 2,
» Ilość zawieszonych postępowań w 2016 r. – nie było,
» Ilość umorzonych postępowań w 2016 r. – nie było,
» Ilość ukaranych w I instancji w 2016 r. – 4,
» Ilość wydanych decyzji o zatarciu kary w 2016 r. – 1,
» Ilość odwołań/zażaleń w 2016 r. – 1, 
» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2016 r. – 1,
» Ilość powołanych składów sędziowskich w 2016 r:

– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 8,
– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było.

II. cZęść SZcZegółOwa

W roku 2016 OSD rozpatrywał sześć spraw skierowanych przez 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej. Wszyst-
kie dotyczyły odpowiedzialności zawodowej członków LOIIB peł-
niących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W pię-
ciu przypadkach postępowania dotyczyły kierowników budów, 
a w jednym – inspektora nadzoru. We wszystkich przypadkach były 
to osoby, które nie figurowały w rejestrze ukaranych z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej prowadzonym przez Głównego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego.

W czterech sprawach składy orzekające uznały winę obwinionych 
i ukarały ich, natomiast w dwóch odmówiły ukarania.

– sprawa SD-0064-0001/16
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że peł-

niąc obowiązki kierownika budowy przy realizacji rozbudowy 
i nadbudowy budynku administracyjnego w Zadolu pow. Opole 
Lubelskie wykonywał je niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
poprzez zmianę lokalizacji klatki schodowej w stosunku do zatwier-
dzonego projektu budowlanego, tj. naruszenie art. 36a ust. 5 ustawy 
Prawo budowlane. Obwiniony był świadomy konieczności zmiany 
pozwolenia na budowę, co potwierdza wpis do dziennika budowy. 
Winę kierownika budowy potwierdza również protokół kontroli bu-
dowy przeprowadzonej przez PINB w Opolu Lubelskim oraz nałoże-
nie na niego mandatu karnego.

Od decyzji odwołał się obwiniony. Krajowy Sąd Dyscyplinarny 
uznał, że merytorycznie postępowanie i wnioski były prawidłowe, 
jednak ze względów formalnych (zastosowanie niewłaściwe art. 95 
pkt 4 ustawy Prawo budowlane) decyzję należy uchylić i skierować 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd I instancji. OSD wydał 
decyzję o ukaraniu. Jest ona ostateczna.

– sprawa SD-0064-00002/16
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że peł-

niąc obowiązki inspektora nadzoru przy realizacji budynku magazy-
nowego w Bełżycach wykonywał je niedbale i niezgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Wniosek o ukaranie skierowany został przez 

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
LOIIB z działalności za rok 2016

OROZ w wyniku załatwienia wniosku PINB w Lublinie w wyniku 
przeprowadzonej kontroli. W trakcie budowy kilkakrotnie dokony-
wano zmiany zakresu robót z powodu błędów w projekcie pierwot-
nym, jak również usunięcia istniejącej wcześniej kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. 

Każdorazowo inwestor występował o zmianę pozwolenia na bu-
dowę. Procedury administracyjne trwały bardzo długo m.in. w wyni-
ku skarg właścicieli działek sąsiednich. Ze względu na konieczność 
przygotowania obiektu do sezonu skupowego inwestor kontynuo-
wał roboty przed zakończeniem postępowania administracyjnego z 
obawy o wielomilionowe straty i groźbę upadku firmy, wymuszając 
na obwinionym dalsze pełnienie przez niego obowiązków. Roboty 
kontynuowano na podstawie dokumentacji zamiennej, która znaj-
dowała się w starostwie powiatowym. Po kontroli budowy i stwier-
dzeniu powyższego PINB wystąpił do OROZ o przeprowadzenie po-
stępowania wyjaśniającego odstępując od ukarania obwinionego.

Skład orzekający OSD po przeanalizowaniu materiału dowodo-
wego uznał, że brak jest podstaw i odmówił ukarania obwinionego. 
Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0003/16
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że pełniąc 

obowiązki kierownika budowy budynku magazynowego oraz wia-
ty magazynowej w Bełżycach wykonywał je niedbale i niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Okoliczności sprawy są identyczne, jak 
powyżej, ponieważ dotyczą tej samej budowy.

Skład orzekający OSD również odmówił ukarania obwinionego. 
Decyzja jest ostateczna. 

– sprawa SD-0064-0004/16
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że jako 

kierownik budowy budynku w Wymysłowie, wykonywał ją w sposób 
odbiegający od warunków określonych w decyzji zatwierdzającej 
projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, dokonu-
jąc istotnego odstąpienia od projektu, polegającego na dopusz-
czeniu do podwyższenia budynku o ok. 0,96 m poprzez wykonanie 
wyższych ścianek kolankowych. Powyższe stwierdził PINB w Opolu 
Lubelskim podczas prowadzonej kontroli i nałożył na obwinionego 
mandat karny.

OSD przeprowadził postępowanie dowodowe uznając, że ob-
winiony dokonał zarzucanego mu czynu i orzekł karę upomnienia. 
Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0005/16
Sprawa przeciw członkowi LOIIB obwinionemu o to, że pełniąc 

obowiązki kierownika budowy budynku mieszkalnego w m. Elżbieta 
realizował roboty w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i wymo-
gów zawartych w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzie-
lającej pozwolenia na budowę poprzez dopuszczenie do podwyższe-
nia budynku o ok. 0,89 m, co skutkowało również zmianą kubatury 
budynku. W trakcie kontroli przeprowadzonej przez PINB w Opolu 
Lubelskim został z tego powodu nałożony na niego mandat karny.

Po przeprowadzaniu podstępowania dowodowego OSD po-
twierdził przewinienie i ukarał obwinionego naganą. Decyzja jest 
ostateczna. 

– sprawa SD-0064-0006/16
Sprawa przeciw członkowi LOIIB obwinionemu o to, że peł-

niąc obowiązki kierownika budowy przy wznowieniu budo-

Samorząd zawodowy
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wy hali chłodni i mroźni z przebudową na halę magazynowo- 
warsztatową oraz budynek biurowy wraz z infrastrukturą zewnętrzną 
przy ul. Kraczewickiej w Poniatowej, prowadząc roboty w obrębie sie-
ci gazowej w sposób istotnie odbiegający od warunków określonych 
w przepisach prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie warunków BHP, podczas wykonywania robót 
budowlanych i planie BIOZ doprowadził do uszkodzenia sieci gazo-
wej średniego ciśnienia. Wykonywał je sprzętem mechanicznym, a 
nie ręcznie.

Za to został ukarany mandatem przez PINB w Opolu Lubelskim. 
Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego, skład orzekają-
cy uznał winę obwinionego za udowodnioną i nałożył na niego karę 
upomnienia. Decyzja jest ostateczna. 

OkręgOwy Sad dyScyPLInarny 
ZajmOwał SIę w 2016 r. równIeż:

– sprawa SD-0064-0001/13
Na wniosek członka LOIIB ukaranego w roku 2013 w trybie odpo-

wiedzialności zawodowej OSD orzekł zatarcie kary w związku z upły-
wem terminu do zatarcia.

– sprawa SD-0064-0003/10
W związku z niewykonaniem przez ukaranego członka LO-

IIB decyzji zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie w zakresie projektowania dróg na okres 2 lat po-
łączonego z obowiązkiem złożenia egzaminu do dnia 31.12.2012 r., 
na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy Prawo budowlane OSD 
wyznaczył dodatkowy termin do złożenia egzaminu. 

III. cZęść OrganIZacyjna

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.

1. W okresie sprawozdawczym OSD odbył jedno posiedzenie ple-
narne, na którym podsumował działalność OSD w roku 2015. 

2. Przewodniczący OSD uczestniczył w 5 posiedzeniach Prezy-
dium Rady LOIIB i 5 posiedzeniach Rady LOIIB.

3. Przewodniczący OSD uczestniczył w szkoleniach organizo-
wanych przez organy krajowe, które odbyły się w Serocku 
w dniach 5–7.05.2016 r. oraz w Warszawie w dn. 26–28.11.2016 r. 

4. W 2016 r. członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniach zorgani-
zowanych przez Lubelską OIIB, które odbyły się w Zamościu w 
dniach 3–5.06.2016 r. oraz w Puławach w dniach 2–3 grudnia 
2016 r.

5. Przewodniczący OSD brał udział w 2 spotkaniach tereno-
wych organów statutowych izby z członkami LOIIB w dniach 
10 czerwca 2016 r. w Puławach i 21 października 2016 r. 
w Hrubieszowie, natomiast wiceprzewodniczący OSD – 
w dniu 25 maja 2016 r. w Janowie Lubelskim.

6. 29 września 2016 r. odbyła się kontrola Okręgowego Sądu Dy-
scyplinarnego LOIIB przeprowadzona przez członków KSD PIIB. 
Wnioski z kontroli były pozytywne.

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB 
mgr inż. WŁADYSŁAW KRÓL

20-21 kwietnia br. odbyła się w Kazimierzu Dolnym narada 
szkoleniowa przewodniczących okręgowych sądów dyscy-
plinarnych, okręgowych rzeczników odpowiedzialności za-
wodowej OIIB – koordynatorów, radców prawnych i osób 
obsługujących prace w tych organach oraz  członków Krajo-
wego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej.

W obradach wziął udział Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa, który w swoim wystą-
pieniu odniósł się do przygotowywanych zmian w ustawie o samo-
rządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. Jak 
zauważył planowana jest likwidacja trybu odpowiedzialności zawo-
dowej i pozostawienie tylko trybu postępowania dyscyplinarnego. 
Zwiększony ma być także katalog kar możliwych  do stosowania. W 
naradzie uczestniczył Wojciech Szewczyk, przewodniczący OR LOIIB 
oraz Władysław Król, przewodniczący OSD, Anna Ostańska, OROZ – 
koordynator, Agnieszka Jaśkiewicz, specjalista ds. statutowych LOIIB 
oraz Wojciech Boryc i Michał Karwat, prawnicy współpracujący z LOIIB.

Naradę szkoleniową prowadzili: mec. Jolanta Szewczyk i mec. 
Krzysztof Zając. Omówili problemy, które pojawiają się we współpracy 
pomiędzy krajowymi i okręgowymi organami, podkreślając koniecz-
ność respektowania przez organy I instancji wytycznych otrzymywa-

nych  w konkretnych sprawach przez organy II instancji. Szczególną 
uwagę zarówno J. Szewczyk, jak i K. Zając zwracali na te elementy 
współpracy, które mogą przyczynić  się do usprawnienia współdzia-
łania  tych organów.

Mec. K. Zając omówił zmiany prawne, które przygotowano w Ko-
deksie postępowania administracyjnego. Nowelizacja kodeksu postę-
powania administracyjnego wchodzi w życie 1 czerwca 2017 r. 

Odbyły się także narady przewodniczących okręgowych sądów 
dyscyplinarnych z członkami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 
osobna –  okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej – 
koordynatorów z członkami Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej. Miały także miejsca posiedzenia KSD oraz KROZ PIIB.

Szkolenie rzeczników i sędziów

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

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

1.2. Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
1.3. Regulamin Okręgowych Komisji Rewizyjnych.
1.4. Zasady gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa.

2. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej
» 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 przyjęty przez I Krajowy Zjazd PIIB, a popra-
wiony i uzupełniony przez kolejne zjazdy, ostatnio przez II Nadzwy-
czajny Krajowy Zjazd PIIB – 20 sierpnia 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 2016 przez Okręgową Radę 
LOIIB związane były z działalnością statutową. Przedstawione 
uchwały zostały zrealizowane i wprowadzone w życie. Uchwały 
podjęte przez Prezydium Okręgowej Rady LOIIB zostały zaakcepto-
wane przez Okręgową Radę LOIIB i zrealizowane. W trakcie kontroli 
nie stwierdzono uchybień przy podejmowaniu i realizacji uchwał 
przez Radę i Prezydium LOIIB.

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

Z dokumentów zjazdowych wynika, w czasie obrad XV Zjazdu 
Sprawozdawczego LOIIB delegaci podjęli 16 uchwał dotyczących 
spraw formalnych, organizacyjnych i gospodarki finansowej.

W czasie obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB wpłynęło 
sześć wniosków. Wszystkie wnioski zgłoszone na Zjeździe zostały 
zrealizowane poprzez podjęcie uchwał lub są w trakcie realizacji.

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. 

Wyniki kontroli działalności finansowej i gospodarczej 
LOIIB przedstawiają się następująco: 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
LOIIB za rok 2016 (skrót)

Kontrola dokumentacji kadrowej LOIIB w zakresie sto-
sunku 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 2016. 
Kontrolą objęto działalność finansową LOIIB. Z przedstawionych 

dokumentów księgowych o realizacji budżetu na dzień 31.12.2016 r. 
wynika, że łączna kwota wpływów wyniosła 4.071.059,78 zł. Nato-
miast koszty wynikające z przedstawionych dokumentów zamknę-
ły się kwotą 4.149.414,24 zł. Deficyt roku 2016 wyniósł 78 354,46 zł. 
Zostanie on pokryty zaoszczędzonymi środkami 2017 r.

Bilans został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy 
w rachunkowości. Obejmuje okres od 01.01.2016–31.12.2016 r. 
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.233.046,03 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 ustawą i zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

» LOIIB prowadzi prawidłową i oszczędną działalność finan-
sową.

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 sta-
tutowe. Komisje oraz powołane przez Okręgową Radę LOIIB 
zespoły problemowe działają sprawnie;

» w pełni działają biura terenowe w Chełmie, Zamościu, 
Białej Podlaskiej;

» kontynuowane jest wydawanie „Lubelskiego Inżyniera 
Budownictwa”;

» 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 przeprowa-
dzonej przez OKR oraz sprawozdań za rok 2016 Rady oraz jej 
organów, OKR LOIIB na posiedzeniu w dniu 9 marca 2017 r. 
podjęła decyzję o wystąpieniu do XVI Zjazdu Sprawozdaw-
czego z następującym wnioskiem: 

„Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie za okres 1.01.2016 r. – 
31.12.2016 r.”

Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB 

LESZEK BOGUTA

Samorząd zawodowy
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Na redaktora naczelnego czsopisma 
została powołana Urszula Kieller-Zawisza.

Podczas pierwszych obrad Rady Programo-
wej wybrano dwóch wiceprzewodniczących 
i zostali nimi: Jerzy Ekiert i Mieczysław Król. 

Już w marcu 
2007 r. ukazał się 
pierwszy numer 
„Lubelskiego In-
żyniera Budow-
nictwa”. Jego 
nakład wyniósł 
5300 egzempla-
rzy, a pojedynczy 
biuletyn liczył 
24 strony. Okład-
ki były koloro-
we i wykonane 
z papieru kredo-
wego, a strony środkowe były czarno-białe 
z papieru offsetowego. Koszt jednego eg-
zemplarza biuletynu wraz z wysyłką do człon-
ków LOIIB pod wskazane adresy wyniósł – 
2,42 netto plus VAT (22 proc.). Z myślą o po-
prawieniu jakości czasopisma zdecydowa-
no, że następne numery będą wydawane na 
papierze kredowym Drugie wydanie 2007 r. 
było już przygotowane na takim papierze. 
Od 2008 r. zwiększyliśmy też objętość do 
28 stron.

W biuletynie staramy się przekazy-
wać informacje dotyczące działalności 
samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa i środowiska budowlanego, in-
formujemy o najważniejszych zmianach doty-
czących prawa budowlanego, interesujących 

Lubelski Inżynier Budownictwa

TO jUż 10 LAT….

Minęło 10 lat od 
momentu uka-
zania się „Lubel-
skiego Inżyniera 
Budownic t wa”, 
który wydawany 
jest przez Lubel-
ską Okręgową 
Izbę Inżynierów 
B u d o w n i c t w a . 
Realizując po-

stulaty i wnioski członków Izby, Prezy-
dium Okręgowej Rady LOIIB zdecydo-
wało w 2006 r. o powołaniu przy biurze 
LOIIB zespołu redakcyjnego i utwo-
rzeniu swojego czasopisma. Nad jego 
poprawną treścią i formą czuwać miała 
Rada Programowa powołana odrębną 
decyzją Okręgowej Rady LOIIB. 

Już 29 grudnia 2006 r. uchwałą NR 09/P//06 
Prezydium Okręgowej Rady Lubelskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa została 
powołana Rada Programowa i redakcja biu-
letynu informacyjnego „Lubelski Inżynier Bu-
downictwa”. 

SKŁAD PIERWSZEj RADY 
PROGRAMOWEj:

» Janusz Iberszer – przewodniczący 

CZŁONKOWIE:
» Jerzy Adamczyk, Jerzy Ekiert, Andrzej 

Pichla, Wiesław Pomykała, Wiesław 
Bocheńczyk, Ryszard Siekierski, Mie-
czysław Król, Mariusz Bartkowiak 
i Agnieszka Jaśkiewicz. 

JANUSZ IBERSZER 
przewodniczący

WIESłAW NUREK 
wiceprzewodniczący

JERZy ADAMCZyK 
sekretarz

STANISłAW BICZ WIESłAW BOCHEńCZyK ELżBIETA MATEJ EDWARD PARTyKA ANDRZEJ PICHLA WIESłAW POMyKAłA RySZARD SIEKIERSKI

R A D A  P R O G R A M O W A  ( 2 0 1 4 - 2 0 1 8 )

Urszula Kieller-Zawisza

Pierwsze wydanie – 2007 r.

Lubelski Inżynier 
Budownictwa w statystce
» Wydaliśmy 41 numerów czasopisma.
» Ogólny nakład wyniósł – 244 070 egz.
» Koszt wydania pierwszego egzempla-

rza w 2007 r. przy objętości 24 stron, 
z okładkami z papieru kredowego 
i środkiem z papieru offsetowego wy-
niósł – 0,92 zł netto.

» Koszt wydania egzemplarza w 2017 r. 
przy objętości 28 stron wykonanych z pa-
pieru kredowego wynosił – 1,15 zł netto.

» Od 2013 r. biuletyn kolportowany jest 
do członków Lubelskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa ra-
zem z ogólnopolskim czasopismem 
„Inżynier Budownictwa”.

» Biuletyn wysyłany jest także m.in. do 
szkół budowlanych na terenie woj. 
lubelskiego, na Politechnikę Lubelską, 
do urzędów administracji państwo-
wej i terenowej, do Wojewódzkiego 
i Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego, do urzędów miejskich.

» Biuletyn rozdawany był również na 
targach budowlanych „Lubdom” or-
ganizowanych przez Targi Lublin S.A. 
oraz na galach finałowych konkur-
sów: „Złota Kielnia. Budowa Roku” 
i „O Kryształową Cegłę – na najlepszą 
inwestycję budowlaną po obu stronach 
wschodniej granicy Unii Europejskiej”.

» Od początku ukazywania się „Lubel-
skiego Inżyniera  Budownictwa” jego 
elektroniczna wersja umieszczana jest 
na stronie internetowej Lubelskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa w zakładce – Wydawnictwa.
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Nasze okładki w ciągu 10 lat

Lubelski Inżynier Budownictwa

JANUSZ IBERSZER 
przewodniczący

WIESłAW NUREK 
wiceprzewodniczący

JERZy ADAMCZyK 
sekretarz

STANISłAW BICZ WIESłAW BOCHEńCZyK ELżBIETA MATEJ EDWARD PARTyKA ANDRZEJ PICHLA WIESłAW POMyKAłA RySZARD SIEKIERSKI

zagadnieniach technicznych, szkoleniach branżowych, czy też cie-
kawych inwestycjach. Mamy stałe działy, jak: Z życia Izby, Samo-
rząd zawodowy, Prawo, Lubelskie Inwestycje, Pod naszym patro-
natem, Uprawnienia budowlane, Teczkę personalną, Z kart historii 
czy Szkolenia.

Redakcja „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” razem z Radą Pro-
gramową zorganizowały także trzy razy konkurs fotograficzny. Pierw-
szy pod hasłem „Budownictwo w obiektywie” i dwa następne: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”. Na laureatów czekały atrakcyjne nagrody.

W skład Rady Programowej wchodzą osoby, które reprezentu-
ją różne branże i stowarzyszenia. Wspomagają redakcję w pracach 
redakcyjnych, uzgadnianiu tematyki, a także przygotowują własne 
artykuły. Wśród autorów zamieszczanych w ciągu 10 lat artykułów 
można było zauważyć liczne publikacje Wiesława Pomykały, Wiesła-
wa Bocheńczyka, Janusza Iberszera, Edwarda Partyki czy Andrzeja 
Pichli. Zbieraniem materiałów do publikacji, ich opracowaniem 
i przygotowaniem do druku oraz redagowaniem zajmuje się Urszula 
Kieller-Zawisza, redaktor naczelna „Lubelskiego Inżyniera Budowni-
ctwa”, która od momentu powstania czasopisma pełni tę funkcję. 

W grudniu 2015 r. redakcja przygotowała i zredagowała, a na-
stępnie wydała broszurę pt. „Przewodnik kierownika budowy 
i podstawowe dokumenty samorządu z zawodowego inżynierów 
budownictwa”. Część wydawnictwa dotyczącą funkcjonowania kie-
rownika budowy przygotował Władysław Król, przewodniczący Okrę-
gowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB. Broszurę wydano w nakładzie 
6000 egzemplarzy i stanowiła bezpłatny dodatek do biuletynu 
nr 4/2015. Dostały ją też osoby otrzymujące decyzje o nadaniu 
uprawnień budowlanych po jesiennej sesji egzaminacyjnej 2015 r.

Każdy, kto chce się przekonać o czym pisaliśmy jeszcze kilka lat 
temu, albo chce wrócić do ważnych wiadomości, to może to uczynić, 
odwiedzając stronę internetową Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Wszystkie archiwalne numeru „Lubelskiego Inży-
niera Budownictwa” są dostępne na stronie internetowej LOIIB, któ-
ra jest jednym z głównych źródeł informacji dla naszych członków.

„Lubelski Inżynier Budownictwa” powstał głównie z myślą 
o tym, aby jak najlepiej informować o wydarzeniach i istotnych 
zagadnieniach, mających miejsce w Lubelskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa, wszystkich członków lubelskiej Izby. 
Staramy się także promować potrzebę podnoszenia kwalifika-
cji wśród członków naszego samorządu oraz wykonywany przez 
inżynierów budownictwa zawód. 

10 lat funkcjonowania czasopisma „Lubelski Inżynier Budowni-
ctwa” to sporo czasu i kawał historii. W ciągu tych lat zmieniał się 
biuletyn i zmieniały się warunki, w jakich funkcjonują inżynierowie 
budownictwa. Zawsze jednak jesteśmy blisko problemów i suk-
cesów naszych Koleżanek i Kolegów, służymy radą i pomocą oraz 
zachęcamy do pisania i publikowania na naszych łamach! 

Urszula Kieller-Zawisza

20092007 2008

20112010 2012

2013 20152014

2016 20172016
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Prawo

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane regu-
luje wszelkie kwestie związane z projektowaniem, 
budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów bu-
dowlanych. Jako obiekt budowlany określono w niej 
budynek, budowlę lub obiekt małej architektury 
wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użyt-
kowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych wprowa-
dzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym, 
zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do 
obrotu lub udostępnianych na rynku oraz właściwości or-
ganów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych 
i obowiązków określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wy-
robach budowlanych oraz przywołane w niej rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiając zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zwanego 
potocznie „rozporządzeniem Nr 305/2011”. Definicja „wyrób 
budowlany” oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowa-
ny i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania 
w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właści-
wości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budow-
lanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych.

Ustawą z dnia 25 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wy-
robach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz usta-
wy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165 z 2015 r.) wpro-
wadzono do ustawy o wyrobach budowlanych szereg zmian. 
Uściślono zasady oznakowania wyrobów budowlanych 
znakiem budowlanym (art. 8), oraz wydawania krajowej 
oceny technicznej (art. 9). Dodając art. 10a–10d określono 
obowiązki producenta, importera oraz sprzedawcy wyro-
bów budowlanych. Zmieniono również przepisy karne okre-
ślone w rozdziale 6 oraz dodano rozdział 6a zatytułowany 
kary pieniężne. Wspomniane kary pieniężne nakładane są na 
producenta, importera oraz sprzedawcę. 

Jak wynika z powyższego, ostatnie zmiany w ustawie 
o wyrobach budowlanych, a w szczególności obowiązki 
oraz kary, dotykają producentów, importerów oraz sprze-
dawców tych wyrobów. Nie oznacza to jednak, że inżynier 
budownictwa może spać spokojnie. Jak zostało określone w 
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany 
jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związany-
mi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwa-
gę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budow-
lanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapew-
niając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących 
obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, 

Zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych 

a sytuacja inżyniera budownictwa
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Prawo

dotyczących: nośności i stateczności konstrukcji, bezpieczeń-
stwa pożarowego, higieny, zdrowia i środowiska, bezpieczeń-
stwa użytkowania i dostępności obiektów, ochrony przed 
hałasem, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, zrówno-
ważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Art. 10 ustawy 
mówi, że wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiek-
cie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytko-
wych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wy-
konanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych 
wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone 
do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z 
przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowla-
nych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

Artykuł 46 Prawa budowlanego nakłada na kierow-
nika budowy obowiązek przechowywania przez okres 
wykonywania robót budowlanych oświadczeń dotyczą-
cych wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych 
w obiekcie budowlanym, tj. wykonane według indywidual-
nej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projek-
tanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 
wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu bu-
dowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami oraz udo-
stępnić te oświadczenia przedstawicielom uprawnionych 
organów czyli organów nadzoru budowlanego.

Obowiązkowa kontrola budowy, przeprowadzana w celu 
stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warun-
kami określonymi w pozwoleniu na budowę, poprzedzająca 
wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie 
obiektu budowlanego obejmuje m.in. sprawdzenie wyrobów 
budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa kon-
strukcji i bezpieczeństwa pożarowego (art. 59a ust. 2 pkt. 3 
ustawy Prawo budowlane).

Zgodnie z regulacją art. 81c Organy administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 

wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budow-
lanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego, 
właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, informacji lub 
udostępnienia dokumentów świadczących, że wyroby stoso-
wane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w szczegól-
ności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu 
lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 
odrębnymi. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości co 
do jakości wyrobów budowlanych lub robót budowlanych, 
mogą nałożyć obowiązek dostarczenia w określonym termi-
nie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty 
ocen i ekspertyz ponosi osoba zobowiązana do ich dostar-
czenia.

Ponadto, jak zostało określone w art. 93 ustawy Prawo 
budowlane osoby naruszające przepisy prawa budowlane-
go określone powyżej podlegają karze grzywny, oraz odpo-
wiedzialności zawodowej określonej w rozdziale 10 ustawy 
Prawo budowlane.

Osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie 
nie mają więc łatwego życia. Każdy krok obłożony jest prze-
pisami, obostrzeniami, nakazami, których naruszenie gro-
zi poważnymi konsekwencjami karnymi oraz zawodowy-
mi. W celu zminimalizowania możliwości ich wystąpienia 
w związku z zastosowaniem wyrobów budowlanych, któ-
re zostały zakwestionowane, warto jest poświęcić chwilę 
czasu i na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
(www.gunb.gov.pl) w zakładce Krajowy wykaz zakwestio-
nowanych wyrobów budowlanych sprawdzić, czy dany wy-
rób budowlany tam nie figuruje i w związku z tym, może być 
stosowany w obiektach budowlanych. 

Lubelski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego 

mgr inż. DARIUSZ BALWIERZ
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16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ra-
mach obchodów 15-lecia utworzenia samorządu zawo-
dowego zorganizowała konferencję dotyczącą odpowie-
dzialności i zaufania w zawodach zaufania publicznego 
pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.

Na konferencję PIIB przybyli m.in. Andrzej Adamczyk, minister 
infrastruktury i budownictwa; Tomasz Żuchowski, wiceminister 
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa; Stanisław Piotrowicz, 
przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; 
Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji 
Infrastruktury; Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 
oraz przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, 
uczelni, organizacji budowlanych i firm.

– Etyka zawodowa musi towarzyszyć inżynierom realizującym 
i nadzorującym inwestycje, także projektantom – wszystkim uczestni-
czącym w procesie inwestycyjnym. Uczciwość w wykonaniu zawodu 
jest niezbędna. Kodeks urbanistyczno-budowlany, opracowany przez 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, kładzie duży nacisk na 
odpowiedzialność zawodową – mówił minister infrastruktury i bu-
downictwa Andrzej Adamczyk podczas konferencji.

Odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 
fundamentem zaufania społecznego

INżYNIEROWIE 
SAMI OCENIAją SWOjE POSTęPOWANIE

Sesja II konferencji poświęcona była zagadnieniu: Normy etycz-
ne jako wyznacznik odpowiedzialności zawodowej. W czasie jej 
trwania dr Leszek Mellibruda omówił wyniki sondażu pt. „Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w czasach 
złożonych przemian politycznych i gospodarczych”. Celem badań 
było poznanie opinii i postaw środowiska inżynierów budownictwa 
różnych specjalności wobec wybranych aspektów zachowań w za-
kresie etyki i odpowiedzialności zawodowej. 

Za najważniejsze w budowaniu zaufania społecznego zawodu 
inżyniera budownictwa respondenci najczęściej uznawali uczciwość 
i dbałość o przejrzystość relacji w układach biznesowych z inwesto-
rem i kooperantem oraz wysoką kulturę osobistą przejawiającą się 
między innymi w przestrzeganiu norm i zasad współżycia społecz-
nego. Najczęściej podkreślano potrzebę większej troski ze strony 
inżynierów i całej branży o wizerunek zawodowy.

Wśród czynników stanowiących zagrożenie dla wizerunku zawo-
du inżyniera budownictwa najczęściej wymieniano opinie niezado-
wolonych klientów oraz stereotypy społeczne i nagminną skłonność 
Polaków do narzekania. Najczęściej spośród głównych celów działal-
ności inżynierów budownictwa zapisanych w Kodeksie zasad etyki za-
wodowej członków PIIB wymieniana była pamięć o konsekwencjach 
działalności inżyniera licząca się z zagrożeniem bezpieczeństwa, 
dobra i zdrowia ludzi. Na drugim miejscu znalazło się kierowanie się 
dobrem publicznym i zasadami uczciwości zawodowej oraz osobistej.

Wśród często wymienianych przez inżynierów przyczyn zacho-
wań nieetycznych znalazła się mała znajomość prawa, przepisów 
i zapisów Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB oraz kul-
tura organizacyjna niektórych firm i przedsiębiorstw, w których 
pomijane są na co dzień aspekty etycznego zachowania się ludzi.

ETYKA A ZAWODY REGULOWANE
W sesji I poświęconej usytuowaniu problematyki etyki w od-

niesieniu do zawodów regulowanych, w tym zawodu inżyniera bu-
downictwa, wykłady wprowadzające wygłosili:  prof. dr hab. Irena 
Lipowicz z UKSW, prof. dr hab. Hubert Izdebski z SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny i prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga z Poli-
techniki Krakowskiej. Prof. Irena Lipowicz mówiła na temat: Powin-
ności prawne, a etyczne zawodów regulowanych. Zwróciła uwagę, 
że zawody zaufania publicznego to grupa zawodów celowo wyod-
rębniona przez prawodawcę ze względu na ich znaczenie społecz-
ne oraz wymagania fachowe i etyczne, często lokowane na bardzo 
wysokim poziomie. 

Prof. Hubert Izdebski podjął problem zakresu i formy odpo-
wiedzialności w zawodach regulowanych, a prof. Kazimierz Flaga 
przybliżył praktyczny wymiar etyki i odpowiedzialności inżyniera 
budownictwa: – Zagadnienie etycznych aspektów pracy zawodowej 
jest nieodłącznym elementem kształtowania prawideł zawodu inży-
niera budowlanego jako zawodu ustawowo regulowanego. Istotny 
jest charakter działalności zawodowej inżynierów budownictwa, archi-
tektów czy innych tego rodzaju zawodów. Jest to bowiem działalność 
z reguły niepowtarzalna, w znaczącym stopniu ma charakter jednost-
kowy i twórczy, obarczona jest również kwestią ryzyka zawodowego.

Wśród uczestników dyskusji T. Żuchowski, wiceminister MIiB (pierwszy z prawej)

Lubelska delegacja

Siedzą od lewej: S. Żmijan, A.R. Dobrucki, M. Koszyńska, K. Kondraciuk

Samorząd zawodowy
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EGZEKWOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
WŚRóD INżYNIERóW BUDOWNICTWA

Sesja III przebiegała pod hasłem: „Postępowanie dyscyplinar-
ne na straży etyki i zaufania do zawodu inżyniera budownictwa – 
egzekwowanie odpowiedzialności”. Podejmowano tematy doty-
czące odpowiedzialności zawodowej wobec różnych kwalifikacji 
i uprawnień zawodowych, odpowiedzialności karnej a odpowie-
dzialności zawodowej w kontekście postępowań kodeksowych 
w ramach prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Przed-
stawiono też dane dotyczące przeprowadzonych postępowań z za-
kresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. 

Wynika z nich, że w 2016 r. okręgowi rzecznicy odpowiedzialności 
zawodowej PIIB wszczęli postępowania w 537 sprawach, w tym 62 – 
odpowiedzialność dyscyplinarna (11,55%), a 475 odpowiedzialność 
zawodowa (88,45%). Natomiast w tym samym okresie okręgowe sądy 
dyscyplinarne PIIB ostatecznie ukarały w 86 sprawach, w 7 – uniewin-
niono lub odmówiono ukarania, w 38 – umorzono postępowanie, 
w 3 – zdecydowano o utracie uprawnień do wykonywania samodzielnych 
funkcji w budownictwie. 75% ukaranych stanowili kierownicy budowy.

W sesji tej mówiono także o korzyściach wynikających ze sto-
sowania procedury mediacyjnej w postępowaniu dyscyplinarnym 
oraz o doświadczeniach praktycznych rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej i sądów dyscyplinarnych PIIB.

Moderatorem sesji III była dr Barbara Pawlak z SWPS Uniwersytet 
Humanistycznospołeczny, a udział wzięli paneliści: Robert Dziwiń-
ski, Ryszard Kowalski, Andrzej Maciążek, Gilbert Okulicz-Kozaryn, 
Grażyna Samulska, Jacek Szer, Waldemar Szleper i Andrzej Zwara.

BUDOWANIE ETYCZNYCH RELACjI NA RYNKU PRACY
Ostatnia, IV sesja konferencji poświęcona była etyce współpracy 

inżynierowie/zawody regulowane a zleceniodawcy dla budowania 
relacji na rynku w standardzie społecznej gospodarki rynkowej. 
Moderatorem tej części był prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer.

W czasie dyskusji Tomasz Żuchowski, wiceminister infrastruk-
tury i budownictwa podkreślił, że etyka jest w zawodzie inżyniera 
budownictwa kwestią podstawową i niepodważalną. – Osoby wy-

konujące zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód inżyniera bu-
downictwa podlegają zarówno standardom etycznym wynikającym 
z pewnych wartości uniwersalnych, a także etyce zawodowej zawartej 
w Kodeksie etyki zawodowej członków PIIB. Za Kodeks etyki zawodowej 
członków PIIB odpowiada samorząd – zaznaczył T. Żuchowski.

Podczas konferencji akcentowano, że takie wartości, jak standard 
postępowania, uczciwość i rzetelność to podstawy kształtowania każ-
dego zawodu zaufania publicznego. Na koniec konferencji Andrzej 
Roch Dobrucki, prezes PIIB podkreślił, że tak naprawdę, to ta konfe-
rencja się nie kończy. Będzie kontynuowana w postaci innych działań 
mających na celu popularyzację etycznych standardów w wykonywa-
niu zawodów zaufania publicznego oraz skuteczne ich egzekwowanie.

Lubelską Izbę na konferencji reprezentowali: Joanna Gieroba, 
wiceprezes PIIB i zastepca przewodniczącego OR LOIIB, Wojciech 
Szewczyk, przewodniczący OR LOIIB, Andrzej Leniak, okręgowy 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Władysław Król, przewod-
niczący OSD, Zbigniew Szcześniak, przewodniczący Komisji prawno- 
regulaminowej LOIIB, Tomasz Grzeszczak członek KKK. Redaktor na-
czelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” Urszula Kieller-Zawisza 
uczestniczyła także w śniadaniu prasowym zorganizowanym dla 
biuletynów okręgowych oraz mediów branżowych i centralnych, 
w którym udział wziął Andrzej R. Dobrucki, prezes PIIB, Zbigniew 
Kledyński, wiceprezes PIIB, Zygmunt Meyer, moderator IV sesji konfe-
rencji i Leszek Mellibruda, psycholog społeczny i biznesu.

URSZULA KIELLER-ZAWISZA

I. Lipowska A. Adamczuk Konferencja prasowa

Uczestnicy obrad. Pierwsza z prawej J. Gieroba

Uczestnicy III sesji dyskutowali o egzekwowaniu odpowiedzialności

Samorząd zawodowy
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I I  Z A W O D Y  W Ę D K A R S K I E 
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
LUBELSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA organizuje

19 maja br. o godzinie 10.00 we wszystkich okręgowych 
izbach inżynierów budownictwa w kraju rozpoczęły się 
egzaminy testowe będące pierwszą częścią wiosennej 
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Była 
to już XXIX sesja, w ramach której kandydaci mogli 
uzyskać uprawnienia do wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 

W Lubelskiej OIIB ta wiosenna sesja była rekordową pod 
względem liczby kandydatów, gdyż aż 365 osób mogło po 
otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu uzyskać decyzję 
o nadaniu uprawnień. Dla porównania warto przypomnieć, 
że w ubiegłym tj. 2016 r. łącznie na dwu sesjach (majowej 
i listopadowej) w LOIIB nadano 360 uprawnień.

Te 365 osób to nie byli jedynie nowi, potencjalni członko-
wie izby, gdyż 75 to osoby, które już posiadały uprawnienia, 
ale chciały je uzupełnić lub rozszerzyć.

Liczba kandydatów w poszczególnych specjalnościach to 
tradycyjnie najwięcej, bo 123 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, a na kolejnych miejscach plasowały się: instala-
cyjna sanitarna i instalacyjna elektryczna po 76 osób. W spe-
cjalności drogowej ubiegło się 70 osób, natomiast stosunkowo 
mało było kandydatów w specjalności mostowej, bo zaledwie 

5. Inne specjalności to kolejowe obiekty budowlane – 6 osób, 
hydrotechniczna – 4 osoby, telekomunikacyjna 3 osoby i w spe-
cjalności kolejowej (SRK) – 2 osoby..

Do części pisemnej w dn. 19 maja br. przystąpiło 287 i pozy-
tywne oceny otrzymało 242.

Od 20 maja br. rozpoczęły się egzaminy ustne, które zapla-
nowano na 30 maja.

dr inż. WIESŁAW NUREK 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB 

Majowa sesja egzaminacyjna

Rozpoczęcie zawodów zaplanowano o godz. 7.00

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW LOIIB!

ZAWOdY OdBędą SIę

9 WRZeśNIA 2017 R.
O miejscu zawodów poinformujemy 

na stronie internetowej LOIIB oraz bezpośrednio chętnych, 
którzy zgłoszą swój udział w zawodach

Samorząd zawodowy

Chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa do sekretariatu biura LOIIB: 
tel. 81 534 78 12 lub mailem: lub@lub.piib.org.pl

Zapewniamy dojazd na miejsce zawodów i powrót.
Szczegółowe informacje będą systematycznie zamieszczane na stronie internetowej LOIIB: 

www.lub.piib.org.pl



SPOTKANIE POWIATOWE CZŁONKóW LOIIB 
W BIŁGORAjU



XVI ZjAZD SPRAWOZDAWCZY LOIIB


