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Chciałabym Państwa poinformować, że 
aktualne wydanie naszego biuletyn to wy-
danie jubileuszowe. Jest to 50. numer cza-
sopisma, od kiedy Lubelska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa zdecydowała się 
na samodzielne wydawanie pisma. 

Przeglądając kolejne wydania biuletynu widać, jak wraz z upły-
wem lat, to pismo się zmieniało, jak zmieniała się podejmowana 
tematyka i kształt edytorski. Członkowie Rady Programowej razem 
z Redakcją przedstawiają na łamach naszego czasopisma ciekawe 
i interesujące artykuły oraz serwisy informacyjne. W każdym z wydań 
staramy się publikować bieżące informacje z branży oraz nadążać za 
zmianami, zarówno w odniesieniu do technologii, jak i realizowanych 
projektów legislacyjnych dotyczących sektora budowlanego. Zabie-
gamy o przedstawianie zagadnień bliskich inżynierom budownictwa 
i ich działalności zawodowej.

Chciałabym serdecznie podziękować autorom artykułów, któ-
rzy często są także członkami naszej Rady Programowej lub działają 
w organach statutowych lubelskiej Izby.

„Lubelski Inżynier Budownictwa” jest dziełem ludzi zaangażowa-
nych w jego powstanie oraz systematyczny rozwój, dlatego też chcia-
łabym im wszystkim podziękować oraz wyrazić nadzieję na dalszą 
efektywną współpracę tak, jak do tej pory.

Z poważaniem

URSZULA KIELLER-ZAWISZA
Redaktor Naczelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa”

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

Przewodnicząca 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
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Koleżanki i Koledzy,
12 kwietnia 2019 r. odbył się XVIII Okrę-

gowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB. W czasie 
obrad Okręgowa Rada LOIIB otrzymała abso-
lutorium, uchwalono budżet na 2019 r. oraz 
przyjęto program pracy Lubelskiej OIIB na 
2019 r. W niniejszym numerze publikujemy 
materiały zjazdowe.

Z zadowoleniem przyjęliśmy podpisa-
nie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
w dniu 3 kwietnia 2019 r., nowelizacji ustawy 

Prawo budowlane, która wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego, 
przeniosła przepisy o  ograniczeniach uprawnień budowlanych z  roz-
porządzeń do ustawy.  Niestety, nie zatrzymało to działań Ministerstwa 
Inwestycji i Rozwoju zmierzających do podziału obowiązującej ustawy 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
na dwie – o architektach i o inżynierach budownictwa. Niedługo minie 
okrągły rok od rozpoczęcia tych działań, podczas których opiniujemy 
kolejne wersje ustaw, spotykamy się na rozmowach z przedstawiciela-
mi Ministerstwa oraz środowiska architektów (IARP oraz NIAiU). Mimo 
deklaracji Ministerstwa, w projektach ustaw nie ma symetrii, nie są za-
chowane aktualne kompetencje architektów i inżynierów budownictwa, 
a proponowane zapisy dążą do wyraźnego ograniczenia roli inżynierów 
budownictwa i podporządkowania ich architektom. Polska Izba Inżynie-
rów Budownictwa od początku zgłaszała stanowczy sprzeciw i opiniowa-
ła negatywnie pomysł rozdzielenia ustawy, przedstawiając liczne, mery-
toryczne argumenty. Nie spotyka się to jednak z pozytywnym odbiorem 
ustawodawcy. 

Kolejną rewolucję szykuje nowelizacja ustawy Prawo budowlane – 
projekt z dnia 8 kwietnia 2019 r. Zmianie ma ulec forma i zakres projektu 
budowlanego. Na PB składać się ma: projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany (mocno okrojony w za-
kresie technicznym w stosunku do stanu obecnego) oraz projekt tech-
niczny. Na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę zatwier-
dzeniu mają podlegać jedynie dwa pierwsze opracowania i dyskusyjne 
jest kto będzie je mógł opracowywać i podpisywać, natomiast projekt 
techniczny powinien być przedłożony do organu dopiero w momencie 
występowania o pozwolenie na użytkowanie. Istnieje obawa, że taki po-
dział projektu niekorzystnie wpłynie na jakość procesu budowlanego, 
narażając inwestorów na dodatkowe koszty, a inżynierów budownictwa 
na dodatkowe ryzyka odpowiedzialności zawodowej.

Powyższe działania legislacyjne budzą duży niepokój i niezadowole-
nie, nie widzimy w nich deklarowanych przez ustawodawcę uproszczeń 
w procesie inwestycyjnym. Widzimy natomiast wynikające z tego zagro-
żenia nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla interesu publicznego, 
w tym bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska naturalnego. 

Chcielibyśmy poświęcić czas i energię na jak najlepsze wykonywanie 
naszego zawodu zaufania publicznego, na rozwiązywanie realnych pro- 
blemów technicznych i organizacyjnych. Funkcjonujemy od lat w spraw-
dzonym modelu procesu inwestycyjnego, czy warto zatem psuć go i nie-
korzystnie wpływać na relacje między jego uczestnikami?

mgr inż. JOANNA GIEROBA

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Lubelski Inżynier
BUDOWNICTWA

Na okładce: 

Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa

•
KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2019 (Nr 50)

•
ISSN 1897-3868 Nr 1/2019

Nr R. Pr. 895/06 LOIIB w Lublinie
Nakład: 6 250 egz.

Wydawca
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
Redakcja
20-150 Lublin
ul. Bursaki 19
tel. 81 741-41-84
Redaktor naczelna
Urszula Kieller-Zawisza
tel. 81 741-41-84
e-mail: u.kieller@lub.piib.org.pl
Rada programowa
Janusz Iberszer – przewodniczący
Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący
Jerzy Adamczyk – sekretarz
Wiesław Bocheńczyk
Tomasz Grzeszczak
Jerzy Kamiński
Edward Partyka
Andrzej Pichla
Wiesław Pomykała
Ryszard Siekierski
Skład i druk
Drukarnia ALF-GRAF
ul. Abramowicka 6, 20-442 Lublin
tel./fax 81 532-15-12
e-mail: info@alfgraf.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo 
skracania i adiustacji 
publikowanych tekstów. 

Lubelski Inżynier BUDOWNICTWA 
dostępny jest także w wersji elektronicznej 
na stronie internetowej LOIIB:
www.lub.piib.org.pl

Wiadukt przy skrzyżowaniu 
ul. Krochmalnej 
z ul. Diamentową w Lublinie.
Wykonawca 
– firma Strabag Sp. z o.o.

Fot.: Wiktor Ochęduszko

3Lubelski Inżynier BUDOWNICTWA



Spotkania szkoleniowo-integracyjne organizowane w po-
wiatach z przedstawicielami Okręgowej Rady i organów 
statutowych LOIIB oraz z reprezentantami władz tereno-
wych i wojewódzkich cieszą się dużym zainteresowaniem 
zrzeszonych w Izbie inżynierów budownictwa. W lutym 
i w marcu tego roku odbyły się dwa kolejne z nich w: Za-
mościu i Radzyniu Podlaskim.

SPOTKANIE W ZAMOŚCIU
22 lutego 2019 r. w Zamościu odbyło się drugie, po Lubarto-

wie, z zaplanowanych na bieżący rok spotkań szkoleniowo-inte-
gracyjnych. Uczestniczyło w nim 167 osób: członkowie LOIIB oraz 
zaproszeni goście. Władze samorządowe reprezentował Stanisław 
Grześko – starosta powiatu zamojskiego. Obecni byli: Adriana 
Sędłak – kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Staro-
stwa Powiatowego, Ireneusz Rączka – Powiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego w Zamościu oraz Lesław Bartoszek – Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość. Licznie była 
reprezentowana branża drogowa. W spotkaniu wziął udział Mar-
cin Nowak obecny dyrektor Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu, 
a także pani Anna Muszyńska, która przez wiele lat bardzo skutecz-
nie sprawowała tę odpowiedzialną funkcję, Kazimierz Kietliński, 
kierownik Rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Zamościu oraz Piotr Kuter, dyrektor Zarządu Dróg Powiato-
wych w Zamościu. Lubelski Urząd Wojewódzki reprezentował 
Robert Lenarcik – kierownik oddziału orzecznictwa administracji 
architektoniczno-budowlanej Wydziału Infrastruktury. Z ramienia 
Okręgowej Rady LOIIB udział wzięli: Joanna Gieroba – przewod-
nicząca oraz zastępcy przewodniczącej – Teresa Stefaniak i To-
masz Grzeszczak. W spotkaniu uczestniczyli także: Władysław Król 
– przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Henryk 
Korczewski – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– koordynator, Jerzy Kamiński – sekretarz Okręgowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej, Zbigniew Szcześniak – dyrektor biura LOIIB i Arkadiusz 
Koralewski – główny specjalista ds. szkolenia w LOIIB. 

Spotkaliśmy się 
w Zamościu i Radzyniu Podlaskim

Spotkanie otworzyła przewodnicząca LOIIB Joanna Gieroba, 
która powitała zaproszonych gości i zebranych członków LOIIB, 
zreferowała zadania i działania podejmowane zarówno przez LOIIB, 
jak też przez PIIB. Przedstawiła udział członków powiatu zamojskie-
go w strukturach LOIIB oraz udział i pracę w organach i komisjach 
Izby. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław 
Grześko. Poinformował zebranych o realizowanych i planowanych 
inwestycjach oraz o budżecie, który ma decydujący wpływ na 
możliwości wykonawcze. Szczególne znaczenie w rozwoju regio-
nu przypisał inwestycjom drogowym, łączącym powiat zamojski 

Przemawia J. Gieroba, przewodnicząca Rady LOIIB

Lesław Bartoszek Ireneusz Rączka
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z innymi regionami, głównie w rozbudowie 
drogi krajowej nr 17 i drogi Zamość – Ada-
mów – Przeworsk stanowiącej pośrednio 
połączenie Zamościa z autostradą A4. Pod-
kreślał bardzo dużą rolę inżynierów w życiu 
społecznym i potrzebę szerokiej współpra-
cy inżynierów z władzami samorządowymi 
w zapewnieniu skutecznego zarządzania 
powiatem. Deklarował współpracę władz 
samorządowych ze środowiskiem inżynie-
rów budownictwa. 

Część szkoleniowo-informacyjną spot-
kania rozpoczął Jerzy Kamiński, sekretarz 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Zapo-
znał słuchaczy z tematem podziału upraw-
nień budowlanych na uprawnienia bez 
ograniczeń i w ograniczonym zakresie, ze 
szczególnym uwzględnieniem interpre-
tacji budzących największe kontrowersje, 
czyli uprawnień wydawanych w latach 
1975–1995. Zagadnienia dotyczące odpo-
wiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej 
członków Izby pełniących samodzielne funk-
cje techniczne zreferował zebranym Henryk 
Korczewski – Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej – koordynator. Wła-
dysław Król, przewodniczący Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego omówił tematy spraw 
wpływających i rozpatrywanych przez Okrę-
gowy Sąd Dyscyplinarny oraz rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej, kontynuo-
wał temat analizując przykłady postępowań 
w stosunku do osób wykonujących samo-
dzielne funkcje techniczne oraz przedstawił 
zestawienia prowadzonych postępowań, ich 
liczebność i sposób załatwienia w ujęciu sta-
tystycznym. 

Kolejnym punktem szkolenia były za-
gadnienia wynikające z ustawy Prawo bu-
dowlane. Najbardziej interesujące słuchaczy 
tematy: pozwolenie na budowę czy zgło-
szenie, obowiązujące procedury uzyskania 
pozwolenia na budowę, wymagane doku-
menty oraz kategorie obiektów, obszar od-
działywania obiektu, itp. zreferowała zebra-
nym Adriana Sędłak – kierownik Wydziału 
Architektury i Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Zamościu. Przedstawiła po-
nadto najciekawsze inwestycje i przykłady 
z terenu powiatu zamojskiego, a także pra-
cę wydziału w zestawieniu statystycznym. 

Wystąpienie Roberta Lenarcika – kie-
rownika oddziału orzecznictwa administra-
cji architektoniczno-budowlanej Wydziału 
Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Woje-
wódzkiego dopełniło w sposób profesjo-
nalny powyższą prezentację w trudnym 
temacie obszaru oddziaływania inwestycji, 
ustalenia stron postępowania administra-
cyjnego oraz konsekwencji wynikających 
z wadliwego ustalenia stron i braku udziału 
strony w postępowaniu. Ponadto prelegent 

podkreślił ważność planu miejscowego, 
właściwej interpretacji ustaleń planu w pro-
cedurach dotyczących inwestycji budowla-
nych oraz działaniach kontrolnych organów 
administracji budowlanej w zakresie spraw-
dzania zgodności projektów budowlanych 
z ustaleniami planu zagospodarowania.

Tematy dotyczące pozwolenia na użyt-
kowanie, postępowania w sprawie zakoń-
czenia budowy, pozwolenia na użytkowa-
nie przed wykonaniem wszystkich robót 
budowlanych objętych decyzją pozwolenia 
na budowę omówili słuchaczom: Ireneusz 
Rączka – Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego w Zamościu i Lesław Bartoszek 
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowla-
nego Miasta Zamość. 

Szkolenie zakończono akcentem lokal-
nym dotyczącym remontu zabytkowego 
zamojskiego kościoła ojców franciszkanów 
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. 
Uwagami technicznymi i ciekawostkami po-
dzielił się inż. Janusz Narolski, pełniący funk-
cję kierownika budowy, członek LOIIB. 

Część szkoleniowa spotkania przyjęta 
została z dużym zainteresowaniem zebra-
nych. Wystąpienia przedstawicieli admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, nad- 
zoru budowlanego oraz prezentacje przy-
gotowane przez członków organów statu-
towych LOIIB wysłuchane zostały z uwagą 
i skupieniem.

Po zakończeniu części szkoleniowej 
nastąpiły rozmowy i dyskusje tematyczne, 
wymiana poglądów i doświadczeń, a tak-
że omówienie osobistych wątpliwości oraz 
przypadków wynikających z pracy zawo-
dowej członków LOIIB. Zarówno część szko-
leniowa, jak też integracyjna przebiegała 
w  sympatycznej atmosferze i spotkała się 
z akceptacją uczestników.

SPOTKANIE 
W RADZYNIU PODLASKIM

22 marca 2019 r. w Radzyniu Podla-
skim odbyło się kolejne już trzecie w bieżą-
cym roku spotkanie szkoleniowo-integra-
cyjne. W spotkaniu uczestniczyło 66 osób: 
członkowie LOIIB oraz zaproszeni goście.

Na spotkaniu w Radzyniu Podlaskim 
władze samorządowe powiatu radzyńskie-
go reprezentowali: Szczepan Niebrzegowski 
– starosta powiatu radzyńskiego, Jarosław 
Ejsmont – wicestarosta powiatu radzyńskie-
go, Jerzy Rębek – burmistrz Miasta Radzyń 
Podlaski i Wiesław Mazurek – wójt gminy 
Radzyń Podlaski.

W spotkaniu wziął udział Dariusz Bal-
wierz – Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Lublinie. Obecni byli: 

ciąg dalszy na str. 6

Adriana Sędłak

Jerzy Kamiński

Henryk Korczewski

Władysław Król
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Ewa Kowalczyk – kierownik Wydziału Architektury  i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Agnieszka Bakuła 
– Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Podla-
skim. Branżę drogową reprezentował dyrektor Zarządu Dróg Po-
wiatowych – Mirosław Kułak. 

Z ramienia Prezydium Okręgowej Rady LOIIB udział wzięli: Jo-
anna Gieroba – przewodnicząca i zastępca przewodniczącej – Te-
resa Stefaniak. W spotkaniu uczestniczyli także: Andrzej Mroczek 
– członek Okręgowej Rady LOIIB, Wojciech Szewczyk – przewod-
niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, dr Wiesław Nurek – prze-
wodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Władysław Król 
– przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Henryk 
Korczewski – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– koordynator, Zbigniew Szcześniak – dyrektor biura LOIIB i Arka-
diusz Koralewski – główny specjalista ds. szkolenia w LOIIB.

Część szkoleniowa spotkania odbyła się dzięki przychylności 
i aprobacie władz samorządowych w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy Radzyń Podlaski. Spotkanie otworzyła przewodni-
cząca LOIIB Joanna Gieroba. Powitała zaproszonych gości i zebra-
nych członków LOIIB dziękując za przybycie oraz zreferowała zada-
nia i działania podejmowane zarówno przez LOIIB, jak też przez PIIB, 
a następnie oddała głos zaproszonym gospodarzom.

ju powiatu oraz potrzebę budowy dróg lokalnych, dróg łączących 
powiaty, a także konieczność budowy dróg, które przejmą ruch na 
czas rozbudowy drogi krajowej nr 19. Zaznaczył, że ważnym tema-
tem i problemem władz samorządowych jest pozyskiwanie środ-
ków na remonty obiektów zabytkowych. Jako przykład wskazał 
rozbudowę budynku będącego siedzibą starostwa. 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek przybliżył ze-
branym potrzeby i osiągnięcia w zakresie infrastruktury miejskiej. 
Jako główne zadania wymienił budowę sieci wodociągowej i kana-
lizacji sanitarnej na terenie miasta oraz uzupełnienie infrastruktury 
drogowej o kanalizację deszczową. Omówił inwestycje związane 
z obiektami służącymi edukacji, w tym budowę sali gimnastycznej 
szkoły przy ul. Chmielowskiego oraz budowę hali sportowej szkoły 
nr 1. Podkreślił, że był to temat trudny, gdyż budynek szkoły pod-
lega nadzorowi konserwatora zabytków. Zrelacjonował budowę 
domu socjalnego na terenach dawnej bazy PKS. Jako priorytet 
rozwoju miasta wskazał konieczność budowy drogi do terenów 
przemysłowych. W konkluzji swojego wystąpienia zaznaczył, że 
ważnym czynnikiem rozwoju miasta i powiatu jest spójność oraz 
współpraca pomiędzy władzami samorządowymi. 

Następnie głos zabrał wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław 
Mazurek i zapoznał słuchaczy z potrzebami inwestycyjnymi gminy. 
Określił, że najważniejsze kierunki działania i pracy władz gminy na 
rzecz mieszkańców to zapewnienie dobrych warunków i możliwo-
ści dojazdu, polepszenie warunków pracy, nauki i zamieszkania. 
Podkreślił trudności i zawiłości procesu poprzedzającego realizacje 
inwestycji, problemy z kompletowaniem dokumentów, uzyskiwa-
niem niezbędnych decyzji administracyjnych, np. decyzji o pozwo-
leniu na budowę, a także tematami takimi, jak zmiana sposobu 
użytkowania, czy pozwolenie na użytkowanie. Wyraził zadowolenie 
i osobiste zainteresowanie problematyką zorganizowanego szkole-
nia podkreślając, że są to sprawy, z którymi zmaga się na co dzień.

Po wypowiedziach zaproszonych gości głos zabrała przewod-
nicząca LOIIB, która przedstawiła udział członków powiatu radzyń-
skiego w strukturach LOIIB. Powiat radzyński reprezentuje 103 
członków, w tym 95 mężczyzn i 8 kobiet. Najliczniejszą grupą jest 
branża konstrukcyjno-budowlana – 52 osoby. Następnie przewod-
nicząca zreferowała temat: „Inżynier budownictwa jako zawód za-
ufania publicznego”, nawiązała do etyki zawodowej oraz potrzeby 
budowania pozytywnego wizerunku inżyniera. Zrelacjonowała 
działania podejmowane zarówno przez LOIIB, jak też przez PIIB 
w zakresie prac legislacyjnych dotyczących projektów: ustawy 
o architektach i ustawy o inżynierach budownictwa, mówiła o dzia-
łaniach członków LOIIB w pracach komisji działających przy KR PIIB. 
Poruszyła sprawy bieżące, harmonogram szkoleń przygotowany 

Pierwszy wystąpił Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegow-
ski. W swoim wystąpieniu przedstawił główne kierunki działania 
i podporządkowane tym celom realizowane oraz zamierzone inwe-
stycje. Podkreślił priorytetowe znaczenie szkolnictwa szczególnie 
zawodowego i omówił wykonane w tym zakresie rozbudowy i mo-
dernizacje obiektów, czyli budowę hali widowiskowo-sportowej, 
pływalni i warsztatów dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy 
ul. Sikorskiego, budowę sali gimnastycznej liceum przy ul. Partyzan-
tów. Wyróżnił znaczenie infrastruktury drogowej w procesie rozwo-
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Mówi J. Rębek, burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Przemawia S. Niebrzegowski, starosta radzyński
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na rok 2019, ankietę dotyczącą wydawnictwa „Inżynier Budowni-
ctwa” oraz serwisy udostępnione dla członków na stronie PIIB. 

Dalsza część spotkania miała charakter szkoleniowy. Wiesław 
Nurek, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej zapo-
znał słuchaczy z procedurą uzyskiwania uprawnień budowlanych, 
omówił wymagania co do praktyk, poruszył temat rozszerzania 
uprawnień budowlanych oraz temat dotyczący interpretacji upraw-
nień. Koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej – Henryk Korczewski omówił zagadnienia dotyczące 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej wynikające z prze-
pisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawo-
dowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Władysław Król, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego kontynuował temat analizując przykłady postępowań 
w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje technicz-
ne oraz przedstawił zestawienia prowadzonych postępowań, ich 
liczebność i sposób załatwienia w ujęciu statystycznym. 

Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Radzyniu Podlaskim Ewa Kowalczyk przybliżyła ze-
branym temat dotyczący zawartości projektu budowlanego oraz 
kompletności wniosku o pozwolenie na budowę. Wystąpienie przy-
jęto z dużym zainteresowaniem, a temat trafił w potrzeby słuchaczy 
zarówno członków LOIIB, jak też władz samorządowych. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Pod-
laskim – Agnieszka Bakuła zapoznała słuchaczy z wymaganiami 
i procedurami zakończenia budowy. Zreferowała różnice pomię-
dzy zgłoszeniem zakończenia budowy, a koniecznością uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Omówiła dokumenty wy-
magane w każdym z trybów zakończenia inwestycji. Wystąpienie 
uatrakcyjniła przykładami z dokonywanych kontroli. Wojewódz-
ki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie Dariusz Balwierz 
dodał do wcześniejszych wystąpień szereg ważnych informacji 
z zakresu kwalifikacji istotnych i nieistotnych odstępstw od za-
twierdzonego projektu oraz strefy oddziaływania inwestycji. Po-
nadto przytoczył szereg uwag i spostrzeżeń z działań kontrolnych 
na temat popełnianych błędów i nieprawidłowości takich, jak: nie-
wiedza projektantów o terenie, na którym projektują, nieobecność 
kierowników na budowie, za którą są odpowiedzialni formalnie 
oraz podpisywanie dokumentów bez bytności i znajomości obiek-
tu. Tematy i problemy poruszane w wystąpieniach budziły duże 
zainteresowanie słuchaczy, powodowały liczne pytania, stanowiły 
tematy rozmów oraz dyskusji. 

Część szkoleniowa spotkania przyjęta została z dużym zainte-
resowaniem zebranych. Wystąpienia przedstawicieli administracji 
architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz prezen-
tacje przygotowane przez członków organów statutowych LOIIB 
wysłuchane zostały z uwagą i skupieniem. 

Zakończenie spotkania, korzystając z gościnności Wójta Gminy 
Radzyń Podlaski, przeniesiono do świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Biała, gdzie nastąpiły rozmowy i dyskusje, wymiana poglądów 
i doświadczeń, a także omówienie osobistych wątpliwości oraz 
przypadków wynikających z pracy zawodowej członków LOIIB. Za-
równo część szkoleniowa, jak też integracyjna przebiegała w sym-
patycznej atmosferze i spotkała się z akceptacją uczestników.

TERESA STEFANIAK  
Zastępca przewodniczącej  

Okręgowej Rady LOIIB

Przemawia A. Bakuła, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Radzyniu Podlaskim

Mówi W. Nurek, przewodniczący OKK LOIIB
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10 maja 2019 r. w Parczewie miało miejsce czwarte w tym 
roku spotkanie szkoleniowo-integracyjne. Uczestniczyli 
w nim członkowie LOIIB oraz zaproszeni goście.

Władze samorządowe powiatu parczewskiego reprezentowali: 
Artur Jaszczuk – wicestarosta powiatu parczewskiego, Michał Bożym 
– zastępca burmistrza Parczewa oraz licznie przybyli wójtowie gmin 
powiatu parczewskiego, m.in. gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów 
i Siemień. W spotkaniu wziął udział Marcin Dębek – kierownik Wydziału 
Architektury, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowe-
go w Parczewie oraz Jacek Horszczaruk – naczelnik Wydziału Inspekcji 
i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lubli-
nie. Branżę drogową reprezentował kierownik Rejonu Dróg Wojewódz-
kich w Parczewie – Ryszard Siatka. 

Z ramienia Okręgowej Rady LOIIB udział wzięli: Joanna Gieroba 
– przewodnicząca i zastępcy przewodniczącej: Teresa Stefaniak i Ja-
nusz Iberszer. W spotkaniu uczestniczyli także: Władysław Król – prze-
wodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Henryk Korczewski 
– Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, 
Jerzy Kamiński – sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew 
Szcześniak – dyrektor biura LOIIB i Arkadiusz Koralewski – główny spe-
cjalista ds. szkolenia w LOIIB.

Spotkanie w Parczewie
Wicestarosta powiatu parczewskiego A. Jaszczuk, poinformował ze-

branych o planowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie powiatu 
parczewskiego. Podkreślił, że główne kierunki podejmowanych działań 
dotyczą poprawy infrastruktury drogowej oraz termomodernizacji bu-
dynków użyteczności publicznej w tym: szkół, warsztatów szkolnych, 
biblioteki publicznej, domu opieki społecznej w miejscowości Kalinka. 

Zastępca burmistrza Parczewa M. Bożym omówił potrzeby i osiąg-
nięcia w zakresie infrastruktury miejskiej. Jako główne zadania wymienił 
budowę obwodnicy Parczewa, zapewnienie infrastruktury komunika-
cyjnej do parczewskich terenów inwestycyjnych, rewitalizację centrum 
miasta i obiektów użyteczności publicznej, kontynuację gospodarki 
wodno-ściekowej oraz realizację instalacji fotowoltaicznych, a w przy-
szłości rozbudowę i uporządkowanie zalewu miejskiego oraz terenów 
jego otoczenia i budowę sali widowiskowo-sportowej.

Dalsza część spotkania miała charakter szkoleniowy. Sekretarz Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej J. Kamiński zapoznał słuchaczy z tema-
tem podziału uprawnień budowlanych na uprawnienia bez ograniczeń 
i w ograniczonym zakresie. Koordynator Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej – H. Korczewski omówił zagadnienia dotyczące od-
powiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej wynikające z przepisów 
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa. 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W. Król kon-
tynuował temat analizując przykłady postępowań w stosunku do osób 
wykonujących samodzielne funkcje techniczne oraz przedstawił zesta-
wienia prowadzonych postępowań i sposób załatwienia w ujęciu staty-
stycznym. 

Temat dotyczący zawartości projektu budowlanego oraz komplet-
ności wniosku o pozwolenie na budowę, a także przykłady wad i braków 
w tym zakresie omówił M. Dębek – kierownik Wydziału Architektury, In-
westycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Parczewie. 
Naczelnik Wydziału Inspekcji i Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Lublinie – J. Horszczaruk zapoznał słuchaczy 
z wymaganiami i procedurami zakończenia budowy. Zreferował różnice 
pomiędzy zgłoszeniem zakończenia budowy a koniecznością uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

Wystąpienia przyjęto z dużym zainteresowaniem i wywiązała się 
żywa dyskusja. Rozmowy kontynuowano podczas części integracyjnej 
spotkania. Był czas na wymianę poglądów i doświadczeń oraz omówie-
nie osobistych wątpliwości i przypadków wynikających z pracy zawodo-
wej członków LOIIB. 

TERESA STEFANIAK 
Zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB 

Spotkanie otworzyła przewodnicząca LOIIB J. Gieroba. Powitała za-
proszonych gości i zebranych członków LOIIB oraz zreferowała zadania  
i działania podejmowane zarówno przez LOIIB, jak też przez PIIB. Mówi-
ła o pracach legislacyjnych dotyczących projektów rozdzielnych ustaw 
o architektach i o inżynierach budownictwa, o zmianach ustawy Prawo 
budowlane, o kodeksie etyki zawodowej. Poruszyła sprawy bieżące, 
a także mówiła o harmonogramie szkoleń na 2019 r., serwisach udo-
stępnionych dla członków na stronie PIIB oraz zaprosiła na coroczne, 
organizowane dla członków LOIIB, spotkanie integracyjno-szkoleniowe 
w Wierzchowiskach. 

Przemawia J. Gieroba, przewodnicząca LOIIB
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12 kwietnia 2019 r. w Centrum Konferencyjno-Wysta-
wienniczym „Etiuda” w Lublinie odbył się XVIII Okrę-
gowy Zjazd Sprawozdawczy LOIIB, w którym wzięło 
udział 80 delegatów na 103 uprawnionych (frekwencja 
77,10%). W czasie obrad Okręgowa Rada LOIIB otrzy-
mała absolutorium, uchwalono budżet na 2019 r. oraz 
przyjęto program pracy Lubelskiej OIIB na rok 2019. 

Zjazd otworzyła Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej 
Rady LOIIB witając delegatów i gości. Na zjazd przybyli m.in Zyg-
munt Rawicki – wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Krzysztof Tajer, reprezentował Marszałka Województwa Lubelskie-

XVIII Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczy LOIIB

go, Dariusz Balwierz – Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Anna Ostańska – Powiatowy Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego miasta Lublin, Małgorzata Wojda – Okręgowy Inspektor 
Pracy PIP OIP w Lublinie, Małgorzata Suchora – kierownik oddziału 
budownictwa i Robert Lenarcik, kierownik oddziału orzecznictwa 
administracji architektoniczno-budowlanej Wydziału Infrastruktu-
ry Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Mirosław Czech 
– dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA, Kazimierz Pidek – dyrek-
tor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Marek Grabias – prodziekan 
ds. studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki 
Lubelskiej oraz Kazimierz Widysiewicz – prezes Polskiego Towarzy-
stwa Mieszkaniowego Lublin. 

Niektórzy z przybyłych gości zabierali głos lub odczytywali 
pisma skierowane do Przewodniczącej OR LOIIB i delegatów. Mar-
szałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski w swoim 
adresie, który odczytał Krzysztof Tajer podziękował wszystkim 
członkom LOIIB za wkład w rozwój budownictwa w województwie 
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Dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad Mirosław Czech, który jest także członkiem i dele-
gatem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa powie-
dział, że optymizmem napawa fakt, że grono członków lubelskiej 
Izby zasiliła liczna rzesza młodych inżynierów, podsiadających dzię-
ki temu samorządowi uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. Zauważył, że dynamiczny 
wzrost realizowanych w regionie inwestycji budowlanych wywo-
łał niespotykany od dawna popyt na zatrudnianie profesjonalnych 
kadr specjalistów w całym procesie budowlanym. Skala realizowa-
nych i skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych wywołała 
też potrzebę permanentnego podnoszenia inżynierskiej wiedzy 
zawodowej, co pozytywnie jest realizowane przez okręgowe izby 
i PIIB poprzez prowadzone szkolenia. Dyrektor GDDKiA Oddział 
w Lublinie wspominał także o pracach nad projektami ustaw o in-
żynierach budownictwa i architektach wskazując na umiejętność 
właściwej argumentacji i bezkompromisowość w trakcie opiniowa-
nia tak ważnych dla środowiska aktów prawnych. Przekazał także 
pozdrowienia od Tomasza Żuchowskiego, p.o. Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad.

Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budow-
nictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odczytując pismo 
prof. Anny Halickiej, prorektor ds. współpracy z otoczeniem spo-
łeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej podkreśli, że LOIIB jest 
bliska Politechnice Lubelskiej, ponieważ większość absolwentów 
tej uczelni zasila szeregi członków Izby. Uczelnia stara się, jak naj-
lepiej przygotować przyszłych inżynierów do pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 

Małgorzata Wojda, Okręgowy Inspektor Pracy PIP OIP w Lublinie 
życzyła członkom lubelskiej Izby wytrwałości w realizacji niezwykle 
ważniej działalności statutowej. Podziękowała także za dotychcza-
sową współpracę i wsparcie przy realizacji wspólnych działań szko-
leniowych i prewencyjnych oraz zaangażowanie w działania na 
rzecz ochrony pracy. 

Zygmunt Rawicki, wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa uczestniczący w zjeździe mówił o pracach legislacyjnych zwią-
zanych z nowymi projektami ustaw o inżynierach budownictwa i o 
architektach oraz o nowelizacji ustawy Prawo budowlane zgodnie 
z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 r. Po-
wiedział o działaniach PIIB i podkreślił najważniejsze z nich. Omówił 
m.in. prace komisji powołanych przez Krajową Radę PIIB zwracając 
uwagę na działalność wybranych z nich, jak np. Komisji ds. współ-
pracy z samorządami zawodów zaufania publicznego, Komisji ds. 
współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, Komisji 
ds. komunikacji społecznej, czy Komisji ds. Etyki oraz powołanych 
dwóch zespołów: Zespołu ds. spójności oraz Zespołu ds. BIM (Build-
ing Information Modeling). 

Na koniec swojego wystąpienia zapoznał delegatów z pracami 
związanymi z przyszłą siedzibą PIIB przy ul. Kujawskiej w Warsza-
wie oraz pogratulował lubelskiej Izbie dotychczasowej działalności, 
podziękował za współpracę i życzył merytorycznych, konstruktyw-
nych obrad. – Pamiętajmy, że wykonujemy zawód zaufania publicz-
nego, który jest nie tylko trudnym, ale i bardzo pięknym zawodem. 
Bądźmy dumni, że możemy taki zawód wykonywać – stwierdził 
Z. Rawicki. 

Pozostali goście zjazdu dziękowali za dobrą współpracę, gra-
tulowali lubelskiej Izbie dotychczasowych osiągnieć oraz życzyli 
owocnych obrad. 

Nad sprawnym przebiegiem zjazdu czuwało prezydium, które 
pracowało w składzie: Janusz Wójtowicz, przewodniczący oraz Anna 
Krasnodębska-Ciołek i Marzanna Pieczykolan. Miłym akcentem 
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lubelskim oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku regionu 
i kreowanie jego gospodarczej siły. Zauważył, że zjazd jest nieza-
stąpioną okazją, by podkreślić ogromną rolę samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa w zakresie kształtowania polityki 
budowlanej, dbałości o prestiż zawodu i własny profesjonalny roz-
wój. Podkreślił, że jest „pełen podziwu dla wiedzy, doświadczenia 
i umiejętności, jakimi wyróżniają się nasi inżynierowie”. 
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było wręczenie kol. Adamowi Borowemu 
i kol. Grzegorzowi Doboszowi Srebrnych 
Honorowych Odznak PIIB przez Joannę Gie-
robę i Zygmunta Rawickiego, wiceprezesa 
KR PIIB. 

W dalszej części obrad Przewodnicząca 
LOIIB Joanna Gieroba przedstawiła sprawo-
zdanie z działalności Rady LOIIB w 2018 r. 
Nawiązała do ubiegłorocznego XVII Okrę-
gowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego LOIIB oraz przeprowadzonych wybo-
rów, w wyniku których objęła stanowisko 
przewodniczącej Okręgowej Rady oraz 
dokonano wyboru przewodniczących okrę-
gowych organów statutowych Izby. Mówi-
ła o działalności członków lubelskiej Izby 
w krajowych organach statutowych. I tak 
w Krajowej Radzie Lubelską OIIB reprezen-
tują: Joanna Gieroba i Wojciech Szewczyk; 
w KSD – Andrzej Leniak, w Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej – Tomasz Grzeszczak 
i w Krajowej Komisji Rewizyjnej – Leszek 
Boguta. W powołanych w tej kadencji 
przez KR PIIB komisjach i zespołach dzia-
ła 9 osób z lubelskiej Izby: w Komisji ds. 
współpracy z samorządami zawodów za-
ufania publicznego – Władysław Rawski, 
w Komisji ds. współpracy ze stowarzysze-
niami naukowo-technicznymi – Joanna 
Gieroba, w Komisji ds. Etyki – Dariusz Flak, 
w Komisji Wnioskowej – Teresa Stefa-
niak, w Komisji Prawno-Regulaminowej – 

Zbigniew Szcześniak, w Komisji Ustawicz-
nego Doskonalenia Zawodowego – An-
drzej Pichla, w Komisji ds. komunikacji 
społecznej – Tomasz Grzeszczak i w Zespo-
le ds. BIM – Jerzy Adamczyk.

Przewodnicząca LOIIB wspomniała 
o przeprowadzonych w ubiegłym roku 
w lubelskiej Izbie egzaminach na upraw-
nienia budowlane w wyniku, których 
402 osoby uzyskały uprawnienia. Nawią-
zała do podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych i szkoleń prowadzonych przez 
LOIIB dla członków naszego samorządu. 
Podkreśliła, że podnoszenie kwalifikacji to 
obowiązek statutowy osób wykonujących 
zawód zaufania publicznego, do którego 
należy zawód inżyniera budownictwa. 
Ma to sprzyjać podnoszeniu jakości usług 
świadczonych przez inżynierów budowni-
ctwa i zadowoleniu odbiorców z efektów 
wykonanej pracy.

Przewodnicząca dodała, że w lubelskiej 
Izbie w minionym roku przeprowadzono 
92 szkolenia, z których skorzystało 2961 
osób i w porównaniu z rokiem 2017 na-
stąpił wzrost o 9%. Wspominała również 
o szkoleniach e-learningowych dostęp-
nych bezpośrednio na portalu PIIB, nawią-
zując również do możliwości skorzysta-
nia m.in. z elektronicznej biblioteki PKN, 
e-Sekocenbudu, Serwisu Budowlanego.

Następnie przewodniczący organów sta-
tutowych LOIIB: Wiesław Nurek – Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, Wojciech Szewczyk 
– Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Władysław 
Król – Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
oraz Henryk Korczewski – Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej – koor-
dynator, omówili działalność tych organów 
w minionym roku. Sprawozdania zostały 
zatwierdzone przez delegatów i Okręgowa 
Rada LOIIB uzyskała absolutorium za 2018 r. 

W dalszej części obrad J. Gieroba przed-
stawiła program działania lubelskiej Izby na 
2019 r., a skarbnik Zbigniew Mitura omówił 
projekt budżetu LOIIB na 2019 r. Delegaci 
zaakceptowali projekt budżetu i przyjęli 
stosowną uchwałę.

W związku ze zmianami osobowymi, ja-
kie miały miejsce w Okręgowym Sądzie Dy-
scyplinarnym dwie osoby zostały odwołane 
z jego składu i w ich miejsce powołano kol. 
Barbarę Chodkowską – Sagan i kol. Grzego-
rza Goliana.

Kończąc XVIII Zjazd Sprawozdawczy 
LOIIB Janusz Wójtowicz, przewodniczący 
Prezydium Zjazdowego podziękował de-
legatom za przybycie i angażowanie się 
w działalność samorządu zawodowego in-
żynierów budownictwa.

URSZULA KIELLER-ZAWISZA

Henryk Korczewski Wiesław Nurek Władysław Król
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I. INFORMACJE OGÓLNE 
W 2018 r. Okręgowa Rada Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-

rów Budownictwa działała:

– do dnia XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
LOIIB, tj. 20.04.2018 r. w następującym 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 działali w organach i komisjach krajo-
wych 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
5. Zbigniew Szcześniak – Komisja Prawno-Regulaminowa 
6. Tadeusz Cichosz – Komisja Uchwał i Wniosków 
7. Zbigniew Mitura – Komisja Medalu Honorowego PIIB 

– od dnia XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
LOIIB, tj. 20.04.2018 r. w następującym składzie: 

Prezydium Rady 
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 Prezydium 
8. Janusz Wójtowicz – członek Prezydium

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady LOIIB za rok 2018

Członkowie Rady 
1. Leszek Boguta 
2. Adam Borowy 
3. Jarosław Buczek 
4. Grzegorz Dobosz 
5. Krzysztof Jurycki 
6. Bogdan Kucharski 
7. Bolesław Matej 
8. Zbigniew Miłosz 
9. Andrzej Mroczek 
10. Zbigniew Szcześniak 
11. Krzysztof Tajer 
12. Zdzisław Tworek 
13. Tadeusz Wagner 
14. Ireneusz Wójcik 

Członkowie LOIIB działający w organach krajowych PIIB 
V – kadencji 

1. Joanna Gieroba – Krajowa Rada, członek Komisji ds. współ-
pracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, czło-
nek Zespołu ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa”, 

2. Wojciech Szewczyk – Krajowa Rada, członek Komisji Medalu 
Honorowego, 

3. Andrzej Leniak – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 
4. Leszek Boguta – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
5. Tomasz Grzeszczak – członek Krajowej Komisji Kwalifikacyj-

nej, członek Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej 
Rady PIIB,

6. Zbigniew Szcześniak – członek Krajowej Komisji Prawno-
-Regulaminowej, 

7. Teresa Stefaniak – członek Krajowej Komisji Wnioskowej,
8. Dariusz Flak – członek Krajowej Komisji ds. Etyki, 
9. Władysław Rawski – członek Krajowej Komisji ds. współpra-

cy z samorządami zawodów zaufania publicznego, 
10. Andrzej Pichla – członek Krajowej Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego, 
11. Jerzy Adamczyk – członek Krajowego Zespołu ds. BIM.
Ogółem w 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Okręgowej Rady LOIIB 

i 6 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady. W okresie sprawozdaw-
czym Okręgowa Rada podjęła 17 uchwał w sprawach formalno-
-prawnych, natomiast skład orzekający Okręgowej Rady podjął 820 
uchwał w sprawach członkowskich. Prezydium Okręgowej Rady 
podjęło ogółem 2 uchwały. Podejmowane uchwały realizowa-
ne były na bieżąco i w terminach określonych harmonogramami.

LOIIB W LICZBACH 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w LOIIB czynnych 

było 6 257 członków. 
Ogólnie klasyfikujemy się na 9 miejscu w kraju pod względem 

liczby członków na 16 okręgowych izb. Liczba członków LOIIB 
w poszczególnych branżach przedstawiała się następująco:

» budownictwo ogólne BO – 2802 osoby 
» instalacje sanitarne IS – 1183 osoby 
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» instalacje elektryczne IE – 1187 osób 
» budownictwo drogowe BD – 667 osób 
» budownictwo kolejowe BK – 139 osób 
» budownictwo mostowe BM – 109 osób 
» budownictwo wodno-melioracyjne WM – 78 osób 
» budownictwo telekomunikacyjne BT – 86 osób 
» budownictwo hydrotechniczne BH – 4 osoby 
» budownictwo wyburzeniowe BW – 2 osoby
Obsługa organizacyjna, administracyjna i finansowa realizowa-

na jest przez biuro Izby zatrudniające na dzień 31.12.2018 r. 9 osób. 
Działają trzy biura terenowe w: Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, 
w których obsługę prowadzą trzy osoby. W biurze Izby funkcjonuje 
biblioteka, zawierająca wydawnictwa techniczne, czasopisma bran-
żowe i płyty CD z referatami z konferencji naukowo-technicznych. 
Izba posiada stronę internetową: www.lub.piib.org.pl, na której za-
mieszczone są informacje o strukturze i działalności bieżącej LOIIB, 
aktualności oraz druki do pobrania. Na dzień 31.12.2018 r. 98,91% 
członków LOIIB uaktywniło konta elektroniczne. W 2018 r., z elek-
tronicznej biblioteki norm budowlanych PKN udostępnionych na 
portalu PIIB, skorzystało 1211 członków LOIIB, natomiast ze szkoleń 
e-learningowych 991 członków.

INWESTYCJE W ROKU 2018 
W 2018 r. wykonano prace o charakterze meblowo-moderniza-

cyjnym w niektórych pomieszczeniach III piętra budynku LOIIB.

II. PROGRAM PRACY OKRĘGOWEJ RADY LOIIB 
NA 2018 ROK 

Uchwałą nr 237/18 przyjęto Program pracy Okręgowej Rady 
LOIIB na rok 2018. Program zawierał 9 zadań do realizacji. Tematycz-
nie zadania obejmowały: 

1. Realizację programu szkoleń dla członków LOIIB w 2018 roku. 
2. Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego i egzami-

nów na uprawnienia budowlane. 
3. Organizację XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-

borczego LOIIB. 
4. Realizację uchwał i wniosków z XVII Okręgowego Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB. 
5. Koordynowanie pracy zespołów problemowych działających 

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 Budowla-

nych” i „Dnia Inżyniera Budownictwa”. 
7. Organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych w powia-

tach. 
8. Kontynuację współpracy z samorządami zawodowymi, tere-

nowymi i Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi NOT, Pol-
skim Towarzystwem Mieszkaniowym Lublin, Targami Lublin 
S. A., Lubelskim Klubem Biznesu, Państwową Inspekcją Pracy 
Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie. 

9. Wydawanie biuletynu „Lubelski Inżynier Budownictwa”.

Ad. 1. Realizacja programu szkoleń dla członków LOIIB

W 2018 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu ds. Doskonale-
nia Zawodowego i Szkoleń LOIIB. Omawiano zagadnienia związane 

z organizacją szkoleń dla członków Izby, w tym działania zmierzają-
ce do zwiększenia atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczestników 
i podniesienia poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia posiedzeń 
KUDZ PIIB. Działania zespołu skierowano na realizację zadania nr 1 
Programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2018 r., tj. realizacji pro-
gramu szkoleń dla członków LOIIB. Realizując ten punkt przeprowa-
dzono w 4 branżach 92 szkolenia, w których łącznie uczestniczyło 
2 961 osób. Podjęto współpracę z kilkoma firmami (Maccaferri Pol-
ska i Leszczyńska Fabryka Pomp), stowarzyszeniami SNT-NOT (PZITB 
O/Lublin, SEP O/Lublin, PZITS O/Lublin i SITWM O/Lublin), a także 
z instytucjami (OIP Lublin, Politechnika Lubelska i Sanepid). Więk-
szość szkoleń przeprowadzono we współpracy ze stowarzyszeniami 
SNT-NOT, pozostałe organizowane były samodzielnie przez LOIIB. 
Łącznie w szkoleniach w 2018 roku uczestniczyło 2 961 osób.

Liczba przeszkolonych w poszczególnych branżach przedstawia 
się następująco: 

» konstrukcyjno-budowlana i wielobranżowe – 65 szkoleń – 
2 069 osób przeszkolonych 

» instalacyjna sanitarna – 15 szkoleń – 381 osób przeszkolonych 
» instalacyjna elektryczna – 8 szkoleń – 283 osoby przeszkolone 
» inżynieryjna wodno-melioracyjna – 4 szkolenia – 228 osób 

przeszkolonych
Na szkoleniach przeprowadzonych przy udziale SNT-NOT obec-

nych było 2 380 osób. Stanowi to ponad 80% wszystkich osób prze-
szklonych w 2018 r. w szkoleniach branżowych. Koszt przeszkolenia 
jednej osoby wyniósł ok. 123, 00 zł brutto (na podstawie zawartych 
umów). 

Łączny koszt zorganizowanych w 2018 r. szkoleń branżowych 
wyniósł 337 571,17 zł, co w przeliczeniu na jedną przeszkoloną oso-
bę daje kwotę 114,00 zł. W kosztach tych uwzględniono umowy 
z SNT-NOT, wynajęcie sal konferencyjnych, wykładowców, catering, 
przygotowanie materiałów szkoleniowych, delegacje, wysyłkę za-
proszeń i świadectw uczestnictwa.

W 2018 r. w ramach szkoleń branżowych zostało przeszkolo-
nych ponad 47% wszystkich czynnych członków LOIIB (na dzień 
31.12.2018 r. było ich 6 257 osób), co oznacza ok. 9% wzrost uczestni-
ków szkoleń w stosunku do roku poprzedniego.

Ad. 2. Postępowania kwalifikacyjne i egzaminy 
na uprawnienia budowlane

Do dnia 20 kwietnia 2018 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
funkcjonowała w następującym składzie osobowym:

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

» mgr inż. Jerzy Kasperek – wiceprzewodniczący, specjalność mo-
stowa 

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

» inż. Jerzy Kamiński – sekretarz, specjalność konstrukcyjno-bu-
dowlana 

» 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 
» prof. dr hab. inż. Anna Halicka, specjalność konstrukcyjno-bu-

dowlana 
» mgr inż. Maria Kosler, specjalność kolejowa 
» mgr inż. Stanisław Plechawski, specjalność konstrukcyjno-bu-

dowlana 
» inż. Edward Woźniak, specjalność instalacyjna elektryczna

ciąg dalszy na str. 14
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Na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB podjęto 
decyzję o zwiększeniu składu okręgowej komisji kwalifikacyjnej 
do 16 osób (w tym przewodniczący). W skład nowej komisji weszli 
wszyscy ww. członkowie a ponadto wybrani zostali:

» dr inż. Jerzy Adamczyk, specjalność instalacyjna sanitarna 
» inż. Janusz Fronczyk, specjalność konstrukcyjno-budowlana 
» dr inż. Marcin Górecki, specjalność konstrukcyjno-budowlana 
» mgr inż. Tomasz Lis, specjalność inżynieryjno-drogowa 
Poza w/w w przeprowadzaniu egzaminów na uprawnienia jako 

członkowie poszczególnych komisji brali udział:
» specjalność drogowa – mgr inż. Andrzej Łakomy 
» specjalność mostowa – mgr inż. Krzysztof Suraj
» specjalność kolejowa – mgr inż. Romuald Czekalski i mgr inż. 

Ireneusz Krupa 
» specjalność telekomunikacyjna – mgr inż. Jarosław Buczek 
» specjalność inżynieryjna kolejowa SRK – mgr inż. Stefan Ko-

rzeniewski 
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: 
I w maju i II w listopadzie. W sesji majowej zdawało 312 kandyda-
tów, a uprawnienia uzyskało 238 osób, co stanowi 76,3%, zaś w li-
stopadowej na zdających 232 zdało 164 osoby, tj. 70,7%.

Łącznie w roku 2018 uprawnienia budowlane zostały przyzna-
ne 402 osobom na ubiegających się 544 osób, tj. 73,9%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku uprawnienia 
uzyskało:

» konstrukcyjno-budowlanej – 155 osób
» drogowej – 163 osoby 
» mostowej – 6 osób
» kolejowej (KOB) – 2 osoby
» kolejowej (SRK) – 1 osoba
» hydrotechnicznej – 6 osób
» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 14 osób
» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 84 osoby
» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 71 osób
Sprawy bieżące, a w szczególności uaktualnione zasady kwalifi-

kowania i przeprowadzania egzaminów były omawiane na 8 zebra-
niach plenarnych i 3 zebraniach prezydium OKK. Ponadto we wrześ-
niu ubiegłego roku przez trzy dni 3 członków OKK (Jerzy Adamczyk, 
Jerzy Kasperek i Wiesław Nurek) brało udział w szkoleniu razem 
z członkami KKK PIIB, które odbyło się w Łodzi. 

Przewodniczący OKK wydał 8 zarządzeń, które dotyczyły skła-
du zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz składów 
orzekających na poszczególne sesje, a także brał udział w zebra-
niach informacyjno-szkoleniowych Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej dotyczących nowych zasad kwalifikacji i przeprowadzania 
egzaminów.

Ad. 3. Organizacja XVII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbył się XVII Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa. W obradach zjazdu wzięło udział 98 delegatów spośród 
106 uprawnionych do głosowania (92,4%). Na zjeździe byli obecni 
zaproszeni goście reprezentujący: Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju Wiceminister Artur Soboń, Krajową Radę PIIB Wiceprezes 

Zbigniew Kledyński, Poseł na Sejm RP Stanisław Żmijan oraz woje-
wódzkie organy administracji budowlanej, samorządy zawodowe 
i stowarzyszenia naukowo-techniczne. 

Miłym akcentem obrad było uhonorowanie Lubelskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa za dotychczasową działalność 
Medalem 700-lecia Miasta Lublin. Wręczenia medalu Wojciechowi 
Szewczykowi, przewodniczącemu Okręgowej Rady LOIIB IV kaden-
cji dokonał Zdzisław Niedbała, reprezentujący Prezydenta m. Lublin.

Obrady przebiegały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. 
Delegaci przyjęli sprawozdania organów statutowych z działalno-
ści w 2017 r., udzielili absolutorium Okręgowej Radzie LOIIB za rok 
2017 oraz przyjęli budżet LOIIB na 2018 r.

Następnie dokonano wyboru władz na kolejną kadencję 
funkcjonowania samorządu zawodowego przypadającą na lata 
2018–2022. 

Na przewodniczącą Okręgowej Rady LOIIB została wybrana 
Joanna Gieroba. Funkcję przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej powierzono Wiesławowi Nurkowi, Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej – Wojciechowi Szewczykowi, Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego – Władysławowi Królowi, a Okręgowym Rzeczni-
kiem – koordynatorem został Henryk Korczewski. Wybrano także 
składy Okręgowej Rady i organów statutowych oraz delegatów 
LOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB.

Koszt organizacji Zjazdu Sprawozdawczego wyniósł 44 020,21 zł.

Ad. 4. Realizacja uchwał i wniosków z XVII Zjazdu LOIIB

W czasie obrad XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego LOIIB rozpatrzono i przyjęto 27 uchwał. Dotyczyły one 
porządku i regulaminu obrad, spraw organizacyjnych oraz gospo-
darki finansowej LOIIB. Wszystkie uchwały zostały zrealizowane 
podczas obrad zjazdu. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 
4 wnioski. W wyniku głosowania nie przyjęto 3 wniosków

Natomiast wniosek delegata Zenona Misztala pomimo, że de-
legaci negatywnie w głosowaniu ustosunkowali się do ww. wnio-
sku, skierowany został na 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 Okręgowej 
Rady LOIIB w dniu 12.06.2018 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 wyma-

gań dla uzyskania prawa do wykonywania świadczeń usług trans-
granicznych na terenie Polski przez inżyniera obywatela państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. W 2018 r. do zespołu wpłynął je-
den wniosek o tymczasowy wpis na listę członków LOIIB. Wniosek 
złożył Vito Aiello. Na posiedzeniu w dniu 03.07.2018 r. po zapozna-
niu się ze złożonym wnioskiem, stwierdzono brak zaświadczenia 
potwierdzającego wykonywanie przez wnioskodawcę zawodu 
regulowanego albo działalności regulowanej zgodnie z prawem 
w państwie usługodawcy oraz, że nie obowiązuje go zakaz (na-
wet czasowy) wykonywania tego zawodu albo działalności. Na 
tej podstawie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia doku-
mentów pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. 
Na kolejnym spotkaniu w dniu 04.07.2018 r. zespół zapoznał się 
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z uzupełnionymi dokumentami i uznał, że są one kompletne, a tym 
samym spełniono wszystkie wymogi formalne związane z przedłu-
żeniem tymczasowego wpisu na listę członków. Wnioskodawcy – 
Vito Aiello zostało wystawione stosowne zaświadczenie. 

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

393/06 z 23 maja 2006 r. Okręgowej Rady LOIIB, Regulamin pracy 
zespołu przyjęty przez Prezydium Okręgowej Rady LOIIB w dniu 
29.12.2006 r. oraz uchwała nr 03/P/10 z 11 maja 2010 r. Prezydium 
Okręgowej Rady LOIIB. W 2018 r. skład zespołu przedstawiał się na-
stępująco: 

1. Zbigniew Szcześniak (BO) – przewodniczący 
2. Wiesław Bocheńczyk (IS) 
3. Wojciech Budzyński (IE) 
4. Dariusz Flak (BD) 
5. Jerzy Kamiński (BO) 
6. Andrzej Pichla (WM) 
7. Michał Karwat – prawnik 
Uchwałą nr 450/18 z 12 czerwca 2018 roku Okręgowej Rady, 

skład zespołu został powiększony o dwóch członków – kol. Leszka 
Bogutę (WM) i kol. Bolesława Mateja (BO). W 2018 r. odbyły się dwa 
posiedzenia Zespołu prawno-regulaminowego Okręgowej Rady 
LOIIB w dniach: 20 marca i 16 października. Tak, jak w roku ubiegłym 
członkowie zespołu informowani byli drogą elektroniczną o projek-
tach zmian w ustawach i rozporządzeniach, a także propozycjach 
zmian w podstawowych dokumentach PIIB. Wymiana uwag i opinii 
drogą elektroniczną w znaczny sposób usprawniła działalność ze-
społu w zakresie wypracowywania stanowiska i opiniowania prze-
kazywanych materiałów, bez konieczności organizowania posie-
dzenia. 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 2018 r. 
tak, jak i w latach poprzednich okresów sprawozdawczych, była 
tematyka skorelowana z pracami podejmowanymi przez Komisję 
Prawno-Regulaminową PIIB, szczególnie w zakresie opiniowania 
i wypracowywania stanowiska w odniesieniu do materiałów prze-
kazywanych przez komisję, w większości dotyczących projektów 
ustaw i rozporządzeń. Ważniejsze z nich to projekty: 

» ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw, 

» ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwesty-
cji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, 

» ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 
oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, 

» ustawy o architektach i inżynierach budownictwa,
» ustawy o architektach, ustawy o inżynierach budownictwa 
» przepisy wprowadzające ustawę o architektach oraz ustawę 

o inżynierach budownictwa, 
» rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie, 

» rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 

» rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. 

Część z tych projektów, po zmianach i korektach wracała do 
ponownego opiniowania. Dotyczyło to szczególnie ustaw: o archi-

tektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisów wprowadza-
jących te ustawy. 

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

» udziału w organizacji XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego LOIIB od strony prawno-regulaminowej, m.in. przygo-
towanie regulaminów zjazdu oraz porządku obrad, 

» analizy wniosków zgłoszonych na XVII Zjeździe LOIIB, 
» analizy wniosków, które przekazała Krajowa Rada PIIB do roz-

patrzenia i zajęcia stanowiska przez Komisję Prawno-Regula-
minową PIIB, 

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

W okresie sprawozdawczym, Zespół prawno-regulaminowy na 
bieżąco rozpatrywał sprawy i pisma, jakie wpłynęły do Izby, a doty-
czyły tematyki przypisanej zespołowi regulaminem.

5.3. Zespół ds. doskonalenia zawodowego i szkoleń
W 2018 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 2018 odbyły się cztery posiedzenia zespołu w dniach: 

19.01, 21.06, 02.07 i 12.12.2018 r. Omawiano zagadnienia związane 
z organizacją szkoleń dla członków Izby, w tym działania zmierzają-
ce do zwiększenia atrakcyjności szkoleń, wzrostu liczby uczestników 
i podniesienia poziomu szkoleń, uwzględniając ustalenia z posie-
dzeń KUDZ PIIB. Działania zespołu skierowane były na realizację 
zadania nr 1 programu pracy Okręgowej Rady LOIIB na 2018 r. Reali-
zując ten punkt przeprowadzono w czterech branżach 92 szkolenia 
(z zaplanowanych 94), w których łącznie uczestniczyło 2 961 osób. 
Dwa szkolenia w branży sanitarnej nie odbyły się z winy prowadzą-
cych, tj. firmy Herz. Szkolenia odbywały się w Lublinie, Białej Pod-
laskiej, Chełmie, Zamościu i Puławach. Miały one charakter głównie 
branżowy, jak i wielobranżowy. 

5.4. Zespół ds. interpretacji uprawnień budowlanych 
W 2018 r. działały zespoły ds. interpretacji uprawnień budow-

lanych w następujących składach osobowych w poszczególnych 
specjalnościach:

a) architektonicznej – AR 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący
» dr inż. Marcin Górecki – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik

b) konstrukcyjno-budowlanej – BO 
» inż. Jerzy Kamiński – przewodniczący 
» dr inż. Marcin Górecki – członek 
» mgr Michał Karwat – prawnik 

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

h) instalacyjnej elektrycznej i telekomunikacyjnej – IE, BT
» inż. Edward Woźniak – przewodniczący 
» mgr inż. Grzegorz Dębowski – członek 
» mgr inż. Maria Kosler – członek 
» mgr Wojciech Boryc – prawnik 

W minionym roku wpłynęło 70 wniosków o interpretację 75 sztuk 
uprawnień. Rozpatrzono wszystkie wnioski udzielając pisemnej od-
powiedzi. Wnioski dotyczyły następujących specjalności:

» architektonicznej – AR – 2 
» konstrukcyjno-budowlanej – BO – 32 
» inżynieryjnej drogowej – BD – 9 
» inżynieryjnej kolejowej – BK – 7 
» instalacyjnej sanitarnej – IS – 5 
» instalacyjnej telekomunikacyjnej – BT– 2 
» instalacyjnej elektrycznej – IE – 17 
» budownictwa wodnego i melioracji – WM – 1
W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba składanych 

wniosków o interpretację zakresu uprawnień budowlanych.

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

Zespół powołany Uchwałą Okręgowej Rady LOIIB nr 450/18 
z dnia 12.06.2018 r. działał w niezmienionym składzie:

1. Zbigniew Mitura – przewodniczący 
2. Jan Ludwik Ziółek – sekretarz 
3. Arkadiusz Koralewski – członek 
4. Wojciech Boryc – prawnik 
W 2018 r. nie odbyło się żadne posiedzenie zespołu.

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 było w 2018 r. z obchodami Europejskiego Roku Inżynie-
rów Budownictwa (2018 EYCE). Uroczystość odbyła się 15 września 
2018 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowiskach i wzięło 
w niej udział wielu członków LOIIB oraz zaproszeni goście m.in. 

» Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji I Roz-
woju, 

» Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP,
» Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, 
» Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, 

» Andrzej Łukaszczyk, reprezentujący Sławomira Sosnowskiego 
Marszałka Województwa Lubelskiego, 

» Dariusz Balwierz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, 

» Wojciech Dziedzic, reprezentujący Małgorzatę Wojdę p.o. Okrę-
gowego Inspektora Pracy w Lublinie, 

» Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecz-
no-biznesowym Politechniki Lubelskiej, 

» Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Lubelskiej, 

» Marek Grabias, prodziekan ds. studenckich Wydziału Budowni-
ctwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, 

» przedstawiciele Okręgowych Rad: Mazowieckiej, Małopolskiej, 
Podkarpackiej i Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Uroczystość została podzielona na dwie części. W części oficjal-
nej spotkania Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady 
LOIIB podkreśliła znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają inżynierowie 
budownictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Przewodnicząca LOIIB nawiązała do 
obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa przypada-
jącym w 2018 r. i zaakcentowała zapisy Proklamacji European Council 
of Engineers Chambers (ECEC). 

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie LOIIB w rozwój mia-
sta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców Joanna Gieroba otrzy-
mała Medal 700-lecia Miasta Lublina, który wręczył Artur Szymczyk 
zastępca Prezydenta Miasta Lublin. Odznaczono także Złotą Od-
znaką Honorową PIIB Cezarego Jędraka, natomiast Srebrne Odzna-
ki otrzymali: Bogdan Kucharski, Zbigniew Miłosz i Tadeusz Wagner. 
Uhonorowano także osoby świętujące 50 i 60-lecie nadania upraw-
nień budowlanych okolicznościowymi medalami oraz pismami gra-
tulacyjnymi od Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB. 
Osobiście medale i okolicznościowe adresy odebrali: Jerzy Czarnecki, 
Zbigniew Figiel, Jan Pietroń i Leszek Tutka.

Po raz kolejny rozstrzygnięto konkurs na najlepsze prace dy-
plomowe wykonane na kierunku Budownictwo na Wydziale Bu-
downictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska 
Politechniki Lubelskiej w roku akademickim 2017/18. W pracach 
komisji konkursowej uczestniczyli przedstawiciele LOIIB. Ocenie 
poddano inżynierskie oraz magisterskie prace dyplomowe. Część ofi-
cjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej. 
W części rekreacyjno-rozrywkowej na uczestników spotkania czekały 
gry i konkursy. Każdy mógł wziąć udział w zawodach indywidualnych 
oraz zespołowych. Najlepsi otrzymali nagrody. Uroczystość zakoń-
czył pokaz sztucznych ogni.

W ramach realizacji spotkań integracyjnych 22 września 2018 r. 
odbyły się III Zawody Wędkarskie o Puchar Przewodniczącej LOIIB, 
które zorganizowano w miejscowości Huta Zadybska. Do konkursu 
zgłosili się członkowie LOIIB z terenu całego województwa lubelskie-
go. Zwycięzcą III Zawodów Wędkarskich został Robert Kot, drugie 
miejsce zajął Marek Szczepaniuk, a trzeci był Andrzej Mroczek. Naj-
lepsi zawodnicy otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy upominki 
przydatne do wędkowania.

Ad. 7. Organizacja spotkań 
szkoleniowo-integracyjnych w powiatach

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa od 2014 r., or-
ganizuje dla swoich członków, spotkania integracyjno-szkoleniowe 
w powiatach. W spotkaniach uczestniczą członkowie Prezydium 
Rady i organów statutowych LOIIB, jak również przedstawiciele: lo-
kalnych władz państwowych i samorządowych, Wydziału Infrastruk-
tury LUW oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
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Niestety, w 2018 roku zarówno w I, jak i II półroczu, nie udało nam 
się ustalić dogodnych terminów na zorganizowanie spotkań powia-
towych. Był to rok zakończenia IV kadencji, organizacji dużej ilości 
obwodowych zebrań wyborczych w styczniu i lutym oraz przygoto-
wań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB. Natomiast 
na jesieni, obiektywną przyczyną były wybory samorządowe.

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 2018 roku LOIIB kontynuowała współpracę z następującymi 
organizacjami, stowarzyszeniami i organami administracji pań-
stwowej:

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

twa Lubelskiego, 
» Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Lublinie,
» Politechnika Lubelska,
» Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne NOT: PZITB, SITK, ZMRP, 

SITWM i SEP,
» Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu,
» Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin,
» Targi Lublin S. A.
Zakres działań dotyczył: 
» współuczestnictwa w organizacji projektów i konkursów 

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

» udziału przedstawicieli ww. stowarzyszeń, organizacji i orga-
nów w przedsięwzięciach organizowanych przez LOIIB.

Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy 
Okręgowym Inspektoratem Pracy w Lublinie

Przedstawiciele Okręgowej Rady LOIIB wchodzą w skład Rady 
ds. bezpieczeństwa pracy w budownictwie działającej przy OIP 
w Lublinie.

W dniu 18 maja 2018 r. przedstawiciele LOIIB uczestniczyli 
w obchodach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczysta 
konferencja pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony pracy Pań-
stwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie niepodległości Państwa Pol-
skiego” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Lub-
linie przy współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim odbyła 
się w sali Błękitnej LUW. Patronat honorowy nad konferencją objął 
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Przedstawiciele Okręgowej 
Rady LOIIB wzięli udział w uroczystej gali wieńczącej prewencyjną 
działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Rozstrzyg-
nięcie konkursów i programów prewencyjnych oraz podsumo-
wanie działalności prowadzonej w 2018 r. miało miejsce w dniu 
23 listopada 2018 r. w sali Błękitnej LUW.

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 kształcenia na Wydziale Budownictwa i Ar-

chitektury – Janusz Iberszer
Odbyły się dwa spotkania z udziałem władz wydziału, Izby Ar-

chitektów i SARP. Omawiane były sprawy pracy dziekanatu w zakre-
sie kontaktów ze studentami, dostosowania programów studiów 
dla potrzeb rynku, uwzględniania na bieżąco możliwości zaimple-
mentowania najnowszych zdobyczy informatycznych. Postulowano 
w imieniu LOIIB o uwzględnienie w ostatnich semestrach nauki krót-
kich seminariów branżowych informujących o rozwiązaniach, które 
należy uwzględniać już na etapie koncepcji architektonicznej np. 

– zabezpieczające przed oblodzeniem i zaśnieżaniem ogrze-
wanie elektryczne dachów w halach wielkopowierzchnio-
wych z powiązaniem z kogeneracją,

– wykorzystanie pali w obiektach sytuowanych na gruntach 
o słabej nośności jako dolne źródło dla pomp ciepła,

– analizę aerodynamiczną budynków sytuowanych w obsza-
rach o wysokiej zabudowie w celu wyeliminowania nawie-
wania powietrza do pomieszczeń, co praktycznie eliminuje 
prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej i wymusza 
zastosowanie innych rozwiązań powiązanych z odzyskiem 
ciepła usuwanego z pomieszczeń,

– automatyczne odladzanie dróg, pasów lotniskowych i pod-
jazdów z wykorzystaniem OZE. 

» Komisji ds. jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowi-
ska – Janusz Iberszer

Odbyło się jedno spotkanie z udziałem władz wydziału i przedsta-
wiciela LOIIB. Omawiano tematykę sprawności działania dziekanatu, 
możliwości prowadzenia praktyk studenckich i wewnętrzne sprawy 
finansowe wydziału. Zaproponowano w imieniu LOIIB wykonanie 
w ramach laboratorium pompy ciepła z akumulatorem gruntowym 
zasilanym przez kolektory słoneczne oraz kogeneracją i ewentualnie 
z systemem fotowoltaicznym. Wytwarzana w ten sposób energia 
powinna pokrywać zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną 
budynku wydziału. Koncepcję takiego rozwiązania przedstawiciel 
LOIIB opracował w 2015 r. i jest ona w posiadaniu wydziału.

LOIIB była patronem konkursu na najlepsze prace dyplomowe 
w roku akademickim 2017/18 wykonane przez studentów Wydzia-
łu Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Przedstawi-
ciele LOIIB brali udział w pracach komisji konkursowej. Uroczyste 
ogłoszenie wyników odbyło się podczas oficjalnej części „Dnia Bu-
dowlanych” połączonego w roku 2018 z obchodami Europejskiego 
Roku Inżynierów Budownictwa. Uroczystość miała miejsce w dniu 
15 września 2018 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Wierzchowi-
skach k/Lublina.

Współpraca w Zespole Zarządu Rady Miasta 
ds. Wdrożeń i Innowacji 

Związana jest z wykonaniem Centrum Edukacji Ekologicznej 
w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. Obiekt w założeniu zerowo-
-energetyczny z wykorzystaniem energii gruntu, wiatru i wody 
z dużym programem szkoleniowym. Udział w pracach biorą przed-
stawiciele Urzędu Miasta, UMCS, Izby Architektów, LOIIB i Wydziału 
Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej. W ramach pro-
wadzonej współpracy przedstawiciel LOIIB jest kierownikiem sekcji 
projektowej.

Współpraca w klastrze elektroenergetycznym 
w ramach Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny

Odbyło się jedno spotkanie programowe o tematyce związanej 
z możliwością pozyskiwania funduszy unijnych, szczególnie dla 
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budownictwa pasywnego i tworzenia zespołów klastrowych dla 
realizacji różnych nowatorskich inwestycji.

Współpraca z Lubelskim Klubem Biznesu
Polega na ciągłej analizie możliwości powiązań techniki z róż-

nymi sektorami działalności biznesowej takimi, jak np. piekarnie, 
zakłady mięsne, zakłady metalurgiczne, przechowalnie owoców 
i warzyw, komunikacja.

Współpraca z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Odbyły się spotkania zmierzające do zacieśnienia integracji śro-
dowiskowej, udziału we wspólnych rozwiązaniach międzynarodo-
wych takich, jak np.:

» możliwości wykorzystania wody szarej już na etapie modyfi-
kacji przyborów sanitarnych, odpływowych,

» mikrokogeneracji prosumenckiej na bazie silnika cieplnego,
» zastosowanie turbin ORC w systemach zintegrowanej koge-

neracji z pompą absorpcyjną,
» wykorzystanie nanotechnologii w technice sanitarnej.
Aktualnie oprócz działalności lokalnej przedstawiciel LOIIB peł-

ni funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Współpraca z Komisją Doradczą ds. OZE 
przy Marszałku Województwa Lubelskiego

Niniejsza komisja nie została rozwiązana, ale w nowej strukturze 
organizacyjnej aktualnie pełniący funkcję Marszałek Województwa 
Lubelskiego nie zainicjował jej działalności.

Współpraca ze stowarzyszeniami 
W ramach współpracy ze stowarzyszeniami członkowie LOIIB 

uczestniczyli w spotkaniu z okazji 70-lecia PZITB Oddział w Lublinie.

XVIII edycja konkursu „O Kryształową Cegłę”
W dniu 14 grudnia 2018 r. w Centrum Kongresowym Uniwer-

sytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta gala podsu-
mowująca XVIII edycję konkursu „O Kryształową Cegłę”, na której 
wręczono prestiżowe statuetki oraz wyróżnienia. W 2018 r. wyod-
rębniono 10 kategorii, w których rywalizowały inwestycje budow-
lane z Polski, Ukrainy i Białorusi. Głównym organizatorem konkursu 
jest 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.
LOIIB sprawuje patronat nad branżowymi wydarzeniami orga-

nizowanymi przez Targi Lublin S. A., w tym nad edycjami Targów 
Budowlanych i Targów Energetycznych. W 2018 r. przedstawi-
ciele LOIIB uczestniczyli w kolejnej edycji Targów Budowlanych 
LUBDOM, która odbyła się w dniach 23–25 marca 2018 r. oraz 
w XI edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, która miała miej-
sce w dniach 13–15 listopada 2018 r. Przedstawiciele Okręgowej 
Rady LOIIB uczestniczyli w otwarciu targów oraz w konferencjach 
tematycznych, a także zapoznali się z prezentowaną ekspozycją. 
Członkowie LOIIB licznie biorą udział w wystawach, konferencjach 
i wydarzeniach organizowanych przez Targi Lublin S. A. 

Współpraca LOIIB w 2018 r. z samorządami zawodowymi, 
stowarzyszeniami NOT, Polskim Towarzystwem Mieszkaniowym 

Lublin, Targami Lublin S. A., Stowarzyszeniem Lubelski Klub Bizne-
su, Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy 
w Lublinie, Politechniką Lubelską i organami administracji tereno-
wej wyrażała się również we wzajemnym zapraszaniu członków na 
spotkania robocze, szkolenia i uroczystości okolicznościowe, Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy LOIIB, spotkanie integracyjne z okazji 
„Dnia Budowlanych”, spotkanie opłatkowe, itp.

Ad. 9. Wydawanie biuletynu 
„Lubelski Inżynier Budownictwa” 

„Lubelski Inżynier Budownictwa” wydawany jest przez LOIIB na 
podstawie uchwały nr 08/P/06 POR LOIIB z dnia 28.11.2006 r. oraz 
decyzji Sądu Rejonowego w Lublinie, rejestr nr 895 z dnia 20 grud-
nia 2006 r. Każde wydanie biuletynu jest opiniowane i konsultowa-
ne z Radą Programową LOIIB. W obecnej kadencji Radę Programo-
wą reprezentują:

» Janusz Iberszer – przewodniczący 
» Wiesław Nurek – wiceprzewodniczący 
» Jerzy Adamczyk – sekretarz 
» Wiesław Bocheńczyk – członek 
» Tomasz Grzeszczak – członek 
» Jerzy Kamiński – członek
» Edward Partyka – członek 
» Andrzej Pichla – członek 
» Wiesław Pomykała – członek 
» Ryszard Siekierski – członek 
W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy redaktor na-

czelna „Lubelskiego Inżyniera Budownictwa” Urszula Kieller-Zawi-
sza i Zbigniew Szcześniak, dyrektor biura LOIIB. W 2018 r. odbyło 
się osiem planowanych posiedzeń Rady Programowej (09.01, 15.02, 
20.03, 28.05, 26.06, 20.08, 18.09 i 20.11) oraz kilka dodatkowych 
roboczych spotkań z poszczególnymi członkami rady, które doty-
czyły spraw związanych z funkcjonowaniem redakcji i redagowa-
niem czasopisma. Zgodnie z planem na rok 2018 ukazały się cztery 
wydania „LIB”, a ogólny roczny nakład wyniósł 24 700 egzemplarzy. 
Biuletyn kolportowany jest razem z ogólnopolskim czasopismem 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa „Inżynierem 
Budownictwa”. Dzięki temu członkowie LOIIB otrzymują jedną prze-
syłką obydwa czasopisma. W każdym wydaniu biuletynu publiko-
wane były artykuły prezentujące ważne wydarzenia z życia lubel-
skiej i krajowej Izby, omawiające ciekawe rozwiązania techniczne 
i technologiczne, przedstawiające problemy związane z samorzą-
dem oraz harmonogram bezpłatnych szkoleń organizowanych 
przez LOIIB. W 2018 r. odbywały się obwodowe zebrania wyborcze 
oraz XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy LOIIB. Problematyka 
związana z tymi ważnymi wydarzeniami była szeroko prezentowa-
na na łamach „LIB”. 

Kontynuowano także cykle redakcyjne: Samorząd zawodo-
wy, Prawo, Uprawnienia budowlane oraz Lubelskie inwestycje. 
W czwartym wydaniu „LIB” zostało zamieszczone ogłoszenie przez 
jednego z ogłoszeniodawców. Biuletyn był regularnie wysyłany do 
naszych członków oraz do instytucji, urzędów i szkół technicznych: 
średnich i wyższych z terenu województwa lubelskiego.

III. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-KSIĘGOWA LOIIB 
Informacje dotyczące działalności finansowo-księgowej LOIIB 

zawiera sprawozdanie finansowe wraz z realizacją budżetu za 2018 r.

mgr inż. JOANNA GIEROBA 
Przewodnicząca Rady LOIIB

mgr inż. JAN LUDWIK ZIÓŁEK 
Sekretarz Rady LOIIB
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Budżet na rok 2018 uchwalony 
został przez XVII Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy LOIIB uchwa-
łą Nr 17/Z/18 z dnia 20 kwietnia 
2018 r. z określeniem wpływów w 
kwocie 2  932 000,00 zł. i wydat-
ków w kwocie 2 932 000,00 zł. 

Do czasu uchwalenia budże-
tu przez zjazd, LOIIB działała 
w oparciu o prowizorium budże-
towe na 2018 r. przyjęte Uchwałą 
Nr 809/17 Rady LOIIB z 15 grudnia 
2017 r. zamykające się po stronie 
wpływów i wydatków kwotą 
2 905 000,00 zł.

Okręgowa Rada LOIIB w dniu 
7 grudnia 2018 r. na podstawie 
uchwały Nr 829/18 dokona-
ła korekty budżetu na rok 2018 
zwiększając wpływy do kwoty 
3 176 500,00 zł. i wydatki do kwoty 
3 176 500,00 zł. 

Zaplanowane wpływy po ko-
rekcie w kwocie 3  176 500,00 zł. 
wykonane zostały w 100,61%, tj. 
w wysokości 3 195 813,71 zł. 

Wydatki ogółem były niż-
sze niż planowane i wyniosły 
2  896 755,58 zł., tj. 91,19% przy 
planowanych 3 176 500, 00 zł. 

Nadwyżka budżetowa za 2018 r. 
wynosi 299 058,13 zł.

Realizację skorygowanego bu-
dżetu przedstawiono w załączo-
nej tabeli.

WNIOSKI
Sprawozdanie finansowe za 

2018 r. wraz z informacją o reali-
zacji budżetu należy przedstawić 
do akceptacji XVIII Zjazdu Spra-
wozdawczego LOIIB.

Nadwyżkę bilansową stano-
wiącą dodatni wynik za 2018 r. 
proponuje się przeznaczyć na cele 
statutowe zwiększając przychody 
roku 2019.

Skarbnik 
Rady Lubelskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. ZBIGNIEW MITURA

Realizacja budżetu za 2018 rok
1. WPŁYWY – PRZYCHODY Plan 2018 r. 

Wykonanie 
I–XII 2018 r.

%

1.1. Wpływy bieżące:      

1.1.1. Składki członkowskie: 2 140 000,00 2 157 954,49 100,84

1.1.2. Wpisowe 32 000,00 32 000,00 100,00

1.1.3. Odsetki bankowe 8 500,00 8 954,45 105,35

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

833 500,00 833 659,00 100,02

1.1.5. Pozostałe wpływy (czynsz i inne) 162 500,00 163 245,77 100,46

Razem wpływy bieżące: 3 176 500,00 3 195 813,71 100,61

2. WYDATKI – KOSZTY      

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 170 000,00 169 892,08 99,94

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 120 000,00 67 704,20 56,42

2.3. Usługi pocztowe, telefon, internet i inne 65 000,00 44 559,97 68,55

2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, itp. 120 000,00 105 185,77 87,65

2.5. Płace, ryczałty, ekwiwalenty 1 199 000,00 1 162 531,34 96,96

2.6. Delegacje i koszty transportu 30 000,00 29 662,88 98,88

2.7. „Inżynier Budownictwa” 138 000,00 133 895,95 97,03

2.8. Koszty zjazdu sprawozdawczo-wyborczego 50 000,00 46 274,78 92,55

2.9. Koszty szkoleń i konferencji 400 000,00 334 973,91 83,74

2.10. Koszty promocji i integracji zawodowej 72 000,00 71 048,98 98,68

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 135 000,00 133 663,07 99,01

2.12. Działalność samopomocowa 60 000,00 59 400,00 99,00

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 46 000,00 45 640,18 99,22

2.14. Koszty przeprowadzenia kwalifikacji i eg-
zaminów na uprawnienia budowlane oraz 
przeprowadzenia kwalifikacji na tytuł rze-
czoznawcy

541 500,00 490 266,87 90,54

2.15. Koszty remontu budynku i zagospodaro-
wania działki 25 000,00 0,00 0,00

2.16. Zebrania obwodowe 5 000,00 2 055,60 41,11

Razem wydatki bieżące: 3 176 500,00 2 896 755,58 91,19

3. Nadwyżka budżetowa 
(niewykorzystane środki w 2018 r.)   299 058,13  

    3 195 813,71  
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1. WPŁYWY – PRZYCHODY: w zł.

1.1. Składki członkowskie: 6100 x 29 x 12 = 2.122.800,00 

1.2. Wpisowe 280 x 100 = 28.000,00

1.3. Odsetki bankowe 5.000,00

1.4. Opłaty za przeprowadzenie kwalifikacji i egzaminów na 
uprawnienia budowlane 

640.000,00

1.5. Pozostałe wpływy (czynsze i inne) 150.000,00 

Razem wpływy bieżące: 2.945.800,00

1.6. Niewykorzystane środki z lat 2017–2018 658.256,61

Razem wpływy 1.1.–1.6. 3.604.056,61

2. WYDATKI – KOSZTY:

2.1. Koszty eksploatacji i utrzymania biura 227.000,00

2.2. Wyposażenie biura, serwis urządzeń 100.000,00

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 1.265.000,00

2.6. Delegacje i koszty transportu 35.000,00 

2.7. „Inżynier Budownictwa” 140.000,00

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 120.000,00

2.11. Działalność wydawnicza i medialna LOIIB 140.000,00

2.12. Działalność samopomocowa 66.000,00

2.13. Koszty utrzymania biur terenowych 55.000,00

2.14. Koszty przeprowadzenia kwalifikacji i egzaminów na upraw-
nienia budowlane oraz przeprowadzenia kwalifikacji na tytuł 
rzeczoznawcy

500.000,00

2.15. Koszty remontu i zagospodarowania działki 60.000,00

2.16. Rezerwa 311.056,61

Razem wydatki: 3.604.056,61

Budżet LOIIB na 2019 r.
(wersja ogólna)

XXXIII sesja 
egzaminacyjna 
na uprawnienia 

budowlane 

17 maja 2019 r. w Lubelskiej Okrę-
gowej Izbie Inżynierów Budowni-
ctwa, podobnie jak w pozostałych 
okręgowych izbach inżynierów 
budownictwa zaplanowano roz-
poczęcie XXXIII sesji egzaminacyj-
nej na uprawnienia budowlane. 

Do 9 lutego 2019 r. kandydaci starają-
cy się o uzyskanie decyzji pozwalających 
wykonywać samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie mogli składać 
swoje dokumenty w biurze Lubelskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa w Lublinie. 

Do części testowej egzaminu zostały 
dopuszczone przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną LOIIB 292 osoby, w tym 
43 powtórnie, a 249 po raz pierwszy. Jak 
zwykle najliczniejszą grupę stanowili 
kandydaci ze specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej (110 osób), najmniej bo 
tylko jedna osoba reprezentowała spe-
cjalność kolejową SRK (sterowanie ru-
chem kolejowym).

 Do grona tych, którzy pozytywnie 
zaliczyli test dołączyć mogli ci, którzy 
w poprzednich sesjach część pisemną 
zaliczyli, a nie zdali lub nie zdawali części 
ustnej. Takich kandydatów było 34.

Łącznie o uprawnienia budowlane 
mogło ubiegać się 326 osób. 

 Część testową egzaminu, podobnie 
jak w poprzednich latach wyznaczono na 
godz. 10.00 we wszystkich okręgowych 
izbach inżynierów budownictwa w kraju. 

Ustna część egzaminu w Lublinie 
rozpoczęła się 20 maja br. Podczas tego 
egzaminu, podobnie jak w innych komi-
sjach na terenie całego kraju przebieg 
zdawania rejestrowany był na dyktafo-
nach. Pozwoli to na weryfikację popraw-
ności odpowiedzi, zwłaszcza w sytua-
cjach, gdy zdający nie akceptuje decyzji 
komisji egzaminacyjnej i odwołuje się do 
wyższej instancji (Krajowa Komisja Kwali-
fikacyjna PIIB).

dr WIESŁAW NUREK
Przewodniczący Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB
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I. SKŁAD PERSONALNY 

W minionym roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna funkcjo-
nowała początkowo (tj. od 1 stycznia 2018 r. do Okręgowego Zjaz-
du) 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, 
» mgr inż. Maria Kosler; spec. kolejowa, 
» dr inż. Stanisław Plechawski; spec. konstrukcyjno-budowlana, 
» inż. Edward Woźniak; spec. instalacyjna elektryczna.

Na Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB 
podjęto decyzję o zwiększeniu składu Okręgowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej do 16 osób (w tym przewodniczący). 

W skład nowej komisji weszli wszyscy w/w członkowie, a po-
nadto wybrani zostali: 

» dr inż. Jerzy Adamczyk; spec instalacyjna sanitarna, 
» inż. Janusz Fronczyk; spec. konstrukcyjno-budowlana, 
» dr inż. Marcin Górecki; spec. konstrukcyjno-budowlana, 
» inż. Tomasz Lis; spec. inżynieryjna drogowa.

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

» w spec. inżynieryjnej drogowej mgr inż. Andrzej Łakomy, 
» w spec. inżynieryjnej mostowej mgr inż. Krzysztof Suraj, 
» w spec. inżynieryjnej kolejowej mgr inż. Romuald Czekalski 

i mgr inż. Ireneusz Krupa. 

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

Sprawozdanie z działalności Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB za rok 2018 r.

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA 

W roku 2018 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 312 kandydatów, a uprawnienia uzy-
skało 238 osób, co stanowi 76,3%, zaś w listopadowej na zdają-
cych 232 zdało 164, tj. 70,7%.

Łącznie w roku 2018 uprawnienia budowlane zostały przyzna-
ne 402 osobom na ubiegających się 544, tj. 73,9%.

W poszczególnych specjalnościach w skali roku uprawnienia 
budowlane uzyskało w:

» konstrukcyjno-budowlanej – 155 osób, 
» inżynieryjnej drogowej – 63 osoby, 
» inżynieryjnej mostowej – 6 osób, 
» inżynieryjnej kolejowej (KOB) – 2 osoby, 
» inżynieryjnej kolejowej (SRK) – 1 osoba, 
» inżynieryjnej hydrotechnicznej – 6 osób, 
» instalacyjnej sieci i urządzeń telekomunikacyjnych – 14 osób, 
» instalacyjnej sieci i urządzeń sanitarnych – 84 osoby,
» instalacyjnej sieci i urządzeń elektrycznych – 71 osób.

Sprawy bieżące, a w szczególności wybory zastępców prze-
wodniczącego i sekretarza OKK, uaktualnione zasady kwalifiko-
wania i przeprowadzania egzaminów były omawiane na 9 zebra-
niach plenarnych i 2 zebraniach prezydium OKK. 

Ponadto we wrześniu przez 3 dni 3 członków OKK (dr inż Wie-
sław Nurek, dr inż. Jerzy Adamczyk i mgr inż. Jerzy Kasperek) brało 
udział w szkoleniu razem z członkami Krajowej Komisji Kwalifika-
cyjnej PIIB, które miało miejsce w Łodzi. 

Przewodniczący OKK LOIIB wydał 6 zarządzeń, które doty-
czyły składu zespołów kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz 
składów orzekających na poszczególne sesje, a także brał udział 
w zebraniach informacyjno-szkoleniowych Krajowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej PIIB dotyczących nowych zasad kwalifikacji i przepro-
wadzania egzaminów.

dr inż. WIESŁAW NUREK 
Przewodniczący OKK

inż. JERZY KAMIŃSKI 
Sekretarz OKK 
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W okresie sprawozdawczym Okręgowi Rzecznicy Odpowie-
dzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa prowadzili postępowania w następującym składzie:

– do dnia XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego, tj. do 20 kwietnia 2018 r.

» dr inż. Anna Ostańska  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

– od dnia 20 kwietnia 2018 r.

» inż. Henryk Korczewski  LUB/BO/1246/01
» inż. Andrzej Bałaban  LUB/BD/0378/08
» inż. Henryk Bujak  LUB/IS/0312/01
» mgr inż. Paweł Góra  LUB/BO/0099/14
» mgr inż. Krzysztof Sierpień  LUB/BO/0109/05
» inż. Eugeniusz Urban  LUB/BD/0465/01

Rzecznicy prowadzili postępowania wyjaśniające w oparciu o:
» Regulamin okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawo-

dowej zatwierdzony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 
z dnia 20 sierpnia 2015 r.,

» Tryb postępowania Rzeczników Odpowiedzialności Zawodo-
wej i Sądów Dyscyplinarnych w postępowaniach w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej zatwierdzony 
Uchwałą nr 38/R/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. i zaktualizowany 
uchwałą nr 10/R/12 z dnia 5 września 2012 r. oraz uchwałą nr 
27/R/18 z dnia 17 października 2018 r.,

» Kodeks zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa poprawiony i uzupełniony przez XII Krajowy 
Zjazd PIIB z 28–29 czerwca 2013 r.

I. CZĘŚĆ STATYSTYCZNA I OGÓLNA

W roku sprawozdawczym rzecznicy przeprowadzili 15 postę-
powań wyjaśniających na podstawie wniosków, które wpłynęły 
w roku 2018 oraz 6 postępowań dotyczących lat poprzednich. 
Wszystkie wnioski z lat poprzednich dotyczyły odpowiedzialności 
zawodowej. W roku 2018 wpłynęło 5 wniosków złożonych przez 
Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowla-
nego oraz 10 przez prywatnych inwestorów.

Złożone w 2018 r. wnioski dotyczyły:
» niedbałego pełnienia obowiązków przez 10 kierowników 

budów i 2 inspektorów nadzoru inwestorskiego,
» naruszenia zasad etyki zawodowej w 1 przypadku,
» niewłaściwego sporządzenia opinii technicznej przez człon-

ka Izby w 2 przypadkach.

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB za rok 2018

W roku 2018 rzecznicy w 1 sprawie odmówili wszczęcia po-
stępowania. Po zakończeniu postępowań wyjaśniających rzecz-
nicy przekazali do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego: 4 wnioski 
o ukaranie w sprawie odpowiedzialności zawodowej oraz 1 wnio-
sek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w sprawie odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej.

OROZ LOIIB wydał 9 decyzji o umorzeniu postępowania, 4 po-
stępowań wyjaśniających jest w toku, 1 postępowanie jest zawie-
szone do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę.

II. ORGANIZACJA I SZKOLENIE

Z dniem 20 kwietnia 2018 r. po XVII Okręgowym Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB obowiązki rzeczników prze-
stali pełnić: dr inż. Anna Ostańska, mgr inż. Grzegorz Gębka, 
inż. Andrzej Leniak, mgr inż. Tomasz Lis oraz mgr inż. Kazimierz 
Stelmaszczuk. Na zjeździe wybrano nowych rzeczników w oso-
bach inż. Andrzej Bałaban, inż. Henryk Bujak, mgr inż. Paweł Góra, 
mgr inż. Krzysztof Sierpień i inż. Eugeniusz Urban. Koordynatorem 
zespołu rzeczników został wybrany inż. Henryk Korczewski, który 
w poprzednich kadencjach pełnił funkcję rzecznika.

Powyższa zmiana składu rzeczników spowodowała koniecz-
ność przeprowadzenia szkolenia w zakresie zapoznania się z obo-
wiązującymi przepisami i tokiem postępowania obowiązującym 
w pracy rzecznika. Takie szkolenie przeprowadził koordynator 
przy udziale radcy prawnego LOIIB w dniu 15 maja 2018 r.

W roku 2018 odbyły się 2 posiedzenia Okręgowych Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznicy uczestniczyli 
w szkoleniu w dniach 28–29 września 2018 r. w Białowieży, które 
zorganizowała Podlaska OIIB, a szkolenie prowadził radca prawny 
PIIB. 

Rzecznik – koordynator uczestniczył w szkoleniach organizo-
wanych przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej PIIB w dniach 25–26 maja 2018 r. w Jadwisinie oraz w dniach 
16–17 listopada 2018 r. w Spale.

Rzecznik – koordynator uczestniczył w posiedzeniach Prezy-
dium Okręgowej Rady LOIIB oraz w posiedzeniach Okręgowej 
Rady LOIIB.

W dniu 14 grudnia 2018 roku Krajowy Rzecznik PIIB prze-
prowadził kontrolę działalności Okręgowych Rzeczników LOIIB 
w 2018 r. i ocenił ją pozytywnie.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 

– koordynator
inż. HENRYK KORCZEWSKI 
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I. CZĘŚĆ STATYSTYCZNA

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2017 r. – nie było,

» Ilość spraw, które wpłynęły do OSD w 2018 r.:
– z odpowiedzialności zawodowej – 4,
– z odpowiedzialności dyscyplinarnej – 1,

» Ilość spraw wszczętych z urzędu w 2018 r. – 1,

» Ilość wszczętych postępowań w 2018 r. – 5,

» Ilość postępowań, w których odmówiono ukarania – nie było,

» Ilość zawieszonych postępowań w 2018 r. – 1,

» Ilość umorzonych postępowań w 2018 r. – 1,

» Ilość ukaranych w I instancji w 2018 r. – 2,

» Ilość wydanych decyzji o zatarciu kary w 2018 r. – nie było,

» Ilość odwołań/zażaleń w 2018 r. – nie było, 

» Ilość spraw niezałatwionych wg stanu na 31.12.2018 r. – 3 (w tym 
1 zawieszona),

» Ilość powołanych składów sędziowskich w 2018 r:
– w trybie odpowiedzialności zawodowej – 5,
– w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej – 1.

II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

W roku 2018 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał łącznie 
pięć spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz jedną sprawę 
z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Odpowiedzialność zawo-
dowa dotyczyła w czterech przypadkach kierowników budów, a w 
jednym – projektanta, natomiast odpowiedzialność dyscyplinarna – 
projektanta. We wszystkich przypadkach były to osoby, które nie figu-
rowały w odpowiednich rejestrach ukaranych.

– sprawa SD-0064-0005/13
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB przed Okręgowym Sądem Dy-

scyplinarnym toczyła się w 2013 r. Dotyczyła pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej kierownika budowy bez posiadania odpowiednich 
uprawnień budowlanych. Postanowienie o odmowie wszczęcia postę-
powania utrzymane w mocy przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny zostało 
przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylone i skie-
rowane do ponownego rozpoznania. Z uwagi na to, że czyn powyższy 
uległ zatarciu, skład orzekający umorzył postępowanie. Decyzja jest 
ostateczna.

– sprawa SD-0064-0001/18
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że pełniąc 

obowiązki kierownika budowy budynku mieszkalnego w m. Trzciniec, 
gm. Lubartów wykonywał je niedbale i niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, realizując budynek w sposób odbiegający od zatwier-
dzonego projektu i pozwolenia na budowę. W trakcie kontroli, PINB 
Lubartów stwierdził odstąpienia istotne, polegające na zmianie lokali-
zacji kotłowni oraz zwiększenia kubatury budynku, a także nieistotne: 
wykonanie okna zamiast drzwi i niewykonanie okien połaciowych. 
Sąd orzekł karę upomnienia. Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0002/18 
Sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej przeciwko człon-

kini Izby pełniącej funkcję kierownika budowy, obwinionej o niedo-

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
LOIIB z działalności za rok 2018

pełnienie obowiązków przy rozbudowie i nadbudowie istniejące-
go budynku usługowego o część mieszkalną z garażem w Lublinie. 
W trakcie kontroli prowadzonej przez PINB Lublin na wniosek inwe-
stora stwierdzono istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego, polegające na zmianie kubatury, wysokości, geometrii 
dachu, a także niezapewnienia możliwości korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne. Obwiniona została ukarana przez PINB man-
datem.

Skład orzekający uznał winę za udowodnioną i nałożył na obwinio-
ną karę upomnienia. Decyzja jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0003/18
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że będąc 

kierownikiem budowy przy realizacji budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w zabudowie bliźniaczej w Świdniku nie wykonał ocieplenia 
poddasza części budynku. Skład orzekający OSD w trakcie analizy akt 
powziął wątpliwość, co do zakresu uprawnień obwinionego posiada-
jącego wykształcenie pokrewne (inż. mechanik). Według opinii Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej LOIIB zakres uprawnień obwinionego 
nie pozwalał mu kierować budową realizowaną w technologii innej 
niż konstrukcja stalowa. W tej sytuacji skład orzekający OSD uznał, że 
obwiniony nie może być karany na podstawie art. 95 pkt 4 prawa bu-
dowlanego i umorzył postępowanie.

Decyzja nie jest ostateczna.

– sprawa SD-0064-0004/18
Sprawa przeciwko członkowi LOIIB obwinionemu o to, że pełniąc 

obowiązki projektanta, a następnie kierownika budowy przy realizacji 
budynku handlowego w m. Kamionka pełnił je niedbale i niezgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w wyniku czego doszło do awaryj-
nego stanu budynku. Po analizie akt skład orzekający OSD powziął 
wątpliwość, czy prawidłowo udzielono pozwolenia na użytkowanie. 
W związku z tym wystąpił do WINB w Lublinie o przeprowadzenie po-
stępowania sprawdzającego, zawieszając równocześnie postępowa-
nie do czasu zakończenia powyższego.

– sprawa SD-0065 -0001/18
Sprawa z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej przeciw człon-

kowi LOIIB, który pełniąc funkcję projektanta przy adaptacji projektu 
powtarzalnego budynku jednorodzinnego, nie wykonał umówionego 
zakresu usługi w terminie umownym oraz w terminach dodatkowych 
ustalanych przez pokrzywdzonego inwestora. Po odstąpieniu przez 
inwestora od umowy nie zwrócił mu pobranej zaliczki i otrzymanych 
od niego materiałów.

Sprawa jest w toku. 

III. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB 
do 20 kwietnia 2018 r. – do dnia XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wybor-
czego działał w następującym składzie:

Władysław Król – przewodniczący,
Zenon Misztal – wiceprzewodniczący,
Iwona Żak – sekretarz, 
Barbara Chodkowska-Sagan – członek,

ciąg dalszy na str. 24
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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.

Od dnia XVII Zjazdu Okręgowy Sąd Dyscyplinarny LOIIB działał 
w następującym składzie: 

Władysław Król – przewodniczący,
Zenon Misztal – wiceprzewodniczący,
Iwona Żak – sekretarz, 
Zbigniew Dobrowolski – członek,
Andrzej Gwozda – członek,
Kazimierz Kostrzanowski – członek,
Józef Koszut – członek,
Sławomir Krasuski – członek,
Roman Nowak – członek, 
Władysław Rawski – członek,

Katarzyna Trojanowska-Żuk – członek,
Anna Woźnicka – członek,
Kazimierz Żbikowski – członek.

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Okręgowy Sąd Dyscy-
plinarny odbył dwa posiedzenia plenarne. Na pierwszym posiedzeniu 
członkowie OSD podsumowali działalność OSD w 2017 r. i zatwierdzili 
sprawozdanie OSD LOIIB za 2017 r. Drugie posiedzenie odbyło się po 
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym LOIIB podczas, którego wybra-
no wiceprzewodniczącego i sekretarza OSD. 

Przewodniczący OSD uczestniczył w 6 posiedzeniach Prezydium 
Rady i 3 posiedzeniach Okręgowej Rady LOIIB.

Przewodniczący lub w jego zastępstwie wiceprzewodniczący OSD 
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Krajowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Sąd Dyscyplinarny PIIB, 
które odbyły się w Jadwisinie w dniach 25–26 maja 2018 r. oraz Spale 
w dn. 16–17 listopada 2018 r. 

W 2018 r. członkowie OSD uczestniczyli w szkoleniu zorganizowa-
nym przez Podlaską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, które 
odbyło się w Białowieży w dniach 28–29 września 2018 r.

Przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB

mgr inż. WŁADYSŁAW KRÓL

ciąg dalszy ze str. 23

I. Skład osobowy OKR LOIIB

Okręgowa Komisja Rewizyjna Lubelskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w 2018 r. działała: 

– do dnia XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
LOIIB, tj. 20.04.2018 r. w następującym składzie:

Przewodniczący – Leszek Boguta
Zastępca przewodniczącego – Dariusz Zaorski
Sekretarz – Anna Krasnodębska-Ciołek
Członek – Tadeusz Małaj
Członek – Andrzej Szkuat

– od dnia XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
LOIIB w następującym składzie:

Przewodniczący – Wojciech Szewczyk
Zastępca przewodniczącego – Dariusz Zaorski
Sekretarz – Anna Krasnodębska Ciołek
Członek – Andrzej Chmielowski
Członek – Tadeusz Małaj
Członek – Andrzej Szkuat

II. Działalność OKR LOIIB

Okręgowa Komisja Rewizyjna swoją działalność prowadziła 
w oparciu o:

» Statut Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

» „Regulamin okręgowych komisji rewizyjnych PIIB” poprawio-
ny i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 
20 sierpnia 2015 r.

III. Obsługa administracyjna OKR LOIIB sprawowana była 
przez etatowych pracowników biura LOIIB. 

IV. Informacja o działalności statutowej i regulaminowej 
OKR LOIIB w roku 2018 

Tematyka posiedzeń statutowych OKR LOIIB dotyczyła: 
» Opracowania harmonogramu posiedzeń OKR w 2018 r.
» Przeprowadzania kontroli w organach LOIIB.
» Analizy realizacji budżetu w poszczególnych kwartałach.

Przewodniczący OKR LOIIB w roku 2018 uczestniczył:
» w posiedzeniach Prezydium Okręgowej Rady LOIIB,
» w posiedzeniach Okręgowej Rady LOIIB,
» w szkoleniu organizowanym przez Krajową Komisję Rewizyj-

ną PIIB.

V. Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Re-
wizyjną LOIIB

OKR LOIIB przeprowadziła w 2018 r. planowe pięć kontroli. 
Pierwsza odbyła się 20.02.2018 r. i dotyczyła kontroli złożonych 
sprawozdań organów statutowych oraz sprawozdania finanso-
wego i realizacji budżetu LOIIB za rok 2017. Druga miała miejsce 
7.06.2018 r. i obejmowała realizację budżetu za okres od stycz-
nia do kwietnia 2018 r. Trzecia odbyła się 28.08.2018 r. i dotyczyła 

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej LOIIB za rok 2018 (skrót)
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realizacji budżetu oraz działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyj-
nej za okres od stycznia do lipca 2018 r. Dnia 16.10.2018 r. przepro-
wadzono kontrolę w zakresie działalności biura LOIIB w okresie od 
stycznia do września 2018 r. Piąta kontrola odbyła się 12.12.2018 r. 
i dotyczyła realizacji budżetu od stycznia do października 2018 r. 
oraz działalności samopomocowej prowadzonej przez LOIIB.

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

Wnioski pokontrolne z działalności Okręgowej Rady LOIIB 
w 2018 r.

Po zapoznaniu się z treścią protokołów z posiedzeń Okręgowej 
Rady LOIIB oraz jej Prezydium komisja stwierdziła, że działalność 
Prezydium i Okręgowej Rady w 2018 r. była zgodna ze Statutem 
i Regulaminem PIIB oraz obowiązującym prawem. Uchwały podjęte 
w 2018 r. przez Okręgową Radę i jej Prezydium oraz uchwały przy-
jęte w czasie obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego LOIIB 
dotyczące wyborów, spraw formalnych, organizacyjnych i gospo-
darki finansowej zostały zrealizowane. Komisja pozytywnie ocenia 
działalność Okręgowej Rady, Prezydium OR, zespołów powołanych 
przez OR oraz działalność wydawniczą „Lubelskiego Inżyniera Bu-
downictwa”. 

Wnioski pokontrolne z działalności Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej LOIIB w 2018 r.

OKR stwierdziła, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w 2018 r. 
prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie, jaki okre-
ślony jest w ustawie, statucie i regulaminie OKK. Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna w swojej działalności przestrzega obowiązujących 
regulaminów. Obsługa administracyjno-finansowa OKK prowadzo-
na była przez biuro OIIB poprawnie.

Wnioski pokontrolne z działalności Okręgowego Sądu Dy-
scyplinarnego LOIIB w 2018 r.

Komisja stwierdziła, że działalność merytoryczna OSD w 2018 r. 
prowadzona była zgodnie z Regulaminem OSD przy zachowaniu 
trybów postępowania Sądu Dyscyplinarnego w  postępowaniu 
w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Obsługa 
administracyjno-finansowa OSD prowadzona była przez biuro OIIB 
poprawnie.

Wnioski pokontrolne z działalności Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej LOIIB w 2018 r.

OKR stwierdziła, że działalność merytoryczna Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Lubelskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa w 2018 r. prowadzona była zgodnie 
z Regulaminem OROZ przy zachowaniu trybów postępowania 
OROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i  odpowie-
dzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązu-
jącym prawem. Obsługa administracyjno-finansowa OROZ prowa-
dzona była przez biuro OIIB poprawnie.

Wnioski pokontrolne w zakresie prawidłowości zarządza-
nia majątkiem Okręgowej Rady i finansów oraz realizacji bu-
dżetu w 2018 r.

W wyniku kontroli komisja stwierdziła, że:

1. Dokonywanie zakupów, ewidencjonowanie środków trwa-
łych i wyposażenia niskocennego oraz likwidacja i kasacja 
środków zużytych dokonywana jest zgodnie z obowiązu-
jącym prawem (ustawy, rozporządzenia) oraz uchwałami 
LOIIB.

2. Pod względem formalnym dokumentacja jest kompletna, 
uporządkowana i prowadzona z należytą starannością.

3. Kontrola majątku przeprowadzona przez OKR wykazała, że 
zarządzanie majątkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa przez Okręgową Radę LOIIB jest prawid-
łowe.

4. Polityka finansowo-gospodarcza w 2018 r. realizowana była 
przez Okręgową Radę zgodnie z budżetem po korekcie 
w grudniu 2018 r.

Po przeanalizowaniu protokołów z kontroli przeprowadzonej 
przez OKR oraz sprawozdań za rok 2018 Okręgowej Rady oraz jej 
organów, OKR LOIIB na posiedzeniu w dniu 8 marca 2018 r. pod-
jęła decyzję o wystąpieniu do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego 
LOIIB z następującym wnioskiem: 

„Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie za okres 1.01.2018 r. 
– 31.12.2018 r.”

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej LOIIB

inż. WOJCIECH SZEWCZYK

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ 7  WRZEŚNIA 2019 R.

O miejscu zawodów poinformujemy na stronie internetowej LOIIB 

oraz bezpośrednio chętnych, którzy zgłoszą swój udział w zawodach.

Chętnych do wzięcia udziału zapraszamy do zgłaszania swojego uczestnictwa 

do sekretariatu biura LOIIB: tel. 81 534 78 12/13 lub mailem: lub@piib.prg.pl

IV ZAWODY WĘDKARSKIE
o Puchar Przewodniczącej Lubelskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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29–30 marca 2019 r. w Gołębiu k/Puław okręgowi rzecz-
nicy odpowiedzialności zawodowej oraz członkowie 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB spotkali się na 
kolejnym wyjazdowym szkoleniu mającym na celu utrwa-
lenie wiedzy z zakresu postępowań, w szczególności z za-
kresu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodo-
wej członków Izby. 

Szkolenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodo-
wej oraz członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego LOIIB pro-
wadzili Michał Karwat i Wojciech Boryc, radcowie prawni zatrudnieni 
w Izbie.

Zwracano uwagę na konieczność wnikliwej oceny popełnianego 
czynu i rozróżnienia niedbałego wykonywania powierzonych czyn-
ności, co może być rozpatrywane tylko w świetle przepisów prawa 
cywilnego, a także analizy postępowania obwinionego w świetle 
przepisów karnych zawartych w ustawie Prawo budowlane.

Rzecznicy odpowiedzialności zawodowej 
i sędziowie szkolili się w Gołębiu

Drugim ważnym tematem szkolenia było poprawne sporządze-
nie decyzji w postępowaniu z odpowiedzialności zawodowej. Zwró-
cono uwagę na to, jakie są elementy decyzji, jak powinny być sfor-
mułowane , w jakiej kolejności umieszczane są w treści dokumentu.

Omówiono także bieżącą działalność okręgowych rzeczników 
i członków OSD oraz aktualnie prowadzone sprawy. 

W związku z wejściem w roku 2018 nowych przepisów dotyczą-
cych ochrony danych osobowych, wszyscy rzecznicy i członkowie 
sądu zostali przeszkoleni z zakresu RODO i otrzymali upoważnienia 
do przetwarzania danych osobowych oraz zobowiązania do za-
chowania bezpieczeństwa danych, co jest warunkiem właściwego 
wykonywania czynności wynikających z pełnionych funkcji w orga-
nach Izby. 

Szkolenie wizytowały – Joanna Gieroba, przewodnicząca i Teresa 
Stefaniak, zastępca przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, ocenia-
jąc pozytywnie organizację oraz sposób prowadzenia szkolenia.

Władysław Król
Przewodniczący OSD LOIIB

W dn. 14–20 września br. odbędzie się w Lublinie Festiwal Nauki. 
Głównym organizatorem jest Politechnika Lubelska, wspierana przez 
Miasto Lublin i pozostałe uczelnie Lublina: Katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersy-
tet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy.

Hasło tegorocznego festiwalu: „Nauka – technika – innowacje” 
jest zgodne z celami strategicznymi Politechniki Lubelskiej, ale także 
z ogólną tendencją rozwojową współczesnego świata. Pokazy festi-
walowe nie będą tylko wyłącznie „techniczne”, ale wielodyscyplinar-
ne, związane z problematyką podejmowaną w badaniach naukowych 
przez uczelnie i instytucje przygotowujące wydarzenie. 

PIKNIK NAUKOWY – otwarta impreza plenerowa odbędzie się 
na Placu Teatralnym w Lublinie w dniu 15 września 2019 r. Swo-
je stanowiska będą tu mieli współorganizatorzy oraz inne uczelnie 
i instytucje działające w mieście. Odwiedzający piknik będą mogli 
uczestniczyć w plenerowych pokazach naukowych. 

W dniach 16–20 września 2019 r. w swoje progi na pokazy na-
ukowe zapraszają także Instytuty PAN, pozostałe uczelnie, instytucje 

kulturalne i społeczne. Wykłady odbędą się w aulach uniwersyteckich, 
a pokazy w laboratoriach, gdzie uczestnicy będą mieli możliwość 
obejrzenia doświadczeń z wykorzystaniem najnowocześniejszej apa-
ratury naukowej. 

Więcej informacji pod adresem: www.festiwal.lublin.pl

XVI LUBELSKI FESTIWAL NAUKI 
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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. Janusz Iberszer 
– 15.01.2019, 16.04.2019, 16.07.2019, 22.10.2019

» Zastępca Przewodniczącej mgr inż. Teresa Stefaniak 
– 05.02.2019, 21.05.2019, 20.08.2019, 26.11.2019

» Zastępca Przewodniczącej mgr inż. Tomasz Grzeszczak 
– 05.03.2019, 11.06.2019, 03.09.2019

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 – 08.01.2019,  09.04.2019, 09.07.2019, 09.10.2019
» mgr inż. Jerzy Kasperek – 12.02.2019, 14.05.2019, 13.08.2019, 12.11.2019
» inż. Jerzy Kamiński – 12.03.2019, 11.06.2019, 10.09.2019, 10.12.2019

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

»  w każdy piątek o godz. 9.00–11.00
» w każdą środę o godz.  9.00–13.00

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

Dyżury pełnione przez członków organów w 2019 r.

Członkowie Lubelskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa zobo-
wiązani są do opłacania w 2019 r. nastę-
pujących składek: 

1. NA KONTO OKRĘGOWEJ IZBY:
a) opłata wpisowa w wysokości 100 zł 

wpłacana jednorazowo przy reje-
stracji wniosku o wpis na listę człon-
ków lub przy ponownym wpisie po 
skreśleniu z listy członków,

b) miesięczna składka członkowska na 
okręgową izbę (29 zł), płatna jedno-
razowo za 12 miesięcy w wysokości 
348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł 
każda (za 6 miesięcy).

2. NA KONTO KRAJOWEJ IZBY:
a) miesięczna składka członkowska na 

Krajową Izbę (6 zł), wnoszona jed-
norazowo za cały rok w wysokości 
72 zł,

b) opłata roczna na ubezpieczenie OC 
w wysokości 70 zł.

Łączna składka na Krajową Izbę to 
142 zł płacone jednorazowo za 12 mie-
sięcy.

Każdy członek LOIIB ma przypi-
sane indywidulane konta: do wpłaty 
składki na LOIIB i  do wpłaty składki 
na Krajową Izbę i  ubezpieczenie OC. 
Numery kont indywidulanych moż-
na sprawdzić na stronie internetowej 
LOIIB: (www.lub.piib.org.pl) w zakład-
ce „Lista członków” oraz na stronie 
PIIB (www. piib.org.pl).

Składki 
członkowskie
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Zjazd Sprawozdawczy LOIIB 
w obiektywieXVIII


