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  Kancelaria:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214

  Ewidencja:
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214

  Uprawnienia budowlane:
tel. 89 522 29 95 pok. 213
okk@wam.piib.org.pl

  Szkolenia:
tel. 89 523 76 40 pok. 213

KONTO: BGŻ S.A. O/Olsztyn
20 2030 0045 1110 0000 0045 6130
NIP : 739-33-26-600

Oddział Terenowy Elbląg:Oddział Terenowy Elbląg:
ul. Królewiecka 108
82-300 Elbląg
tel. 55 234 41 36
Czynne: pon.-czw. w godz. 13.30-17.00
piątki w godz. 12.30-16.00

Punkt Informacyjny Ełk:Punkt Informacyjny Ełk:
ul. Suwalska 64
19-300 Ełk
tel. 87 610 36 70, 87 621 84 00
Czynne: pon.-piątek w godz. 7.00-15.00
we czwartki w godz. 7.00-17.00

S  P , K   K !

Jest mi niezmiernie miło powitać Państ wa po raz 
pier wsz y na ł amach „ In ż y niera War mii i  Ma zur 
– Informatora Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa”. Zachęcam do lektury!

Na wstępie pragnę podziękować delegatom za powierzenie 
mi funkcji przewodniczącego Okręgowej Rady W-MOIIB 
i za okazane wsparcie. Dołożę wszelkich starań, aby nie zawieść 
otrzymanego zaufania. Jako kandydat na przewodniczącego 
przedstawiłem główne cele, które uważam za najważniejsze 
dla naszego środowiska zawodowego. Są to: zaangażowanie 
w procesy legislacyjne, szczególnie te związane z budowni-
ctwem, ustawą dotyczącą deregulacji i prawem zamówień publicznych; doskonalenie działalności 
szkoleniowej i rozwój wszelkich form podnoszenia kwalifikacji zawodowych; podniesienie jakości 
i ilości spotkań integracyjnych dla członków Izby oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy izbami 
w Polsce. Sprawmy, aby Izba przestała się kojarzyć tylko z instytucją przyjmującą składki, a za-
częła – z instytucją służącą środowisku budowlanemu, reprezentującą je na zewnątrz i dbającą 
o nasze wspólne interesy. Postarajmy się, aby Izba była miejscem spotkań, współpracy różnych 
stron i opcji oraz integracji środowiska. Samorząd zawodowy tworzymy my wszyscy, inżynie-
rowie, ludzie związani z budownictwem. Pracujmy razem dla lepszego jutra nas wszystkich.
Początek kadencji stawia wiele ciekawych wyzwań. Pierwsze dwa miesiące od wyboru nowych 
władz Izby na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym upłynęły na budowaniu zespołów i ko-
misji, powoływaniu członków do prac w organach i pilnym zapoznawaniu się z nowymi obowiąz-
kami. Wczesną jesienią zostały wprowadzone zmiany organizacyjne. W biurze terenowym Izby 
w Elblągu obowiązują nowe popołudniowe godziny pracy, aby członkom z okręgu elbląskiego 
zapewnić możliwość załatwiania spraw w najbardziej dogodnym czasie. W Ełku powstał punkt 
informacyjny w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (ul. Suwalska ), a biuro 
W-MOIIB w Olsztynie pracuje do godziny . .

Mam nadzieję, że pomysł wydawania Informatora i Państwu, i nam sprawi wiele radości i przybliży 
działania Izby. Stałymi elementami czasopisma będą m. in. informacje o tym, co się wydarzyło 
w Izbie, o przeprowadzonych i planowanych szkoleniach oraz o wynikach sesji egzaminacyjnych 
na uprawnienia budowlane.

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, zbliża się okres letni – czas wzmożonej pracy w budownictwie. 
Życzę wszystkim, abyście spędzili go w dobrym zdrowiu, przy dobrej pogodzie i w pełni satysfakcji. 

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB
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Zacznę od powitania Państwa na łamach nowego 
czasopisma. „Inżynier Warmii i Mazur”, który odda-
jemy w Wasze ręce, jest pierwszym egzemplarzem 
Informatora Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Będzie on wydawany 
raz na pół roku i będzie przedstawiał działalność 
członków W-MOIIB. W pierwszym numerze rela-
cjonujemy wydarzenia z pierwszego roku naszego 
działania w nowej kadencji tj. za okres kwiecień 
2014 r. – marzec 2015 r.

Czas płynie bardzo szybko. Niniejszym artykułem 
chciałbym utrwalić najważniejsze wydarzenia, któ-
re pozostawiły ślad w przeszłości oraz powiedzieć 
do czego będziemy dążyli w najbliższym czasie, 
co będzie stanowiło podstawę do kreowania przy-
szłości naszej Izby.
Życie każdej organizacji, a więc również organi-

zacji społeczno-zawodowej, jaką jest Warmińsko-
-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budowni-
ctwa, składa się nie tylko z faktów i zdarzeń ujętych 
w ramy formalne, zasoby i struktury, ale w szczegól-
ności służenia naszym członkom. Myślę, że Izba po-
winna być rzecznikiem osób wykonujących zawód. 
Miejscem, gdzie można się zwracać, gdyby działa 
się nam krzywda. Z racji na swoje możliwości, Izba 
ma być oparciem dla każdego inżyniera w trudnym 
momencie. Dlatego pragnę wyrazić głęboki szacu-
nek i uznanie wszystkim członkom prezydium, rady 
oraz komisji i zespołom za wspólną pracę. Udało 
nam się zbudować bardzo dobry zespół, z którym 
się świetnie pracuje, ale również integruje.

Jednym z głównych zadań, jakie sobie postano-
wiliśmy na początku kadencji, była zmiana stro-
ny internetowej Izby. Po kilku miesiącach pracy 
stworzyliśmy nową witrynę, dzięki której możemy 
w jeszcze szybszy, łatwiejszy, a przede wszystkim 
czytelniejszy sposób, komunikować się z naszymi 
członkami.

Kolejnym sukcesem jest zbudowanie bardzo do-
brych relacji z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą 
Architektów RP. Potwierdzeniem dobrej współpracy 

było wspólne zorganizowanie I Gali Architektury 
i Budownictwa, podczas której wyłoniono najlepsze 
projekty, wykonane i zrealizowane przez wielobran-
żowe zespoły projektowe i firmy budowlane regionu 
Warmii i Mazur w pięciu kategoriach. Relację z uro-
czystości znajdziecie w dalszej części informatora.

Kontynuujemy i będziemy kontynuować dobre 
pomysły naszych Koleżanek i Kolegów z poprzed-
nich lat, do których należą choćby uroczyste obcho-
dy Dnia Budowlanych, regaty żeglarskie inżynierów, 
rajdy rowerowe i pozostałe spotkania integracyjne 
stwarzające silną więź między członkami. Rozpoczę-
liśmy i będziemy nadal współpracować z organami 
administracji rządowej w województwie, organami 
administracji samorządowej i okręgowymi parla-
mentarzystami na rzecz ochrony zawodu oraz roz-
woju budownictwa w regionie. Podjęliśmy działania 
mające na celu promocję naszego samorządu w wo-
jewództwie przez obejmowanie naszym patronatem 
różnego rodzaju imprez i wydarzeń budowlanych. 
Chcemy kontynuować współpracę ze stowarzysze-
niami naukowo-technicznymi i będę chciał nawiązać 
jeszcze ściślejsze kontakty w zakresie organizacji 
szkoleń i seminariów oraz zapewnienia możliwo-
ści doskonalenia zawodowego naszych członków. 
Chcemy zachęcić do działania pokolenie młodych 
inżynierów, którzy z zapałem i nowymi pomysłami 
będą chcieli pracować na rzecz naszej Izby.
Życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom z War-

mińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa spełnienia wszelkich marzeń, owocnych 
kontaktów zawodowych oraz satysfakcji z dalszej 
pracy zawodowej i społecznej. Na koniec dedy-
kuję wszystkim jako motto fragment „Pieśni” K.I. 
Gałczyńskiego:

„Dni i noce z nami biegną,
a my razem ku przodowi,
w trudzie tworząc piękno, piękno,
które znów służy trudowi.”

J  K , 
 R  W-MOIIB

Jak minął pierwszy rok nowej kadencji Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów BudownictwaJak minął pierwszy rok nowej kadencji Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

I   I   
Wiosna, w działalności naszego samorządu, upływa zwykle w cieniu przygotowań do zjazdu, podsumowujące-Wiosna, w działalności naszego samorządu, upływa zwykle w cieniu przygotowań do zjazdu, podsumowujące-
go ubiegły rok. Zanim jednak dotrzecie Państwo na kolejne strony, do sprawozdań przygotowanych przez po-go ubiegły rok. Zanim jednak dotrzecie Państwo na kolejne strony, do sprawozdań przygotowanych przez po-
szczególne organy Izby, podzielę się z Czytelnikami doświadczeniami, jakie mi się nasuwają po tym okresie.szczególne organy Izby, podzielę się z Czytelnikami doświadczeniami, jakie mi się nasuwają po tym okresie.
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CJI 2014-2018

  Okręgowa Rada Izby
Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady
Jarosław Kukliński, Janusz Nowak, Marian Zdunek 
– zastępcy przewodniczącego
Władysław Bielski – sekretarz
Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza
Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik
Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika
Kazimierz Nowicki – członek prezydium
Członkowie Rady: 
Marek Aleksiejczuk, Czesław Kamiński, Jerzy 
Kamińsk i ,  Andr ze j  K ie rde lewic z ,  Cezar y 
Kondratowicz, Rafał Kur, Marianna Kwiatkowska, 
Piotr Narloch, Maciej Nowak, Teresa Siemiątkowska, 
Jerzy Żarkiewicz, Jan Żemajtys.

  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Stasiorowski – przewodniczący
Zenon Drabowicz – zastępca przewodniczącego
Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz
Członkowie: 
Jan Chojecki, S ławomir Dominiczak, Janusz 
Harasymczuk, Mariusz Iwanowicz, Zbigniew 
Kazimierczak, Jerzy Ko łodziejski, Sylwester 
Rączkiewicz, Grzegorz Socha, Krystyna Sterczewska, 
Jan Szczęsny.

  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Jacek Zabielski – przewodniczący
Krzysztof Żyłka – zastępca przewodniczącego
Barbara Pieczyńska – sekretarz
Członkowie: 
Teresa Krystyna Bańkowska, Witold Kaszycki, 
Grażyna Skowrońska, Piotr Wądołowski.

  Okręgowa Komisja Rewizyjna
Franciszek Mackojć – przewodniczący
Czesław Wasilczuk – zastępca przewodniczącego
Tomisław Porycki – sekretarz
Członkowie: 
Rafał Lipa, Jerzy Mańkut, Waldemar Matysiak, 
Przemysław Stadnik.

  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator
Rzecznicy: 
Krzysztof Aramowicz, Lidia Dias, Jan Lachowicz, 
Waldemar Możdżonek, Edward Stasiuk, Dariusz 
Stecki.

  Delegaci na Zjazdy Krajowe
Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław 
Kukliński, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej 
Stasiorowski, Marian Zdunek.
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Podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego PIIB w ubiegłym roku, Warmińsko-
-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
uzyskała dwa mandaty w statutowych organach 
krajowych. Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący 
Rady został wybrany na członka Krajowej Rady PIIB, 
a Marian Zdunek – zastępca przewodniczącego – 
do pracy w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym PIIB.

W minionym roku W-M Izba wzięła udział w sze-
rokim cyklu spotkań. Poniżej przedstawiamy tylko 
ważniejsze z nich. I tak, Mariusz Dobrzeniecki roz-
poczynając pracę na stanowisku przewodniczące-
go rady, spotkał się z Jarosławem Dziobą – Woje-
wódzkim Komendantem Warmińsko-Mazurskiej 
Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w celu omó-
wienia systemu wzajemnego prowadzenia szkoleń. 

Następnie, 6 maja 2014 r. uczestniczył w promocjach 
habilitacyjnych i doktorskich oraz uroczystości na-
dania tytułu doktora Honoris Causa, która odby-
ła się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

7 maja w siedzibie Izby odbyło się spotkanie 
z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Okrę-
gowej Izby Architektów RP. Z ramienia naszego 
samorządu w spotkaniu uczestniczyli Mariusz Do-
brzeniecki, Władysław Bielski i Jarosław Kukliński, 
a ze strony architektów – Mariusz Szafarzyński, 
przewodniczący WMOIA RP oraz Anna Rokita. Ce-
lem spotkania było zapoznanie się nowo wybranych 
władz obu Izb oraz ustalenie wspólnego planu 
działania na rzecz podniesienia zaufania i prestiżu 
do zawodu inżyniera i architekta. Przedmiotem roz-
mów była też etyka wykonywania zawodu, zmiany 
związane z jego deregulacją i tworzenie kodeksu 
budowlano-urbanistycznego. Obie strony wyraziły 
opinie, że tylko wspólne działania mogą pozwolić 
na wyeliminowanie błędów z nowo tworzonych 
aktów prawnych.

Ponownie po paru miesiącach Mariusz Dobrze-
niecki spotkał się z Mariuszem Szafarzyńskim w celu 
omówienia komunikatu Izby Architektów RP z 7 
sierpnia, który zawierał treści odnoszące się do wy-
konywania zawodu przez inżynierów budownictwa 
oraz prac nad ustawą deregulacyjną, której prze-
pisy weszły w życie 10 sierpnia 2014 r. Padło wiele 
słów krytyki. Mariusz Dobrzeniecki zwrócił uwagę, 
że Polska Izba Inżynierów Budownictwa w porę 

Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej OIIB w okresie kwiecień `2014-marzec `2015Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej OIIB w okresie kwiecień `2014-marzec `2015
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Ochrona interesów zawodowych swoich członków. Rozszerzenie działań Izby nakierowanych na stawanie się reprezentan-Ochrona interesów zawodowych swoich członków. Rozszerzenie działań Izby nakierowanych na stawanie się reprezentan-
tem inżynierów. Rozmowy z organami administracji na różnym szczeblu i współpraca z architektami. Pierwszy rok nowej tem inżynierów. Rozmowy z organami administracji na różnym szczeblu i współpraca z architektami. Pierwszy rok nowej 
kadencji W-MOIIB przyniósł zmiany w składzie organów, a to z kolei pociągnęło za sobą kolejne – w zakresie działalności.kadencji W-MOIIB przyniósł zmiany w składzie organów, a to z kolei pociągnęło za sobą kolejne – w zakresie działalności.

 | Posiedzenie Prezydium Rady

 | Podczas obchodów Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej OIIB Mariusz Dobrzeniecki wygłosił refleksyjne 
expose. Sięgnął po rys historyczny zawodu inżyniera budownictwa, odnosząc go jednocześnie do czasów 
obecnych.
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zareagowała na to niestosowne – delikatnie ujmując 
– zachowanie „architektów” podejmując właściwe 
działania wyjaśniające.

23 czerwca doszło do spotkania z Maciejem 
Kotarskim, Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru 
Budowlanego oraz Jarosławem Niedojadło, dy-
rektorem Instytutu Politechnicznego Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Celem 
spotkania było omówienie kontynuacji współpra-
cy z wymienionymi placówkami. W tym samym 
dniu przedstawiciele Izby: Mariusz Dobrzeniecki, 
Jarosław Kukliński, Władysław Bielski spotkali się 
przedstawicielami samorządu miejskiego Piotrem 
Grzymowiczem – prezydentem Olsztyna i jego 
zastępcą Halina Zaborowską-Boruch, przy udziale 
Magdaleny Rafalskiej – architekta miejskiego. Ideą 
spotkania było zainicjowanie współpracy z Urzędem 
Miasta w celu możliwości wpływania Izby na po-
prawę infrastruktury i podniesienia znaczenia W-
-MOIIB w środowisku inwestycyjnym miasta. Pani 
wiceprezydent zobowiązała się wskazać dwa miej-
sca dla W-MOIIB do pracy w Urzędzie Miasta, które 
harmonizowałyby z profilem naszej działalności.

23 lipca przedstawiciele Izby: Mariusz Dobrze-
niecki, Władysław Bielski, Jan Żemajtys, spotkali się 
z Jackiem Protasem, marszałkiem województwa 
warmińsko-mazurskiego oraz Janem Śmietanko 
i Robertem Szewczykiem z Urzędu Marszałkow-
skiego. Zaowocowało ono podjęciem współpracy 
w zakresie opracowania uwag do „Kanonu archi-
tektury prawa przestrzennego RP”.

5 sierpnia w siedzibie Urzędu Wojewódzkie-
go w Olsztynie odbyło się spotkanie Mariana 

Podziewskiego, wojewody warmińsko-mazurskiego 
z przedstawicielami Izby. W spotkaniu uczestniczyli 
także Jerzy Szczepanik, dyrektor Wydziału Infra-
struktury, Geodezji i Rolnictwa oraz Maria Bąkowska, 
dyrektor biura wojewody. W trakcie spotkania zło-
żono obustronne deklaracje w zakresie możliwości 
współpracy na wielu płaszczyznach m.in. w zakresie 
opiniowania projektów ustaw, zamówień publicz-
nych i odznaczeń państwowych. Liczymy na to, 
że pierwsze spotkanie z wojewodą zapoczątkuje 
czynny udział przedstawicieli Izby w działaniach 
państwowych reprezentowanych przez wojewodę.

7 sierpnia Mariusz Dobrzeniecki, Janusz Nowak 
– jego zastępca i Władysław Bielski spotkali się 
z Jerzym Wilkiem, ówczesnym prezydentem Elblą-
ga, a 27 sierpnia Mariusz Dobrzeniecki, Władysław 
Bieski i Kazimierz Nowicki – członek Rady W-MOIIB 
udali się do Tomasz Andrukiewicza, prezydenta Ełku.

19 września Mariusz Dobrzeniecki omówił prze-
bieg spotkania z prezesem Sądu Okręgowego 

w Olsztynie, na którym została poruszona kwe-
stia biegłych sądowych z zakresu budownictwa. 
Przewodniczący otrzymał zapewnienie ze strony 
prezesa, że lista biegłych zostanie zweryfikowana 
i że sąd, przed powołaniem biegłego, będzie się 
zwracał do Izby o rekomendację.

W tym samym dniu w Hotelu Krasicki w Lidzbarku 
Warmińskim odbyły się obchody Dnia Budowlanych 
Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Uroczystość zaszczycili 
swoją obecnością parlamentarzyści, lokalne wła-
dze, przedstawiciele uczelni i instytucji. Za zasługi 
wniesione pracą na rzecz W-MOIIB srebrnymi od-
znakami honorowymi PIIB odznaczeni zostali: Piotr 
Buchholz, Kazimierz Nowicki i Jerzy Jurec. Goście 
życzyli wytrwałości w realizacji zamierzonych celów 
oraz podkreślali znaczenie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stanowiących za-
wód zaufania publicznego. Andrzej Stasiorowski, 
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
W-MOIIB wygłosił prelekcję na temat aktualnego 

 | W połowie maja odbyło się spotkanie robocze 
Mariusza Dobrzenieckiego (z lewej) z prof. dr hab. 
inż. Mirosławem Krzemieniewskim, prof. zw., 
dz iekanem Wydzia łu Nauk o Ś rodowisku 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a na 9 
czerwca przewodniczący został zaproszony 
na Święto Uniwersytetu.  | 26 września Warmińsko-Mazurska Izba uczestniczyła w charakterze „partnera” w ełckich targach budowlanych 

„Twój Dom na Mazurach”. Z naszym udziałem odbył się panel dyskusyjny nt. „Uwarunkowań i kierunków 
rozwoju budownictwa w regionie”. Całe targi, jak i stoisko Izby cieszyły się ogromnym powodzeniem, 
co potwierdziły tłumy ełczan odwiedzające imprezę.

 | 16 lutego br. w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie odbyło się spotkanie z członkami W-MOIIB 
i przedstawicielami władzy lokalnej oraz administracji architektoniczno-budowlanej przy udziale powiatowego 
inspektora nadzoru budowlanego oraz starosty ostródzkiego.
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i planowanego prawodawstwa w zakresie usta-
wy deregulacyjnej oraz prawa budowlanego wraz 
z pokrewnymi rozporządzeniami. Panel był tak 
„gorący” jak wchodzące w życie przepisy. Był też 
czas na wyprawę po przedzamczu, poznanie jego 
historii i sposobu rewitalizacji przedzamcza na cele 
hotelowo-konferencyjne z zachowaniem cech ar-
chitektury z okresu baroku.

Uczestniczyliśmy również w inauguracjach roku 
akademickiego 2014-2015 na lokalnych wyższych 
uczelniach. Jarosław Kukliński, Marian Zdunek i Jerzy 
Żarkiewicz brali udział w spotkaniu Komisji Przy-
gotowania i Opiniowania Projektów Inwestycyjnych 
Urzędu Miasta w Olsztynie, które dotyczyło omó-
wienia przekazanej przez Biuro Projektów Budow-
nictwa Komunalnego SA z Gdańska dokumentacji 
projektowej.

Mariusz Dobrzeniecki spotkał się z przewodni-
czącym Zarządu Oddziału PZITB z Olsztyna, aby 
omówić udział Izby w konkursie na najlepszą pracę 
dyplomową, organizowanym przez Oddział PZITB 
przy współudziale Wydziału Nauk Technicznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz określić 
zakres współpracy między organizacjami.

28 listopada Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław Ku-
kliński i Władysław Bielski spotkali się z reprezen-
tacją stowarzyszeń: SEP Olsztyn, PZITB Olsztyn, 
PZITB Elbląg i PZITS Olsztyn w celu omówienia 
płaszczyzny wspólnych działań.

12 grudnia Mariusz Dobrzeniecki, podczas posie-
dzenia Rady W-MOIIB i inne osoby przedstawili in-
formacje na temat spotkań, w których uczestniczyli 
w ostatnim czasie. Przewodniczący uwypuklił m.in. 
tematy poruszane na posiedzeniu Rady Gospodar-
czej przy Prezydencie Olsztyna oraz wizyty w izbach 
okręgowych: podlaskiej i zachodniopomorskiej. 
W tym samym dniu w siedzibie Izby odbyło się 
spotkanie wigilijne. Uczestniczyli w nim Mariusz 
Dobrzeniecki oraz członkowie Rady. Tradycyjnie, jak 
co roku wzięły w nim udział dzieci z domu dziecka 
przy ul. Korczaka w Olsztynie. 

16 lutego br. w Centrum Użyteczności Publicznej 
w Ostródzie odbyło się pierwsze z cyklu spotkań 
z członkami W-MOIIB i przedstawicielami władzy 
lokalnej oraz administracji architektoniczno-bu-
dowlanej przy udziale powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego oraz starosty ostródzkie-
go. Izbę reprezentowali prowadzący spotkanie: 
Marian Zdunek, Jan Kasprowicz – zastępca skarb-
nika i Grzegorz Karpa – dyrektor Biura W-MOIIB. 
Spotkanie zgromadziło ponad 30 osób. Marian 
Zdunek przypomniał ideę spotkania, którego celem 
było pozyskanie informacji od lokalnych środowisk, 
członków W-MOIIB w zakresie ich funkcjonowania 
w obszarach działań ustawowych. Skonsolidowanie 
pozyskanej wiedzy podczas spotkań i przekazanie 
ich przez przedstawicieli W-MOIIB właściwym ko-
mórkom lokalnej administracji samorządowej oraz 
organom architektoniczno-budowlanym.

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
przekazał obecnym informacje na temat stwierdza-
nych nieprawidłowości podczas przeprowadzanych 
kontroli w kontekście zwrócenia uwagi przez osoby 
wykonujące samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, aby wyeliminować ich nagminne popeł-
nianie. Są to m.in. brak tablic informacyjnych przy 
mniejszych inwestycjach, braki w zabezpieczeniu te-
renu budowy, „nieobecność” dziennika na budowie 

| 13 maja 2014 r. Mariusz Dobrzeniecki (z prawej) 
spotkał się z Pawłem Papke, posłem na Sejm RP.

 | 6 sierpnia 2014 r. Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB został powołany uchwałą Prezydium Krajowej Rady PIIB na członka Komisji Medalu Honorowego 
Krajowej Rady PIIB. Na zdjęciu: pierwsze po tym wydarzeniu, posiedzenie Rady W-MOIIB z 19 września 2014 r.

 | Spotkanie z przewodniczącymi stowarzyszeń naukowo-technicznych.
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oraz niekompletne w nim wpisy. Inspektor wytknął 
też bagatelizowanie lub prowizoryczne procedury 
zmian w projektach i brak wytyczeń geodezyjnych 
wykonywanych przez uprawnionych geodetów, 
co skutkuje zmianami w lokalizacji usytuowania 
obiektów z czym potem jest problem bo mamy 
do czynienia z istotnym odstępstwem.

W sprawach ogólnych poruszano kwestie komu-
nikacji z członkami Izby za pośrednictwem strony 
internetowej i poczty elektronicznej oraz insertów 
do „Inżyniera Budownictwa”. Marian Zdunek z Ja-
nem Kasprowiczem apelowali o otwartość członków 
W-MOIIB wobec samorządu, którego są członka-
mi, aby śmiało zwracali się do Izby z problema-
mi ich nurtującymi zarówno w sferze zawodowej, 
gdzie Izba dysponuje doskonałymi specjalistami 
w różnych branżach, jak i sprawach prywatnych, 
bo Izba w trudnych sytuacjach dysponuje odpo-
wiednimi środkami do niesienia pomocy chociażby 
materialnej. Zgromadzeni zawnioskowali również 
o skierowanie „wzroku” na ich region pod wzglę-
dem spotkań integracyjnych oraz potrzebę rea-
lizacji szkoleń w ich rejonie. Przedstawiciele Izby 
wskazali, że już pierwsze szkolenie odbędzie się 
np. w Szczytnie poza głównymi ośrodkami jakimi 
są Olsztyn, Elbląg czy też Ełk.

Jarosław Kukliński, Władysław Bielski i Grzegorz 
Karpa spotkali się z Jarosławem Kowalskim – dy-
rektorem Telewizji Polskiej Oddział Olsztyn, w celu 
wprowadzenia działań medialnych na rzecz swoich 
członków poprzez przekazywanie im informacji 
za pośrednictwem środków masowego przekazu 
poprzez zamieszczanie odpowiednich relacji.

******
W okresie sprawozdawczym 2014-2015 powołane 

przez Okręgową Radę Komisje i Zespoły podejmo-
wały następujące inicjatywy:

Komisja ds. odznaczeń realizuje swoje zadania 
poprzez rozpatrywanie i opiniowanie wniosków 
o przyznanie odznaczeń państwowych, resorto-
wych, honorowych odznak PIIB oraz innych nagród 
i wyróżnień. Na stronie internetowej W-MOIIB w za-
kładce odznaczenia zamieszczone jest kompendium, 

dotyczące sposobu i formy w sprawie przeprowa-
dzenia właściwych procedur w uzyskaniu przyto-
czonych odznaczeń, odznak, nagród.

Do podstawowych zadań Komisji ds. pomocy 
materialnej należy pomoc finansowa udzielana 
na wniosek uprawnionego oraz na wniosek członka 
rodziny uprawnionego lub członka W-MOIIB zna-
jącego sytuację materialną danej osoby. Istnieje 
możliwość uzyskania pomocy w maksymalnej jed-
norazowej kwocie 2.500 zł. Komisja rozpatrzyła dzie-
sięć wniosków złożonych przez osoby uprawnione 
przyznając świadczenia o łącznej kwocie  10.500 zł.

Komisja ds. etyki zawodowej przeanalizowała 
sprawy, które w głównej mierze dotyczyły sporów 
finansowych w ramach wykonywanych usług pro-
jektowych. Niestety w dwóch przypadkach osoby 
powiadomione o wpłynięciu skarg nie stawiły się 
na zaproszenie Komisji. Sprawy te zostały skiero-
wane do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej. Jedna zakończyła się zawarciem porozumienia 
przez strony skonfliktowane. Skargi które wpływają 
do Komisji rozpatrywane są w oparciu o Kodeks 
Zasad Etyki Zawodowej.

Komisja Prawno-regulaminowa podejmowała 
następujące działania:
– 17 czerwca i 17 października pracowała nad pro-

jektem Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, 
zebrane uwagi zostały przesłane do Krajowej 
Komisji Prawno-Regulaminowej.

– Omówiła sprawy przedstawione przez Jarosława 
Kuklińskiego, nad którymi pracowała Krajowa 
Komisja Prawno-Regulaminowa,

– Zajęła się wnioskiem Prezydium Rady W-MOIIB, 
dotyczącym wprowadzenia zmian w obowiązu-
jących przepisach w zakresie składu Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Komisja sformułowała wniosek o dokona-
nie zmian w regulaminie Krajowej Rady PIIB 
i skierowała go do radcy prawnego Izby w ce-
lu sprawdzenia zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa. Radca prawny wykazał, iż 
zmiana w regulaminie będzie możliwa dopie-
ro po zmianie art. 32 ust.1 ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz inżynierów 
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  Komisja Etyki Zawodowej
Sylwia Kierdelewicz – przewodnicząca
Marian Zdunek – zastępca 
przewodniczącego
Janusz Budrejko – sekretarz
Mariusz Biernacki, Piotr Krawczyński 
i Grzegorz Szumiło.

  Komisja ds. Pomocy Materialnej 
Członkom Izby
Anna Kuklińska – przewodnicząca
Marianna Kwiatkowska 
– zastępca przewodniczącej
Teresa Siemiątkowska – sekretarz
Jerzy Kamiński i Wiesław Bulkowski.

  Komisja ds. Usług Transgranicznych
Piotr Narloch – przewodniczący
Mariusz Tomczuk i Benedykt Rogala.

  Komisja Ustawicznego 
Doskonalenia Zawodowego
Barbara Pieczyńska – przewodnicząca
Halina Wasilczuk 
– zastępca przewodniczącej
Zbigniew Kazimierczak – sekretarz
Jan Chojecki i Paweł Wiśniewski.

  Komisja ds. Odznaczeń
Jan Kasprowicz – przewodniczący
Jan Żemajtys, Edward Stasiuk i Jan Wielgat.

  Komisja Prawno-Regulaminowa
Maciej Nowak – przewodniczący
Jarosław Kukliński – zastępca 
przewodniczącego
Lilianna Majewska-Farjan – sekretarz
Maciej Kotarski, Andrzej Stasiorowski, 
Antoni Ławrywianiec, Zenon Drabowicz, 
Jacek Mroziński i Piotr Buchholz.

  Zespół ds. Działalności 
Gospodarczej przy W-MOIIB
Jan Kasprowicz – przewodniczący
Wiesława Kędzierska-Niemyjska, 
Władysław Bielski i Andrzej Kierdelewicz.

  Zespół ds. Edycji Strony 
Internetowej W-MOIIB
Andrzej Kierdelewicz – przewodniczący
Rafał Kur, Arkadiusz Gniewkowski 
i Grzegorz Karpa.

  Zespół ds. Współpracy z Samorządami 
i Administracją Rządową
Marian Zdunek – przewodniczący
Jarosław Kukliński – zastęp-
ca przewodniczącego
Janusz Nowak, Henryk Sterczewski, 
Jerzy Żarkiewicz i Janusz Jędrasik.

 | 12 grudnia w Szczytnie przedstawiciele Izby spotkali się z członkami Izby oraz przedstawicielami lokalnej 
administracji architektoniczno-budowlanej.
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budownictwa. Członkowie Komisji brali udział 
we wszystkich spotkaniach organizowanych 
przez Krajową Komisję Prawno-Regulaminowa, 
której tematy zostały przedstawione i omó-
wione na naszych spotkaniach.
Między spotkaniami, członkowie Komisji praco-

wali nad projektami przepisów prawnych, kontak-
tując się drogą elektroniczną. Komisja opiniowała 
w ten sposób następujące przepisy:
– Rozporządzenie w sprawie samodzielnych funk-

cji technicznych w budownictwie – nowe rozpo-
rządzenie weszło w życie w 25 września 2014 r.

– Rozporządzenie w sprawie wzorów i sposobu 
prowadzenia w formie elektronicznej central-
nych rejestrów osób posiadających uprawnie-
nia budowlane, rzeczoznawców budowlanych 
oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie.

– Uwagi do definicji w projekcie Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego. Zgłoszone uwa-
gi zostały przekazane drogą elektroniczną 
do Krajowej Komisji i ministerstwa.
Na rok 2015 Komisja przedstawia następujący 

program prac:
– Sukcesywne opiniowanie projektów przepisów 

prawnych wpływających do naszego Oddziału.
– Kontynuacja pracy nad zmianami w obowiązu-

jących przepisach w zakresie składu Krajowej 
Rady PIIB zgodnie z opinią radcy prawnego 
naszego Izby. Przedstawienie propozycji po-
zostałym Oddziałom, a następnie przekazanie 
do Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej 
wniosku o zmianę przepisów.

– Zajęcie się następującym przepisami (w zakresie 
spraw związanych z pracą naszych członków) 
i wnioskowanie o ich zmianę: Prawo geodezyj-
ne i kartograficzne oraz przepisy wykonawcze 
do niego, Prawo energetyczne, Ustawa o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzeniu ścieków. Wymienione przepisy 
prawa są ściśle związane z pracą członków 
naszej Izby.
Poza powoływanymi w ciągu trzech poprzednich 

kadencji Komisjami Rada W-MOIIB powołała w IV 
kadencji trzy nowe Zespoły. Zespół ds. działalności 

gospodarczej, który: ustalił listę rodzajów działalno-
ści do rejestru REGON, zgłosił ją do urzędu staty-
stycznego, przygotował projekty uchwał w sprawie 
wynajmu sali konferencyjnej, ustalił regulamin wy-
najmu i wysokości stawek. Opracował też informację 
reklamową, dotyczącą tegoż wynajmu.

Zespół poddał pod dyskusję propozycje działań 
gospodarczych na najbliższy okres:
– pozyskania reklamodawców na 2015 r. do ka-

lendarza rocznego Izby,
– rozpoczęcia wydawania Informatora Izby,
– reklam za pomocą mailingu,
– wyjazdów studyjnych do wybranych okręgo-

wych izb, w celu zapoznania się z ich dotych-
czasowym doświadczeniem: w zakresie pro-
wadzonej działalności, aspektów prawnych 
prowadzonej działalności, organizacji i innych,
Na spotkaniu z Komisją Ustawicznego Dosko-

nalenia Zawodowego – ustalono wstępne ramy 
współpracy pomiędzy Zespołem a ww. komisją 
w zakresie szkoleń, dokształcania i podwyższania 
kwalifikacji. Omówiono również organizowanie ww. 
szkoleń z podmiotami zewnętrznymi przy udziale 
funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej. Dyrektor 
Biura wystosował zapytania w tym zakresie do wy-
branych podmiotów zewnętrznych.

Celem powołanego Zespołu Zespół ds. edycji 
strony internetowej było wyłonienie firmy, która 
wykonałaby stronę internetową w oparciu o nową 
szatę graficzną oraz wyposażoną w nowoczesne 
rozwiązania. I tak też się stało. Dzisiaj strona in-
ternetowa W-MOIIB wyglądem i funkcjonalnością 
dorównuje wielu dobrze zorganizowanym stro-
nom innych Izb.

Do zadań Zespołu należy m.in. prowadzenie 
kontroli nad:
– zarządzaniem stroną internetową,
– koordynacją materiałów do zamieszczenia 

na stronie,
– weryfikacją zawartości strony pod względem 

jakościowym i aktualizowanie zawartych in-
formacji.
Kolejnym krokiem było opracowanie i wdroże-

nie tzw. strefy zamkniętej dla członków W-MOIIB, 
gdzie po zalogowaniu mają dostęp do określonych 

informacji np. materiałów z seminariów edytowa-
nych w wersji elektronicznej. Izba zainstalowała 
również na stronie własną platformę do prowa-
dzenia szkoleń e-learningowych.

Celem pracy Zespołu ds. współpracy z samorzą-
dami i administracją rządową jest – właśnie – na-
wiązanie ścisłej współpracy z samorządami i admi-
nistracją rządową na terenie objętym działalnością 
Izby. Współpraca ta ma się przyczynić do lepszej 
realizacji statutowych zadań W-MOIIB, zwłaszcza 
poza obszarem miasta Olsztyna.

W okresie sprawozdawczym:
– członkowie Prezydium Rady W-MOIIB odby-

li spotkania z wojewodą warmińsko-mazur-
skim, marszałkiem województwa warmińsko-
-mazurskiego, prezydentami Olsztyna, Ełku 
i Elbląga, przewodniczącym Sądu Okręgowego 
w Olsztynie;

– został opracowany harmonogram pracy 
Zespołu;

– został opracowany plan spotkań w terenie 
z członkami W-MOIIB i lokalnymi samorzą-
dami oraz administracją rządową.
Zespół opracował harmonogram spotkań człon-

ków W-MOIIB w terenie i wyznaczył odpowie-
dzialnych za ich prawidłowy przebieg. Celem tych 
spotkań jest:
– pozyskiwanie informacji od lokalnych środo-

wisk członków W-MOIIB w zakresie ich funk-
cjonowania;

– skonsolidowanie pozyskanej wiedzy podczas 
spotkań i przekazywanie ich przez przedsta-
wicieli W-MOIIB właściwym komórkom lokal-
nej administracji samorządowej oraz organom 
architektoniczno-budowlanym;

– ulepszenie „komunikacji” na linii członkowie 
W-MOIIB i Rada W-MOIIB a administracja i wła-
dze lokalne.
Przewidywany koszt zaplanowanych na ten rok 

spotkań w terenie to kwota ok. 10 tys. zł.
W wyniku spotkania z prezydentem Olsztyna 

Mariusz Dobrzeniecki został powołany w skład 
Rady Gospodarczej, a Jarosław Kukliński, Marian 
Zdunek, Jerzy Żarkiewicz i Henryk Sterczewski – 
w skład Komisji Planowania i Opiniowania Pro-
jektów Inwestycyjnych przy prezydencie. Komisja 
wnosiła uwagi naszego środowiska do projektów 
przebudowy ul. Lubelskiej i ul. Towarowej, związanej 
z połączeniem drugiego układu komunikacyjnego 
miasta z węzłami obwodnicy oraz opiniowała pro-
jekt przebudowy ul. Pieniężnego.

Ponadto W-MOIIB wynegocjowała zmianę stawki 
ubezpieczenia NNW na rzecz członków z dotych-
czas obowiązującej 3,50 zł miesięcznie od oso-
by na 2,60 zł. bez zmiany warunków uposażenia. 
W ramach realizacji działań gospodarczych Izba 
wydała już po raz trzeci kalendarze trójdzielne 
w nakładzie 600 egzemplarzy rozdystrybuowanych 
losowo. Rozpoczęliśmy również wynajmować salę 
konferencyjną.

Warto również podkreślić, że W-MOIIB w ramach 
swoich działań objęła patronatem III edycję Targów 
budowlanych „Warmia-Mazury EXPO”, które odbę-
dą się 24 i 25 kwietnia br., na terenie Areny EXPO 
w Ostródzie, na które serdecznie zapraszamy. Dla 
zorganizowanych grup członków naszej Izby będą 
realizowane specjalne pokazy technologii przygo-
towane przez firmy wystawiennicze.

G  K ,  B  W-MOIIB
F . A  W-MOIIB

 | Spotkanie przewodniczących Komisji i Zespołów, powołanych przez Radę W-MOIIB
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Obowiązek podnoszenia kwalifikacji wynika 
z Ustawy o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa, a jego realizacja od-
bywa się w formie bezpłatnych seminariów, szkoleń, 
wykładów, wyjazdów technicznych i konferencji.

W W-MOIIB doskonalenie zawodowe odbywa 
się zarówno „stacjonarnie” – poprzez uczestnictwo 
w szkoleniach lub kursach specjalistycznych dla 
osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, 
„na odległość” – za pomocą kursów i szkoleń 
dostępnych w strefie zamkniętej dla członków 
W-MOIIB na stronie internetowej Izby i na por-
talu PIIB, jak i „w praktyce” – podczas wyjazdów 
technicznych.

Jesienią 2003 r. powołana została Komisja ds. 
Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, działająca 

obecnie pod nazwą Komisji Ustawicznego Dosko-
nalenia Zawodowego. W IV kadencji Komisję two-
rzą: Barbara Pieczyńska – przewodnicząca, Halina 
Wasilczuk – wiceprzewodnicząca, Zbigniew Kazi-
mierczak – sekretarz, Jan Chojecki i Paweł Wiś-
niewski – członkowie Komisji. Opiekunem Komisji 
z ramienia Rady W-MOIIB jest Cezary Kondratowicz. 
Do statutowych zadań Komisji należy zapewnie-
nie członkom Izby pomocy w zakresie podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, przygotowywanie 
programów szkoleń i prowadzenie działalności 
informacyjnej o szkoleniach i seminariach. KUDZ 
na bieżąco śledzi potrzeby i oczekiwania inżynierów 
zrzeszonych w Izbie, co do szkoleń oraz ich form 
i stara się organizować szkolenia o szczególnym 
znaczeniu dla członków Izby.

Od kwietnia 2014 r. Komisja przygotowała i prze-
prowadziła 36 szkoleń, które odbyły się w Olszty-
nie, Elblągu i Ełku. Łącznie przeszkolonych zostało 
blisko 1.700 osób. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się tematy z zakresu zmian w Prawie bu-
dowlanym, sporządzania projektów budowlanych, 
odpowiedzialności inżynierów pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz 
praw i obowiązków kierowników budów i robót. 
Członkowie W-MOIIB mieli również możliwość zapo-
znania się z bliska zarówno z ukończonymi już cie-
kawymi budowlami, jak i z pracami prowadzonymi 
na ciekawych placach budów w Polsce. W czerwcu 
zwiedziliśmy budowę tunelu pod Martwą Wisłą 
w Gdańsku i pokazowy dom pasywny w Stawigu-
dzie koło Olsztyna. W listopadzie podziwialiśmy 
nowoczesne budownictwo w Łodzi: multimodalny 
dworzec Łódź Fabryczna, świeżo zrewitalizowa-
ne budynki dawnej elektrociepłowni EC1 – Łódź 
Centrum Kultury oraz Manufakturę i kompleks 
termalny w Uniejowie. W marcu br. planowany jest 
wyjazd na Międzynarodowe Targi Budownictwa 
i Architektury „Budma” `2015 do Poznania. Roz-
ważane są również opcje wyjazdów technicznych 
w najbliższych miesiącach do Elektrowni Jądrowej 
Żarnowiec oraz na plac budowy Regionalnego 
Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury w Szymanach 
koło Szczytna. Zachęcam wszystkich do uczestni-
ctwa w szkoleniach i wyjazdach.

:   . B  P , 
 K  U  

D  Z  W-MOIIB
: H  W ,  

K  U  D  Z  
W-MOIIB  Z  D ,  

Doskonalenie zawodowe w Warmińsko–Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (kwiecień 2014 r. – luty 2015 r.)Doskonalenie zawodowe w Warmińsko–Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (kwiecień 2014 r. – luty 2015 r.)

W   W   
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków to jedno z głównych zadań Warmińsko-Ma-Podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich członków to jedno z głównych zadań Warmińsko-Ma-
zurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W minionym roku z izbowych szkoleń i wycie-zurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W minionym roku z izbowych szkoleń i wycie-
czek technicznych skorzystało ok. 1.700 inżynierów. Frekwencja cieszy, zachęcamy innych.czek technicznych skorzystało ok. 1.700 inżynierów. Frekwencja cieszy, zachęcamy innych.

 | W wyjeździe technicznym na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku 
uczestniczyło 91 osób. Ta gigantyczna inwestycja jest jedyną tego typu w Polsce. 
Dwu-tunelowy fragment Trasy Słowackiego o długości 1,4 km będzie przebiegał 
pod Wisłą sięgając maksymalnie głębokości 35 m. Tunele (każdy po dwa 
pasy ruchu) połączone będą ze sobą siedmioma mini-tunelami – drogami 
ewakuacyjnymi. Tunele były drążone maszyną wiercącą TBM (Tunnel Boring 
Machine). Obiekt będzie oddany do użytku w czerwcu tego roku.

 | Nowy, trzypoziomowy dworzec Łódź Fabryczna będzie kluczowym elementem Nowego Centrum Łodzi. 
Na drugim poziomie, ulokowanym 16,5 m pod ziemią, znajdzie się stacja kolejowa z czterema peronami 
i ośmioma torami. Na pierwszym poziomie, 8 m pod ziemią – dworzec kolejowy z poczekalnią. Na poziomie 
ulicy znajdą się główne wejścia do budynku. Tutaj również będzie można spacerować po pasażu, którego 
najbardziej charakterystycznymi elementami będą odtworzone ściany starego dworca Łódź Fabryczna.

 | Centrum Manufaktura powstało na terenach dawnej fabryki Izraela Poznańskiego 
w Łodzi. Przebudowa została tak poprowadzona, aby zachować dawną atmosferę 
tego miejsca. Rewitalizacją objęto kilkanaście hal i budynków poprodukcyjnych. 
Jedno z wejść na teren Manufaktury prowadzi przez dawną, główną bramę 
fabryczną przypominającą łuk triumfalny. Zrekonstruowana brama wjazdowa 
– jedna z najokazalszych w środkowej Europie – składa się z 4.500 elementów, 
waży 3,7 tony, ma 7,5 m wysokości oraz 4,8 m szerokości, a jej rekonstrukcja 
wymagała dziesięciu miesięcy pracy sześciu osób.
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Już na wstępie, muszę przyznać, że ta forma kon-
taktów członków Warmińsko-Mazurskiej Izby za-
czyna gromadzić coraz większą grupę zwolenników. 
Wszak przynależność do samorządu, powinna się 
wiązać nie tylko z tym, co pożyteczne, ale i z tym, 
co przyjemne. Aby oddać klimat realizowanych 
spotkań zamieszczamy poniżej krótkie relacje z ich 
przebiegu.

II Regaty ŻeglarskieII Regaty Żeglarskie
Regaty odbyły się w sobotę, 6 września ubr. na je-

ziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. W zawodach wy-
startowało 16., 3-osobowych załóg w klasie Omega 
standard. Regaty odbyły się w dwóch klasyfikacjach: 
w rywalizacji izb okręgowych na szczeblu krajo-
wym oraz w rywalizacji okręgowej Warmińsko-Ma-
zurskiej OIIB. Regaty uświetnili swoją obecnością: 
Halina Zaborowska-Boruch – zastępca prezydenta 
Olsztyna, Mieczysław Grodzki – przewodniczący 
Mazowieckiej OIIB i jego zastępca – Roman Lulis, 
Włodzimierz Draber – przewodniczący Wielko-
polskiej OIIB, Zbigniew Detyna – przewodniczący 
Podkarpackiej OIIB, Edmund Janica – przewodni-
czący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej OIIB 
oraz członkowie Rady W-MOIIB.

Regaty otworzyli skoro świt, o godz. 8 Mariusz 
Dobrzeniecki – przewodniczący Rady W-MOIIB wraz 
z Haliną Zaborowską-Boruch. Przywitali przybyłe 

załogi oraz obecnych gości, życząc wszystkim za-
wodnikom pomyślnych wiatrów. Mariusz Dobrze-
niecki obserwował zaciętą rywalizację z pokładu 
łodzi motorowej. Część gości „zaokrętowała” się 
na łodzi flagowej sędziego regat, pozostali z brze-
gu dopingowali zaprzyjaźnione załogi i pomagali 
w ustalaniu kolejności załóg na mecie.

Pogoda dopisała, świeciło słońce a wiatr osią-
gał prędkość stałą ok. 14 km/h w porywach 
do 36 km/h. Jednak porywów było stosunkowo 
mniej niż w 2013 r. co nie pozwalało na osiąganie 
tak dużych prędkości i przechyłów, dlatego zało-
gi musiały uciekać się do swojego doświadczenia 
w pływaniu przy wolniejszych wiatrach, co wyma-
gało nie lada umiejętności.

W 2013 r. prędkość wiatru pozwoliła nam na prze-
prowadzenie czterech biegów w każdej turze. W ze-
szłym roku natomiast, między godz. 10 a 13 odbyły 
się trzy biegi, a po przerwie między godz. 15 a 18 
kolejne trzy. Każdy trwał ok. 40 min.

W poszczególnych klasyfikacjach zwyciężyli:
  Klasyfikacja krajowa PIIB (miejsca pucharowe)
I miejsce – Ryszard Kwiatkowski, Romuald Skrzy-

pek, Zdzisław Gośniak – Pomorska OIIB,
II miejsce – Sławomir Leleń, Andrzej Michalak, 

Paweł Stolarczyk – Warmińsko-Mazurska OIIB,
III miejsce – Bogdan Makagon, Andrzej Kopka, 

Edward Żyniewicz – Mazowiecka OIIB.

  Klasyfikacja okręgowa W-MOIIB
I miejsce – Maciej Paliński, Paweł Małachowski, 

Tomasz Uss.
Nasza załoga, zgodnie z przyjętymi zasadami, 

uzyskała nominację do reprezentowania W-MOIIB 
w Żeglarskich Mistrzostwach Polski zaplanowanych 
na ten rok.

Halina Zaborowska-Boruch pogratulowała zwy-
cięzcom i uczestnikom regat za znakomitą zabawę, 
a Mariusz Dobrzeniecki, podziękował za czynny 
udział oraz rywalizację fair play i zapowiedział, 
że w regatach `2015 najpierw odbędą się mistrzo-
stwa „powiatowe” tak, aby dać szansę udziału 
w regatach większej ilości załóg z terenu woje-
wództwa, natomiast dopiero po nich mistrzostwa 
ogólnokrajowe.

Następnie uczestnicy regat oraz goście wzięli 
udział w spotkaniu integracyjnym przy akompa-
niamencie zespołu muzycznego prezentującego 
szantowe rytmy. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. Bardzo dziękujemy żeglarzom i goś-
ciom za udział w regatach. Żegnamy w przyjaciel-
skiej atmosferze z nadzieją na spotkanie w tym roku.

VI rajd rowerowy W-MOIIBVI rajd rowerowy W-MOIIB
Rajd rozpoczął się 3 lipca 2014 r. Pierwszy raz 

przebiegał poza granicami naszego kraju. Wszy-
scy zakwalifikowani stawili się o godz. 20 na linii 
startu pod siedzibą W-MOIIB w Olsztynie. W por-
cie w Kołobrzegu byliśmy o godz. 5.20. Czekając 

Spotkania integracyjne, realizowane przez W-MOIIB należą do najbardziej rozwiniętej formy kontaktów pomiędzy członkami IzbySpotkania integracyjne, realizowane przez W-MOIIB należą do najbardziej rozwiniętej formy kontaktów pomiędzy członkami Izby

I  ,  I  ,  
Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turnieje kręglowe, brydżowe, szachowe i koniecznie... regaty żeglarskie. Do bogatej Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, turnieje kręglowe, brydżowe, szachowe i koniecznie... regaty żeglarskie. Do bogatej 
listy spotkań integracyjnych dołączył w końcu ubiegłego roku turniej tenisa stołowego. Cieszył się dużym zain-listy spotkań integracyjnych dołączył w końcu ubiegłego roku turniej tenisa stołowego. Cieszył się dużym zain-
teresowaniem zwolenników tej dyscypliny. A my cieszymy się, że pozytywnie oceniacie te działania Izby.teresowaniem zwolenników tej dyscypliny. A my cieszymy się, że pozytywnie oceniacie te działania Izby.

 | Na zakończenie  regat  zwyc ięsk ie  za łogi 
otrzymały puchary a pozostali uczestnicy również 
pamiątkowe kompasy, które wręczali Halina 
Zaborowska-Boruch i Mariusz Dobrzeniecki 
(pierwszy z prawej) przy udziale Wac ława 
Szukiela – sędziego regat, byłego olimpijczyka 
i wielokrotnego reprezentanta Polski.

 | Ubiegłoroczne wrześniowe regaty żeglarskie. Po losowaniu numerów startowych 
i łodzi rozdano członkom załóg oraz gościom okolicznościowe koszulki z logo regat. 
A przed rywalizacją, jeszcze chwila na pamiątkowe zdjęcie.
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na odprawę na prom „Jantar” pasjonowaliśmy się 
widokami portowego nabrzeża w świetle wscho-
dzącego słońca. O godz. 7.30 zaokrętowani wyru-
szyliśmy w kierunku wyspy duńskiego archipelagu 
Bornholm. Niestety pogoda nam nie dopisała, mo-
rze było gładkie więc nie mogliśmy przeżyć uprag-
nionych przez niektóre osoby skoków po falach, 
a może i dobrze, bo po długiej podroży przydał 
się stabilny odpoczynek.

Po 4,5-godzinnej podróży promem dotarliśmy 
do celu naszej wyprawy. Wyspa przywitała nas sło-
necznym niebem i temperaturą w granicach 28 st. C. 
Po zejściu na ląd przesiedliśmy się na towarzyszą-
ce nam od tej pory 7-biegowe rowery. Pierwszym 
celem naszej wyprawy była „Motylarnia” w Nexo, 
gdzie mogliśmy podziwiać piękno barwnych, ma-
jestatycznie przelatujących pomiędzy nami tropi-
kalnych motyli w oprawie przepięknej równikowej 
roślinności. Kolejnymi etapami pierwszego dnia 
wyprawy było zwiedzanie przepięknego, działa-
jącego, zabytkowego wiatraka w Arsdale. Kolejny 
przystanek po ok. 7 km zrobiliśmy w malowniczej 
miejscowości Svaneke, gdzie spędziliśmy ok. 40 min. 
zwiedzając m.in. wytwórnię karmelków oraz odwie-
dzając pobliskie sklepy.

Po blisko sześciu godzinach dotarliśmy do miej-
sca naszego noclegu, do przepięknie położonej 
u podnóża góry miejscowości Gudhjem. Wieczo-
rem po kolacji, zjedzonej w miejscowej restauracji 
oferującej szeroki wachlarz wszelakich dań rybnych, 
oddaliśmy się procesowi regeneracji naszych umę-
czonych podróżą organizmów.

Dnia drugiego po śniadaniu nastąpiła naturalna 
selekcja uczestników wyprawy (śmiech) z podziałem 
na grupę krosową, która skierowała się na ok. 20 km 
trasę obierając za punkt docelowy ruiny zamku 
w Hammershus. Część grupy udała się lokalnym 

rejsem na wyspę Christiansø położoną niedaleko 
(ok. 10 Mm) od Bornholmu, wchodzącą w skład 
małego archipelagu Ertholmene. Inni wybrali wy-
prawę szlakiem biegnącym przy linii brzegowej 
zachwycającym skalistymi fiordami, do oddalo-
nego ok. 7 km Helligdoms klipperne co oznacza 
w tłumaczeniu z duńskiego „sanktuarium skały”, 
z przepięknymi widokami urwistych skalnych kli-
fów, do których prowadziły drewniane pomosty. 
Wieczorem na dziedzińcu naszej bazy noclegowej 
dzieliliśmy się wrażeniami z przebiegu wypraw.

Dzień trzeci to powrót do Nexo szlakami bieg-
nącymi ku środkowi wyspy. Po drodze oglądali-
śmy kościół rotundowy w Østerlars – największy 
i najbardziej znany kościół rotundowy na Born-
holmie. Świątynia jest jedną z największych atrak-
cji wyspy, którą rocznie odwiedza 120.000 go-
ści. Nie łatwo było streścić bezmiar zachwytu 

otaczających nas zabytków architektury oraz róż-
norodności fascynującego krajobrazu.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podzię-
kować uczestnikom wyprawy za wspaniałą atmo-
sferę, jaką tworzył nasz zespół. Za to, że mogliśmy 
liczyć na siebie w różnych chwilach naszej wyprawy, 
za wsparcie. Za to, że po raz kolejny mogłem się 
przekonać, że tworzymy grupę zawodowo i pry-
watnie, nie koniecznie składającą się z osób dzia-
łających w rozproszeniu, ale mogących współpra-
cować w zespole.

Spływ kajakowy W-MOIIBSpływ kajakowy W-MOIIB
18 i 19 lipca 2014 r. nasza Izba zadebiutowała 

nową formą realizacji spływów kajakowych. Tym 
razem, spływ poprzedziło ogniskowe spotkanie 
na polu namiotowym w Tumianach z noclegiem 
pod gołym niebem, w namiotach.

Musimy przyznać, że zaczynają się zawiązywać 
nowe więzi i stałe grupy uczestników spotkań w da-
nych kategoriach, które są otwarte na przyjmowanie 
kolejnych przyjaciół do swojego grona. Słowa mogą 
jedynie w ułamku oddać klimat spotkań dlatego za-
mieściliśmy fotografie, które wizualnie mówią same 
za siebie. Zapraszamy wszystkich członków naszego 
samorządu do udziału w imprezach integracyjnych.

G  K ,  W-MOIIB
Z      . 

D        .

 | W połowie listopada ubr. odbył się III turniej 
kręglowy.

 | Ubiegłoroczny spływ kajakowy, po raz pierwszy trwał dwa dni, a poprzedziło 
go spotkanie przy ognisku.

 | Szósty rajd rowerowy W-MOIIB pierwszy raz przebiegał za granicą Polski. Najmłodsza uczestniczka wyprawy 
liczyła sobie dziesięć wiosen, a najstarszy uczestnik – 77.

 | Na początku grudnia ubr. odbył się pierwszy turniej tenisa stołowego, to nowa 
forma spotkań integracyjnych naszej Izby.

 |
Pod koniec października fani gier karcianych 
mogli zmierzyć się w turnieju brydża.
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Była to pierwsza tego typu impreza w regionie. 
Pięć gwiazdek w nazwie Gali symbolizuje najwyż-
szy standard projektów i budownictwa, bo konkurs 
ma promować dobrą architekturę i dobre wyko-
nanie. Do standardu pięciu gwiazdek nawiązy-
wało również miejsce uroczystości – Filharmonia 
Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Olsztynie. Widownię zapełnili przedstawiciele 
administracji rządowej, samorządowej, parlamen-
tarzyści i posłowie, architekci i inżynierowie.

– Prowincja Warmia i Mazury to nazwa regionu, 
który jest odbierany jako jeden. Gala ma kultywo-
wać jego tożsamość – wyjaśniał cel konkursu arch. 
Mariusz Szafarzyński, przewodniczący Rady War-
mińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

– Na co dzień otacza nas budownictwo – to wi-
dzimy. Dziś możemy poznać ludzi, którzy je two-
rzą. Nagrody są wyrazem szacunku i uznania dla 
wybitnych postaci z naszego środowiska – mówił 
otwierając uroczystość Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. – A nasze środowi-
sko jest liczną armią. Porównując do polskiej armii, 
jest nas nawet więcej. Praca zawodowa inżynie-
rów budownictwa jest ciekawa, ale nade wszystko 

ogromnie odpowiedzialna. Dlatego każdego z nas 
powinien cechować profesjonalizm i zaufanie spo-
łeczeństwa. Wykonując zawód zaufania publicz-
nego, musimy odznaczać się nienaganną postawą 
moralną, przestrzegać reguł ustawowych i kodeksu 
etyki zawodowej.

Gala służy popularyzacji nowych standardów 
w budownictwie, jest formą promowania firm i in-
stytucji, które mają świadomość dobrze wykona-
nej roboty. Do budowlanych rywalizacji zgłaszać 
można było obiekty budowlane lub same procesy 
inwestycyjne (również te dotyczące modernizacji) 

Gala Architektury Prowincjonalnej*****Gala Architektury Prowincjonalnej*****ss i Budownictwa wyłoniła najlepsze realizacje Warmii i Mazur i Budownictwa wyłoniła najlepsze realizacje Warmii i Mazur

D  D  
Kilkanaście budynków na Warmii i Mazurach zostało nagrodzonych złotymi, srebrnymi i brązowymi rzeźbami „Bab Kilkanaście budynków na Warmii i Mazurach zostało nagrodzonych złotymi, srebrnymi i brązowymi rzeźbami „Bab 
z Olsztyna” – jako najlepsze budowy, które zostały zrealizowane w latach 2012-2014. Ogłoszenie wyników i wręcze-z Olsztyna” – jako najlepsze budowy, które zostały zrealizowane w latach 2012-2014. Ogłoszenie wyników i wręcze-
nie nagród odbyło się 12. lutego br., podczas uroczystej Gali Architektury Prowincjonalnej*****nie nagród odbyło się 12. lutego br., podczas uroczystej Gali Architektury Prowincjonalnej*****ss i Budownictwa. i Budownictwa.

 | Nagrodzone obiekty zrealizowane na Warmii i Mazurach w ostatnich trzech latach stanowią piękne ślady 
pozostawione w kształtowanej przez człowieka przestrzeni, czyniąc piękniejszym nasze otoczenie. Dzięki 
temu – wygrywamy wszyscy. Powyżej, pamiątkowe zdjęcie laureatów budowlanych rywalizacji.

 | – Gratuluję wszystkim, nie tylko nagrodzonym, ale i tym, którzy podjęli wyzwanie i stanęli w szranki rywalizacji 
o miano najlepszych. Chylę przed wami czoło, za waszą codzienną pracę – mówił Mariusz Dobrzeniecki, 
przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
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ze wszystkich rodzajów budownictwa. Pod uwagę 
jury brane były m.in.: organizacja i koszty inwesty-
cji, rozwiązania techniczne i technologiczne, jakość 
robót, rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne, 
spełnianie przepisów budowlanych.

Tyle informacji ogólnych, czas na gwóźdź pro-
gramu, czyli na najlepsze budowy z lat 2012-2014. 
Zostały za nie uznane następujące obiekty:

  W kategorii budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne
I miejsce: Przebudowa i rozbudowa budynku 

na osiedlu Dajtki w Olsztynie,
II miejsce: Budynek na Warmii, gm. Dywity,
III miejsce : Dom nad Jeziorem Mokrym w miej-

scowości Zgon.
  W kategorii budownictwo mieszkaniowe 
wielorodzinne
I miejsce: Kamienice mieszkalno-usługowe w El-

blągu na Starym Mieście,
II miejsce: Budynek wielorodzinny z usługami 

i garażem podziemnym w Olsztynie.
  W kategorii budynki użyteczności publicznej
I miejsce: całoroczna infrastruktura sportowo-

-rekreacyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie, 
obszar Plaża Miejska,

II miejsce: Warszawska Przestrzeń Technolo-
giczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 
w Warszawie,

III miejsce: ex aequo budynek biurowo-maga-
zynowy w Gietrzwałdzie i zmiana sposobu użyt-
kowania budynku gospodarczo-garażowego wraz 
z nadbudową i rozbudową na Centrum Biznesu 
w Działdowie.

  W kategorii inne obiekty: zabytkowe, przemy-
słowe, place zabaw
I miejsce: ex aequo adaptacja Przedzam-

cza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku 

Warmińskim i rozbudowa, przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku Starej Kotłowni 
na Warmińsko-Mazurskie Centrum Wystawienni-
cze w Olsztynie,

II miejsce: ex aequo hala tenisowa na terenie 
Warmii i przebudowa i nadbudowa budynku przy 
Placu Rybnym w Olsztynie,

III miejsce: ex aequo stalowo-szklana empora 
w Galerii EL w Elblągu i hala produkcyjna z częścią 
biurową w Elblągu.

  W kategorii obiekty innowacyjne
I miejsce – Budowa elektrowni fotowoltaicznej 

w Olsztynie.
Nagrodzone obiekty można było dokładnie obej-

rzeć w holu Filharmonii, gdzie były wyekspono-
wane tego wieczoru, a do końca lutego zdobiły 
piętro Filharmonii.

Gratulacje i słowa uznania dla organizatorów wy-
razili obecni na uroczystości przedstawiciele władz 
samorządowych każdego szczebla, parlamenta-
rzyści i przedsiębiorcy. List gratulacyjny skierował 
także Andrzej Roch Dobrucki – prezes Polskiej Izby 
Inżynierów, podkreślając dumę z przynależności 
do grupy zawodowej inżynierów i dobrą współpra-
cę bratnich samorządów zawodowych architektów 
i inżynierów budownictwa. Ze słowami podziękowań 
za upiększanie krajobrazu Warmii i Mazur wystąpiła 
Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa, 
dodając „życzę, aby wszystko czego się dotkniecie 
zamieniało się w złoto, a dokładnie w złotą babę”.

Galę współorganizowały Warmińsko-Mazurskie 
Okręgowe Izby Architektów RP i Inżynierów Bu-
downictwa. Patronat honorowy nad imprezą objął 
Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. Sponsorami 
byli: Rockwool Polska, Firma M3 Pachucki Zawadka 
oraz Philips w Polsce. Kolejna Gala – za dwa lata.

T     B  K
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 | Budynek na osiedlu Dajtki  w Olsztynie 
– w kategorii budownictwo mieszkaniowe 
indywidualne.

 | Elektrownia fotowoltaiczna w Olsztynie 
– w kategorii obiekty innowacyjne.

 | Stara Kotłownia przebudowana na Warmińsko-
Mazurskie Centrum Wystawiennicze w Olsztynie 
– w kategorii inne obiekty.

 | Całoroczna infrastruktura sportowo-rekre-
acyjna nad jeziorem Krzywym w Olsztynie, 
obszar Plaża Miejska – w kategorii budynki 
użyteczności publicznej.

 | Kamienice mieszkalno-usługowe na Starym 
Mieście w Elblągu – w kategorii budownictwo 
mieszkaniowe wielorodzinne.

Zdjęcia obiektów pochodzą z archiwów nagrodzonych.

 | A... poza poważnym „budowaniem” był też czas na coś dla duszy. Uroczystość uświetnił bowiem niemal 
godzinny koncert galowy Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej pod dyrekcją Piotra 
Sułkowskiego.
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Hotel Krasicki – bo o nim mowa – to dziś jeden 
z najnowocześniejszych obiektów na Warmii i Ma-
zurach. Potwierdziła to również lutowa Gala Archi-
tektury Prowincjonalnej, podczas której inwesty-
cja została nagrodzona „Złotą babą” w kategorii 
obiektów zabytkowych.

Lidzbark Warmiński ze względu na swoje poło-
żenie i wyjątkowy charakter, nazywany był i jest 
Perłą Warmii. Jego wyjątkowy zabytek – kompleks 

pałacowo-zamkowy składający się z Zamku 
Biskupów Warmińskich oraz Przedzamcza, zyskał 
miano Wawelu Północy. Obiekty te są umiejsco-
wione w miejscu prawdziwie obronnym – na wą-
skim pasie ziemi, oplecionym dwoma rzekami 
– Łyną i Symsarną. Zamek przez niemal 450 lat 
był siedzibą Biskupów Warmińskich, natomiast 
Przedzamcze stanowiło kompleks mieszkalno-
-administracyjny dla dworzan i urzędników bisku-
pich. Współcześnie, na Zamku mieści się Muzeum 
Warmińskie, k tóre promuje niepowtarzal-
ność na skalę Europy tego zabytku architektury 
średniowiecza.

Oba obiekty wymagają stałej konserwacji, ale 
jedynie Zamek, jako obiekt muzealny, pozyskiwał 
i pozyskuje środki na restaurację. Przedzamcze 
przez wiele lat użytkowane niewłaściwie ulegało 
stopniowemu niszczeniu. Szacowany koszt kon-
serwacji przekraczał zdecydowanie możliwości 
samorządu. Do momentu pojawienia się prywat-
nego inwestora, nie wykonywano żadnych prac 
konserwatorskich, poza niezbędnymi naprawami 
związanymi z bezpieczeństwem.

– Przedzamcze, które zaadaptowaliśmy na Ho-
tel, zostało uratowane przed dalszym niszczeniem 
– wyjaśnia cel inwestycji Jacek Rostkowski z Cen-
trum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Zamek” 
na Przedzamczu. – Stanowi ono równie ważne świa-
dectwo historii co Zamek. I właśnie jego uratowa-
nie przed całkowitym zrujnowaniem było naszym 
głównym celem. Drugim, ważnym powodem, była 
promocja regionu. Warmia i Mazury stają się coraz 

bardziej atrakcyjne dla turystów – zarówno pod 
względem krajobrazowym, proponowanych atrakcji, 
jak również bazy turystycznej.

Inwestycja polegała na adaptacji Przedzamcza 
Zamku na Hotel o standardzie czterech gwiazdek. 
Prace, jakie należało wykonać, to takie zaprojek-
towanie obiektu, aby maksymalnie wykorzystać 
wpisaną do rejestru zabytków istniejącą kubaturę. 
Jedyne elementy rozbudowy, jakie można było 
przewidzieć, mieściły się w podziemiach, które 
należało uprzednio odkopać.

Inwestycja trwała niespełna dwa lata, od wyda-
nia pozwolenia na budowę – 2 listopada 2009 r., 
do wydania pozwolenia na użytkowanie – 10 maja 
2011 r. 21 maja 2011 r. salwami armatnimi oficjalnie 
otwarto hotel.

Zakres prac budowlanych obejmował roboty 
konserwatorskie, archeologiczne, renowację stro-
pów drewnianych i szereg robót budowlano-mon-
tażowych od fundamentów po dach oraz urzą-
dzenie terenu wokół przedzamcza. Poszczególne 
pomieszczenia zostały wykończone na podstawie 
narzuconych przez architekta standardów, zgodnie 
z wymogami konserwatora.

Zasadniczym problemem inżynierów była ko-
nieczność wprowadzenia w istniejącym zabytku 
skomplikowanego programu funkcjonalnego ho-
telu. A trzeba koniecznie pokreślić, że obecna po-
wierzchnia obiektu jest prawie dwukrotnie większa 
od powierzchni użytkowej zastanych budynków. 
Z tego powodu, cały zespół sal konferencyjnych, 
SPA z 18 m basenem, sale restauracyjne, winiarnię 

  I n w e s t o r :  Ce n t r u m Ko n f e r e n c y j n o -
Wypoczynkowe Lidzbark Warmiński

  Projekt: Dżus GK Architekci Olsztyn; projek-
tanci: mgr inż arch. Grzegorz Dżus i mgr. inż 
arch. Katarzyna Orzechowska-Dżus (arch.), 
mgr inż. Maciej Paliński i mgr. Inż. Sławomir 
Leleń (konstrukcje), mgr inż. Piotr Łojewski 
i inż. Mirosław Kaim (sanit.), mgr inż. Edmund 
Gierszewski i mgr. inż. Tadeusz Runiewicz (el.) 
oraz mgr inż. Andrzej Farańczuk, mgr inż. Jerzy 
Braczkowski i mgr inż. Piotr Barczyk (tele-
technika)

  G e n e r a l n y  w y k o n a w c a :  „ I ł a w s k i e 
Przedsiębiorstwo Budowlane” Iława

  Kierownik budowy: mgr inż. Daniel Szymczak
  Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jan Budny 

(bud.), inż. Jarosław Kukliński (el.) i inż. Roman 
Przytuła (sanit.)

  Pełnomocnik inwestora: mgr Jacek Rostkowski

 | Zaniedbany wiekowy obiekt został przywrócony do życia w ciągu półtora roku. Na zdjęciu część ekipy odpowiedzialnej za ten fakt (od lewej): Krzysztof Ostrowski – 
dyrektor ds. technicznych IPB Iława, Daniel Szymczak – kierownik budowy; Jacek Rostkowski – pełnomocnik inwestora i Janusz Mucha – dyrektor ds. technicznych 
Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowego „Zamek”.

Adaptacja przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim – jedną z najlepszych budów regionuAdaptacja przedzamcza Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim – jedną z najlepszych budów regionu

Z   Z   
Z połączenia średniowiecznych ruin przedzamcza Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim z nowoczesny-Z połączenia średniowiecznych ruin przedzamcza Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim z nowoczesny-
mi materiałami i rozwiązaniami technicznymi powstał hotel w standardzie czterech gwiazdek. Zdobył liczne mi materiałami i rozwiązaniami technicznymi powstał hotel w standardzie czterech gwiazdek. Zdobył liczne 
nagrody ogólnopolskie i zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy hotel na świecie. Zwyciężyliśmy i my, bowiem nagrody ogólnopolskie i zwyciężył w konkursie na najpiękniejszy hotel na świecie. Zwyciężyliśmy i my, bowiem 
do jego powstania przyczyniła się ekipa naszych Czytelników, inżynierów budownictwa. Gratulacje!do jego powstania przyczyniła się ekipa naszych Czytelników, inżynierów budownictwa. Gratulacje!
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i wiele innych pomieszczeń zdecydowano się spro-
wadzić pod ziemię.

– Bardzo ważną rolę odegrał Maciej Paliński, 
z którym jako architekci przez wiele miesięcy szu-
kaliśmy rozwiązania konstrukcyjnych dla tak nie-
typowego obiektu – mówi Grzegorz Dżus, współ-
autor projektu. – Prace nad samą koncepcją, która 
przeszła przez instytucje opiniujące w Olsztynie, 
Warszawie i Krakowie trwała ponad rok.

No cóż inżynierowie mieli tu nie lada zabawę... 
Działka z jednej strony zamknięta jest fosą zasi-
laną wodami rzeki Symsarny, z drugiej zaś płynie 
Łyna, położona kilka metrów poniżej, co powoduje, 
że pod obiektem znajdują się liczne cieki wodne. 
Z tego powodu ekipa budowlana zastała na placu 
budowy bardzo trudne warunki gruntowo-wodne. 
W pierwszym etapie odkopany został cały pas pod-
ziemi między murem południowym i dziedzińcem, 
na którym po przestropieniu ponownie odtworzono 
brukowaną nawierzchnię.

– Praca była bardzo ciekawa, gdyż mieliśmy 
do czynienia z „tkanką historyczną” – wspomina 
Daniel Szymczak, który kierował budową z ramie-
nia generalnego wykonawcy, Iławskiego Przedsię-
biorstwa Budowlanego z Iławy. – Inwentaryzacja 
obiektu przed projektowaniem opierała się tyl-
ko na założeniach i wcześniejszych szczątkowych 
dokumentacjach. Natomiast w trakcie ręcznego 
odkopywania kondygnacji podziemnych, odkry-
waliśmy nowe pomieszczenia. Spod skuwanych 
tynków wyłaniały się oryginalne otwory okienne. 
Wiązało się to ze zmianami projektu, a nie rzadko, 
ze zmianą funkcjonalną pomieszczeń.

Praca w obiekcie objętym nadzorem konserwa-
torskim wiązała się też z częstym wstrzymywaniem 
prac, w celu przeprowadzenia badań archeologicz-
nych oraz uzgodnienia elementów wykończenio-
wych budynku z urzędem konserwatorskim.

– Największym wyzwaniem było wykonanie czę-
ści basenowej i kuchennej hotelu umiejscowionej 
pod dziedzińcem – opowiada dalej kierownik bu-
dowy. – Musieliśmy wzmocnić fundamenty zabyt-
kowych skrzydeł budynku, które kończyły się dużo 
powyżej projektowanej niecki basenu. Wykonali-
śmy iniekcję ciśnieniową zaczynu cementowego 
w grunt pod fundamentami metodą Jet Grouting.

 | Prace konstrukcyjne poddziedzińca z niecką basenu. Strop żelbetowy typu Cobiax, na zdjęciu widoczne 
są wzmocnienia fundamentów oraz prace konserwatorskie skrzydła barokowego.

 | P r a c e  b u d o w l a n e 
rozpoczęło odkopanie 
i odgruzowanie zasypanych 
podziemi zamku. Wtedy 
odkryto niezwykle cenne 
zabytki, o istnieniu których 
n ie  wiedz iano .  Re l ik ty 
te  zos ta ły  zachowane 
i wkomponowane w wystrój 
wnętrz.
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IPB, jako generalny wykonawca inwestycji, ko-
rzystał z pomocy kilku głównych podwykonawców 
oraz 13. podwykonawców specjalistycznych, którzy 
zajęli się wykonaniem np. posadzek kamiennych, 
prac konserwatorskich części zabytkowych, jak rów-
nież wykonania dużej ilości elementów szklanych 
we wnętrzach, czy specjalnie zaprojektowanych 
wykładzin dywanowych z portretami Kopernika, 
Kromera i Watzenrodego.

– Była to dla mnie bardzo ciekawa i trudna budo-
wa – ocenia Daniel Szymczak, kierownik budowy. 
– Jednak przy wsparciu Krzysztofa Ostrowskiego, 
dyrektora technicznego naszej firmy, pełniącego 
obowiązki szefa kontraktu, udało się zakończyć 
prace w terminie i przy zadowoleniu inwestora.

Efektem końcowym prac projektowych i bu-
dowlanych stało się wybudowanie na powierzch-
ni zabudowy 4.849,9 m² obiektu o następujących 
parametrach: powierzchnia użytkowa: 7.815,30 m2 
i kubatura: 44.000,00 m³. W 122 pokojach 1-, 2-oso-
bowych i apartamentach znajduje się 250 miejsc 
noclegowych. Restauracja i klub nocny pomieszczą 
łącznie blisko 400 osób. Hotel dysponuje siedmio-
ma salami konferencyjnymi, z których największa 
jest przewidziana na 450 gości.

Hotel Krasicki to miejsce, niezwykłe i niepowta-
rzalne nie tylko ze względu na prace budowlane. 
Jako przykłady można wymienić choćby fakt, iż 
znacząca część okładzin kamiennych pochodzi 
z Indii. Uwagę przyciągają zachowane fragmen-
ty oryginalnej konstrukcji np. autentyczny, odre-
staurowany piec hypokaustyczny z XV w. odkryty 
w południowym skrzydle przedzamcza. Ogrze-
wał pomieszczenia przez ok. 200 
lat. Grecki termin hypocau-
sis, łaciński hypocaustum 
oznaczały urządzenia 

ogrzewające od dołu, także pod podłogą. Wspar-
te na niskich słupkach, wypełnione gorącym po-
wietrzem komory, połączone były z paleniskiem 
kanałami. W komorach pieca układano piramidy 
z kamieni – otoczaków, które nagrzewały się pod-
czas palenia. Jest to wynalazek o wręcz antycznej 
metryce. W średniowieczu ewoluowały do formy 
centralnego ogrzewania, głównie na terenach by-
łych prowincji rzymskich.

Od początku istnienia przedzamcza (II poł. 
XIV/I poł. XV wieku) funkcjonowała tam brama 
wjazdowa na dziedziniec, zbudowana na podstawie 
kwadratu 8x8 m. Najniższy poziom wieży, podobnie 
jak poziom przyziemia skrzydła południowego, był 
zasypany przez ok. 500 lat. Na zasypanej Wieży za-
chowały się zdobienia, bardzo rzadkie dla świeckich 
budowli gotyckich. Ściany budynku były malowane 
w poziome pasy czerwone i błękitne. Każdy pas 
obejmował dwie cegły. Kolorystyka nawiązywała 
do barw znajdujących się w herbie biskupstwa. 
Dzięki pracom archeologicznym i szczegółowym 
badaniom udało się określić skład farb roślinnych 
i nasycenie kolorów. W 1807 r. Wieża została ro-
zebrana przez wojska pruskie, które stacjonowa-
ły w Lidzbarku Warmińskim, a podczas adaptacji 
przedzamcza – zrekonstruowana.

Inne ciekawe techniczne rozwiązania zastoso-
wane podczas realizacji tej inwestycji to: stropy 
żelbetowe na dziedzińcu przedzamcza, izolacje 
poziome murów ceglanych wykonane metodą in-
iekcji krystalicznej, izolacje dziedzińca w systemie 
dachu odwróconego o powierzchni 2.300 m2 oraz 
windy panoramiczne z całkowicie przeszklonymi 

szybami i kabinami.
Basen powstał w miejscu, gdzie ar-

cheolodzy znaleźli fragment ło-
dzi z palisadą, do której była 

przycumowana. Łódź okazała się być dużą jed-
nostką pływającą, wykonaną bardzo profesjonal-
nie – ze wszystkimi zasadami sztuki szkutniczej. 
Datowana jest na XII-XIV w. Tak duża rozbieżność 
uniemożliwia określenie jej użytkowników. Kształt 
wskazuje na przynależność zarówno do plemion 
pruskich, jak i Skandynawów bądź rycerzy Zako-
nu Krzyżackiego.

Restauracja umiejscowiona w podziemiach goty-
ckiego skrzydła Przedzamcza, stanowi świadectwo 
doskonałości średniowiecznej architektury. Skle-
pienia, ostańce, strzępia – to tylko część wystroju, 
którą goście mogą podziwiać przekraczając próg 
restauracji. W pierwszej sali, w posadzce odkryte 
zostały fundamenty, wcześniejsze niż XV-wieczne. 
Świadczą one o tym, że w miejscu skrzydła za-
chodniego, już wcześniej znajdowały się budynki 
mieszkalne o kamiennych fundamentach.

Przechodząc między salami restauracji, goście 
stąpają po najstarszym murze z cegły, który odna-
leziono w skrzydle zachodnim. Cegła użyta do po-
stawienia muru ma większe gabaryty niż pozostała, 
z której postawiono mury tego obiektu. Datuje się 
ją na około połowę XIV w.

******
Adaptacja trzech zabytkowych obiektów na wie-

lofunkcyjny hotel kosztowała blisko 59 mln zł, z cze-
go dofinansowanie unijne, z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 
2007-2013, wyniosło ok. 15 mln zł.
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 | N a  r u i n a c h  s t a r e j  w i e ż y 
dobudowano wieżę zegarową 
o wysokości 36m z sześcioma 
p ię t rami  i  obserwator ium 
astronomicznym. Zdobienie, 
które teraz na niej widnieje, 
jest wiernym odwzorowaniem 
średniowiecznego malunku.
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Nowelizacja wnosi szereg zmian ustawy Prawo 
budowlane, dotyczących samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Wprowadza m.in. 
możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia 
budowlane absolwentów studiów wyższych, o ile 
kształcenie prowadzone jest na podstawie umowy 
zawartej między uczelnią a właściwym organem 
samorządu zawodowego, przewidzianej w art. 168 
b ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym.

Wprowadza także możliwość uznania praktyki 
studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej, 
w przypadku, gdy odbywała się ona na studiach 
w zakresie odpowiadającym programowi kształce-
nia opracowanemu z udziałem organu samorządu 
zawodowego. Niestety, jak dotąd Krajowa Rada 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie zawarła 
takiej umowy z żadną uczelnią. Dlatego na razie 
przepis ten nie ma zastosowania.

Ustawa wprowadza nowy podział na specjalno-
ści. Od dnia wejścia w życie ustawy uprawnienia 
budowlane są udzielane w specjalnościach:

  architektonicznej;
  konstrukcyjno-budowlanej;
  inżynieryjnej:
– mostowej,
– drogowej,
– kolejowej,
– hydrotechnicznej,
– wyburzeniowej;

  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
– telekomunikacyjnych,
– cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodo-

ciągowych i kanalizacyjnych,
– elektrycznych i elektroenergetycznych.
W praktyce konsekwencja jest taka, że wprowa-

dzono nową specjalność hydrotechniczną wyodręb-
nioną ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Z szerokiej specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
przewidzianej w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane wydzielono już wcześniej specjalność 
drogową i mostową.

Wiele przepisów zawartych dotychczas w rozpo-
rządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie przeniesiono do ustawy. 
Są tam przepisy dotyczące opłat za postępowanie 
kwalifikacyjne, wynagrodzenia członków komisji 
oraz przeprowadzania egzaminu.

W art. 12 ustawy Prawo budowlane, w którym 
są wymieniane samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, uchylono pkt 7 „rzeczoznawstwo 
budowlane”. Konsekwencją tego jest to, że peł-
nienie funkcji rzeczoznawcy budowlanego nie jest 
już pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie.

Ustawa skraca wymagany okres praktyki za-
wodowej do jednego roku, w przypadku ubiega-
nia się o uprawnienia budowlane do projektowa-
nia i do półtora roku w przypadku ubiegania się 

o uprawnienia budowlane do kierowania robo-
tami.

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się 
o uprawnienia bez ograniczeń do kierowania ro-
botami budowlanymi dla osób z wykształceniem 
pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla 
danej specjalności. Wprowadza również możliwość 
ubiegania się o uprawnienia w ograniczonym za-
kresie do kierowania robotami budowlanymi dla 
osób z wykształceniem pierwszego stopnia na kie-
runku pokrewnym dla danej specjalności. W obu 
przypadkach wymaga się tylko dłuższej, trzyletniej 
praktyki zawodowej.

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się 
o uprawnienia budowlane do kierowania robo-
tami budowlanymi w ograniczonym zakresie 
dla osób posiadających tytuł zawodowy technika 
lub mistrza, albo dyplom potwierdzający kwalifi-
kacje zawodowe w zawodzie nauczanym na po-
ziomie technika, wymagając odpowiednio dłuższej 
praktyki.

Od 10 sierpnia 2014 r. straciło moc 
rozporządzenie Ministra Transportu 
i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie.

W art. 20 ustawy Prawo budowlane zmieniono 
ust. 2 w części dotyczącej osób mogących spraw-
dzać projekty architektoniczno-budowlane. W no-
wym brzmieniu nie ma tam już rzeczoznawcy bu-
dowlanego. Według aktualnego przepisu, projekt 
może sprawdzić osoba posiadająca uprawnienia 
budowlane do projektowania bez ograniczeń w od-
powiedniej specjalności.

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu 
do niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 
r. poz. 768) wprowadziła również szereg zmian 
przepisów ustawy o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów. W związku z tym, że z ustawy wykreślono 
izbę urbanistów zmienił się tytuł ustawy na „usta-
wa o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa”.

Ustawa zmienia zasady przynależności do samo-
rządów zawodowych. Osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie w specjalności 
architektonicznej posiadające decyzję o nadaniu 
uprawnień budowlanych wydaną na podstawie 
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, będą 
musiały zapisać się do izby architektów.

Przepisy dotyczące nadawania tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego wprowadzono do ustawy 
o samorządach zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa.

24 września 2014 r. pod pozycją 1.278 opubli-
kowano w dzienniku ustaw nowe rozporządze-
nie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Rozporządzenie wprowadza ko-
lejne zmiany:

– Likwiduje książkę praktyki i w to miejsce wpro-
wadza oświadczenie osoby kierującej praktyką, po-
twierdzające odbycie praktyki zawodowej. Praktykę 
odbytą przed 10 sierpnia 2014 r. potwierdza książ-
ka praktyki. Osoby, które nie miały wykształcenia 
wyższego, zgodnie z dotychczasowymi przepisami 
nie mogły ubiegać się o nadanie uprawnień budow-
lanych. Dlatego nie rejestrowały książki praktyki. 
Stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest 
następujące: osoby, które uzyskały prawo do ubie-
gania się o uprawnienia budowlane z dniem wej-
ścia w życie ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu 
dostępu do niektórych zawodów regulowanych, 
mogą rozpocząć praktykę zawodową z dniem 10 
sierpnia 2014 r.

– W przypadku, kiedy kierunek ukończonych 
studiów nie jest zgodny z kierunkiem wskazanym 
w rozporządzeniu, organ dokonujący kwalifikacji 
jest zobowiązany zbadać liczbę godzin lub punk-
tów ECTS zajęć kształtujących wiedzę i umiejęt-
ności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.

– Na egzaminie ustnym musi pojawić się jedno 
pytanie, obejmujące część praktyczną, polegającą 
na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiąza-
niu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy 
w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, 
o które kandydat się ubiega.

Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu 
do niektórych zawodów regulowanych nie unie-
ważnia przepisu art. 5 ustawy z 28 lipca 2005 r. 
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 
1364): „Art. 5. W stosunku do osób ubiegających 
się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 
wejścia w życie ustawy uzyskały wykształcenie wy-
magane na podstawie przepisów dotychczasowych 
oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, 
stosuje się przepisy dotychczasowe.”

Wynika z tego, że w stosunku do osób spełniają-
cych powyższe warunki nadal stosuje się przepisy 
dotychczasowe. Technik może uzyskać uprawnie-
nia w ograniczonym zakresie zarówno do projek-
towania, jak i kierowania robotami budowlanymi. 
Inżynier może uzyskać uprawnienia bez ograni-
czeń zarówno do projektowania, jak i kierowania 
robotami budowlanymi. Przepisy obowiązujące 
w roku 2015 stosuje się konsekwentnie w całości, 
włącznie z długością praktyki i zakresem uzyski-
wanych uprawnień.
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  Nowi uprawnieni

23 grudnia 2014 r. odbyła się uroczystość wrę-
czenia uprawnień budowlanych osobom, które 
w sesji jesiennej zdały egzamin na uprawnienia 
budowlane przeprowadzony w dniach 21-28 
listopada 2014 r. Do sesji zostało zakwalifiko-
wanych 147 osób, do egzaminów przystąpiło 
131 osób. Zdawalność egzaminu zanotowano 
na poziomie 75 %, tj. 10 % mniej niż w po-
przedniej sesji. Ceremonii wręczenia decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych po XIV Sesji 
egzaminacyjnej dokonali Mariusz Dobrzeniecki 
– przewodniczący Rady W-MOIIB i Andrzej 
Stasiorowski – przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB.

BK
F . B  W-MOIIB

Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 
energetycznej budynków (Dz. U. z 08.09.2014 r. poz. 
1200) weszła w życie po upływie sześciu miesięcy 
od dnia ogłoszenia. Zaczęła więc obowiązywać 
9 marca 2015 r. Ustawa ta wprowadza zmiany 
w ustawie Prawo budowlane.

I tak w artykule 5 po ust. 2a dodaje się ust. 2b 
w brzmieniu: „W przypadku robót budowlanych po-
legających na dociepleniu budynku, obejmujących 
ponad 25 % powierzchni przegród zewnętrznych 
tego budynku, należy spełnić wymagania minimalne 
dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej 
przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych 
dla przebudowy budynku.”

Ustawa uchyla ustępy 3-15 w art. 5 i art. 51, art. 
52, 55a, art. 63 ust. 2 i 3 oraz 93 pkt 11, czyli prze-
pisy dotyczące charakterystyki energetycznej bu-
dynków. Zagadnienia te będzie regulować ustawa 
o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa uchyla pkt 7 w art. 57 ust. 1. Wynika 
z tego, że kończąc formalnie budowę nie trzeba 
będzie przedstawiać kopii świadectwa charaktery-
styki energetycznej. W art. 62, dotyczącym kontroli 
okresowych, uchyla się przepisy dotyczące kontroli 
kotłów i urządzeń chłodniczych.

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 
Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 
czeka jeszcze na podpis prezydenta i publikację 
w dzienniku ustaw. Wejdzie w życie po upływie 
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Do określonych w art. 20 obowiązków projek-
tanta dopisuje się pkt 1c: „określenie obszaru od-
działywania obiektu.” Zmienia się art. 28 ust. 1 pkt 
1. Decyzja, na podstawie której prowadzi się bu-
dowę nie będzie musiała być ostateczna. Wynika 
z tego, że można będzie przystąpić do wykonywa-
nia decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie 
zasad ogólnych określonych w Kodeksie postępo-

wania administracyjnego. Czyli, jeżeli decyzja jest 
zgodna z wolą wszystkich stron, może być wyko-
nana przed upływem terminu na wniesienie 
odwołania.

Znacznie rozszerza się katalog zwolnień od po-
zwolenia na budowę określony w art. 29. Bez po-
zwolenia na budowę będzie można budować:
1a) wolno stojące budynki mieszkalne jednoro-

dzinne, których obszar oddziaływania mieści 
się w całości na działce lub działkach, na któ-
rych zostały zaprojektowane;

2) wolno stojące parterowe budynki gospodarcze 
w tym garaże, altany oraz przydomowe gan-
ki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba 
tych obiektów na działce nie może przekraczać 
dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

2a) wolno stojące parterowe budynki rekreacji 
indywidualnej, rozumiane jako budynki prze-
znaczone do okresowego wypoczynku, o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba 
tych obiektów na działce nie może przekraczać 
jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

2b) wolno stojące parterowe budynki stacji trans-
formatorowych i kontenerowe stacje transfor-
matorowe o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2c) wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sy-
tuowane na działce, na której znajduje się bu-
dynek mieszkalny lub przeznaczonej pod bu-
downictwo mieszkaniowe, przy czym łączna 
liczba tych wiat na działce nie może przekraczać 
dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki;

3a) zbiorniki bezodpływowe na nieczystości cie-
kłe o pojemności do 10 m3;

6) parterowe budynki o powierzchni zabudowy 
do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego 
utrzymania linii kolejowych, położonych na te-
renach stanowiących własność Skarbu Państwa;

11) zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych 
drogach;

15) przydomowe baseny i oczka wodne o po-
wierzchni do 50 m2;

19a) sieci:
a) elektroenergetyczne obejmujące napięcie zna-

mionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowe,
c) kanalizacyjne,
d) cieplne,
e) telekomunikacyjne;
27) instalacje elektroenergetyczne, wodociągo-

we, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne 
wewnątrz budynku;
W przepisach dotyczących legalizacji samowoli 

budowlanej wprowadzono odwołanie do ordynacji 
podatkowej. Daje to możliwości przewidziane w art. 
67a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Art. 67a. § 1. Organ podatkowy, na wniosek po-
datnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub 
interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozło-
żyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zale-
głości podatkowej wraz z odsetkami za zwło-
kę lub odsetki określone w decyzji, o której 
mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości po-
datkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę pro-
longacyjną. Organem podatkowym jest w tym 
przypadku wojewoda.
Ustawa wprowadza znacznie więcej zmian, o któ-

rych nie wspomniałem.
A  S ,  K  
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Zmiany przepisów prawa, dotyczące procesu budowlanego, które wchodzą w życie w 2015 r.Zmiany przepisów prawa, dotyczące procesu budowlanego, które wchodzą w życie w 2015 r.
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Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz stymulowanie poprawy charakterystyki energe-Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz stymulowanie poprawy charakterystyki energe-
tycznej budynków. To podstawowe cele ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła tycznej budynków. To podstawowe cele ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która weszła 
w życie na początku marca br. Jakie ponadto zmiany wprowadza znowelizowane Prawo budowlane.w życie na początku marca br. Jakie ponadto zmiany wprowadza znowelizowane Prawo budowlane.
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