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• Nowe władze LOIIB • Współpraca o szczególnym znaczeniu • 
• Uprawnienia budowlane • Nowe opłaty za usługi wodne •

XVII ZjaZd SprawoZdawcZo-wyborcZy 

LubeLSkIej oIIb



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

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza Koleżanki i Kolegów, na coroczne 
spotkanie integracyjno-szkoleniowe, zorganizowane z okazji obchodów Dnia Budowlanych, 
Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa i 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

Spotkanie odbędzie się 15 września 2018 r. 
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach w godzinach 13.00–20.00

Zasady uczestnictwa i zapisów podamy na stronie internetowej Lubelskiej OIIB (www.lub.piib.org.pl) po 15 czerwca 2018 r. 
Swoje uczestnictwo trzeba będzie zgłaszać w biurach terenowych oraz w biurze w Lublinie do 25 sierpnia 2018 r. Dane kontaktowe 
podajemy poniżej.

Wszystkich chętnych, do wzięcia udziału w spotkaniu, na miejsce jego trwania dowiozą autokary z Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina, 
Tomaszowa Lub., Włodawy i Zamościa. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznego spotkania będziemy na bieżąco zamieszczać 
na stronie internetowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz będzie je można uzyskać w biurach LOIIB.

SERDECZnIE ZaPRaSZamy CZłOnKóW LOIIB na tEgOROCZną ImPREZę!

ZaWODy ODBęDą SIę

8 WRZEśnIa 2018 r.
O miejscu zawodów poinformujemy 

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

Rozpoczęcie zawodów zaplanowano o godz. 7.00

Chętni do udziału w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym LOIIB muszą zgłosić swój udział do 25 sierpnia 2018 r. 
i można tego dokonać  osobiście, telefonicznie lub drogą e-mailową. 

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

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

tel. 83 343-62-05, 83 343-60-08; e-mail: biala@lub.piib.org.pl
Biuro otwarte jest: pon., czw.:  godz. 11.00–14.00

śr.:  godz.   9.00–13.00

Chełm 
ul. Lwowska 51/1 

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., 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

Włodawa 
i powiat włodawski

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

Biłgoraj, Hrubieszów i  Tomaszów Lub. 
oraz powiaty: biłgorajski, hrubieszowski i tomaszowski

Bolesław Matej – 602-573-343 
e-mail: bi@matej.pl

Zamość 
Rynek Wielki 6

tel.  84 639-10-28; 576-099-372; e-mail: zamosc@lub.piib.org.pl
Biuro otwarte jest: wt., śr.:  godz.  11.00–14.00

pt.:  godz.  10.00–13.00
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Szanowni Czytelnicy!

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła 
V kadencję funkcjonowania naszego samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Nawet się nie obejrzeliśmy, jak ten czas 
szybko nam minął. Niedawno jeszcze tworzyliśmy struktury na-
szego samorządu, przejmowaliśmy od państwa ważne zadania,  
wdrażaliśmy w życie pierwsze uchwały, rozpoczynaliśmy nada-
wanie pierwszych uprawnień budowlanych, itd. W tym roku, kie-
dy piszę te słowa trwa właśnie już XXXI  sesja egzaminacyjna na 
uprawnienia budowlane, przeprowadzana przez nasz samorząd. 
Kolejni młodzi ludzie zasilą  rynek pracy.

W czasie tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-
wyborczych dokonano nie tylko oceny minionego roku, ale tak-
że wybrano nowe władze na najbliższe cztery lata. Na Przewod-
niczącą  Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
została wybrana Joanna Gieroba. Jest jedną z czterech kobiet 
w kraju  piastujących tę zacną i ważną  funkcję  wśród działających 
16 okręgowych izb. Jest to szczególne wyróżnienie i  zaufanie, 
jakim Koleżanki i Koledzy obdarzyli Panią Przewodniczącą. O tym, 
jak przebiegał XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubelskiej 
OIIB możecie Państwo przeczytać na kolejnych stronach naszego 
biuletynu. Podajemy także nowe  składy organów statutowych 
funkcjonujących w strukturach lubelskiej izby.

W tym wydaniu biuletynu zamieszczamy również sprawo-
zdania z działalności naszych organów statutowych w 2017 r. 
Możecie Państwo sami przekonać się jak wyglądał ten miniony 
rok w samorządzie. 

Przypominamy także, że jak co roku i w tym również, Lubelska 
OIIB organizuje spotkanie szkoleniowo-integracyjne z okazji Dnia 
Budowlanych. W 2018 r. ma ono szczególny charakter ze wzglę-
du na obchodzony Europejski Rok Inżynierów Budownictwa oraz 
100 rocznicę  odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy 
uczcić te wydarzenia podczas naszego wspólnego świętowania. 

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

URSZULA KIELLER-ZAWISZA 
Redaktor naczelna
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20 kwietnia 2018 r. w Lublinie odbył się XVII Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Lubelskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa, w którym uczestniczyło 99 ze 
106 delegatów, co stanowiło 93,4% uprawnionych. 
Na przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB na V kaden-
cję wybrano – Joannę Gierobę.

Zjazd otworzył Wojciech Szewczyk, przewodniczący Okrę-
gowej Rady LOIIB witając przybyłych delegatów i gości. W obra-
dach uczestniczyli m.in.: Artur Soboń, wiceminister w Minister-
stwie Inwestycji i Rozwoju, Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP, 
Zdzisław Niedbała reprezentujący Prezydenta m. Lublin, Dariusz 
Balwierz, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Andrzej 
Łukaszczyk reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego, Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR PIIB, Maria 
Balawejder-Kantor i Andrzej Kasprzak z Okręgowej Izby Archi-
tektów RP w Lublinie, Anna Halicka, prorektor ds. współpracy 
z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej, 
Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Bu-
downictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Mirosław 
Czech, dyrektor GDDKiA Oddział w Lublinie, Anna Smolarz 
z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Lublinie, Kazimierz Widysiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa 
Mieszkaniowego Lublin i reprezentujący PZITB Oddział Lublin – 
Tomasz Bujnowski. regulować wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, 
organizację i zadania samorządów zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków 
tych samorządów, a także odpowiedzialność dyscyplinarną. 
Będzie także określać zakres uprawnień budowlanych, co bę-
dzie stanowić wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 7 lutego 2018 r.

Przepisy zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyj-
ny utracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia 
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, a więc 12 lutego 2019 r. 
Dlatego konieczne jest sprawne przeprowadzenie podjętych 
prac tak, aby uniknąć trudności w nadawaniu nowych upraw-
nień budowlanych przez samorządy zawodowe.

– Liczę na Państwa aktywny udział w przygotowywaniu pro-
jektowanych przepisów. Samorząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu przez 
swoich członków, dlatego jego głos jest tak ważny – mówił wi-
ceminister Artur Soboń.

Wiceminister wspomniał także o pracach nad Kodeksem 
urbanistyczno-budowlanym oraz o realizacji programu Miesz-
kanie Plus.

Poseł Stanisław Żmijan zachęcał do aktywności publicznej 
wszystkich, którzy na co dzień spotykają się z problemami do-
tyczącymi budownictwa. – Polska potrzebuje ludzi aktywnych 
– podkreślał. Nawiązał do współpracy przy powstawaniu pro-
jektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz innych aktów 
prawnych związanych z branżą budowlaną. 

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
Lubelskiej OIIB

Nad sprawnym przebiegiem obrad czuwało prezydium 
w składzie: Janusz Wójtowicz, przewodniczący; Teresa Stefaniak 
i Władysław Król, wiceprzewodniczący; Anna Krasnodębska-
Ciołek, sekretarz i Anna Ostańska, członek.

Uczestniczący w lubelskim zjeździe Artur Soboń, wicemini-
ster inwestycji i rozwoju podziękował za aktywny udział przed-
stawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
w dotychczasowych pracach nad projektowaną ustawą o ar-
chitektach i inżynierach budownictwa i za opinie, które służą 
doprecyzowaniu regulacji prawnych. Nowa ustawa będzie 

A. Lalka i K. Żbikowski odznaczeni Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB 
z J. Gierobą, A. Soboniem, S. Żmijanem i Z. Kledyńskim

Z. Niedbała przekazuje W. Szewczykowi Medal 700-lecia Miasta Lublin

Samorząd zawodowy
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Reprezentujący Polską Izbę Inżynierów Budownictwa Zbi-
gniew Kledyński odniósł się do mijającej kadencji i prac po-
dejmowanych przez PIIB. Zwrócił uwagę m.in. na dynamiczne 
zmiany w sferze legislacyjnej, negatywne efekty wprowadzonej 
ustawy „deregulacyjnej”, podnoszenie kwalifikacji przez człon-
ków naszego samorządu i edukację budowlaną. 

W dalszej części zjazdu W. Szewczyk omówił funkcjonowanie 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2017 r. 
z uwzględnieniem głównych kierunków działania. Podkreślił, 
że wytyczne dotyczące funkcjonowania naszego samorządu 
w minionym roku wynikały z zadań statutowych oraz opraco-
wanych przez delegatów na XV Krajowym Zjeździe PIIB postula-
tów w sprawie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. 
Głównych ich celem było stworzenie właściwych warunków 
sprzyjających profesjonalnemu wykonywaniu zawodu inżynie-
ra budownictwa. Realizując te postulaty LOIIB aktywnie działała 
w 2017 r. m.in. w sferze promocji zawodu inżyniera budowni-
ctwa, jako zawodu zaufania publicznego; wspierania działań na 
rzecz umocowania samorządu zawodowego w procesach legis-
lacyjnych; w sferze wprowadzania jednolitych zasad doskonale-
nia zawodowego, itp.

– Nasze władze będą musiały zmierzyć się z częścią tych 
problemów. Siła naszego samorządu tkwi w naszych kompe-
tencjach i wiedzy. Wszystkie działania, jakie podejmujemy to 
czynimy z myślą o potrzebach naszego środowiska. Działajmy 
lokalnie, ale myślmy globalnie. Chciałbym, abyśmy o tym wie-
dzieli i pamiętali – podkreślał Z. Kledyński.

Uczestniczący w zjeździe zaproszeni goście w swoich wystą-
pieniach zwracali uwagę na dobrą współpracę z samorządem 
zawodowym inżynierów budownictwa i zaangażowanie przy 
realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Miłym akcentem obrad było uhonorowanie Lubelskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa za dotychczasową działal-
ność Medalem 700-lecia Miasta Lublin. Wręczenia medalu Woj-
ciechowi Szewczykowi, przewodniczącemu Okręgowej Rady 
LOIIB dokonał Zdzisław Niedbała reprezentujący Prezydenta 
m. Lublin. 

Wyróżniono także członków LOIIB zasłużonych dla samorzą-
du zawodowego Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB. Otrzy-
mali je: Adam Lalka i Kazimierz Żbikowski. 

A. Soboń W. Szewczyk Z. Kledyński

Joanna Gieroba przewodnicząca Okręgowej Rady LOIIB na V kadencję

Prezydium zjazdowe

Samorząd zawodowy

ciąg dalszy na str. 6
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Sprawozdania z działalności organów statutowych LOIIB 
zaprezentowali: Wiesław Nurek, przewodniczący OKK, Wła-
dysław Król, przewodniczący OSD, Anna Ostańska, Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, Da-
riusz Zaorski, wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. przedstawił Zbigniew 
Mitura, skarbnik LOIIB. Wszystkie sprawozdania zostały przy-
jęte przez delegatów i zjazd udzielił absolutorium Okręgowej 
Radzie LOIIB. Uchwalony został także budżet LOIIB na 2018 r. 

Uchwalono również liczebność organów LOIIB (Okręgowa Rada 
– 21 członków plus przewodniczący, Komisja Rewizyjna – 5 plus 
przewodniczący, Komisja Kwalifikacyjna – 15 plus przewodni-
czący, Sąd Dyscyplinarny – 12 plus przewodniczący, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – 5 plus przewodniczący). 

Następnie przeprowadzono wybory. Przewodniczącą 
Okręgowej Rady LOIIB na V kadencję przypadającą na lata 

2018–2022 została Joanna Gieroba, przewodniczącym OKK – 
Wiesław Nurek, przewodniczącym OKR – Wojciech Szewczyk, 
przewodniczącym OSD – Władysław Król, a koordynatorem 
OROZ – Henryk Korczewski. Wybrano także delegatów LOIIB 
na Krajowe Zjazdy PIIB. 

Joanna Gieroba dziękując za wybór podkreśliła, że: – Samo-
rząd zawodowy to ciało kolegialne i pracujemy razem. Liczę na 
taką właśnie współpracę dla dobra nas wszystkich.

Podczas zjazdu do Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono 
cztery wnioski. Trzy zostały odrzucone, natomiast jeden, 
z negatywnym  stanowiskiem Okręgowego Zjazdu został skie-
rowany do Krajowego Zjazdu PIIB.

OkręgOWa rada ukOnStytuOWała SIę 
Po zakończeniu XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 

LOIIB spotkali się członkowie Okręgowej Rady wybrani 
w czasie zjazdu. Obrady prowadziła Joanna Gieroba, prze-
wodnicząca Rady LOIIB. W czasie posiedzenia dokonano wy-
boru Prezydium Okręgowej Rady oraz składu orzekającego 
ds. członkowskich.

Prezydium Okręgowej Rady LOIIB na kadencję 2018–2022 to: 
Joanna Gieroba – przewodnicząca; Teresa Stefaniak – zastęp-
ca  przewodniczącej; Tomasz Grzeszczak – zastępca prze-
wodniczącej; Janusz Iberszer – zastępca przewodniczącej; 
Jan Ludwik Ziółek – sekretarz; Zbigniew Mitura – skarbnik; 
Henryk Miduch – członek; Janusz Wójtowicz – członek.

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

Sala obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB

Samorząd zawodowy

ciąg dalszy ze str. 5
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Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy

NOWO WYBRANE WŁADZE LUBELSKIEJ 
OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 

NA KADENCJĘ 2018–2022
PrEZydIuM OkręgOWEJ rady LOIIB 

1. Joanna Gieroba – przewodnicząca

2. Teresa Stefaniak – zastępca przewodniczącej

3. Tomasz Grzeszczak – zastępca przewodniczącej

4. Janusz Iberszer – zastępca przewodniczącej

5. Jan Ludwik Ziółek – sekretarz

6. Zbigniew Mitura – skarbnik

7. Henryk Miduch – członek

8. Janusz Wójtowicz – członek

CZłOnkOWIE OkręgOWEJ rady LOIIB

9. Leszek Boguta
10. Adam Borowy
11. Jarosław Buczek
12. Grzegorz Dobosz
13. Krzysztof Jurycki
14. Bogdan Kucharski
15. Bolesław Matej
16. Zbigniew Miłosz
17. Andrzej Mroczek
18. Zbigniew Szcześniak
19. Krzysztof Tajer
20. Zdzisław Tworek
21. Tadeusz Wagner
22. Ireneusz Wójcik

OkręgOWa kOMISJa kWaLIFIkaCyJna

1. Wiesław Nurek – przewodniczący

2. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący

3. Andrzej Pichla – wiceprzewodniczący

4. Jerzy Kamiński – sekretarz

5. Andrzej Adamczuk
6. Jerzy Adamczyk
7. Lech Dec
8. Grzegorz Dębowski
9. Dariusz Flak

10. Janusz Fronczyk
11. Marcin Górecki
12. Anna Halicka
13. Maria Kosler
14. Tomasz Lis
15. Stanisław Plechawski
16. Edward Woźniak

OkręgOWa kOMISJa rEWIZyJna

1. Wojciech Szewczyk – przewodniczący
2. Andrzej Chmielowski
3. Anna Krasnodębska-Ciołek
4. Tadeusz Małaj
5. Andrzej Szkuat
6. Dariusz Zaorski

OkręgOWy SĄd dySCyPLInarny

1. Władysław Król – przewodniczący
2. Zbigniew Dobrowolski
3. Andrzej Gwozda
4. Kazimierz Kostrzanowski
5. Józef Koszut
6. Sławomir Krasuski
7. Zenon Misztal
8. Roman Nowak
9. Władysław Rawski

10. Katarzyna Trojanowska-Żuk
11. Anna Woźnicka
12. Iwona Żak
13. Kazimierz Żbikowski

OkręgOWI rZECZnICy 
OdPOWIEdZIaLnOŚCI ZaWOdOWEJ

1. Henryk Korczewski – Koordynator
2. Andrzej Bałaban
3. Henryk Bujak
4. Paweł Góra
5. Krzysztof Sierpień
6. Eugeniusz Urban

dELEgaCI na kraJOWE ZJaZdy W kadEnCJI 2018–2022

1. Joanna Gieroba
2. Tomasz Grzeszczak
3. Janusz Iberszer
4. Andrzej Leniak
5. Henryk Miduch
6. Zbigniew Mitura
7. Wiesław Nurek
8. Teresa Stefaniak
9. Zbigniew Szcześniak

10. Wojciech Szewczyk
11. Janusz Wójtowicz



8 Lubelski Inżynier BUDOWNICTWA

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wiesław Nurek

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Wodnej. Posiada uprawnienia 
budowlane pełne do wykonawstwa oraz projekto-
wania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalno-
ści konstrukcyjno-budowlanej w zakresie pro-
jektowania oraz budowy, rozbiórki i utrzyma-

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

Od 1995 r. do 2003 r. był członkiem Komisji Egzaminacyjnej na upraw-
nienia budowlane funkcjonującej przy Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. 
Od 2003 r. należy do LOIIB i działa w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – 
w pierwszej kadencji jako wiceprzewodniczący, w drugiej i trzeciej – 
jako sekretarz oraz w czwartej – jako przewodniczący.  

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– koordynator Henryk Korczewski 

Absolwent Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w War-
szawie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograni-
czeń do wykonawstwa i projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. jako technik 
budowy, a następnie  kierownik robót w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym w Lub-

linie. Po rozpoczęciu w 1961 r. studiów pracował  w pracowni projektowej 
w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Lublinie na stanowisku 
asystenta projektanta, a po uzyskaniu uprawnień projektanta w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej jako projektant. Od 1966 r. po  uzyskaniu 
tytułu inżyniera  budownictwa lądowego pracował nadal w MZBM pełniąc 
funkcje kierownicze w zakresie projektowania, nadzorowania i wykonaw-
stwa remontów budynków w Lublinie oraz zabezpieczania i rewaloryzacji 
Starego Miasta.

W 1982 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miasta Lublin. Pełnił funkcje 
kierownicze w Wydziałach: Budownictwa, Urbanistyki i Architektu-
ry wraz z nadzorem budowlanym, Gospodarki Komunalnej, a od roku 
2000 do przejścia w stan spoczynku w roku 2007 pełnił funkcję dyrek-
tora Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Lublina. Przez cztery kaden-
cje pełnił funkcję rzecznika odpowiedzialności zawodowej w LOIIB.

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
Władysław Król

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

Pracę zawodową podjął w listopadzie 1968 r. 
w Zakładach Azotowych „Puławy” na stanowi-
sku asystenta w dziale eksploatacji. W lipcu 1973 r. 

rozpoczął pracę w Zakładzie Projektowania i Usług Inwestycyjnych „In-
westprojekt” w Lublinie na stanowisku starszego kosztorysanta. W latach 
1977–1982 pracował jako projektant w Biurze Projektów Przemysłu Mięs-
nego w Lublinie. W 1982 r. rozpoczął pracę w Spółdzielni Projektowania 
i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” (obecnie „Inwestprojekt” Lublin 
S.A.), w której od 1 lutego 1990 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję prezesa. 
Jest rzeczoznawcą w zakresie projektowania sieci instalacji sanitarnych.

W latach 2002–2010 był przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego LOIIB, od 2010 do 2014 był członkiem Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego PIIB oraz Okręgowej Rady LOIIB. W latach 2014–2018 pełnił funkcję 
przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Wojciech Szewczyk 

Absolwent Politechniki Lubelskiej Wydziału Budow-
nictwa Drogowego. Posiada uprawnienia budowlane 
w zakresie projektowania i kierowania robotami o spe-
cjalności konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie dróg 
i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych. 

Pracę zawodową rozpoczął w Powiatowym Za-
rządzie Dróg Lokalnych w Krasnymstawie, następnie 

przeszedł do Rejonu Dróg Publicznych w Zamościu, gdzie objął stanowi-
sko zastępcy dyrektora. W latach 1977–2000 pełnił funkcję dyrektora Re-
jonu Dróg Publicznych i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Chełmie. 
Od 2000 r. do końca września 2011 r. pracował jako prezes Zarządu Przedsię-
biorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w Chełmie.

Od początku funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa czynnie uczestniczył w jego pracach. W pierwszej kadencji 
był zastępcą skarbnika LOIIB, w drugiej objął funkcję skarbnika. W trzeciej 
i czwartej kadencji pełnił funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady LOIIB.

Odznaczony m.in.: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Srebrną 
i Złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Przewodniczący organów statutowych LOIIB
  

Absolwentka Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej na kierunku Budownictwo. Praktyka 
zawodowa obejmuje wszystkie szczeble związane z wykonawstwem i projektowaniem w zakresie budownictwa mostowego.

 Pracę zawodową rozpoczęła w 1985 r. w Rejonie Budowy Mostów w Lubartowie. Od 1991 r. związana jest zawodowo 
z Biurem Usług Projektowych „Drogprojekt” Sp. z o.o., którego jest współwłaścicielem. Posiada uprawnienia bez ograniczeń 
do kierowania robotami i do projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów.

Od początku funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa czynnie uczestniczy w jego pracach. W LOIIB 
w kolejnych kadencjach pełniła funkcję zastępcy sekretarza, a potem wiceprzewodniczącej Okręgowej Rady. Od drugiej kadencji była członkiem 
Krajowej Rady PIIB, pełniąc kolejno funkcję członka Prezydium, zastępcy sekretarza i wiceprezesa Krajowej Rady PIIB.

Od 1986 r. jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, a od 1993 r. członkiem Związku Mostowców RP, w którym pełni 
obecnie funkcję wiceprzewodniczącej Oddziału Rzeszowsko-Lubelskiego.

  Przewodnicząca Okręgowej Rady
Joanna Gieroba

Samorząd zawodowy
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ARTUR SOBOŃ

7 lutego 2018 r. powołany na stanowisko Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Od 2001 r. związany z Urzędem Miasta Świdnik, początkowo 
kierował Wydziałem Strategii i Rozwoju, następnie od 2006 roku 
na stanowisku Sekretarza Miasta.

W latach 2006–2010 radny powiatu i społeczny członek za-
rządu powiatu świdnickiego. W okresie 2010–2015 radny sejmi-
ku województwa lubelskiego.

Od 2015 r. poseł na Sejm RP. W ramach aktywności posel-
skich pełni funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu 
ds. Reindustrializacji Polski oraz Przewodniczącego Parlamen-
tarnego Zespołu Przyjaciół Lotników Polskich. Członek komisji 
obrony narodowej i finansów publicznych.

Jak ocenia Pan współpracę z samorządem zawodowym inżynie-
rów budownictwa?

Jesteście Państwo dla nas ważnym partnerem merytorycznym. 
Reprezentujecie ogromne środowisko i w związku z planami, jakie 
mamy względem budownictwa ta współpraca ma dla nas szcze-
gólne znaczenie. Stan budownictwa mieszkaniowego istotnie 
odbiega od tego, jakie chcielibyśmy mieć. Czeka nas sporo pracy. 
Cieszę się, że mogę z Państwa środowiskiem współpracować i bę-
dziecie Państwo recenzentami naszych poczynań.

Podczas dotychczasowej współpracy z Ministerstwem Infra-
struktury opiniowaliśmy akty prawne dotyczące funkcjonowa-
nia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i branży 
budowlanej. Czy widzi Pan dodatkowe, inne kierunki lub formy 
naszego współdziałania?

Liczę na Państwa aktywny udział w przygotowywaniu projek-
towanych przepisów. Samorząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu przez swo-
ich członków, dlatego jego głos jest tak ważny. Sądzę, że udział 
w pracy zespołów zajmujących się tematyką budowlaną, czy też 
w spotkaniach poświęconych branży to jedna z form wspierają-
cych zmiany w budownictwie.

Naturalnym miejscem naszego współdziałania jest Państwa 
codzienna praktyka na różnych realizowanych inwestycjach, gdzie 
będziecie wykonywać odpowiedzialnie swoją pracę. Administra-
cja jest po to, by reagować na potrzeby, które najlepiej widać w co-
dziennej pracy inżynierów budownictwa.

Skoro wspomnieliśmy o aktach prawnych, to chciałabym Pana 
zapytać o tzw. ustawę „deregulacyjną”. Okres jej funkcjonowa-
nia pokazał, że wymaga ona zmian i nasze środowisko je zgła-
sza. Także podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Czy prze-
widuje Pan działania w tym kierunku?

Każdą zmianę warto  po pewnym czasie ocenić. Przy wszyst-
kich zmianach uwzględniamy i bierzemy pod uwagę potrzeby 
ważne nie tylko dla jednego środowiska, ale mamy na względzie 
dobro wspólne, publiczne. Każda zmiana, nowelizacja powinna 
mieć wymiar dobra społecznego.

Współpraca o szczególnym znaczeniu
Rozmowa z ARTUREM SOBONIEM, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lubel-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zapowiedział 
Pan zakończenie prac nad ustawą o samorządzie architektów 
i inżynierów budownictwa w lutym 2019 r. Wspomniał Pan tak-
że o pracach związanych z Kodeksem urbanistyczno-budowla-
nym. Do tego należy dodać, że bardzo aktywnie pilotuje Pan 
program Mieszkanie Plus. Czy nie obawia się Pan, że to za duże 
tempo i realizacja wszystkich zaplanowanych zadań może się 
nie udać?

Poważnie traktuję realizację zadania, które realizuje cały 
rząd – to poprawa otoczenia prawnego realizacji inwestycji 
w Polsce. Ustawa o architektach i inżynierach budownictwa w lu-
tym przyszłego roku ma być gotowa i jeśli nie pojawią się jakieś 
przeciwności od nas niezależne, to tak będzie. Nowa ustawa bę-
dzie regulować wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, 
organizację i zadania samorządów zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa, prawa i obowiązki członków tych sa-
morządów, a także odpowiedzialność dyscyplinarną. Będzie tak-
że określać zakres uprawnień budowlanych, co będzie stanowić 
wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. 
Prowadzimy też prace nad przepisami ułatwiającymi realizację in-
westycji mieszkaniowych i ustawą o dopłatach do czynszu. Obec-
nie realizujemy wszystko zgodnie z planem.

Pochodzi Pan z Lubelszczyzny. Wobec tego nie mogło zabrak-
nąć pytania, czy możemy liczyć na współpracę w przyszłości?

Moja obecność na Państwa Zjeździe Sprawozdawczo-Wy-
borczym jest tego potwierdzeniem. Byłem i jestem związany 
z Lubelszczyzną. Mieszkam w Świdniku, gdzie przez lata pracowa-
łem w samorządzie miasta, będąc jednocześnie radnym powiatu, 
a następnie województwa lubelskiego. Teraz sprawy lokalne są mi 
nadal bliskie, tylko odpowiedzialność za nie jest inna.

Dziękujemy serdecznie i życzymy sukcesów w realizacji zapla-
nowanych zadań.

Rozmawiała URSZULA KIELLER-ZAWISZA

Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy
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Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady LOIIB za rok 2017

I. InFOrMaCJE OgóLnE 
W 2017 r. Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów 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 
IV – kadencji 

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

Ponadto nasi członkowie uczestniczą w pracach następują-
cych Komisji PIIB 

1. Zbigniew Szcześniak – Komisja Prawno-Regulaminowa
2. Tadeusz Cichosz – Komisja Uchwał i Wniosków 
3. Zbigniew Mitura – Komisja Medalu Honorowego PIIB 

Ogółem w 2017 r. odbyły się 4 posiedzenia Okręgowej Rady 
LOIIB i 6 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. W okresie sprawo-
zdawczym Okręgowa Rada podjęła 17 uchwał w sprawach formal-
no-prawnych, natomiast skład orzekający Okręgowej Rady podjął 
795 uchwał w sprawach członkowskich. Prezydium Okręgowej Rady 
podjęło ogółem 7 uchwał. Podejmowane uchwały realizowane były 
na bieżąco i w terminach określonych harmonogramami.

LOIIB W LICZBaCh

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w LOIIB czynnych 
było 6137 członków. Ogólnie klasyfikujemy się na 9 miejscu w kra-
ju pod względem liczby członków na 16 okręgowych izb.

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

» budownictwo ogólne BO – 2752 osoby (44,84%)
» instalacje sanitarne IS – 1165 osób (18,98%)
» instalacje elektryczne IE – 1158 osób (18,87%)
» budownictwo drogowe BD – 651 osób (10,61%)
» budownictwo kolejowe BK – 136 osób (2,22%)
» budownictwo mostowe BM – 107 osób (1,75%)
» budownictwo wodno-melioracyjne WM – 81 osób (1,32%)
» budownictwo telekomunikacyjne BT – 83 osoby (1,35%)
» budownictwo hydrotechniczne BH – 2 osoby (0,03%)
» budownictwo wyburzeniowe BW – 2 osoby (0,03%)

Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa realizo-
wana jest przez biuro Izby zatrudniające na dzień 31.12.2017 roku 
– 9 osób. Działają trzy biura tere nowe w Białej Podlaskiej, Cheł-
mie i Zamościu, w których obsługę prowadzą trzy osoby. 
W biurze Izby funkcjonuje biblioteka, zawierająca wydawnictwa 
techniczne, czasopisma branżowe i płyty CD z referatami z kon-
ferencji naukowo-technicznych. Izba posiada stronę internetową: 
www.lub.piib.org.pl, na której zamieszczone są informacje 
o strukturze i działalności bieżącej LOIIB, aktualności oraz druki 
do pobrania. Na dzień 31.12.2017 r. – 98,53% członków LOIIB uak-
tywniło konta elektroniczne. 

W 2017 r. z elektronicznej biblioteki norm budowlanych PKN 
udostępnionych na portalu PIIB skorzystało 2289 członków LOIIB, 
natomiast ze szkoleń e-learningowych 685 członków.

OBWOdOWE ZEBranIa WyBOrCZE CZłOnkóW LOIIB

Od dnia 16 listopada 2017 r. rozpoczęły się obwodowe ze-
brania wyborcze członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Zgodnie z przyjętą uchwałą Okręgowej Rady 
LOIIB nr 437/17 z dnia 2 czerwca 2017 r. zaplanowano 19 zebrań 
wyborczych w 4 obwodach: Lublin, Biała Podlaska, Chełm i Za-
mość, podczas których zostało wybranych 106 delegatów LOIIB 
na lata 2018–2022. Do końca 2017 roku odbyło się 14 zebrań, 
na których wybrano 77 delegatów. 

InWEStyCJE W rOku 2017
W 2017 r. wykonano prace o charakterze remontowo-moder-

nizacyjnym w niektórych pomieszczeniach parteru oraz odno-
wiono wszystkie pomieszczenia III piętra budynku LOIIB.

II. PrOgraM PraCy OkręgOWEJ rady LOIIB na 2017 rOk

Uchwałą nr 245/17 przyjęto Program pracy Okręgowej Rady 
LOIIB na rok 2017. Program zawierał 9 zadań do realizacji. Tema-
tycznie zadania obejmowały: 

1. Realizację programu szkoleń dla członków LOIIB w 2017 roku.

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

3. Organizację XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB.

4. Realizację uchwał i wniosków z XVI Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego LOIIB. 
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5. Koordynowanie pracy zespołów problemowych działają-
cych w LOIIB: 

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

» 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 Bu-

dowlanych i Dnia Inżyniera Budownictwa. 

7. Organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych w powiatach.

8. Kontynuację współpracy z samorządami zawodowymi, tere-
nowymi i Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi NOT, 
Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym Lublin, Targami 
Lublin S. A., Lubelskim Klubem Biznesu, Okręgowym In-
spektoratem Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie. 

9. Wydawanie biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”.

ad. 1. realizacja programu szkoleń dla członków LOIIB

W 2017 roku odbyły się cztery posiedzenia zespołu ds. dosko-
nalenia zawodowego i szkoleń LOIIB w dniach: 31.01, 13.06, 04.07 
i 20.12.2017 r. Omawiano zagadnienia związane z organizacją szko-
leń dla członków Izby, w tym działania zmierzające do zwiększenia 
atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczestników i podniesienia 
poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia posiedzeń KUDZ PIIB. 
Działania zespołu skierowano na realizację zadania nr 1 Progra-
mu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2017 r., tj. realizacji programu 
szkoleń dla członków LOIIB. Realizując ten punkt przeprowadzono 
w 6 branżach 85 szkoleń, w których łącznie uczestniczyło 
2347 osób. Podjęto współpracę z wieloma firmami (Keim, Telkom-
Telmor, Niczuk-Metal, Kisan, Rector, Termo-Komin, Bemeters, Sica-
me, Saint-Gobain Construction), stowarzyszeniami SNT-NOT (PZITB 
O/Lublin, SITK O/Lublin, SEP O/Lublin, PZITS O/Lublin i SITWM 
O/Lublin), a także z instytucjami (OIP Lublin, WINB Lublin, PINB 
Lublin, Urząd Miasta Lublin i Politechnika Lubelska). Większość 
szkoleń przeprowadzono we współpracy ze stowarzyszenia-
mi SNT-NOT, pozostałe organizowane były samodzielnie przez 
LOIIB. Odbyło się także jedno spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
w Biłgoraju, w którym udział wzięło 58 osób. Łącznie w szkole-
niach w 2017 r. uczestniczyło 2405 osób (ponad 38% wszystkich 
czynnych członków LOIIB). Szkolenia odbywały się w Lublinie, Bia-
łej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach. Miały one charakter 
głównie branżowy (branże: BO, IS, IE, BD, WM i BT), jak również 
wielobranżowy.

Liczba przeszkolonych w poszczególnych branżach przedsta-
wia się następująco:

» konstrukcyjno-budowlana – 32 szkolenia – 815 osób prze-
szkolonych,

» instalacyjna sanitarna – 5 szkoleń – 246 osób przeszkolonych,
» instalacyjna elektryczna – 5 szkoleń – 111 osób przeszkolonych 
» inżynieryjna drogowa – 3 szkolenia – 70 osób przeszkolonych
» inżynieryjna wodno-melioracyjna – 2 szkolenia – 110 osób 

przeszkolonych
» inżynieryjna telekomunikacyjna – 1 szkolenie – 9 osób 

przeszkolonych
» wielobranżowe – 27 szkoleń – 986 osób przeszkolonych

Na szkoleniach przeprowadzonych przy udziale SNT-NOT 
obecne były 2204 osoby. Stanowi to prawie 94% wszystkich 
osób przeszkolonych w 2017 r. w szkoleniach branżowych. Koszt 

przeszkolenia jednej osoby wyniósł 123,00 zł brutto (na podsta-
wie zawartych umów). 

Łączny koszt zorganizowanych w 2017 r. szkoleń branżowych 
wyniósł 295 008,84 zł, co w przeliczeniu na jedną przeszkoloną 
osobę daje kwotę 125,70 zł. W kosztach tych uwzględniono umo-
wy z SNT-NOT, wynajęcie sal konferencyjnych, wykładowców, 
catering, przygotowanie materiałów szkoleniowych, delegacje, 
wysyłkę zaproszeń i świadectw uczestnictwa.

ad. 2. Postępowania kwalifikacyjne i egzaminy 
na uprawnienia budowlane

W 2017 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjonowała 
w następującym składzie osobowym:

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

» mgr inż. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący, specjal-
ność mostowa, 

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

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

» inż. Andrzej Adamczuk – specjalność instalacyjna sanitarna,
» 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 (do 17.09.2017 roku) – specjalność 

instalacyjna elektryczna, 
» 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. 
W sesji majowej egzamin zdawało 298 kandydatów, a upraw-
nienia uzyskało 220 osób (73,8%), natomiast w sesji listopado-
wej egzamin zdawało 276 kandydatów, a uprawnienia uzyskało 
205 osób, tj. 74,3%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku uprawnienia 
uzyskało:

» konstrukcyjno-budowlanej 146 osób,
» drogowej 71 osób,
» mostowej 6 osób,
» kolejowej (KOB) 6 osób,
» kolejowej (SRK) 5 osób,
» hydrotechnicznej 7 osób,

ciąg dalszy na str. 12
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ciąg dalszy ze str. 11
» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 5 osób,
» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych 84 osoby,
» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych 95 osób.

Łącznie w roku 2017 uprawnienia budowlane zostały przyzna-
ne 425 osobom na ubiegające się 574 osoby, tj. 74,0%. 

ad. 3. Organizacja XVI Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego LOIIB

W dniu 7 kwietnia 2017 r. odbył się XVI Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. W obradach zjazdu wzięło udział 90 delegatów spośród 
103 uprawnionych do głosowania (87,4%). Na zjeździe byli obecni 
zaproszeni goście reprezentujący Krajową Radę PIIB, wojewódz-
kie organy administracji budowlanej, samorządy zawodowe oraz 
stowarzyszenia naukowo-techniczne. Obrady przebiegały zgod-
nie z przyjętym porządkiem. Koszt organizacji Zjazdu Sprawo-
zdawczego LOIIB wyniósł 44 020,21 zł.

ad. 4. realizacja uchwał i wniosków z XVI Okręgowego 
Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB

W czasie obrad XVI Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
LOIIB rozpatrzono i przyjęto 16 uchwał. Dotyczyły one porządku 
i regulaminu obrad, spraw organizacyjnych oraz gospodarki fi-
nansowej LOIIB. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane podczas 
obrad zjazdu. Obecni na zjeździe delegaci przyjęli 2 wnioski:

» Wniosek nr 1, delegat Józef Mazur – mandat nr 55: 
 „Szkolenia dla członków LOIIB z powiatu tomaszowskiego 

organizować w Tomaszowie Lubelskim”. 
 W dniu 16.01.2018 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyło się szko-

lenie dla członków LOIIB z powiatu tomaszowskiego. Tematem 
szkolenia była „Nowelizacja ustawy Prawo budowlane – aktual-
ny stan prawny”. W szkoleniu wzięło udział 59 członków Izby.

» Wniosek nr 2, delegat Władysław Król – mandat nr 43:
 „Przyspieszyć realizację wniosku 9 z XV Krajowego Zjazdu 

Delegatów dotyczącego opracowania wytycznych do wy-
ceny usług inżynierskich”. Wniosek przekazano do rozpa-
trzenia przez Krajowy Zjazd PIIB. 

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 Okręgo-
wej Rady LOIIB w dniu 27.05.2014 r. w składzie:

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

Celem działania zespołu jest wstępna ocena spełnienia wy-
magań dla uzyskania prawa do wykonywania świadczeń usług 
transgranicznych na terenie Polski przez inżyniera obywatela 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W minionym 2017 r. 
do zespołu wpłynął jeden wniosek o tymczasowy wpis na listę 
członków LOIIB. Wniosek złożył pan Vito Aiello. 

Na posiedzeniu w dniu 23.11.2017 r. po zapoznaniu się z wnio-
skiem złożonym przez pana Vito Aiello, stwierdzono kompletność 
dostarczonych dokumentów i wnioskodawcy zostało wystawio-
ne stosowne zaświadczenie.

5.2. Zespół prawno-regulaminowy

Podstawę prawną funkcjonowania zespołu stanowi uchwa-
ła nr 393/06 Okręgowej Rady LOIIB z dnia 23.05.2006 roku, 
Regulamin pracy zespołu, przyjęty przez Prezydium Okręgo-
wej Rady LOIIB w dniu 29.12.2006 r. oraz uchwała nr 03/P/10 
z dnia 11.05.2010 r. Prezydium Okręgowej Rady LOIIB.

W 2017 r. 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 2017 r. odbyło się tylko 1 posiedzenie zespołu w dniu 
23 stycznia. Tak, jak w roku ubiegłym członkowie zespołu infor-
mowani byli drogą elektroniczną o projektach zmian w usta-
wach i rozporządzeniach, a także propozycjach zmian w pod-
stawowych dokumentach PIIB. Wymiana uwag i opinii drogą 
elektroniczną w znaczny sposób usprawnia działalność zespołu 
w zakresie wypracowania stanowiska i opiniowania przeka-
zywanych materiałów, bez konieczności organizowania po-
siedzeń. W większości przypadków było to jedyne wyjście 
z uwagi na terminy, w jakich należało przekazywać stanowisko 
i opinie do przesłanego projektu ustawy lub rozporządzenia. 

Przedmiotem prac zespołu prawno-regulaminowego w 2017 r. 
była tematyka skorelowana z podejmowanymi pracami przez 
Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, szczególnie w zakresie opi-
niowania i wypracowywania stanowiska w odniesieniu do mate-
riałów przekazywanych przez komisję, w większości dotyczących 
projektów ustaw i rozporządzeń. Ważniejsze z nich to projekty:

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

» Kodeks urbanistyczno-budowlany,
» ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz ur-

banistach,
» ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z uprosz-

czeniem procesu inwestycyjno-budowlanego,
» ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce,
» rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 

w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.

Część z tych projektów po zmianach i korektach wracała do 
ponownego opiniowania. Dotyczyło to szczególnie Kodeksu ur-
banistyczno-budowlanego. Niezależnie od powyższego, przed-
miotem obrad i prac zespołu były tematy związane z działalnoś-
cią statutową Izby, a dotyczyły one: 

» udziału w organizacji XVI Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB 
od strony prawo-regulaminowej, 

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

» analizy wniosków, które przekazała Krajowa Rada 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 powiato-
wym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym członków naszej 
Izby w Biłgoraju. W okresie sprawozdawczym zespół na bieżąco 
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rozpatrywał sprawy i pisma, jakie wpłynęły do Izby, a dotyczyły 
tematyki przypisanej zespołowi regulaminem.

5.3. Zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń

W 2017 r. 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 2017 odbyły się cztery posiedzenia zespołu w dniach: 
31.01, 13.06, 04.07 i 20.12.2017 r. Omawiano zagadnienia związane 
z organizacją szkoleń dla członków Izby, w tym działania zmierza-
jące do zwiększenia atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczest-
ników i podniesienia poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia 
z posiedzeń KUDZ PIIB. Działania zespołu skierowane były na reali-
zację zadania nr 1 Programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2017 r. 
Realizując ten punkt przeprowadzono 86 różnych branżowych 
szkoleń dla członków LOIIB, łącznie ze spotkaniami integracyj-
no-szkoleniowymi, w których uczestniczyło łącznie 2405 osób. 

5.4. Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych

W 2017 r. działały powołane dnia 27 maja 2014 r. przez Prezy-
dium Okręgowej Rady LOIIB zespoły ds. interpretacji uprawnień 
budowlanych w następujących składach osobowych w poszcze-
gólnych specjalnościach:

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

b) konstrukcyjno-budowlanej – BO
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» 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 do 17.09.2017 r. 
» inż. Edward Woźniak – członek
» mgr Wojciech Boryc – prawnik

W minionym roku wpłynęły 54 wnioski o interpretację 65 sztuk 
uprawnień. Rozpatrzono wszystkie wnioski udzielając pisemnej 
odpowiedzi. Wnioski dotyczyły następujących specjalności:

» architektonicznej – AR – 7 
» konstrukcyjno-budowlanej – BO – 25
» inżynieryjnej drogowej – BD – 6
» inżynieryjnej kolejowej – BK – 5
» instalacyjnej sanitarnej – IS – 15
» instalacyjnej telekomunikacyjnej – BT – 2
» instalacyjnej elektrycznej – IE – 4
» budownictwa wodnego i melioracji – WM – 1

W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba składanych 
wniosków.

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

W roku 2017 zespół działał w składzie:
1. Zbigniew Mitura – przewodniczący 
2. Jan Ludwik Ziółek – członek
3. Arkadiusz Koralewski – członek 
4. Wojciech Boryc – prawnik 

W roku 2017 odbyły się dwa posiedzenia zespołu w dniach: 
27.06 i 12.07.2017 r. Na posiedzeniach tych omawiano odpowiednio:

a) na posiedzeniu w dniu 27.06.2017 r. sprawę określenia 
trybu postępowania na wyłonienie wykonawcy robót bu-
dowlanych związanych z odświeżeniem pomieszczeń za-
kupionych od współwłaściciela, firmy MC Makrochem, na 
III piętrze budynku LOIIB, jak również kryteriów wyboru 
ofert oraz terminu ich składania,

b) na posiedzeniu w dniu 12.07.2017 roku sprawę wyboru wy-
konawcy robót budowlanych związanych z zakupionymi 
pomieszczeniami jw., ujętych w przedmiarze robót sporzą-
dzonym po oględzinach III piętra budynku LOIIB. 

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

Na podstawie ustaleń podjętych przez Okręgową Radę 
LOIIB spotkanie z okazji „Dnia Budowlanych” i „Dnia Inżyniera 
Budownictwa” połączone z obchodami 15-lecia funkcjonowania 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa odbyło się 
dnia 2 września 2017 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierz-
chowiskach. Udział w nim wzięło ponad 400 osób, w tym człon-
kowie LOIIB z całego województwa lubelskiego oraz goście re-
prezentujący: władze wojewódzkie i samorządowe, Politechnikę 
Lubelską, stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz organiza-
cje współpracujące z lubelską Izbą. PIIB reprezentowała Joanna 
Gieroba i Zbigniew Kledyński, wiceprezesi Krajowej Rady. Przy-
byli także przedstawiciele z zaprzyjaźnionych okręgowych izb: 
pan R. Lulis z Mazowieckiej, pani E. Dworska ze Śląskiej, panowie: 
J. Skawiński i K. Ślusarczyk z Małopolskiej, pan T. Marcinkowski 
ze Świętokrzyskiej oraz pan S. Korzeb z Zachodniopomorskiej. 
Uroczystość została podzielona na dwie części. Część oficjal-
ną rozpoczął W. Szewczyk, który w swoim wystąpieniu omówił 
działalność LOIIB. Następnie odbył się koncert kwartetu klar-
netowego „Claribel”. W dalszej części uroczystości odznaczono 

ciąg dalszy na str. 14
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Złotymi Odznakami Honorowymi PIIB kol. Andrzeja Gwozdę 
i kol. Krzysztofa Suraja. Uhonorowano także osoby świętujące 
50-lecie nadania uprawnień budowlanych. Każdy otrzymał pismo 
gratulacyjne od Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa PIIB i okolicz-
nościowy medal, specjalnie przygotowany na tę okazję. 

Podczas oficjalnej części spotkania dokonano także po raz 
kolejny rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
wykonane na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa 
i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki 
Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017. W komisji konkursowej 
uczestniczyli przedstawiciele LOIIB i ocenie poddano inżynierskie 
oraz magisterskie prace dyplomowe. Wręczenia nagród doko-
nali: Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii 
Środowiska i Bartłomiej Kwiatkowski, prodziekan ds. studenckich 
na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej 
oraz przedstawiciele LOIIB. W bloku rekreacyjnym spotkania na 
uczestników czekały liczne zawody sportowe i konkursy, a najlep-
si otrzymywali nagrody. Atrakcyjny pokaz sztucznych ogni zakoń-
czył obchody budowlanego święta.

W ramach realizacji spotkań integracyjnych w dniu 9 września 
2017 r. odbyły się II Zawody Wędkarskie o puchar Przewodniczą-
cego LOIIB na terenie łowiska „Leśna Ryba” w Jedlance. Najlep-
szym wędkarzem okazał się Marek Szczepaniuk, drugie miejsce 
zajął Jarosław Kowalczyk, a trzecie Mieczysław Chwała. Wszyscy 
zawodnicy uhonorowani zostali wędkarskimi upominkami. 

ad. 7. Organizacja spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
w powiatach

LOIIB od 2014 r. organizuje dla swoich członków w powiatach 
spotkania integracyjne z przedstawicielami Okręgowej Rady i or-
ganów statutowych LOIIB oraz z reprezentantami władz powiato-
wych i wojewódzkich. W 2017 r. odbyło się spotkanie w Centrum 
Turystyki Wiejskiej w miejscowości Gliny k. Biłgoraja. 

Udział w nim wzięli m.in.: Stanisław Żmijan – poseł na Sejm 
RP, Małgorzata Suchora i Robert Lenarcik – przedstawiciele Urzę-
du Wojewódzkiego w Lublinie, Dariusz Balwierz – Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Kazimierz Paterak – 
starosta biłgorajski, Jarosław Piskorski – wicestarosta biłgorajski, 
Michał Dec – z-ca burmistrza Biłgoraja, Jerzy Ziemiński – Wydział 
Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Biłgora-
ju, Jerzy Sosnowski – referat prowadzenia inwestycji UM Biłgo-
raj, Krystyna Król – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Biłgoraju, Stanisław Schodziński – dyrektor GDDKiA Oddział 
w Lublinie, Kazimierz Kietliński – rejon Zamość GDDKiA Oddział 
w Lublinie i Marian Nagórny – przedstawiciel PRDiM w Tomaszo-
wie Lubelskim. LOIIB reprezentowali: Wojciech Szewczyk, Joan-
na Gieroba, Jerzy Kamiński, Kazimierz Stelmaszczuk i Władysław 
Król. W spotkaniu wzięły udział 63 osoby, w tym członkowie LOIIB 
z terenu powiatu biłgorajskiego oraz zaproszeni goście. Podczas 
obrad zapoznano się z pracami legislacyjnymi sejmowej Komisji 
Infrastruktury, mówiono o opracowaniu Kodeksu urbanistyczno-
-budowlanego, poruszono tematy dotyczące wykonywania sa-
modzielnych funkcji technicznych, etyki oraz odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i zawodowej w budownictwie. Omawiano współ-
pracę członków LOIIB z przedstawicielami terenowej administra-
cji państwowej i samorządowej oraz zrealizowane i planowane 
inwestycje na terenie powiatu biłgorajskiego.

ad. 8. Współpraca z samorządami zawodowymi, 
terenowymi oraz 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 2017 r. LOIIB kontynuowała współpracę z następującymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i organami administracji pań-
stwowej, jak:

» Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
» Urząd Miasta Lublin,
» Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
» Starostwa Powiatowe,
» Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie,
» Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego Woje-

wództwa 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 technicz-
nej, udziału przedstawicieli LOIIB w konferencjach, spotkaniach 
roboczych i uroczystościach organizowanych przez ww. pod-
mioty, udziału przedstawicieli ww. stowarzyszeń, organizacji 
i organów w przedsięwzięciach organizowanych przez LOIIB.

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy 
Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie 

Przedstawiciele Okręgowej Rady LOIIB brali udział w działa-
niach prewencyjnych organizowanych przez PIP OIP w Lublinie, 
m.in. w spotkaniach Rady ds. bezpieczeństwa w budownictwie.

W dniu 20 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej LOIIB odby-
ło się kolejne spotkanie członków rady, w którym uczestniczy-
li przedstawiciele LOIIB. Tematem spotkania był wpływ zmian 
w przepisach prawa pracy na sytuację w branży budowlanej. 
Omawiano problemy związane z minimalną stawką wynagro-
dzenia za pracę w ramach umów cywilno-prawnych oraz zmiany 
przepisów dotyczących zamówień publicznych.

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 i Środo-

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

i Architektury – Janusz Iberszer

LOIIB była patronem konkursu na najlepsze prace dyplomo-
we w roku akademickim 2016/17 wykonane przez studentów 
Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 
Przedstawiciele LOIIB brali udział w pracach komisji konkursowej. 
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się podczas Dnia Budow-
lanych i Dnia Inżyniera Budownictwa w dniu 2 września 2017 r. 
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach k./Lublina. 

Przedstawiciele LOIIB uczestniczyli w II Lubelskim Forum 
Drogowym, które miało miejsce w dniach 2–3 marca 2017 r. 

ciąg dalszy ze str. 13
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Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy

w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera 2 
w Lublinie. Współorganizatorem konferencji pn. „Lubelski wę-
zeł drogowy – dziś i jutro” była Katedra Dróg i Mostów Wy-
działu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 

Współpraca ze stowarzyszeniami
W ramach współpracy ze stowarzyszeniami członkowie LOIIB 

uczestniczyli w konferencji budowlanej pn. „Budownictwo, szan-
se i zagrożenia, aspekty prawne”, której partnerem strategicznym 
był PZITB Oddział Lublin. Konferencja odbyła się dnia 30 marca 
2017 roku w Sali Błękitnej UW w Lublinie.

Konkurs „Złota Kielnia. Budowa Roku 2016”
Organizatorem konkursu „Złota Kielnia” jest PZITB Oddział 

w Lublinie przy współudziale Stowarzyszenia Architektów RP 
Oddział Lublin. Patronat nad konkursem sprawują: LOIIB, Lubel-
ski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Politechnika 
Lubelska, TVP 3 Lublin i Polskie Radio Lublin. Konkurs promuje 
inwestycje wyróżniające się nowoczesnością rozwiązań i zasto-
sowanych technologii, wysoką jakością wykonawstwa. Przed-
stawiciele LOIIB byli obecni na uroczystym podsumowaniu kon-
kursu i rozdaniu nagród. Finał XV edycji konkursu odbył się dnia 
5 grudnia 2017 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Miejsce uroczystej gali 
wybrano nieprzypadkowo, gdyż ww. sala koncertowa została lau-
reatem konkursu w kategorii „Budownictwo specjalistyczne”.

XVII edycja konkursu „O Kryształową Cegłę”
W dniu 8 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersyte-

tu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsumo-
wująca XVII edycję konkursu „O Kryształową Cegłę – na najlepszą 
inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Eu-
ropejskiej, na Szlaku Słońca i Śniegu”, na której wręczono prestiżo-
we statuetki oraz wyróżnienia. Głównym organizatorem konkursu 
było Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, a współorganizato-
rami – Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, 
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Rzeszów 
Tadeusz Ferenc i Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-
ctwa. Członkowie LOIIB jako współorganizatorzy konkursu brali 
czynny udział w pracach komisji konkursowej, jak też licznie uczest-
niczyli w uroczystym rozstrzygnięciu i podsumowaniu konkursu.

Współpraca z Targami Lublin S. A.
Przedstawiciele LOIIB uczestniczyli w XXXVII edycji Targów 

Budowlanych LUBDOM, która odbyła się w dniach 24–26 marca 
2017 r. W ramach patronatu uczestniczyli w finale VI Ogólnopol-
skiej Olimpiady Budowlanej „Buduj z pasją” organizowanej dla 
młodzieży szkół budowlanych. LOIIB sprawowała także patronat 
nad X edycją Targów Energetycznych ENERGETICS, która odbyła 
się w dniach 14–16 listopada 2017 r. Członkowie LOIIB licznie biorą 
udział w wystawach, konferencjach i wydarzeniach organizowa-
nych przez Targi Lublin S.A. 

W ramach współpracy z organami administracji przedstawi-
ciele LOIIB uczestniczyli w konferencji – spotkaniu z ministrem 
Tomaszem Żuchowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie In-
frastruktury i Budownictwa. Spotkanie zorganizowano na temat 
„Krajowego zasobu nieruchomości” oraz „Kodeksu urbanistycz-
no-budowlanego”. Współpraca LOIIB w 2017 r. z samorządami 
zawodowymi, stowarzyszeniami NOT, Polskim Towarzystwem 
Mieszkaniowym Lublin, Targami Lublin S.A., Stowarzyszeniem 
Lubelski Klub Biznesu, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym 
Inspektoratem Pracy w Lublinie, Politechniką Lubelską i organa-
mi administracji terenowej wyrażała się również we wzajemnym 

zapraszaniu członków na spotkania robocze, szkolenia i uroczy-
stości okolicznościowe, zjazd sprawozdawczy LOIIB, spotkanie in-
tegracyjne z okazji Dnia Budowlanych, spotkanie opłatkowe.

ad. 9. Wydawanie biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”

„Lubelski Inżynier Budownictwa” wydawany jest przez LOIIB 
na podstawie uchwały nr 08/P/06 Prezydium Okręgowej Rady 
LOIIB z dnia 28.11.2006 r. oraz decyzji Sądu Rejonowego w Lub-
linie, rejestr nr 895 z dnia 20 grudnia 2006 r. Każde wydanie biu-
letynu jest opiniowane i konsultowane z Radą Programową „LIB”. 
W obecnej kadencji Radę Programową reprezentują:

» Janusz Iberszer – przewodniczący 
» Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący
» Jerzy Adamczyk – sekretarz 
» Wiesław Bocheńczyk – członek 
» Jerzy Kamiński – członek od października 2017 r.
» Elżbieta Matej – członek do września 2017 r.
» Edward Partyka – członek 
» Andrzej Pichla – członek 
» Wiesław Pomykała – członek 
» Ryszard Siekierski – członek 

W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczą redaktor na-
czelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” – Urszula Kieller-Za-
wisza i Zbigniew Szcześniak, dyrektor biura LOIIB. W 2017 r. odbyło 
się osiem planowanych posiedzeń Rady Programowej oraz kilka 
dodatkowych roboczych spotkań z poszczególnymi członkami 
Rady Programowej, które dotyczyły spraw związanych z funkcjo-
nowaniem redakcji i redagowaniem czasopisma. Zgodnie z pla-
nem na rok 2017 ukazały się cztery wydania „LIB”, a ogólny roczny 
nakład wyniósł 24 350 egzemplarzy. Od 2013 r. „LIB” kolportowany 
jest razem z ogólnopolskim czasopismem samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa „Inżynierem Budownictwa”. W ten 
sposób z jedną przesyłką członkowie LOIIB otrzymują obydwa cza-
sopisma. W każdym wydaniu biuletynu publikowane były artykuły 
prezentujące ważne wydarzenia z życia lubelskiej i krajowej Izby, 
omawiające ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne, 
przedstawiające problemy prawne związane z samorządem oraz 
harmonogram bezpłatnych szkoleń organizowanych przez LOIIB. 
W 2017 r. kontynuowano cykle redakcyjne: Samorząd zawodowy, 
Prawo, Uprawnienia budowlane, Lubelskie inwestycje oraz Z kart 
historii. W 2017 r. dwóch ogłoszeniodawców zamieściło swoje re-
klamy w wydaniu nr 2 i nr 4 „LIB”, co umożliwiło zmniejszenie kosz-
tów związanych z wydawaniem biuletynu. Biuletyn był regularnie 
wysyłany do naszych członków oraz do instytucji, urzędów, szkół 
technicznych: średnich i wyższych działających na terenie woje-
wództwa lubelskiego. „Lubelski Inżynier Budownictwa” w 2017 r. 
obchodził swoje 10-lecie funkcjonowania. W związku z jubileu-
szem członkowie Rady Programowej i redaktor naczelna Urszula 
Kieler-Zawisza zostali uhonorowani okazjonalnymi statuetkami, 
które uroczyście wręczono podczas XVI Okręgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego LOIIB. Dodatkowo na posiedzeniu Okręgowej Rady 
LOIIB przedstawiona została multimedialna prezentacja obrazują-
ca działalność biuletynu „LIB” w okresie 10 lat.

III. dZIałaLnOŚć FInanSOWO-kSIęgOWa LOIIB

Informacje dotyczące działalności finansowo-księgowej LOIIB 
zawiera sprawozdanie finansowe wraz z realizacją budżetu za 2017 r.

Opracował: Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 

inż. WOJCIECH SZEWCZYK
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Samorząd zawodowy

Budżet na rok 2017 uchwa-
lony został przez XVI Zjazd 
Sprawozdawcz y LOIIB 
uchwałą Nr 14/Z/17 z dnia 
7 kwietnia 2017 r. z okre-
śleniem wpływów w kwocie 
2.876.354,46 zł. i wydatków 
w kwocie 2.876.354,46 zł. 

Do czasu uchwalenia bu-
dżetu przez zjazd, Lubelska 
Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa działała w opar-
ciu o prowizorium budżetowe 
na 2017 r. przyjęte uchwałą 
Nr 795/16 Rady LOIIB z 16 grud-
nia 2016 r., zamykające się po 
stronie wpływów i wydatków 
kwotą 2.790.000,00 zł.

Okręgowa Rada LOIIB w dniu 
15 grudnia 2017 r. na podstawie 
uchwały Nr 808/17 dokonała 
korekty budżetu na rok 2017 
zwiększając wpływy do kwo-
ty 3.241.554,46 zł. i wydatki do 
kwoty 3.241.554,46 zł. 

Zaplanowane wpływy po ko-
rekcie w kwocie 3.241.554,46 zł. 
wykonane zostały w 101,55%, 
tj. w wysokości 3.291.887,30 zł. 

Wydatki ogółem były niż-
sze niż planowane i wyniosły 
2.932.688,82 zł., tj. 90,47% przy 
planowanych 3.241.554,46 zł. 

Nadwyżka budżetowa za 
2017 r. wynosi 359.198,48 zł.

Realizację skorygowanego 
budżetu przedstawiono w załą-
czonej tabeli.

Wnioski

Sprawozdanie finansowe za 
2017 r. wraz z informacją o reali-
zacji budżetu należy przedstawić 
do akceptacji XVII Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego LOIIB.

Nadwyżkę bilansową stano-
wiącą dodatni wynik za 2017 r. 
proponuje się przeznaczyć na 
cele statutowe zwiększając przy-
chody roku 2018.

Skarbnik 
Rady Lubelskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa
mgr inż. ZBIGNIEW MITURA

w zł.

1. WPŁYWY – PRZYCHODY Plan 2017 r. Wykonanie 
I–XII 2017 r. %

1.1. Wpływy bieżące:      

1.1.1. Składki członkowskie 2 088 000,00 2 124 770,30 101,76%

1.1.2. Wpisowe 28 200,00 29 200,00 103,55%

1.1.3. Odsetki bankowe 5 000,00 5 831,52 116,63%

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

915 000,00 915 750,00 100,08%

1.1.5. Pozostałe wpływy (czynsz i inne) 205 354,46 216 335,48 105,35%

Razem wpływy bieżące: 3 241 554,46 3 291 887,30 101,55%

2. WYDATKI – KOSZTY    

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 165 000,00 161 274,27 97,74%

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 53 000,00 39 920,58 75,32%

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 70 000,00 56 594,43 80,85%

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 120 000,00 99 630,95 83,03%

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1 120 000,00 1 065 269,97 95,11%

2.6. Delegacje i koszty transportu 30 000,00 23 590,80 78,64%

2.7. „Inżynier Budownictwa” 90 000,00 77 747,69 86,39%

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczego 50 000,00 44 020,21 88,04%

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 400 000,00 348 733,56 87,18%

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 75 000,00 74 305,36 99,07%

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 140 000,00 138 447,39 98,89%

2.12. Działalność samopomocowa 60 000,00 57 200,00 95,33%

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 45 000,00 43 333,20 96,30%

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

670 200,00 556 688,44 83.06%

2.15. Koszty remontu budynku i zagospodarowania działki 60 000,00 59 304,31 98,84%

2.16. Zebrania obwodowe 15 000,00 8 273,20 55,15%

2.17. Pokrycie deficytu budżetowego roku 2016 78 354,46 78 354,46 100,00%

Razem wydatki bieżące 3 241 554,46 2 932 688,82 90,47%

3. Nadwyżka budżetowa/niewykorzystane środki w 2017 r. 359 198,48

3 291 887,30

Realizacja budżetu za 2017 rok



17Lubelski Inżynier BUDOWNICTWA

Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy

XXXI sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane 

18 maja 2018 r. we wszystkich okrę-
gowych izbach inżynierów budow-
nictwa w kraju rozpoczęły się egza-
miny na uprawnienia budowlane. 
W Lubelskiej OIIB do części pisem-
nej zgłosiły się 274 osoby.

Uczestnicy XXXI sesji egzaminacyj-
nej na uprawnienia budowlane w LOIIB 
pisali test w Centrum Konferencyjno-
Wystawienniczym „Etiuda” w Lublinie. 
Okręgowa Komisji Kwalifikacyjna LOIIB 
dopuściła do pierwszej, pisemnej czę-
ści egzaminu 302 osoby. Zgłosiło się 
natomiast 274 kandydatów. Pozytyw-
ną ocenę uzyskało 244 kandydatów. 
Zdawalność testu zgodnie ze specjal-
nościami przedstawiała się następu-
jąco: w konstrukcyjno-budowlanej – 
79 osób , w inżynieryjnej drogowej – 
52 osoby, w inżynieryjnej mostowej – 
5 osób, w inżynieryjnej hydrotechnicz-
nej – 6 osób, w inżynieryjnej kolejowej – 
4 osoby, w instalacyjnej sanitarnej – 
43 osoby, instalacyjnej elektrycznej – 
51 osób i w instalacyjnej telekomuni-
kacyjnej – 4 osoby. Średnia zdawalność 
testu wyniosła 89%. Należy zauważyć, 
że od paru lat nie ma chętnych do 
zdobywania uprawnień budowlanych 
w specjalności inżynieryjnej wyburze-
niowej. 

Od 21 maja br. rozpoczęły się w sie-
dzibie LOIIB w Lublinie przy ul. Bursaki 
19 egzaminy ustne na uprawnienia bu-
dowlane.

WIESŁAW NUREK
Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
LOIIB 

1. WPŁYWY – PRZYCHODY: w zł.

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

1.2. Wpisowe 280 x 100 = 28.000,00

1.3. Odsetki bankowe 5.000,00

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

625.000,00

1.5. Pozostałe wpływy (czynsze i inne) 186.000,00

Razem wpływy bieżące: 2.932.000,00

2. WYDATKI – KOSZTY:

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 167.000,00

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 53.000,00

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 65.000,00

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

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1.199.000,00

2.6. Delegacje i koszty transportu 30.000,00

2.7. „Inżynier Budownictwa” 138.000,00

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 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 425.000,00

2.15. Koszty remontu i zagospodarowania działki 25.000,00 

2.16. Zebrania obwodowe 5.000,00

Razem wydatki: 2.932.000,00

Budżet LOIIB na 2018 r. 
(wersja ogólna)
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I. SKŁAD PERSONALNY
W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjo-

nowała 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, 

» 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, 
(zmarł 17 września 2017 r.), 

» 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. 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za rok 2017

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

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

W roku 2017 przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne dla 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień budowlanych:  
1-sza w miesiącu maju i 2-ga w listopadzie.

W sesji majowej zdawało 298 kandydatów, a uprawnienia uzy-
skało 220 osób, co stanowi 73,8%, zaś w listopadowej na zdają-
cych 276 zdało 205, tj. 74,3%.

Łącznie w roku 2017 uprawnienia budowlane zostały przyzna-
ne 425 osobom na ubiegające się 574, tj. 74,0%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku uprawnienia 
budowlane uzyskało w:

» konstrukcyjno-budowlanej – 146 osób, 

» inżynieryjnej drogowej – 71, 

» inżynieryjnej mostowej – 6, 

» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 6, 

» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 5, 

» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 7, 

» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 5, 

» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 84, 

» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 95. 

W każdej z dwóch sesji komisje egzaminacyjne wyróżniły po 
8 osób, które osiągnęły najlepsze wyniki z egzaminu. Podczas uro-
czystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, 
osobom tym przekazano listy gratulacyjne i nagrody.

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

Przewodniczący OKK wydał 8 zarządzeń, które dotyczyły 
składu zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz skła-
dów orzekających na poszczególne sesje, a także brał udział 
w zebraniach informacyjno-szkoleniowych Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej dotyczących nowych zasad kwalifikacji i prze-
prowadzania egzaminów. 

Przewodniczący OKK  
dr inż. WIESŁAW NUREK

Sekretarz OKK 
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 5.09.2012 r.

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

I. CZęŚć OgóLna I StatyStyCZna

W roku sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzial-
ności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa prowadzili 27 postępowań wyjaśniających: 22 na podstawie 
wniosków, które wpłynęły w 2017 r. oraz 5 będących kontynuacją 
postępowań z lat poprzednich. 

Wnioski z lat poprzednich

Dotyczyły w 3 przypadkach odpowiedzialności zawodowej, 
2 wnioski dotyczyły odpowiedzialności dyscyplinarnej. W tym 
4 wnioski dotyczyły osób niedbale pełniących samodzielne funk-
cje techniczne: kierowników budowy (3) i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego (1), 1 wniosek dotyczył naruszenia praw autor-
skich do projektu budowlanego. Wszystkie postępowania z lat 
poprzednich zostały zakończone w roku 2017. 

Wnioski, które wpłynęły w 2017 r. 

Wnioski zostały złożone przez: inwestorów prywatnych – 
12 wniosków, Powiatowych i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru 
Budowlanego – 10 wniosków. Odpowiedzialności zawodowej do-
tyczyło 21 wniosków (postępowanie toczyło się wobec 24 człon-
ków Izby), odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczył 1 wniosek. 

Skargi dotyczyły:
» niedbałego pełnienia funkcji (kierownika budowy – 11, 

inspektora nadzoru – 3, projektanta – 6, sprawdzającego – 1),

» naruszenia zasad etyki zawodowej – 1,

» sporządzenia opinii technicznej dla prokuratury – 1,

» zaniedbań przy sporządzaniu okresowej kontroli budynku – 2.

W roku sprawozdawczym rzecznicy po przeprowadzeniu po-
stępowania wyjaśniającego przekazali 4 wnioski o ukaranie do 

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB za rok 2017

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, wydali 13 decyzji o umorze-
niu postępowania, 2 postanowienia o umorzeniu postępowania, 
2 postanowienia o zawieszeniu postępowania, 2 postanowienia 
i 2 pisma o odmowie wszczęcia postępowania, 2 wnioski prze-
kazano zgodnie z kompetencjami do innych okręgowych izb, 
2 sprawy są w toku.

Członkowie Izby, wobec których toczyło się postępowanie 
przed OROZ posiadali wykształcenie: wyższe – 18 osób, średnie 
techniczne – 12 osób. 

Na dzień 31.12.2017 r. okręgowi rzecznicy zakończyli postępo-
wania:

» 19 z tytułu odpowiedzialności zawodowej,

» 3 z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.

W kolejnym roku rzecznicy będą kontynuować 2 postępowa-
nia z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz powtórnie rozpa-
trzą 1 postępowanie w związku z unieważnieniem decyzji przez 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. 

Dwa postępowania zostały zawieszone.

II. CZęŚć OrganIZaCyJna I SZkOLEnIOWa

W roku 2017 w pierwszą środę każdego miesiąca rzecznicy 
pełnili 12 dyżurów w biurze Izby w Lublinie. Informacje o pełnio-
nych dyżurach podane były na stronie internetowej Izby, na tabli-
cy ogłoszeń w biurze LOIIB, w biurach terenowych oraz w „Lubel-
skim Inżynierze Budownictwa”.

Rzecznik jako organ odbył 2 posiedzenia, podczas których 
analizowane były rozpatrywane sprawy przez poszczególnych 
rzeczników i ustalano ich tok postępowania, ustalano plan dyżu-
rów, analizowano przebieg i treść szkoleń.

Rzecznicy brali udział w spotkaniu terenowym organów statu-
towych Izby z członkami LOIIB w Biłgoraju, które odbyło się w dniu 
28 kwietnia 2017 r. 

W roku sprawozdawczym okręgowi rzecznicy uczestniczyli 
w szkoleniach zorganizowanych przez Łódzką Okręgową Izbę In-
żynierów Budownictwa, które odbyło się w Uniejowie w dniach 
8–10.06.2017 r. oraz przez Lubelską OIIB, które odbyło się w Kazi-
mierzu Dolnym w dniach 15–17.09.2017 r. 

Rzecznik – koordynator uczestniczył w szkoleniach organi-
zowanych przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej PIIB, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym w dniach 
20–21.04.2017 r. oraz w Łodzi w dn. 13–14.10.2017 r. 

W roku 2017 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej – koordynator uczestniczył w 6 posiedzeniach Prezydium 
Okręgowej Rady LOIIB i w 4 posiedzeniach Okręgowej Rady LOIIB 
(na 1 posiedzeniu Rzecznika – koordynatora zastępował rzecznik).

W dniu 19 grudnia 2017 r. odbyła się kontrola z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubel-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Lublinie. Wnio-
ski z kontroli były pozytywne.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej – koordynator

dr inż. ANNA OSTAŃSKA

Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy
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Samorząd zawodowy

I. CZęŚć StatyStyCZna

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2016 r. – 
nie było,

» Ilość spraw, które wpłynęły do OSD w 2017 r.:
– z odpowiedzialności zawodowej – 5,
– z odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było,

» Ilość spraw wszczętych z urzędu w 2017 r. – 1,
» Ilość wszczętych postępowań w 2017 r. – 5,
» Ilość postępowań, w których odmówiono ukarania – 1,
» Ilość zawieszonych postępowań w 2017 r. – nie było,
» Ilość umorzonych postępowań w 2017 r. – nie było,
» Ilość ukaranych w I instancji w 2017 r. – 4,
» Ilość wydanych decyzji o zatarciu kary w 2017 r. – 1,
» Ilość odwołań/zażaleń w 2017 r. – nie było, 
» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2017 r. – 

nie było,
» Ilość powołanych składów sędziowskich w 2017 r.:

– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 6,
– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – nie było.

II. CZęŚć SZCZEgółOWa

W roku 2017 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał cztery 
sprawy skierowane przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej. Wszystkie sprawy dotyczyły odpowiedzialności 
zawodowej członków LOIIB pełniących samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie. Z tego w trzech przypadkach postępo-
wania dotyczyły kierowników budów, a w jednym – projektanta. 
We wszystkich przypadkach były to osoby, które nie figurowały 
w rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej pro-
wadzonym przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W trzech sprawach składy orzekające uznały winę obwinionych 
i ukarały ich, natomiast w jednej sprawie odmówiły ukarania.

– sprawa SD-0064-0001/17
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że peł-

niąc obowiązki kierownika budowy przy realizacji rozbudowy 
i przebudowy budynku stróżówki z wagą oraz budynku maga-
zynowego położonych w m. Ruda Godowska wykonywał je nie-
zgodnie z pozwoleniem na budowlę i projektem budowlanym 
poprzez zmianę wysokości budynku stróżówki, wykonanie nowe-
go zadaszenia oraz niewykonanie jednego segmentu wiaty ma-
gazynowej. Obwiniony był świadomy, że postępuje niezgodnie 
z przepisami, ponieważ wpisami w dzienniku budowy wniosko-
wał o opracowanie projektów zamiennych i uzyskanie nowego 
pozwolenia na budowę.

OSD uznał winę za udowodnioną i ukarał obwinionego upo-
mnieniem. Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0002/17
Sprawa członka LOIIB obwinionego o to, że pełniąc obowiąz-

ki kierownika budowy budynku mieszkalnego w m. Wysokie, 
gm. Wysokie, nie dopełnił obowiązków i dopuścił do istotnych 
odstępstw od wydanego pozwolenia, tj. zmianę powierzchni za-
budowy, lokalizacji budynku, kubatury, ilości stolarki, lokalizacji 

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
LOIIB z działalności za rok 2017

ścian wewnętrznych, konstrukcji więźby dachowej, funkcji po-
mieszczeń, instalacji wod.-kan. i elektrycznej, likwidację wykuszu.

Kierownik budowy był świadomy wykonywania przez siebie 
funkcji z naruszeniem przepisów, ponieważ informował inwestora 
o konieczności uzyskania zmiany pozwolenia na budowę, równo-
cześnie kontynuując roboty. Skład orzekający OSD uznał go win-
nym i orzekł karę upomnienia. Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0003/17
Sprawa przeciwko członkowi Małopolskiej OIIB, obwinionemu 

o to, że wykonując funkcję projektanta projektu budowlanego 
konstrukcji nadbudowy, przebudowy i rozbudowy fragmentu 
IV piętra budynku głównego Pierwszego Wojskowego Szpitala Kli-
nicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – I etap z przeznaczeniem 
na oddział położniczy i zespół porodowy, wykonał go niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, tj. niedbale spełniał obowiązki pro-
jektanta. Po przeanalizowaniu akt postępowania oraz oceniwszy 
zgromadzone w aktach sprawy dowody, skład orzekający stwier-
dził, że wina nie została udowodniona i odmówił ukarania obwi-
nionego. Decyzja jest ostateczna. 

– sprawa SD-0064-0004/17
Sprawa przeciwko członkini Izby obwinionej o to, że pełniąc 

obowiązki kierownika budowy budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w m. Kazimierzów nie dopełniła obowiązków i dopuściła 
do prowadzenia robót niezgodnie z projektem budowlanym i po-
zwoleniem na budowę poprzez zwiększenie wymiarów zewnętrz-
nych realizowanego budynku. OSD uznał winę za udowodnioną 
i nałożył na obwinioną karę upomnienia. Decyzja jest ostateczna.

Oprócz tego sąd rozpatrywał z urzędu sprawę pozbawienia 
uprawnień budowlanych oraz wniosek ukaranego członka Izby 
dotyczący zatarcia nałożonej kary w trybie odpowiedzialności za-
wodowej. 

– sprawa SD-0064-0003/10 
Wykonując nakaz zawarty w art. 96 ust. 6 prawa budowlane-

go skład orzekający orzekł utratę uprawnień budowlanych przez 
członka Izby, który nie wykonał nałożonego obowiązku złożenia 
egzaminu zgodnie z art. 12 ust. 3 w wyznaczonym terminie oraz 
w terminie dodatkowym. Należy zwrócić uwagę, że osoba uka-
rana posiada uprawnienia w innych specjalnościach, których nie 
została pozbawiona.

– sprawa SD-0064-0004/12
W związku z upływem ustawowego terminu wynikającego 

z art. 101 ustawy Prawo budowlane oraz na wniosek ukaranego 
członka Izby Okręgowy Sąd Dyscyplinarny orzekł zatarcie kary, co 
skutkuje wykreśleniem kary z rejestru ukaranych prowadzonego 
przez GUNB.

III. CZęŚć OrganIZaCyJna

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

Władysław Król – przewodniczący,
Zenon Misztal – wiceprzewodniczący,
Iwona Żak – sekretarz, 
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Samorząd zawodowy Samorząd zawodowy

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.

W okresie od 1.01.2017 do 31.12.2017 r. Okręgowy Sąd Dyscy-
plinarny odbył jedno posiedzenie plenarne, na którym podsumo-
wał działalność OSD w roku 2016. 

Przewodniczący OSD uczestniczył w 6 posiedzeniach Prezy-
dium Rady i 4 posiedzeniach Okręgowej Rady LOIIB.

Przewodniczący OSD uczestniczył w szkoleniach organizowa-
nych przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

i Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, które odbyły się w Kazimierzu Dol-
nym w dniach 20–21.04.2017 r. oraz w Łodzi w dn. 13–14.10.2017 r. 

W 2017 r. członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniach zorgani-
zowanych przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
które odbyło się w Uniejowie w dniach 8–10.06.2017 r. oraz przez 
Lubelską OIIB, które odbyło się w Kazimierzu Dolnym w dniach 
15–17.09. 2017 r.

Przewodniczący OSD brał udział w spotkaniu terenowym or-
ganów statutowych Izby z członkami LOIIB w dniu 28 kwietnia 
2017 r. w Biłgoraju. 

Przewodniczący OSD LOIIB uczestniczył w konferencji 
zorganizowanej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 
pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budowni-
ctwa – fundamentem zaufania społecznego”, która odbyła się 
w dniu 16.03.2017 r. w Warszawie.

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB

mgr inż. WŁADYSŁAW KRÓL

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, finanso-
wej LOIIB za okres sprawozdawczy w oparciu o ustalenia 
pokontrolne i przedstawione sprawozdania

Wyniki kontroli działalności statutowej LOIIB przedstawiają 
się następująco: 

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

W wyniku kontroli stwierdzono, że przedstawione dokumenty 
dotyczące podjętych uchwał w roku 2017 przez Okręgową Radę 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej LOIIB za rok 2017 (skrót)

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 
XVI Zjeździe LOIIB. 

Z dokumentów zjazdowych wynika, w czasie obrad XVI Zjaz-
du Sprawozdawczego LOIIB delegaci podjęli 16 uchwał dotyczą-
cych spraw formalnych, organizacyjnych i gospodarki finansowej. 
W czasie obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego LOIIB delegaci przyjęli 
2 wnioski. Jeden z wniosków został zrealizowany przez Okręgową 
Radę, drugi został przekazany do rozpatrzenia przez Krajowy Zjazd. 

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

Wszystkie powołane komisje i zespoły w celu usprawnienia pra-
cy LOIIB działały poprawnie. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli w za-
kresie działalności statutowej LOIIB należy stwierdzić, że działalność 
ta prowadzona była w sposób prawidłowy. 

Wyniki kontroli działalności finansowej i gospodarczej 
LOIIB przedstawiają się następująco: 

Kontrola dokumentacji kadrowej LOIIB w zakresie stosunku 
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 2017
Kontrolą objęto działalność finansową LOIIB. Z przed-

stawionych dokumentów księgowych o realizacji budżetu 
ciąg dalszy na str. 22
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uprawnienia budowlane 
bez tajemnicUPRAWNIENIA 

BUDOWLANE

W poprzednim biuletynie („LIB” 1/2018) w artykule 
„Uprawnienia budowlane bez tajemnic”, omówiliśmy 
część uprawnień nadawanych w budownictwie specjal-
nym. Kontynuujemy ten temat i tym razem przedstawia-
my uprawnienia budowlane w budownictwie specjalnym 
komunikacyjnym.

Aktem prawnym dotyczącym wydawania uprawnień budow-
lanych w budownictwie specjalnym było wydane na podstawie 
art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo budow-
lane (Dz. U. Nr 7. Poz. 46 z późn. zm. w skrócie Pb), zarządzenie 
Nr 195 Ministra Komunikacji z dnia 1 grudnia 1964 r. w sprawie 
uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakre-
sie komunikacji (Dz. Budownictwa z 1964 r. Nr 23, poz. 73 oraz 
Dz. Bud. z 1966 r. Nr 13, poz. 57 i t. j. Dz. Bud. z 1969 r. Nr 7, poz. 24), 
po zmianie zarządzenie Nr 182 Ministra Komunikacji z dnia 
11 listopada 1972 r. (Dz. Budownictwa Nr 9, poz. 26).

Obiektami budowlanymi budownictwa specjalnego zgod-
nie z art. 2 ust. 4 pkt. 2 ustawy Pb są obiekty inżynierskie, służą-
ce do utrzymania ruchu i transportu kolejowego, drogowego, 
miejskiego i lotniczego.

Podstawą wydawania uprawnień w budownictwie komunika-
cyjnym był art. 21 ust. 2 ustawy Pb oraz § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 195.

W budownictwie komunikacyjnym wydawane były uprawnie-
nia w następujących specjalnościach techniczno-budowlanych:

1) linii kolejowych, węzłów i stacji,
2) mostów,
3) dróg,
4) urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności kolejowej,
5) elektryfikacji linii kolejowych,
6) lotniczych urządzeń naziemnych.

Przez użyte powyżej określenia zgodnie z § 3 ust. 2 zarządze-
nia należało rozumieć:

1) „linie kolejowe, węzły i stacje” – obiekty inżynierskie, instala-
cje przemysłowe i urządzenia techniczne służące do utrzy-
mania ruchu i transportu kolejowego, obejmujące zarówno 
obiekty związane z budową toru kolejowego jak i obiekty 
towarzyszące, np. mosty i przepusty o rozpiętości w świetle 
do 10 m oparte na adaptacji projektów typowych i powta-
rzalnych, perony, rampy, zasieki węglowe itp.,

2) „most” – mosty, wiadukty, przepusty, tunele, tunele podpe-
ronowe, wiaty, estakady oraz nieskomplikowane odcinki 
dróg stanowiące dojazdy do obiektów mostowych i kładki 
dla pieszych położone w ciągu linii kolejowej, bocznicy ko-
lejowej lub drogi,

3) „droga” – drogi publiczne, określone art. 13 usta-
wy z dnia 29 marca 1962 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. Nr 20, poz. 90) oraz lotniskowe drogi startowe i ma-
nipulacyjne, łącznie z mostami i przepustami o rozpiętości 

uprawnienia budowlane

na dzień 31.12.2017 r. wynika, że łączna kwota wpływów wyniosła 
3.291.887,30 zł. Natomiast koszty wynikające z przedstawionych 
dokumentów zamknęły się kwotą 2.932.688,82 zł. Nadwyżka przy-
chodów nad kosztami w 2017 r. wyniosła 359.198,48 zł.

Bilans został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepi-
sy w rachunkowości. Obejmuje okres od 01.01.2017–31.12.2017 r. 
Bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5.498.119,46 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów księgowych 
komisja stwierdza że: 

– sprawozdanie finansowe LOIIB przedstawia rzetelnie i jas-
no wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji mająt-
kowej i finansowej LOIIB w Lublinie,

– sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie 
z ustawą i zasadami rachunkowości oraz na podstawie 
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 
statutowe, 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 bi-
blioteka.

Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli przeprowadzonej 
przez OKR oraz sprawozdań za rok 2017 Rady oraz jej organów, 
OKR LOIIB na posiedzeniu w dniu 6 marca 2018 r. podjęła decyzję 
o wystąpieniu do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego z na-
stępującym wnioskiem: 

„Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie za okres 1.01.2017 r. 
– 31.12.2017 r.”.

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB

LESZEK BOGUTA

ciąg dalszy ze str. 21
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w świetle do 10,0 m, opartymi na adaptacji projektów typo-
wych i powtarzalnych,

4) „lotniska” – lotniska cywilne,
5) „urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego” – obiekty bu-

dowlane, w zakresie instalacji przemysłowych i urządzeń 
technicznych, służące do zabezpieczenia ruchu kolejowego,

6) „urządzenia łączności kolejowej” – obiekty budowlane w zakre-
sie kolejowej sieci telekomunikacyjnej wewnątrzresortowej,

7) „elektryfikacja linii kolejowych” – instalacje przemysłowe 
i urządzenia techniczne kolejowej sieci trakcyjnej,

8) „lotnicze urządzenia naziemne” – obiekty w zakresie insta-
lacji przemysłowych i urządzeń technicznych służących do 
zabezpieczenia ruchu lotniczego, jak również lotniczej sieci 
telekomunikacyjnej wewnątrzresortowej.

Rodzaj uprawnień budowlanych i ich zakres ustalano w zależ-
ności od rodzaju wykształcenia technicznego i od zakresu odbytej 
praktyki zawodowej. Wydawano uprawnienia do:

1) projektowania,
2) kierowania robotami budowlanymi,
3) projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie.
Do uzyskania uprawnień do projektowania w specjalnościach, 

o których mowa wyżej, wymagane było posiadanie wyższego lub 
średniego wykształcenia technicznego w danej specjalności oraz 
odpowiedniej praktyki zawodowej. 

Technik odpowiedniej specjalności uzyskiwał uprawnienia 
ograniczone do projektowania nieskomplikowanych obiektów 
budowlanych.

Do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlany-
mi w poszczególnych specjalnościach techniczno-budowlanych 
wymagane było posiadanie wyższego lub średniego wykształce-
nia technicznego odpowiedniej specjalności oraz odpowiedniej 
praktyki zawodowej na budowie przy robotach budowlanych 
w danej specjalności bądź dyplomu mistrza w odpowiednim za-
wodzie przydatnego przy robotach w zakresie budownictwa ko-
munikacyjnego.

Posiadanie średniego wykształcenia technicznego z tytułem 
technika odpowiedniej specjalności lub dyplomu mistrza w odpo-
wiednim zawodzie, upoważniało jedynie do uzyskania uprawnień 
do kierowania robotami ograniczonymi do nieskomplikowanych 
obiektów budowlanych.

W świetle § 2 zarządzenia Nr 156 Ministra Komunikacji z dnia 
17 czerwca 1966 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie upraw-
nień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komu-
nikacji (Dz. Budownictwa Nr 13, poz. 57), osoby które przed dniem 
28 września 1966 r. uzyskały uprawnienia budowlane w specjal-
ności tylko dróg lub tylko dróg startowych lotnisk nabywają auto-
matycznie z mocy prawa uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi lub sporządzania projektów budowlanych albo do 
sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami bu-
dowlanymi łącznie, w obu tych specjalnościach, w zależności od 
rodzaju posiadanych uprawnień.

W świetle § 15 ust. 1 zarządzenia Nr 195 uprawnienia do pro-
jektowania lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie li-
nii kolejowych, węzłów i stacji mogły być dla osób posiadających 
dyplom magistra inżyniera rozszerzone o uprawnienia do sporzą-
dzania projektów budowlanych lub kierowania robotami budow-
lanymi w zakresie mostów. 

Zgodnie z § 16 ust. 3 zarządzenia Nr 195 osoba, która uzyska-
ła uprawnienia w specjalności elektryfikacja linii kolejowych, ma 

prawo również do sporządzania projektów lub kierowania robo-
tami budowlanymi albo do kierowania robotami budowlanymi 
i sporządzania projektów łącznie w zakresie instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych należących do obiektów budownictwa 
specjalnego w zakresie komunikacji, w zależności od rodzaju po-
siadanych uprawnień budowlanych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195 określał zasady kwali-
fikacji obiektów (robót) budowlanych w budownictwie specjal-
nym w zakresie komunikacji jako obiektów (robót) nieskompli-
kowanych. 

We wszystkich specjalnościach za nieskomplikowane uważało się:
a) projektowanie obiektów lub elementów w postaci adaptacji ist-

niejących projektów typowych lub powtarzalnych bez wprowa-
dzania zmian konstrukcyjnych,

b) kierowanie robotami w obiektach realizowanych w oparciu 
o dokumentację, o której mowa pod lit. a.

Za nieskomplikowane uważało się również :

– w specjalności „ linie kolejowe, węzły i stacje” :
1) projektowanie budowy i przebudowy linii kolejowych, węzłów 

i stacji z wyłączeniem:
a) projektów wstępnych układów torowych w węzłach i sta-

cjach,
b) projektów technicznych układów torowych wymagających 

obliczeń nietypowych układów geometrycznych,
c) projektów technicznych układów torowych na szkodach 

górniczych,
2) kierowanie robotami w zakresie budowy linii kolejowych, wę-

złów i stacji z wyłączeniem kierowania pomiarami układów geo-
metrycznych,

3) projektowanie remontów linii kolejowych, węzłów i stacji,
4) kierowanie robotami w zakresie remontów linii kolejowych, wę-

złów i stacji,
5) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i re-

montów bocznic kolejowych,
6) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i remon-

tów obiektów technologicznie związanych z układem torowym, 
zaliczanych do specjalnych linii kolejowych, węzłów i stacji.

– w specjalności „mosty” :
1) projektowanie budowy (przebudowy) :

a) mostów drewnianych, mostów półstałych, rusztowań, kładek 
roboczych,  konstrukcji odciążających itp.,

b)  przęseł mostów żelbetowych monolitycznych o rozpiętości 
teoretycznej do 20 m o schemacie statycznym belki wolno-
podpartej,

c) podpór betonowych i żelbetowych oraz murów oporowych 
o wysokości do 8 m na fundamentach płaskich i palowych, 
z wyjątkiem podpór na terenach zagrożonych szkodami gór-
niczymi,

d) przęseł stalowych o rozpiętości teoretycznej do 20 m i o sche-
macie statycznym belki wolnopodpartej,

2) kierowanie robotami inwestycyjnymi w zakresie :
a) mostów drewnianych, mostów półstałych, rusztowań, kła-

dek roboczych, konstrukcji odciążających itp. wykonywa-
nych przy zamkniętym ruchu kolejowym,

b) mostów betonowych i żelbetowych o długości do 50 m 
z wyłączeniem konstrukcji sprężonych,

uprawnienia budowlane uprawnienia budowlane
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c) przęseł stalowych mostów o długości do 50 m oraz przęseł 
z prefabrykatów z betonu sprężonego o długości do 30 m,

d) wszelkich robót fundamentowych z wyjątkiem robót funda-
mentowych specjalnych (na kesonach, głębokich studniach, 
palach o dużych średnicach, fundamentów na terenach za-
grożonych szkodami górniczymi itp.,

3) projektowanie i kierowanie robotami remontowymi na istnie-
jących mostach, nie obejmującymi zmiany konstrukcji nośnej 
obiektu,

4) projektowanie i kierowanie robotami obejmującymi program 
robót uzupełniających przy budowie i remontach obiektów 
mostowych (urządzenia odwadniające, zabezpieczenia ppoż., 
schody, zejścia, licowania podpór, krótkie dojazdy do mostów, 
rozbiórki itp.).

– w specjalności „drogi” :
1) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i prze-

budowy wszystkich dróg z wyjątkiem projektowanych na warun-
kach I i II klasy technicznej oraz budowy nowych dróg projekto-
wanych na warunkach III klasy technicznej w terenach górskich,

2) projektowanie remontów dróg publicznych oraz kierowanie 
robotami zakresu remontów dróg publicznych z wyjątkiem pro-
jektowania remontów dróg klasy I i II obejmujących zmianę kon-
strukcji nawierzchni,

3) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy, prze-
budowy i remontów lotnisk o nawierzchniach darniowych (tra-
wiastych),

4) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg samocho-
dowych na terenach lotnisk,

5) kierowanie robotami przy remontach lotniczych dróg starto-
wych i manipulacyjnych o nawierzchniach sztucznych,

6) projektowanie i kierowanie robotami rozbiórkowymi obiektów 
z zakresu specjalności „drogi”.

– w specjalności „urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego 
i łączności kolejowej” :

1) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i re-
montów urządzeń kluczowych i mechanicznych zabezpieczenia 
ruchu kolejowego,

2) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i re-
montów urządzeń zabezpieczenia ruchu i łączności na przejaz-
dach kolejowych,

3) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie budowy i re-
montów ręcznych central telefonicznych oraz instalacji megafo-
nowych, instalacji zegarowej itp.,

4) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie remontów 
i przebudowy urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łącz-
ności kolejowej, obejmujących wymianę poszczególnych urzą-
dzeń, nie wymagających zmiany warunków i parametrów tech-
nicznych.

– w specjalności „elektryfikacja linii kolejowych” :
1) projektowanie robót elektryfikacyjnych z wyjątkiem:

a) opracowywania projektów wstępnych elektryfikacji,
b) opracowywania projektów technicznych wymagających in-

dywidualnych obliczeń konstrukcyjnych i elektrycznych,
c) projektów technicznych konstrukcji wsporczych na podko-

pach górniczych, 

2) kierowanie robotami elektryfikacyjnymi z wyjątkiem kierowania 
robotami budowy zawieszeń poprzecznych na dużych stacjach,

3) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie remontów sieci 
trakcyjnej z wyjątkiem remontów obejmujących przebudowę 
istniejących sieci trakcyjnych, wymagających zmian konstruk-
cyjnych w elementach wsporczych,

4) projektowanie lub kierowanie robotami w zakresie remontów 
i przebudowy obiektów elektrotrakcyjnych nie wymagających 
zmiany warunków i parametrów technicznych.

– w specjalności „lotnicze urządzenia naziemne” :
1) projektowanie lub kierowanie robotami w zakresie remontów 

obiektów i urządzeń związanych z radionawigacją, radiolokacją 
i łącznością ruchu lotniczego, obejmujących wymianę poszcze-
gólnych elementów, bez zmiany warunków technicznych pracy 
i parametrów technicznych tych obiektów i urządzeń,

2) projektowanie i kierowanie robotami w zakresie rozbiórki obiek-
tów w specjalności lotnicze urządzenia naziemne.

Wydawanie uprawnie ń należało do:
– w zakresie budownictwa kolejowego – do dyrekcji okrę-

gowych kolei państwowych,
– w zakresie budownictwa drogowego – do wojewódzkich 

zarządów dróg publicznych,
– w zakresie lotniczych urządzeń naziemnych – do Central-

nego Zarządu Lotnictwa Cywilnego.

Decyzja o nadaniu uprawnień określała każdorazowo zakres 
prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności 
do których uprawniona jest dana osoba.

Ustawodawca nie wprowadził nazw uprawnień budowlanych 
na uprawnienia bez ograniczeń  i uprawnienia w ograniczonym 
zakresie. Generalnie zasadą nadawania uprawnień w określonym 
zakresie było, że osoby z wyższym wykształceniem technicznym 
odpowiednim dla danej specjalności mogły uzyskać uprawnie-
nia budowlane bez ograniczeń, natomiast osoby z odpowiednim 
średnim wykształceniem technicznym lub posiadające dyplom 
mistrza mogły uzyskać uprawnienia jedynie w ograniczonym 
(nieskomplikowanych robót) zakresie. O fakcie ograniczenia 
uprawnień decyduje zatem treść decyzji o nadaniu uprawnień. 
Osoba posiadająca uprawnienia niezawierające żadnych ograni-
czeń może wykonywać funkcje z nich wynikające w zakresie całej 
specjalności, czyli posiada uprawnienia odpowiadające obecnym 
uprawnieniom bez ograniczeń. Natomiast osoba legitymująca się 
uprawnieniami zawierającymi ograniczenie do nieskomplikowa-
nych obiektów (robót) posiada uprawnienia odpowiadające obec-
nym uprawnieniom w ograniczonym zakresie.

inż. JERZY KAMIŃSKI 
Sekretarz OKK LOIIB 

LITERATURA:
Dzierżewicz Z., Smarż J., Uprawnienia budowlane w latach 
1928–2011 wynikające z Prawa budowlanego i przepisów 
wykonawczych. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

uprawnienia budowlane
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uprawnienia budowlane Prawo wodne

W poprzednim wydaniu „Lubelskiego Inżyniera Budow-
nictwa” (1/2018) omówiliśmy obowiązującą od 1 stycznia 
2018 nową ustawę Prawo wodne i związaną z nią reformę 
gospodarki wodnej. Zgodnie z zapowiedzią, w tym wy-
daniu biuletynu zamieszczamy informację o zmienionych 
zasadach naliczania opłat za pobór wody. 

Reforma gospodarki wodnej wprowadzona nową ustawą 
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r., 
poz. 1566 z późn. zm.) określa instrumenty, które mają zapewnić 
osiągnięcie celu Ramowej Dyrektywy Wodnej, jakim jest pełna 
realizacja zlewniowej polityki gospodarowania wodami. Ma ona 
spełniać kryteria funkcjonalności i bezpieczeństwa oraz zrówno-
ważonego rozwoju, efektywności ekonomicznej, trwałości ekosy-
stemów i akceptacji społecznej, zgodnie z zasadą zrównoważo-
nego gospodarowania wodami. 

Zawarte w ustawie rozwiązania prawne, organizacyjne, finanso-
we i techniczne dotyczące gospodarowania wodami mają zapew-
nić trwały i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, 
z uwzględnieniem potrzeby gospodarczego wykorzystania wód. 
Mają także umożliwić dostępność zasobów wodnych o odpowied-
niej jakości i ilości. Reforma gospodarki wodnej to również nowy 
system jej finansowania, oparty na elastycznych instrumentach, któ-
ry powinien zapewnić efektywne i sprawne zarządzanie zasobami 
wodnymi wraz z przeznaczeniem zebranych środków na działania 
związane z zapewnieniem dostępności wód dla ludności i rozwoju 
gospodarki narodowej. W tym celu powołano z dniem 1 stycznia 
2018 r. nową jednostkę państwową z osobowością prawną – Pań-
stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Głównym zadaniem 
tej instytucji jest pozyskiwanie środków finansowych oraz przejrzy-
ste finansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, a także 
administrowanie wodami, z władztwem nad przypisanymi jednost-
kami administracyjnymi, sprawowane w imieniu Skarbu Państwa. 
Wody Polskie ustalają i pobierają opłaty za usługi wodne, które prze-
kraczają zakres zwykłego lub powszechnego korzystania z wód.

Uwarunkowania prawne
Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadziła 

z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkowe opłaty za usługi wodne 
(art.: 270–314).

Na podstawie art. 277 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 lit. b–d ustawy 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 23 sierpnia 2017 r., 
poz. 1566 z późn. zm.) wydano Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 22 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 30 grudnia 2017, poz. 2502) w spra-
wie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Na podstawie 
w/w aktów prawnych opłaty będą pobierane za usługi wodne, 
które przekraczają zakres zwykłego korzystania z wód. Zwykłym 
korzystaniem z wód, które nie wiąże się z ponoszeniem opłat 
jest pobór wód podziemnych lub powierzchniowych oraz wpro-
wadzenie ścieków do wód lub do ziemi w ilości średnio rocznie 
nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. Wody Polskie wyposażą pod-
mioty, które będą zobowiązane do ponoszenia opłat ze względu 
na przekroczenie tego limitu, w przyrządy pomiarowe do 31 grud-
nia 2020 r.

Rozszerzenie dotychczasowego zakresu opłat za korzysta-
nie z wód to realizacja zapisanej w Ramowej Dyrektywie Wodnej 
zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Środki te w wieloletniej 

Nowe opłaty za usługi wodne

perspektywie pozwolą na to, że gospodarka wodna będzie mogła 
samodzielnie się finansować. Dotychczasowe uregulowania praw-
ne nie zapewniały wymaganego poziomu środków publicznych 
na utrzymanie wód i mienia Skarbu Państwa, związanego z gospo-
darką wodną. Opłaty za usługi wodne skłonią m.in. branżę ener-
getyczną, hodowców ryb, przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne 
oraz przemysł do racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, 
co będzie korzystne ze względu na środowisko naturalne.

Struktura opłat
Nowy system opłat za usługi wodne na podstawie ustawy 

Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. wprowadza opłaty za:
1) Pobór wód podziemnych i powierzchniowych.
2) Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.
3) Odprowadzenie do wód:

» wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub 
zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, służące do od-
prowadzenia opadów atmosferycznych albo systemy ka-
nalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,

» wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach 
administracyjnych miast.

4) Pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrze-
by chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.

5) Wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub 
hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych. 

6) Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wy-
konywania na nieruchomości o powierzchni 3500 m3 robót 
lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, 
mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłą-
czenie więcej niż 70% nieruchomości z powierzchni biolo-
gicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kana-
lizacji otwartej lub zamkniętej.

ciąg dalszy na str. 24

Siedziby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej
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RZGW 
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w Rzeszowie

RZGW 
we Wrocławiu

RZGW 
w Bydgoszczy

RZGW 
w Białymstoku
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Prawo wodne

7) Wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich 
wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki 
Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwi-
ru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin 
z wód lub brzegu.

OPŁATY ZA USŁUGI WODNE OKREŚLONO W FORMIE:
1) Opłaty stałej za pobór wód podziemnych lub wód po-

wierzchniowych:
» za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w po-

zwoleniu zintegrowanym maksymalny pobór wód,
» do celów wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej 

dla inwestycji posiadających w dniu wejścia w życie usta-
wy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, zwanej dalej 
„ustawą” ważne pozwolenia wodnoprawne albo pozwo-
lenia zintegrowane. 

2) Opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych lub wód 
powierzchniowych w zależności od ilości pobieranych wód 
w ramach pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 
zintegrowanego.

3) Opłaty podwyższonej, którą ponosi się w razie:
a) korzystania z usług wodnych polegających na:

» poborze wód podziemnych lub wód powierzchnio-
wych,

» wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
– bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo 

pozwolenia zintegrowanego.
b) korzystania z usług wodnych polegających na:

» poborze wód podziemnych lub wód powierzchnio-
wych, 

» wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi,
– z przekroczeniem warunków określonych w pozwole-

niu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowa-
nym.

Opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 280 pkt 2 lit. a, 
podnosi się niezależnie od opłaty za usługi wodne za pobór 
wód podziemnych lub wód powierzchniowych. Wysokość opłat, 
o których mowa w punktach 1, 2, 3, 4, 5, 7 ustalają Wody Polskie 
oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat 
za usługi wodne w formie informacji zawierającej także sposób 

obliczenia tej opłaty. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat 
za usługi wodne wnosi opłatę na rachunek bankowy Wód Polskich 
w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu w/w infor-
mację. Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usłu-
gi wodne zaniechał wykonania tego obowiązku, właściwy organ 
Wód Polskich określa wysokość opłaty w drodze decyzji.

Wysokość opłaty, o której mowa w punkcie 6 ustala wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowią-
zanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, 
zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Podmiot obowią-
zany do ponoszenia tej opłaty za usługi wodne wnosi opłatę na 
rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w termi-
nie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu tę informację. Jeżeli 
podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za w/w usługi wodne 
zaniechał wykonania tego obowiązku to wójt, burmistrz lub pre-
zydent miasta określa wysokość opłaty w drodze decyzji.

Opłatę podwyższoną, o której mowa w art. 180 pkt 2 lit. a, 
ustala dla podmiotu obowiązanego właściwy organ Inspekcji 
Ochrony Środowiska w drodze decyzji. Opłatę podwyższoną 
wnosi podmiot obowiązany na rachunek bankowy Wód Polskich 
w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. 

Należy podkreślić, że opłatę stałą podmioty będą wnosić 
w czterech równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca 
miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Natomiast 
opłaty: zmienna i podwyższona będą płatne w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia informacji lub decyzji o jej wysokości. Reklama-
cję podmiot obowiązany, jeżeli nie zgadza się z wysokością opła-
ty, składa odpowiednio do Wód Polskich albo właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od dnia otrzymania informacji. Złożenie reklamacji nie 
wstrzymuje wykonania obowiązku realizacji opłaty za usługę 
wodną. W razie nieuznania reklamacji właściwy organ Wód Pol-
skich albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta określają wyso-
kość opłaty za usługi wodne w drodze decyzji. Od tej decyzji pod-
miotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do 
sądu administracyjnego.

ANDRZEJ PICHLA
Przewodniczący 

Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Lublinie

Zbiornik retencyjny Majdan Sopocki, gm. Susiec Ujęcie wody z rzeki Wieprz do Kanału Wieprz-Krzna

ciąg dalszy ze str. 23
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PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LOIIB 
Joanna Gieroba – przewodnicząca
Teresa Stefaniak – zastępca przewodniczącej
Tomasz Grzeszczak – zastępca przewodniczącej
Janusz Iberszer – zastępca przewodniczącej
Jan Ludwik Ziółek – sekretarz
Zbigniew Mitura – skarbnik
Henryk Miduch – członek
Janusz Wójtowicz – członek

CZŁONKOWIE 
OKRĘGOWEJ RADY LOIIB

Leszek Boguta
Adam Borowy
Jarosław Buczek
Grzegorz Dobosz
Krzysztof Jurycki
Bogdan Kucharski
Bolesław Matej
Zbigniew Miłosz
Andrzej Mroczek
Zbigniew Szcześniak
Krzysztof Tajer
Zdzisław Tworek
Tadeusz Wagner
Ireneusz Wójcik

OKRĘGOWA 
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Wiesław Nurek – przewodniczący
Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący
Andrzej Pichla – wiceprzewodniczący
Jerzy Kamiński – sekretarz
Andrzej Adamczuk
Jerzy Adamczyk
Lech Dec
Grzegorz Dębowski
Dariusz Flak
Janusz Fronczyk
Marcin Górecki
Anna Halicka
Maria Kosler
Tomasz Lis
Stanisław Plechawski
Edward Woźniak

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
Wojciech Szewczyk – przewodniczący
Andrzej Chmielowski
Anna Krasnodębska-Ciołek
Tadeusz Małaj
Andrzej Szkuat
Dariusz Zaorski

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Władysław Król – przewodniczący
Zbigniew Dobrowolski
Andrzej Gwozda
Kazimierz Kostrzanowski
Józef Koszut
Sławomir Krasuski
Zenon Misztal
Roman Nowak
Władysław Rawski
Katarzyna Trojanowska-Żuk
Anna Woźnicka
Iwona Żak
Kazimierz Żbikowski

OKRĘGOWI RZECZNICY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Henryk Korczewski – Koordynator
Andrzej Bałaban
Henryk Bujak
Paweł Góra
Krzysztof Sierpień
Eugeniusz Urban

DELEGACI NA KRAJOWE ZJAZDY 
W KADENCJI 2018–2022

Joanna Gieroba
Tomasz Grzeszczak
Janusz Iberszer
Andrzej Leniak
Henryk Miduch
Zbigniew Mitura
Wiesław Nurek
Teresa Stefaniak
Zbigniew Szcześniak
Wojciech Szewczyk
Janusz Wójtowicz

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

» Zastępca przewodniczącej mgr inż. Teresa Stefaniak 
 – 22.05.2018, 21.08.2018, 27.11.2018

» Zastępca przewodniczącej mgr inż. Janusz Iberszer  
– 12.06.2018, 25.09.20218, 11.12.2018

» Zastępca przewodniczącej mgr inż. Tomasz Grzeszczak 
 – 10.07.2018, 23.10.2018

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

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

» dr inż. Wiesław Nurek – 10.07.2018, 09.10.2018, 
» mgr inż. Jerzy Kasperek – 08.05.2018, 14.08.2018, 13.11.2018
» inż. Jerzy Kamiński – 12.06.2018, 11.09.2018, 11.12.2018

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

» w każdy piątek o godz. 9.00–11.00
» w każdy czwartek o godz. 9.00–11.00

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

LuBELSka OkręgOWa IZBa  
InŻynIEróW BudOWnICtWa

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

Przewodniczący Okręgowej Rady
tel. 81 534-78-11

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

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

Biuro terenowe w Chełmie
22-100 Chełm, ul. Lwowska 51/1 Budynek ChSM
Terminy dyżurów: we wtorki w godz. 9.00–12.00;
w środy i czwartki w godz. 15.00–18.00
chelm@lub.piib.org.pl; tel. 82 563-36-59

Biuro terenowe w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Rynek Wielki 6 
(Dom Technika NOT)
Terminy dyżurów: we wtorki i środy 
w godz. 11.00–14.00; w piątki w godz. 10.00–13.00
zamosc@lub.piib.org.pl;
tel. 84 639-10-28

dyżury pełnione przez członków organów LOIIB w 2018 r.
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