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ElEktrociEpłownia w olsztyniE

szkolimy się i intEgrujEmy

ĆwiErĆ kadEncji za nami

zmiany w prawiE budowlanym
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 Q Biuro Olsztyn
Plac Konsulatu Polskiego 1 (II piętro)
10-532 Olsztyn
e-mail: wam@piib.org.pl
Czynne : pon.-wt. w godz. 7.00-17.00
środa-czw. w godz. 7.00-17.30
piątki w godz. 7.00-16.00
Porady prawne we czwartki 
w godz. 15.30-17.30

 Q Dyrektor Biura: 
tel. 89 523 76 40 pok. 216 
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl

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

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

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

 Q 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:
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:
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

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Od poprzedniego wydania „Inżyniera Warmii i Mazur” czas 
upłynął nam bardzo pracowicie i to nie tylko w terenie i na bu-
dowach (pogoda sprzyjała w tym roku wyjątkowo), ale przede 
wszystkim w pracach nad nowym statutem samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa. Jest to kwestia szczegól-
nie dla mnie ważna. Od początku mojej pracy na rzecz Izby 
nurtowała mnie sprawa zmian w tym dokumencie i przez 
lata aktywnie działałem w tym kierunku. W tym roku prace 
zostały sfinalizowane i nadszedł czas głosowania. A było to nie-
łatwe zadanie. 19 i 20 czerwca 2015 r. w Warszawie odbył się 
XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Drugiego dnia Zjazdu delegaci zajmowali się – 
właśnie – sprawą statutu. Nie udało się dojść do porozumienia. W związku z tym, 20 sierpnia 
zwołany został II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Polskiej IIB. W czasie obrad delegaci wprowa-
dzili zmiany w statucie PIIB oraz w regulaminach organów krajowych i okręgowych. 94,4 % 
obecnych delegatów było „za” przyjęciem statutu.
Co zatem wnoszą zmiany? Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie można łączyć funkcji w or-
ganach tego samego szczebla. Nie będzie można pełnić równocześnie funkcji przewodniczącego 
jednego z organów okręgowej izby lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego 
pracę pozostałych okręgowych rzeczników z funkcją prezesa lub przewodniczącego jednego 
z organów Krajowej Izby lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, koordynują-
cego pracę pozostałych rzeczników. Uporządkowana została kwestia podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych i szkolenia w zakresie niezbędnym dla należytego wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie i czynności rzeczoznawcy budowlanego. W przedsta-
wionym delegatom projekcie statutu określono także majątki Krajowej Izby oraz okręgowych 
izb, stwierdzając, że stanowią one „w szczególności ich środki finansowe oraz nieruchomości 
i mienie ruchome”. Składam serdeczne podziękowania kolegom delegatom z W-MOIIB, którzy 
bardzo aktywnie brali udział w obradach zjazdowych i, którzy jasno i spójnie prezentowali 
stanowisko W-MOIIB w sprawie statutu.
Okres letni był w Izbie czasem spotkań integracyjnych i wyjazdów szkoleniowych, o których 
piszemy na kolejnych stronach. Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych do czynnego udziału 
w organizowanych przez W-MOIIB wydarzeniach. Te spotkania są wspaniałą okazją do jedno-
czenia środowiska oraz najlepszą reklamą Izby. Zwracam się również z prośbą o podzielenie się 
z redakcją opiniami na temat naszego pisma. Mam nadzieję, Szanowne Koleżanki i Szanowni 
Koledzy, że wskażecie nam nową, dotychczas niepublikowaną tematykę i będziecie z chęcią 
sięgać po kolejne numery „Inżyniera Warmii i Mazur”.

Bądźmy w kontakcie!

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB
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Niemowlęta z uprawnieniami
Niedawno zadzwonił do mnie kolega, przyszły inwestor z prośbą, abym pomógł mu w wyborze dobrego projektan-
ta lub biura projektowego. Powinienem mu powiedzieć: idź do biura projektowego iks czy igrek lub zadzwoń tu czy 
tam. Ja zaś nieopatrznie zapytałem: co to ma być za projekt i jaki ma być zakres planowanej inwestycji. I wtedy się 
zaczęło... Musi to być dobre biuro projektów, ale niedrogie. Projekt powinien uwzględniać wszystkie branże, ale 
być prosty. Żeby miał wszystkie opinie i pozwolenia, ale był wykonany szybko. Hmmm... Odpowiedziałem, zresztą 
zgodnie z prawdą, że nie ma takiego biura projektowego. On poczuł się głęboko rozczarowany i oznajmił, że to nie-
prawda. Na dowód pokazał mi wyniki trzech przetargów, podobnych do jego inwestycji. Niestety miał rację. Wartości 
ofert były zbliżone do ceny pęczka rzodkiewek na pobliskim targowisku.

Na miłość boską, jako inżynierowie jesteśmy za-
grożeniem dla samych siebie zgadzając się na ta-
kie ceny. Jeśli chodzi o inwestorów to podejrze-
wam, że zachwycają się ofertami i oszczędnościami, 
a w szczególności tym, że za cenę Fiata mogą sobie 
kupić Mercedesa. Oczyma wyobraźni widzę jednak 
ostateczny projekt, który można porównać do Daci 
w nadwoziu Kia albo w ogóle nic nie widzę.

Ostatnia deregulacja zawodów zaufania pub-
licznego, w tym zawodu inżyniera budownictwa, 
pogłębia patologię w wykonywaniu samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie i wyrzą-
dza dużo złego dla rynku. Zmiany deregulacyjne, 
a w szczególności obniżenie okresu odbywanej 
praktyki, wymaganej do pełnienia samodzielnej 
funkcji projektanta i kierownika budowy do dwóch 
i pół roku (w tym roku jako asystent projektanta 
i półtora na budowie) spowoduje, że niedługo sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie będą 
mogli wykonywać absolwenci liceów i gimnazjów, 
a może nawet i niemowlaki.

Nie zgadzam się z tym i głośno protestuję. Idzie-
my w kierunku absurdu i sami wpadamy po uszy 
w szambo. I niech mi nikt nie mówi, że po to są ko-
misje kwalifikacyjne, aby odpowiednio sprawdzać 
wiedzę kandydatów. Z całym szacunkiem, nawet 
najlepsza komisja nie jest w stanie sprawdzić wszyst-
kich w trakcie egzaminu. Swój egzamin wspominam 
dziś jak najgorszy horror. Najpierw były pytania 
testowe, których wcześniej nigdzie nie można było 
znaleźć. Nie będę się przyznawał do wieku, ale dość 
powiedzieć, że internet był wówczas dobrem bar-
dzo słabo osiągalnym albo wręcz niedostępnym. 
Potem trzeba było przejść przez pytania ustne z wie-
dzy ogólnej i specjalistycznej, podać różne ustawy 
i rozporządzenia, artykuły i paragrafy, a na koniec 
omówić prowadzoną budowę i projekt.

A dziś... Dziś wystarczy poprawnie wypełnić test 
wykuty na blachę, który jest dostępny za „każdym 
rogiem” oraz zdać egzamin ustny, w czasie którego 
można korzystać z materiałów pomocniczych i tzw. 
pomocy naukowych. Taki egzamin wydaje się być 
bajką. Już zaczynam słyszeć głosy, że to są zazwy-
czaj młodzi inżynierowie i trzeba im pomóc na po-
czątku kariery, a może nawet spojrzeć łagodniej-
szym okiem w trakcie egzaminu. Wyobraźcie sobie 
Państwo taką sytuację: „świeży” absolwent uczel-
ni już jako inżynier trafia na praktykę na budowę 
w okresie zima-lato-zima i przez pół swojej praktyki 
drzemie albo sprawdza palcem zawartość swojego 
nosa, a może – jak się czasami zdarza – w ogóle 
nie jest na budowie. Później pojawia się w biurze 
projektów i przez rok próbuje poznać te wszyst-
kie ustawy, przepisy, rozporządzenia, dyrektywy, 
a za chwilę „idzie” na egzamin. I zrobi wszystko, 

żeby zdać egzamin. Dla pozytywnego wyniku jest 
w stanie poświęcić nawet żonę lub męża.

Niestety, prawda jest taka, że część inżynierów 
po uzyskaniu uprawnień staje się prawdziwym zagro-
żeniem. Niektórzy nie tylko nie mają wiedzy i umiejęt-
ności, ale wydaje się im, że wszystko potrafią. A zda-
rza mi się obserwować również zwykłe chamstwo.

Wmawiano nam kiedyś, że posiadanie upraw-
nień budowlanych to potwierdzenie: rzetelności, 
etyki, uczciwości, wiedzy, doświadczenia. Wydaje 
mi się, że okres 2,5-letni to „trochę” za mało, żeby 
nabyć powyższe cechy. Wprowadzenie „świeżych” 
inżynierów z uprawnieniami na plac budowy, to tak 
jakby dać im prowadzić auto bez świateł w nocy. 
O tym co się może stać, informuje nas już tylko 
wyobraźnia, bo na pewno nie kierowca.

Koniec końców wspomniana wcześniej deregu-
lacja w zakresie zmniejszenia czasu praktyk, skraca 
czas dojścia do zawodu i obniża poprzeczkę trud-
ności egzaminu zawodowego. Spowoduje to ob-
niżenie poziomu pracy i oczywiście przełoży się 
na wartość składanych ofert oraz proponowanych 
cudownych cen, które „nowo upieczeni inżyniero-
wie z uprawnieniami” będą proponowali inwesto-
rom. Inwestorzy zaś – niestety – często w tę moc 
cudownych cen uwierzą.

Oczywiście najczęściej będzie to iluzja, bo dobra 
praca i dobre rozwiązania muszą odpowiednio kosz-
tować a cena uwzględniać wszystkie uwarunkowania 
pracy. Deregulacja spowodowała, że konkurencja 
nie leży w pracy intelektualnej, którą wykonuje in-
żynier a tylko w dumpingowej cenie, która się liczy 
dla inwestora lub zamawiającego. Wnioskuję zatem, 
żeby na egzamin mogli iść już absolwenci liceów 
i gimnazjów, którzy tylko już nie popuszczają w ga-
cie i potrafią odróżnić okno od drzwi. I nawet jakby 
mi dzisiaj zakazali wykonywać zawód nie zmienię 
swojego poglądu i zdania na omawianą deregulację.

Jarosław Kukliński,  
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB 

j.kuklinski@wam.piib.org.pl
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 Q 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 ierde lewic z ,  Cezar y 
Kondratowicz, Rafał Kur, Marianna Kwiatkowska, 
Piotr Narloch, Maciej Nowak, Teresa Siemiątkowska, 
Jerzy Żarkiewicz, Jan Żemajtys.

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

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

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

 Q Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

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

 Q Delegaci na Zjazdy Krajowe
Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław 
Kukliński, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej 
Stasiorowski, Marian Zdunek.
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Tak trzymać drodzy państwo! Wiadomo jednak, 
że nie dzieje się to samo. Poniżej przedstawiamy 
więc krótką relację z tego, co przedstawiciele W-
-MOIIB robili w ostatnim półroczu, by zawód in-
żyniera był postrzegany z szacunkiem i uznaniem.

XIV Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB
A zaczęliśmy – oczywiście – corocznym Zjazdem 

Sprawozdawczym, który odbył się 10 kwietnia, tra-
dycyjnie już w bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Frekwencja dopisała, 
wzięło w nim udział 115 osób ze 160 uprawnionych 
(71,87 %). Nie zabrakło też szacownych gości, przed-
stawicieli władzy, edukacji, świata polityki, organi-
zacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych. W wy-
stąpieniach okolicznościowych zwracili szczególną 
uwagę na dotychczasowe osiągnięcia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa Warmii 
i Mazur, doskonale układającą się współpracę Izby 
z władzami samorządowymi oraz środowiskiem 
architektów.

Zjazd był również okazją do wręczenia dyplo-
mów przyznanych przez Janusza Piechocińskiego 
– Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej 
transformacji. Otrzymali je: Władysław Bielski, Ja-
nusz Nowak, Mariusz Dobrzeniecki, Jan Garliński, 
Wiesława Kędzierska-Niemyjska, Kazimierz Nowi-
cki, Teresa Siemiątkowska, Andrzej Stasiorowski, 

Stanisław Truchan, Marian Zdunek i Jerzy Żarkie-
wicz. Na mocy uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa przyznano również Złote 

i Srebrne Odznaki Honorowe PIIB, które trafiły 
do (złote): Grzegorza Drzycimskiego, Janusza Ha-
rasymczuka, Wiesławy Kędzierskiej-Niemyjskiej, 
Grażyny Skowrońskiej, Jacka Zabielskiego i Jerzego 
Żarkiewicza oraz (srebrne): Marka Aleksiejczuka, 
Elżbiety Bukowskiej i Lilianny Majewskiej-Farjan.

Sprawozdanie z działalności Warmińsko-Mazurskiej OIIB za okres kwiecień-wrzesień `2015

Praca samorządu zawodowego 
Warmii i Mazur
Dotychczasowe osiągnięcia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa Warmii i Mazur są dostrze-
gane i bardzo wysoko oceniane przez władze samorządowe miasta i województwa. Doskonale układają-
cą się współpracę podkreśla zaprzyjaźniona Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Architektów RP.

 | Obrady cieszyły się wysoką frekwencją, co świadczy o świadomym podejściu inżynierów do spraw łączącego 
ich samorządu.

 | Na zdjęciu w środku: Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB z Andrzejem Rochem Dobruckim, 
prezesem PIIB w otoczeniu osób, odznaczonych honorowymi odznakami PIIB.
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Pozostając przy wyróżnieniach, należy odnoto-
wać wręczenie nagród, wytypowanym przez dy-
rekcje szkół, najlepszym uczniom kształcącym się 
na kierunkach technicznych o profilu budowlanym.

Ale najważniejszą była oczywiście merytoryczna 
część Zjazdu. Delegaci otrzymali materiały zjazdowe 
zawierające porządek obrad, sprawozdania z dzia-
łalności organów Izby, sprawozdanie z realizacji 
budżetu w roku 2014 oraz założenia przychodów 
i wydatków na rok 2015, projekty uchwał zjazdo-
wych, sprawozdania z działalności komisji i zespołów 
powołanych przez Radę W-MOIIB oraz informacje 
z szeregu spotkań i wydarzeń, które członkowie or-
ganów W-MOIIB odbyli, reprezentując samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa.

Wszystkie sprawozdania zostały poddane pod 
głosowanie i zostały przyjęte przez delegatów jed-
nogłośnie. Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie 
W-MOIIB za rok 2014. Delegaci przyjęli również 
sprawozdanie finansowe za 2014 rok oraz projekt 
budżetu na rok 2015. W przeprowadzonych tajnych 
wyborach uzupełniających do OROZ W-MOIIB i OSD 
W-MOIIB zostali wybrani: Grzegorz Danilewicz i Ja-
nusz Zalewski na Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej oraz Michał Anzell i Mariusz Tomczuk, 
na członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Spotkanie z inżynierami w Piszu
20 kwietnia w Piszu odbyło się kolejne spotkanie 

z członkami W-MOIIB. Izbę reprezentowali: Marian 
Zdunek, zastępca przewodniczącego Rady i Grze-
gorza Karpa, dyrektora Biura W-MOIIB. Omówi-
liśmy zagadnienia związane z funkcjonowaniem 
W-MOIIB oraz problematykę przestrzegania zasad 
podyktowanych przepisami w zakresie wykony-
wania samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Te ostatnie przedstawili inspektorzy 
Powiatowego INB w Piszu. Członkowie Izby mieli 
możliwość wypowiedzenia się, co ich nurtuje w za-
kresie pełnionych przez nich funkcji projektantów, 

kierowników budów oraz czynności wykonywanych 
w zakresie administracyjnym procesu inwestycyj-
nego. Wszystkie spostrzeżenia i wnioski skrzętnie 
zanotowaliśmy do dyskusji na szczeblu centralnym, 
aby wdrażać w życie oczekiwania naszych człon-
ków. Niestety na spotkanie nie przybyli zaproszeni 
przedstawiciele władz lokalnych.

Bardzo nas cieszy, że atmosfera spotkania była 
bardzo otwarta. Czuliśmy się, jak w gronie do-
brych znajomych za co serdecznie dziękujemy 
uczestnikom.

III Targi Budowlanych WM Expo
24 i 25 kwietnia Warmińsko-Mazurska Izba 

uczestniczyła w trzeciej już edycji Targów Budow-
lanych „Warmia-Mazury Expo” w Ostródzie. Im-
preza ta jest skierowana zarówno do odbiorców 
indywidualnych, jak i klientów biznesowych. Jest 
podzielona na trzy strefy. Jedna, z odnawialnymi 
źródłami energii, prezentująca wszystko co najno-
wocześniejsze w tej dziedzinie: od przydomowych 
elektrowni wiatrowych, po instalacje fotowolta-
iczne. W kolejnej można było obejrzeć prawdzi-
wy pasywny dom, natomiast w trzeciej – strefie 

technologii, najnowocześniejsze rozwiązania dla 
budownictwa. Ponadto specjalnie dla członków 
Izby, organizatorzy przygotowali prelekcję, pod-
czas której wystawcy demonstrowali nowoczesne 
rozwiązania technologiczne.

W drugim dniu Targów wyróżniający się wystaw-
cy otrzymali dyplomy i statuetki. Mariusz Dobrze-
niecki podczas trwania targów udzielał wywiadu 
dla Radia Olsztyn, bezpośrednio transmitującego 
przebieg imprezy. Na targach pojawili się również 
członkowie organów W-MOIIB: Jan Kasprowicz 
i Jacek Zabielski. Bardzo nas cieszy udział w tar-
gach inżynierów – członków naszego samorządu.

XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
19 i 20 czerwca br. w Warszawie odbywał się XIV 

Krajowy Zjazd PIIB. Uczestniczyło w nim prawie 200 
delegatów ze wszystkich izb okręgowych, a także 
posłowie, przedstawiciele administracji państwo-
wej, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych 
samorządów zawodowych. Przedstawiciele z Warmii 
i Mazur aktywnie uczestniczyli w obradach.

Głównym zadaniem uczestników Zjazdu Krajowe-
go było zapoznanie się ze sprawozdaniami organów 

 | Od lewej: Andrzej Roch Dobrucki, Mariusz 
Dobrzeniecki i Janusz Nowak.

 | 24 i 25 kwietnia W-MOIIB uczestniczyła w III edycji Targów Budowlanych WM Expo, które odbyły się 
w Ostródzie. Na zdjęciu (od lewej): Mariusz Dobrzeniecki, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i Jan Kasprowicz – członek Rady W-MOIIB.

 | 20 kwietnia w Piszu odbyło się kolejne spotkanie 
lokalnego środowiska inżynierów z członkami 
W-MOIIB.  | 8 maja świętowaliśmy Dzień Bezpiecznej Budowy
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statutowych Izby i ocena działalności samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa w 2014 r. 
Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium, a Zjazd 
podjął uchwały o zatwierdzeniu wszystkich spra-
wozdań. Przyjęto również zmiany w zasadach go-
spodarki finansowej i zaakceptowano budżet PIIB 
na rok 2016. Jednak najwięcej emocji wzbudził pro-
jekt nowego Statutu PIIB, który opracowała Komisja 
ds. Statutu PIIB. Dokument ten uwzględnia nie tylko 
zmiany związane z wejściem w życie tzw. ustawy 
deregulacyjnej, ale przewiduje nowe rozwiązania, 
które mają uporządkować funkcjonowanie samo-
rządu. Wśród najważniejszych propozycji znalazły 
się w nim: zakaz pełnienia funkcji w organach tego 
samego rodzaju okręgowej i krajowej izby, zmiany 
w zakresie praw i obowiązków członków, a także 
przydzielenie Krajowej Radzie prawa do określenia 
przeznaczenia majątku okręgowych izb w przypad-
ku ich ewentualnej likwidacji. Ta ostatnia kwestia 
wywołała najwięcej wątpliwości wśród delegatów 
niektórych izb. Projekt statutu głosowany w całości 
nie uzyskał niezbędnego poparcia kwalifikowanej 
większości dwóch trzecich głosów. Delegaci zdecy-
dowali, że zmiany tego, najważniejszego dla samo-
rządu zawodowego dokumentu, zostaną przedy-
skutowane na Zjeździe Nadzwyczajnym PIIB, który 
zwołano na 20 sierpnia 2015 r.

Dzień Bezpiecznej Budowy
8 maja na Warmii i Mazurach obchodziliśmy Dzień 

Bezpiecznej Budowy. Z tej okazji Izba uczestniczyła 
w seminarium, którego celem było propagowanie 
odpowiedzialnych i bezpiecznych zachowań na ob-
szarach objętych budową. Wydarzenie, ulokowane 
na terenie Uniwersytetu W-M, skierowane było rów-
nież do studentów, absolwentów, a także do pracow-
ników lokalnych firm branżowych. W trakcie spotkania 
można było wysłuchać wielu prelekcji. A mowa była 
m.in. o nowych wyzwaniach dla dachów płaskich, 
o bezpiecznych praktykach na budowie. Nadinspektor 
Włodzimierz Łabanowski z Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Olsztynie przybliżył działania prewencyjne 
w budownictwie realizowane przez PIP”, starszy in-
spektor pracy Włodzimierz Wiśniewski – też z OIP 
mówił o kontrolach w budownictwie. Zakres BHP 
na budowie omówił Grzegorz Karpa. Było też o bez-
pieczeństwie prowadzenia robót w pasie drogowym 
i o pożarach na placach budowy.

Uroczystości przebiegały pod patronatem Marka 
Wójciaka – Okręgowego Inspektora Pracy oraz Pa-
trona Wspierającego, czyli W-MOIIB. Na zakończe-
nie, dla rozluźnienia atmosfery, wystąpił artystyczny 
zespół rockowy The Second Chance.

Łódzka OIIB z wizytą w Olsztynie
Wyjazdy techniczne cieszą się niesłabnącym zain-

teresowaniem. Po ubiegłorocznej wizycie członków 
W-MOIIB w Łodzi, 2 lipca gościliśmy u siebie z rewizy-
tą grupę blisko 50 członków z Izby łódzkiej. Mariusz 
Dobrzeniecki – przewodniczący Rady W-MOIIB wraz 
Marianem Zdunkiem – zastępcą przewodniczącego 
przywitali gości, życzyli udanego pobytu i zaprosili 
do aktywnego zwiedzania miasta. Spotkaniu towa-
rzyszyła prezentacja multimedialna z informacjami 
na temat prowadzonych przez W-MOIIB wyjazdów 
technicznych, spotkań szkoleniowo-integracyjnych 
i funkcjonowania naszego biura. Kolejnym punktem 
wizyty była prelekcja w sali konferencyjnej Kapi-
tanatu Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel”. 
Krzysztof Śmieciński – dyrektor Wydziału Inwestycji 
Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna wraz z Jarosławem 

Pestą – kierownikiem Zespołu Inżyniera Kontraktu 
oraz Marianem Zdunkiem opowiedzieli o inwesty-
cji zagospodarowania brzegów jeziora Krzywego, 
po czym cała grupa wybrała się na wspólny spacer 
nad wodą. Ostatnim etapem poznawania Olsztyna 
w tym dniu, było zwiedzanie z przewodnikiem histo-
rycznych atrakcji miasta. Drugi dzień wizyty to rejs 
Żeglugą Ostródzko-Elbląską zrewitalizowaną trasą 
Buczyniec – Elbląg. Serdecznie zapraszamy do Ol-
sztyna pozostałe Izby!

II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB
20 sierpnia, kiedy na dobre trwał sezon urlo-

powy w Izbie też było gorąco. Ale, w odróżnieniu 
od urlopów, wcale nie z powodu pogody. W War-
szawie odbywał się II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w czasie 
którego delegaci wprowadzili zmiany w statucie 
PIIB i w regulaminach organów krajowych i okrę-
gowych. Miał on szczególne znaczenie ze względu 
na doniosłość zmian wprowadzanych do podstawo-
wych dokumentów, dotyczących funkcjonowania 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
czyli do statutu oraz do regulaminów organów kra-
jowych i okręgowych.

– Przyjęte dokumenty powinny służyć prawidło-
wemu, spójnemu funkcjonowaniu naszych struktur 

 | 2 lipca gościliśmy w Olsztynie delegację Łódzkiej OIIB.

 | 20 sierpnia odbył się w Warszawie II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB. Na zdjęciu delegacja Warmińsko-
Mazurskiej Izby (od lewej): Jarosław Kukliński, Mariusz Dobrzeniecki, Marian Zdunek i Władysław Bielski.

 | 7 wrześn ia  –  spotkan ie  z  pracownikami 
Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie. Od lewej: 
bryg. mgr inż. Andrzej Górzyński – Komendant 
Miejski PSP, st. kpt. Maciej Hamerski – naczelnik 
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego,  Mariusz 
Dobrzeniecki, Jarosław Kukliński i Maciej Nowak.
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samorządowych, a tym samym umacnianiu naszej 
izby, podnoszeniu prestiżu profesji inżyniera, dbaniu 
o członków naszego samorządu, budowaniu i roz-
wijaniu pozytywnych relacji z naszymi członkami! 
– podkreślił w swoim wystąpieniu Andrzej Roch 
Dobrucki, prezes PIIB. – Statut, jak i regulaminy sta-
nowią ważne wewnętrzne dokumenty samorządu 
inżynierów budownictwa, które mają stymulować 
racjonalne i efektywne działania organów statu-
towych w celu odpowiedzialnego i skutecznego 
realizowania zadań statutowych stojących przed 
całą PIIB, dla dobra interesu publicznego i w tro-
sce o interes środowiska inżynierów budownictwa.

Uczestniczący w Zjeździe delegaci zdecydo-
wali o przyjęciu statutu. 94,4 % delegatów było 
„za”, 3,7 % było przeciwnych i 1,9% wstrzymało 
się od głosu.

Konferencja naukowo-techniczna
Nowoczesne trendy i technologie rozwoju syste-

mów kablowych WN – to temat konferencji, która 
odbyła się 3 i 4 września w Hotelu Anders w Sta-
rych Jabłonkach. Poświęcona była tematom linii 
i systemów kablowych WN. Wzięło w niej udział 
ponad 110 osób, które reprezentowały energetykę 
zawodową i przemysłową, producentów urządzeń 
i kabli, firmy wykonawcze oraz Politechnikę Biało-
stocką i Poznańską. Uczestnicy wysłuchali nastę-
pujących referatów:

– Nowoczesne technologie i trendy rozwoju 
systemów kablowych WN i EWN – prof. dr hab. 
inż. Aleksandra Rakowska, Politechnika Poznańska,

– Kryteria doboru przekroju kabli elektroener-
getycznych WN w zależności od warunków środo-
wiskowych – dr inż. Marcin Sulkowski, Politechnika 
Białostocka,

– Zasada doboru odcinków crosboningu – 
dr inż. Janusz Jakubowski, RWE Stoen Operator 
Warszawa.

Wygłoszonym referatom towarzyszyła ożywiona 
dyskusja merytoryczna.

Druga część obrad odbyła się na terenie Expo 
w Ostródzie, gdzie w specjalnie przygotowanej 
hali była zainstalowana: aparatura pomiarowa wraz 
z mufą 220kV Pfisterera, kablem WN oraz labora-
torium zamontowane na samochodzie do badań 
odbiorczych metodą rezonansu o zmiennej czę-
stotliwości. Dzięki temu uczestnicy mogli wziąć 
udział w wykonaniu próby napięciowej głowicy 
kablowej probierczym systemem rezonansowym 
WRV 83/260 T. Próba polegała na wygenerowa-
niu napięcia o wartości 216 kV i odpowiedniej 

częstotliwości rezonansowej oraz pomiarze wyła-
dowań niezupełnych.

Po zakończeniu próby wysokonapięciowej uczest-
nicy konferencji mieli możliwość zapoznania się 
ze szczegółami technicznymi budowy aparatury 
pomiarowej rezonansowego systemu probierczego 
o zmiennej częstotliwości. Zestaw aparatury pomia-
rowej zamontowany jest na trzyosiowej naczepie 
ciągnika siodłowego o długości 11 m, wysokości 
4 m i masie brutto 34 tony.

Przerywnikiem w dyskusjach technicznych i wymia-
nie poglądów na temat metod pomiarowych stoso-
wanych w badaniach odbiorczych był występ aktora 
Cezarego Pazury i piosenkarki Sabiny Sago Live.

Organizatorami spotkania były firmy: ZUH In-
stalatorstwo i Artykuły Elektryczne Wiśniewski 
z Nidzicy, Pronad z Olsztyna oraz Pfisterer z Oża-
rowa Mazowieckiego. Patronat nad konferencją 
objęli: PIIB, W-MOIIB, SEP i Politechnika Białosto-
cka. Patronat medialny sprawowały „Wiadomości 
Elektrotechniczne”.

Spotkanie z członkami w Nidzicy
7 września odbyło się kolejne z cyklicznych spot-

kań z inżynierami w terenie, tym razem w Nidzicy. 
Z ramienia Izby uczestniczyli w nim Marian Zdunek, 
Jerzy Żarkiewicz i Henryk Sterczewski. Omówio-
no zagadnienia związane z funkcjonowaniem W-
-MOIIB oraz związane z problematyką przestrze-
gania zasad podyktowanych przepisami w zakresie 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Na drugą część spotkania przybyli 
przedstawiciele Władz lokalnych oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy.

Gaudeamus na Uniwersytecie W-M
26 września Wydział Geodezji, Inżynierii Prze-

strzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego obchodził 55-lecie istnienia. Jubile-
usz połączony był z wydziałową inauguracją roku 
akademickiego oraz wręczeniem dyplomów ukoń-
czenia studiów wyższych. Na wydziale odsłonięto 
również tablice pamiątkowe. Podczas uroczystości 
po raz pierwszy przyznano Nagrodę im. prof. Lu-
bomira Włodzimierza Barana. Jej laureatem został 
prof. Aleksander Brzeziński z Politechniki Warszaw-
skiej. Laureat wygłosił wykład, dotyczący teorii ru-
chu obrotowego ziemi i jego związków z geodezją 
i naukami pokrewnymi.

Spotkanie z członkami w Działdowie
5 października odbyło się inżynierskie spotka-

nie w Działdowie. Zaszczycili je swoją obecnością 
Marian Janicki – starosta działdowski i Dariusz Tka-
czuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Działdowie.

***
W tym czasie, kiedy oddawaliśmy to wydanie 

„Inżyniera Warmii i Mazur” do druku odbywały się 
już zapewne kolejne spotkania, świadczące o aktyw-
nych działaniach Izby na rzecz umacniania pozycji 
inżyniera w środowisku. Napiszemy o nich w ko-
lejnym wydaniu gazety.

Relacjonował Grzegorz Karpa,  
dyrektor Biura W-MOIIB

Fot. Archiwum W-MOIIB

 | 3 i 4 wrześna odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne trendy i technologie rozwoju 
systemów kablowych WN”. Izbę reprezentowali: Mariusz Dobrzeniecki i Jarosław Kukliński.

 | Spotkanie terenowe w Działdowie,  które 
zorganizowaliśmy 5 października, zgromadziło 
ponad 20 osób.

 | 8 czerwca odbyło się spotkanie z członkami 
W-MOIIB z Szczytnie, a 7 września w Nidzicy 
(na zdjęciu).

 | 26 września przedstawiciele Izby wzięli udział 
w inauguracji roku akademickiego 2015-2016 
na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej 
i  Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego.
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Doskonalenie zawodowe w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (marzec 2015 r. – wrzesień 2015 r.)

Szkolenie w terenie
Drugi i trzeci kwartał br. w Warmińsko-Mazurskiej OIIB upłynęły zdecydowanie pod znakiem szkoleń w terenie. Roz-
począł je marcowy wyjazd członków na Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury „Budma” do Poznania.

Natomiast 24 i 25 kwietnia nasza Izba była part-
nerem trzeciej edycji Targów Budowlanych „Warmia-
-Mazury Expo” w Ostródzie.

20 maja, dzięki uprzejmości firmy Skanska, nasi 
członkowie mieli okazję odwiedzić teren budowy 

jednego z odcinków linii tramwajowej, realizowanej 
w Olsztynie. Po budowie oprowadzali nas Marek 
Dębski i Grzegorz Orłowski – kierownicy budowy 
oraz Andrzej Leśny – specjalista BHP. Wyciecz-
kę rozpoczęło szkolenie BHP i prezentacja rysu 

historycznego funkcjonowania tramwajów w Ol-
sztynie oraz realizowanego dziś projektu przywró-
cenia ich miastu. Po prelekcji skonfrontowaliśmy 
wiedzę z praktyką. Na placu budowy poznaliśmy 
wiele aspektów technicznych realizacji inwestycji, 
których nie da się dowiedzieć ani z mediów, ani 
nawet zobaczyć przejeżdżając obok.

Kolejny wyjazd, 28 maja, był niepowtarzalną 
okazją przyjrzenia się z bliska pracom na budowie 
Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury 
w Szymanach koło Szczytna. Uczestnicy (blisko 
sto osób w dwóch grupach), oprowadzani przez 
Leszka Krawczyka – prezesa spółki, mogli spojrzeć 
na płytę lotniska z góry – z wieży kontroli lotów, 
obejrzeć od środka budynek Lotniskowej Służby 
Ratowniczo-Gaśniczej, przejechać po pasie starto-
wym i wejść na budowę terminalu pasażerskiego.

W drugiej części dnia, uczestników czekała zgoła 
inna zabawa. Na zaproszenie Sławomira Chmieliń-
skiego – właściciela firmy Novum, mieliśmy moż-
liwość praktycznego zapoznania się z aspektami 
wyposażenia placów zabaw, czyli różnego typu 
zabawek i mebli do kompleksowego wyposaże-
nia placówek edukacyjnych, sal gimnastycznych 
oraz instytucji użyteczności publicznej. Umożliwiła 
to nam wizyta w nowo wybudowanej siedzibie firmy 
Novum w Szczytnie. Przedstawiciele spółki omó-
wili normy, na których opierają się jako producent, 

 | 20 maja br., dzięki uprzejmości firmy Skanska, członkowie W-MOIIB mieli okazję odwiedzić teren budowy jednego z odcinków linii tramwajowej, realizowanej w Olsztynie.

 | 23 czerwca br. grupa członków Izby wyjechała do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie ku końcowi zmierzają prace 
przy budowie Term Warmińskich – kompleksu basenowo-hotelowego, wykorzystującego wody termalne.
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wymogi bezpieczeństwa produktów, certyfikaty, 
oznaczenia i aprobaty techniczne swoich wyrobów. 
W budynku Novum znajduje się również duża część 
wystawiennicza, gdzie zaprezentowane są zarówno 
elementy wyposażenia placów zabaw, jak i przed-
szkoli, czy szkół.

Tegoroczny maj był również „miesiącem bez-
piecznej budowy”. W-MOIIB we współpracy z Okrę-
gowym Inspektorem Pracy w Olsztynie przepro-
wadziła cykl spotkań z zakresu odpowiedzialności 
kadry kierowniczej i pracowników za naruszenia 
przepisów prawa pracy oraz okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy zaistniałych na budowach. 
Szkolenia odbyły się w Olsztynie, Ełku i Elblągu. Izba 
była też partnerem seminarium pod hasłem „Dzień 
Bezpieczna Budowa” (8 maja 2015 r.), którego celem 
było propagowanie odpowiedzialnych i bezpiecz-
nych zachowań na obszarach objętych budową.

Czerwiec natomiast przyniósł wyjazd do Lidzbar-
ka Warmińskiego, gdzie m.in. ku końcowi zmierzają 
prace przy budowie Term Warmińskich – kompleksu 
basenowo-hotelowego, wykorzystującego wody 
termalne. 23 czerwca grupa 40 osób, dzięki uprzej-
mości Starostwa Powiatowego w Lidzbarku War-
mińskim, miała możliwość przyjrzenia się z bliska 
budowie basenów solankowych z gorącymi wodami 
i strefą wellness/spa. Następnym etapem wizyty 
była rozbudowa zakładu Polmlek, gdzie Budimex 
wykonywał pierwszy etap ścian nowo powstającej 
części zakładu metodą szalunku ślizgowego.

***
W pierwszej połowie 2015 r. W-MOIIB prze-

prowadziła 23 szkolenia stacjonarne oraz pięć 
wizyt i wyjazdów technicznych, w których udział 
wzięło – odpowiednio 1.109 i 231 członków Izby. 
Seminaria przygotowują również, na zlecenie W-
-MOIIB, zaprzyjaźnione organizacje techniczne: 
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Ol-
sztynie – szkolenie pt. „Ochrona przeciwporaże-
niowa w sieciach nn oraz SN w świetle przepisów 
normalizacyjnych w eksploatacji, w projektowaniu 
i wykonawstwie”; Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa Oddział w Elblągu – szko-
lenia pt. „Zasady projektowania i wykonywania 
warstw uszczelnień z zastosowaniem geomembran 

w obiektach typu składowiska, wylewiska i zbior-
niki. Warunki techniczne wykonania i odbioru oraz 
podstawowe obliczenia statyczne” oraz „Ustawa 
o wyrobach budowlanych”; Polski Związek Inży-
nierów i Techników Budownictwa Oddział w Ol-
sztynie – szkolenie pt. „Nowoczesny warsztat 
pracy kosztorysanta”.

Od września ruszamy z kolejną porcją wiedzy dla 
naszych członków, zapraszamy serdecznie do udzia-
łu w szkoleniach i seminariach organizowanych 
przez W-MOIIB.

mgr inż. Barbara Pieczyńska,  
przewodnicząca Komisji Ustawicznego 

Doskonalenia Zawodowego W-MOIIB
Fot. W-MOIIB

 | 28 maja br., był niepowtarzalną okazją przyjrzenia się z bliska pracom na budowie Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach koło Szczytna. 
W wyjeździe uczestniczyło blisko sto osób w dwóch grupach.
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Uroczyste obchody Dnia Budowlanych `2015

Z szacunkiem do inżyniera
Doskonała okazja do wymiany poglądów oraz integracji przedstawicieli środowiska budowlanego. Tak można 
ocenić obchody Dnia Budowlanych Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uroczyste spotkanie przedstawicieli środowi-
ska odbyło się 2 października w Hotelu Rydzewski 
w Ełku. A rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady W-MOIIB, refleksyjnym expose, 
w którym odniósł się zarówno do czasów współ-
czesnych budownictwa, jak i historycznych.

– Warmia i Mazury to region, który wciąż się 
rozwija i dlatego warto tu inwestować – zachęcał 
Mariusz Dobrzeniecki. – Obecnie w naszym regio-
nie największe pokłady finansowe inwestuje się 
w budownictwo i na pewno jeszcze przez wiele lat 
ta branża będzie się mocno rozwijała. Warmińsko-
-Mazurska Izba zrzesza wielu specjalistów, którzy 
nie boją się wyzwań, dlatego życzę im wielu inwe-
stycji, nawet tych szalonych.

Później przyszedł czas na wystąpienia i gratu-
lacje zacnych gości. Swoją obecnością obchody 
Dnia Budowlanych zaszczycili: Paweł Papke – po-
seł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wioletta 

Śląska-Zyśk – wicemarszałek Województwa War-
mińsko-Mazurskiego, Halina Zaborowska-Boruch 
– zastępca prezydenta Olsztyna, Artur Urbański – 
zastępca prezydenta Ełku, prof. Zbigniew Walczyk 
– rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Elblągu, prof. Mirosław Krzemieniewski – dziekan 
Wydziału Nauk o Środowisku UW-M w Olsztynie, 
dr Jacek Zabielski – prodziekan Wydziału Geode-
zji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UW-M 
w Olsztynie, doc. Jarosław Niedojadło – dyrektor 
Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Elblągu, Maciej Kotarski – War-
mińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Zbigniew Patalas – skarbnik W-MOIA 
RP, Jan Chojecki – prezes Warmińsko-Mazurskiej 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT w Olsztynie, Mirosław Nicewicz – dyrektor 
Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Tomasz Gosiewski – dyrektor 

Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, 
Wacław Bryżys – prezes Sądu Okręgowego w Ol-
sztynie, Michał Wajda – zastępca Okręgowego In-
spektora Pracy w Olsztynie, Roman Lulis – zastępca 
przewodniczącego Rady Mazowieckiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

W swoich przemówieniach goście życzyli środo-
wisku inżynierów, przede wszystkim, wytrwałości 
w realizacji zamierzonych celów oraz podkreśla-
li znaczenie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie stanowiących zawód zaufania 
publicznego.

– Do inżynierów budownictwa zawsze podcho-
dzę z pokorą i ogromnym szacunkiem – mówiła 
Wioletta Śląska-Zyśk. – W ostatnich latach nasze 
województwo przeszło ogromny rozwój. Z wyko-
rzystaniem środków unijnych, powstały piękne 
inwestycje. Dzięki inżynierom budownictwa nasz 
region jest coraz piękniejszy, bardziej przyjazny 
i ekologiczny. Dziękuję i wszystkiego najlepszego.

W uznaniu zasług poniesionych na rzecz rozwo-
ju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej odznaki 
honorowe przyznane przez wiceprezesa Rady Mi-
nistrów otrzymały: Anna Adamkiewicz, Wiesława 
Maria Kędzierska-Niemyjska, Elżbieta Lasmanowicz 
oraz Benedykt Rogala. Z kolei postanowieniem 
Ministra Gospodarki w uznaniu zasług dla roz-
woju energetyki, Odznaką Honorową „Za zasłu-
gi Dla Energetyki” wyróżniony został Waldemar 
Matysiak. Ceremonii wręczenia odznak dokonali: 
Mariusz Dobrzeniecki, Paweł Papke oraz Wioletta 
Śląska-Zyśk. Na zakończenie oficjalnej części Dnia 
Budowlanych prelekcję na temat układów komuni-
kacyjnych Warszawskiego Węzła Komunikacyjnego 
wraz z obwodnicą Warszawy oraz trasy Via Baltica 
S61 wygłosił Roman Lulis.

Na zakończenie obchodów goście wzięli udział 
w uroczystej kolacji. Atrakcją wieczoru był zaś wy-
stęp Piotra Karpieni – muzyka, który zajął drugie 
miejsce w jednej z edycji telewizyjnego programu 
„Mam Talent”.

oprac. Barbara Klem 
Fot. Archiwum W-MOIIB

 | Uroczyste obchody Dnia Budowlanych warmińsko-mazurski samorząd inżynierów zorganizował 2 października 
w Hotelu Rydzewski w Ełku.

 | Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB, refleksyjnym expose 
rozpoczął świętowanie Dnia Budowlanych.

 | Po uroczystych podziękowaniach i gratulacjach przyszedł czas na nagrody 
i odznaczenia.
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Później to zaczęła się prawdziwa wiosna i lato, 
i mnóstwo spotkań w terenie, na świeżym po-
wietrzu a nade wszystko, jak na Warmię i Ma-
zury przystało... na wodzie. Zatem zapraszamy 
do krótkich relacji z najważniejszych wydarzeń, 
będących – dla niektórych z Czytelników – przy-
pomnieniem mile spędzonych dni, dla innych – 
mam nadzieję zachętą, by w kolejnym roku wziąć 
udział w naszych wyprawach pod hasłem: czas 
pożytecznie i przyjemnie spędzony z Izbą. Zatem 
zapraszam za mną...

Rajdy rowerowe
Pierwsze tegoroczne spotkania na świeżym po-

wietrzu zainaugurowali inżynierowie – rowerzyści. 
23 maja stawili się, co niektórzy nawet wraz z rodzi-
nami, przed siedzibą Izby zaopatrzeni w dwukoło-
we jednoślady napędzane siłami własnych mięśni. 
Celem rajdu było objechanie Jeziora Krzywego 
(Ukiel). Jak na techniczny rajd przystało, jednym 
z punktów postojowych była Słoneczna Polana, 
która przeobraża się w ramach projektu zago-
spodarowania brzegów. Podczas postoju odby-
ła się prelekcja na temat tej inwestycji. Na końcu 
trasy na, mniej i bardziej zmęczonych, uczestników 
czekała kawa i herbatka, i... regenerujące siły, miłe 
gitarowe dźwięki.

Wysiłek jednak okazał się niestraszny, gdyż nie-
spełna miesiąc później 55-osobowa grupa z Ol-
sztyna i Pasymia znów wsiadła na rowery. 20 i 21 
czerwca odbył się I Rajd Rowerowy Szlakami War-
mii i Mazur. Pokonany dystans to 60 km – w wersji 
krótszej i 135 km – dla mieszkających w Olszty-
nie. Nie można pominąć faktu, że najmłodszy 

uczestnik miał dziewięć lat. Wycieczkę, we współ-
pracy z Izbą zorganizował Klub Turystyki Rowe-
rowej 4R przy PTTK w Olsztynie i Miejski Ośrodek 
Kultury w Pasymiu.

Spływ kajakowy Jabłonka-Wielbark
Skoro lato i wakacje zawitały na Warmię i Ma-

zury pora wyruszyć na wodę. Mokre przygody 
członkowie W-M Izby rozpoczęli trzeciego lipca, 
od trzeciej edycji spływu kajakowego. Do wio-
słowej przygody stawiło się 50 osób. Skoro świt, 
o siódmej rano, promienie słoneczne ogrzewające 
namioty (w ramach budownictwa pasywnego – 
uśmiech), zmusiły uczestników do opuszczania 
kwater. Kajaki zostały zwodowane w Jabłonce 
nad jeziorem Omulew. Pogoda dopisała (30 st. C. 
jak na życzenie). Kolejna po drodze, rzeka Omu-
lew zaskoczyła wszystkich nie tylko przepiękną 
przyrodą, ale i niskim stanem wody. Część z osób 
zrezygnowała z pokonania tego „surwiwalowe-
go” odcinka w całości. Następnego dnia poziom 
wody okazał się już życzliwszy dla kajakarzy. 
Ale i tak, trzeba przyznać, ten spływ zaliczymy 
do trudniejszych.

I jeszcze informacja techniczna do „przepłynięcia” 
palcem po mapie: szlak kajakowy rzeki Omulew, 
długość – 43 km, oznakowany, trasa: Jabłonka – Kot 
– Dębowiec – Wesołowo – Wielbark. No i wszystko, 
czekamy na Was latem 2016 r.

I Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie
Mając najpiękniejsze jeziora „pod ręką” aż grze-

chem byłoby ich nie wykorzystać. Stąd pomysł 
samorządu na zorganizowanie pierwszych Regat 

Żeglarskich Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzo-
stwo Polski w klasie Omega. Tak mówimy o mi-
strzostwach Polski, a te odbyły się w sobotę, 15 
sierpnia na Jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. 
W zawodach wystartowało siedem trzyosobowych 
załóg w klasie Omega standard, reprezentujących 
Okręgowe Izby: Pomorską, Mazowiecką, Podkar-
packą, Łódzką, Śląską, Wielkopolską i – rzecz jasna 
– Warmińsko-Mazurską. Ceremonii otwarcia Regat 
dokonał Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący 
Rady W-MOIIB przy udziale członków Rady. Ży-
czył załogom pomyślnych wiatrów i – tradycyjnej 
– stopy wody pod kilem, a gościom – miłych chwil 
spędzonych w Olsztynie.

Po zaciętej rywalizacji, która trwała niemal dzie-
więć godzin, na podium ustawiły się następujące 
załogi:

I miejsce – Pomorska OIIB,
II miejsce – Podkarpacka OIIB,
III miejsce – Mazowiecka OIIB.
Zakończenie Regat odbyło się odebraniem na-

gród i upominków, które wręczyli Piotr Grzymo-
wicz, prezydent Olsztyna i Mariusz Dobrzeniecki 
przy udziale Wacława i Rafała Szukiel – sędziów 
regat, byłych olimpijczyków i wielokrotnych re-
prezentantów Polski.

Zmagania pod żaglami zakończyło spotkanie 
integracyjne z szantowymi rytmami w tle.

III Regaty Żeglarskie W-MOIIB
Tę imprezę większość Czytelników już zapewne 

zna. W tym roku odbyła się bowiem trzecia jej edy-
cja – a mowa o Regatach Żeglarskich Warmińsko-
-Mazurskiej OIIB o Puchar Przewodniczącego Rady 

Wiosenno-letni sezon spotkań integracyjno-szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Na kołach i na wodzie
Czwartą edycją turnieju szachowego i – również – czwartym wydaniem turnieju kręglowe-

go, które odbyły się w marcu tego roku, rozpoczęliśmy wiosenno-letni sezon 
spotkań integracyjno-szkoleniowy naszego samorządu zawodo-

wego. Kolejne spotkanie to kwietniowy turniej 
tenisa stołowego, a później...
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W-MOIIB. W tym roku odbyły się one w sobotę, 
22 sierpnia – oczywiście, jak zwykle – na jeziorze 
Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. W zawodach wystar-
towało dziesięć trzyosobowych załóg w klasie 
Omega standard. Regaty uroczyście rozpoczął 
Mariusz Dobrzeniecki z Haliną Zaborowską-Bo-
ruch, zastępcą prezydenta Olsztyna i Wiesławą Kę-
dzierską-Niemyjską, skarbnikiem Rady W-MOIIB. 
Rywalizacja zakończyła się wynikami:

I miejsce – Tomasz Sikorski, Renata Kozak, Pa-
weł Trzonkowski,

II miejsce – Janusz Pancer, Maciej Wesołowski, 
Jakub Wesołowski, Tadeusz Dubik,

III miejsce – Maciej Paliński, Tomasz Uss, Paweł 
Małachowski.

Zwycięzcy otrzymali nagrody i upominki, a wszy-
scy doskonale się bawili podczas wieczornego 
spotkania integracyjnego.

IV Spływ Kajakowy
Cieszymy się, że członkowie Izby lubią wspólnie 

i aktywnie spędzać wolny czas. 29 sierpnia na po-
żegnanie wakacji, zorganizowany został IV spływ 
kajakowy. Tym razem długość trasy wynosiła tylko 
18 km. Wiodła z miejscowości Ruś, przez Olsztyn 
do elektrowni wodnej koło Wadąga.

Łyna ma źródła w rejonie wsi o tej samej na-
zwie, jej źródliska stanowią rezerwat, gdzie wy-
stępuje ciekawe zjawisko erozji wstecznej. Rzeka 
płynie w kierunku północnym, mijając po drodze 
Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmiński, Bar-
toszyce, Sępopol i wpada do Pregoły na terenie 
Obwodu Kaliningradzkiego. Całkowita długość 
rzeki to 289 km, z czego na terenie Polski mamy 
prawie 200 km. Jest to niezwykle interesujący szlak, 
dający możliwość dowolnego rozbudowania go 
wzdłuż i wszerz. Górny bieg Łyny to wspaniałe 
lasy i jeziora oraz dwa przełomy pozwalające za-
smakować emocji typowych dla spływów rzekami 
górskimi. Trasa od Olsztyna ma wybitne walory 
krajoznawcze, można też ją nazwać szlakiem go-
tyckich zamków i kościołów.

Wycieczka rowerowa
19 września odbyła się ostatnia w tym roku wy-

cieczka rowerowa W-MOIIB, która zyskała nawet na-
zwę własną – „Rowerem wzdłuż brzegu olsztyńskich 
jezior Długiego i Ukiel”. Po wiosennych wyczynach, 
teraz skwituję, że do przejechania było całe nic – 
tylko 18 km. Nad jeziorem Długim był przystanek, 
by wysłuchać prelekcji opisującej przedsięwzięcie 
ratowania jeziora przed jego degradacją. Jesienna 
pogoda była fantastyczna jak na wycieczkę ro-
werową, wszystkim dopisały humory, a na tarasie 
obok kapitanatu można było podelektować się się 
pysznym posiłkiem – to dla ciała i wspaniałymi wi-
dokami – to dla ducha.

***
Po raz kolejny dziękuję wszystkim za spędzenie 

czasu w miłej koleżeńskiej atmosferze. Zachęcam 
pozostałych członków naszej Izby do brania udziału 
w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych, orga-
nizowanych przez nasz samorząd. Do zobaczenia 
na szlakach, wodnych i lądowych, i nie tylko.

relacjonował Jerzy Żarkiewicz,  
przewodniczący Zespołu ds organizacji  

spotkań szkoleniowo-integracyjnych W-MOIIB
Fot. Archiwum W-MOIIB

 | Rajdem rowerowym brzegiem Jeziora Krzywego, w sobotę 23 maja 2015 r. grupa inżynierów z rodzinami – 
miłośników dwóch kółek, rozpoczęła sezon plenerowych spotkań integracyjno-informacyjnych. Cieszymy 
się z Waszego udziału i gratulujemy wytrwałości, szczególnie młodszym uczestnikom naszej wyprawy.

 | Piękne uśmiechy, ale tylko uczestnicy 
wiedzą, jak naprawdę są w tym 
momencie zmęczeni. Wielki szacunek 
– zakwasy miną a wspomnienia 
pozostaną. Jeszcze słowo statystyki: 
najmłodszy uczestnik spływu liczył 
sobie trzy miesiące (czyli jeszcze się 
nie urodził), a najstarszy – 78 lat.

 | Uczestnicy spływu kajakowego z Rusi, przez Olsztyn do Wadąga. Nie tylko budownictwem inżynier żyje, 
dlatego ta wyprawa napełniła wszystkich dawką cudnych emocji przyrodniczych i krajoznawczych.
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 | Izbowy sezon rowerowy zamknęliśmy 19 września 18-kilometrową wycieczką wzdłuż brzegu olsztyńskich jezior Długiego i Ukiel. Do zobaczenia wiosną 2016 r. Czas 
powoli przesiąść się na sanki.

 | W połowie sierpnia W-M Izba zorganizowała po raz pierwszy ogólnopolskie Regaty Żeglarskie 
o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Bardzo dziękujemy żeglarzom i gościom za udział 
w rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze i mamy nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku.

 | Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej  OI IB o Puchar 
Przewodniczącego Rady W-MOIIB weszły już na stałe do kalendarza 
zarówno Izby, jak i mieszkańców Olsztyna. W tym roku inżynierowie 
opanowali roku Jezioro Ukiel w sobotę, 22 sierpnia.
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Działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB

Izba czeka na was
Do kolegów z branży powiedziałbym tak: Komisja Kwalifikacyjna organizuje i prowadzi proces nadawania 
uprawnień budowlanych. Natomiast do wszystkich, ubiegających się o pracę w zawodzie inżyniera, 
tak: ubiegajcie się o otwierającą zawodową drogę kariery „pieczątkę”. KK w tym pomaga.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wykonuje za-
dania określone w art. 12 ust. 3a ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 
z póź. zm.), które brzmią: „3a. Właściwa izba samo-
rządu zawodowego prowadzi postępowanie kwa-
lifikacyjne składające się z dwóch etapów: kwalifi-
kowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako 
odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności 
uprawnień budowlanych, zwanego dalej „kwalifi-
kowaniem” oraz egzaminu ze znajomości procesu 
budowlanego i umiejętności praktycznego zasto-
sowania wiedzy technicznej.”

Przepisy art. 12 i 14 ustawy Prawo budowlane 
określają szczegóły dotyczące postępowania kwa-
lifikacyjnego. O tym, że to właśnie dana okręgowa 
komisja kwalifikacyjna ma wykonywać te zada-
nia wynikające z Prawa budowlanego zdecydował 
ustawodawca w art. 24 ustawy z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

„Art. 24.1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w spra-

wach nadawania uprawnień budowlanych, zwane 
dalej postępowaniami kwalifikacyjnymi;

2) przeprowadza egzaminy w sprawach nadawa-
nia uprawnień budowlanych i wydaje decyzje o na-
daniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9;

4) przesyła decyzję o nadaniu uprawnień budow-
lanych do okręgowej rady izby oraz do centralnego 
rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. 
a ustawy – Prawo budowlane;

5) prowadzi rejestr osób, którym nadała upraw-
nienia budowlane;

6) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy prze-
prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych;

7) sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscy-
plinarnego w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej członków okręgowej izby architektów 
oraz inżynierów budownictwa;

8) składa sprawozdania ze swojej działalno-
ści okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.

2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwali-
fikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

3. (uchylony).”
Uchylone punkt 3 w ustępie 1 i ustęp 3 zostały 

wykreślone w związku z likwidacją samorządu za-
wodowego urbanistów.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, jak każdy inny 
organ administracji publicznej prowadzi postępo-
wania administracyjne z wykorzystaniem Kodek-
su Postępowania administracyjnego. Od decyzji 
wydanej przez OKK o nadaniu, czy też o odmowie 
nadania uprawnień budowlanych służy odwołanie 
do organu drugiej instancji, czyli Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej. Zgodnie z Kpa, jeżeli odwołanie 
zostało złożone w terminie przez stronę, organ 
odwoławczy może decyzję utrzymać, uchylić i sam 
orzec albo uchylić i przekazać do ponownego roz-
poznania. Na decyzje wydane przez organ drugiej 
instancji, które są ostateczne, służy skarga do Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego, w tym przy-
padku w Warszawie.

Zgodnie z art. 113 § 2 Kodeksu Postępowania 
Administracyjnego: „§ 2. Organ, który wydał de-
cyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żąda-
nie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości 
co do treści decyzji.” W przeszłości zdarzało się, 
że na tej podstawie wyjaśniano zakres uprawnień 

budowlanych. Zgodnie z utrwalonym orzeczni-
ctwem sądów administracyjnych nie można w tym 
trybie interpretować prawa. Organ, który wydał 
tę decyzję, może wyjaśnić tylko sformułowania, 
których w niej użył.

Obowiązek wyjaśniania zakresu uprawnień bu-
dowlanych został określony w regulaminie Okręgo-
wych Komisji Kwalifikacyjnych. Nie jest to obowiązek 
ustawowy. Nie można w związku z tym wydać po-
stanowienia, na które służy zażalenie. Wyjaśnienie 
zakresu uprawnień budowlanych następuje w formie 
pisma. Nie jest ono wiążące dla organów admini-
stracji publicznej, które mają, określony w ustawie 
Prawo budowlane, obowiązek sprawdzania zakresu 
uprawnień osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.

W regulaminie Okręgowych Komisji kwalifikacyj-
nych uchwalonym przez Krajowy Zjazd Samorządu 
Zawodowego Inżynierów Budownictwa wpisano 
zadania określone w art. 24 ustawy o o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. Dodatkowo wpisano obowiązek 
wyjaśniania wątpliwości co do treści uprawnień 
budowlanych.

Andrzej Stasiorowski,  
przewodniczący Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej W-MOIIB
Fot. W-MOIIB

 | Ceremonia wręczenia uprawnień budowlanych odbyła się 23 czerwca br. Po uroczystym 
ślubowaniu i odebraniu uprawnień z rąk przedstawicieli organów W-M Izby był czas 
na gratulacje i pamiątkowe zdjęcie „nowoupieczonych” inżynierów.

 | W  p o ł o w i e  m a j a  r o z p o c z ę ł a 
s ię  wiosenna ses ja  egzaminów 
n a  u p r a w n i e n i a  b u d o w l a n e 
w Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Była 
to 25 sesja egzaminacyjna, największa 
od powstania Izby. Do egzaminów 
w tej sesji przystąpiły 164 osoby, 
132 osiągnęły wynik pozytywny, 
co stanowi ok. 19,5%. Dotychczas 
OKK W-MOIIB nadała łącznie 1.961 
uprawnień budowlanych.  Ses ja 
zimowa będzie trwała od 20 do 27 
listopada 2015 r.
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Odpowiedzialność zawodowa członków izby inżynierów budownictwa

W trosce o inżyniera
Samorząd zawodowy, jakim jest PIIB, zrzeszający ponad 100 tys. inżynierów, posiadających uprawnienia do pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ma za zadanie, jako jeden z 14 podstawowych ustawowych obo-
wiązków, prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej swoich członków.

Odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie i posiadające odpowied-
nie do wykonywanych funkcji uprawnienia budow-
lane. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie uważana jest działalność związana 
z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych 
lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architek-
tonicznych i technicznych oraz techniczno-organiza-
cyjnych, a w szczególności działalność obejmująca:
– projektowanie, sprawdzanie projektów archi-

tektoniczno-budowlanych i sprawowanie nad-
zoru autorskiego;

– kierowanie budową lub innymi robotami bu-
dowlanymi;

– kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych 
elementów budowlanych oraz nadzór i kon-
trolę techniczną wytwarzania tych elementów;

– wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
– sprawowanie kontroli technicznej utrzymania 

obiektów budowlanych.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

określone w pkt. 1-5, mogą wykonywać wyłącznie 
osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową, dostosowane 
do rodzaju, stopnia skomplikowania działalno-
ści i innych wymagań związanych z wykonywa-
ną funkcją, stwierdzone decyzją (uprawnieniami 
budowlanymi) wydaną przez organ samorządu 
zawodowego. Warunkiem uzyskania uprawnień 
budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości 
procesu budowlanego oraz umiejętności praktycz-
nego zastosowania wiedzy technicznej.

Zakres odpowiedzialności za wykonywanie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
został określony w art. 12 ust. 6 ustawy. Osoby wy-
konujące samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych 
funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz za należytą staranność w wyko-
nywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpie-
czeństwo i jakość.

Zgodnie z art. 95 Prawa budowlanego odpowie-
dzialności zawodowej w budownictwie podlegają 
osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie które:
– dopuściły się występków określonych w art. 90 

i 91 ustawy Prawo budowlane lub wykroczeń 
określonych w art. 92 i 93 w.w. ustawy;

– wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spo-
wodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo 
znaczne szkody materialne;

– nie spełniają lub spełniają niedbale obowiązki;
– uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego 

lub lub wykonują niedbale obowiązki wynika-
jące z pełnienia tego nadzoru.
Odpowiedzialności zawodowej podlegają rów-

nież te osoby, które zostały ukarane np. przez sąd 

powszechny w postępowaniu cywilno-prawnym 
lub przez organy nadzoru budowlanego w związku 
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie. W przypadku zaistnienia w.w. 
okoliczności powodujących odpowiedzialność za-
wodową osób, których one dotyczą, właściwy organ 
samorządu zawodowego, tj. Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej, zobowiązany jest 
do bezzwłocznego wszczęcia i prowadzenia zgodnie 
z przepisami Kodeksu postępowania administra-
cyjnego postępowania wyjaśniającego z urzędu, 
po otrzymaniu informacji o wystąpieniu takich oko-
liczności w stosunku do konkretnego członka izby.

Postępowania wyjaśniające OROZ wszczyna rów-
nież na wniosek organu nadzoru budowlanego 
(Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego) 
właściwego dla miejsca popełnienia czynu karalne-
go lub stwierdzającego popełnienie takiego czynu. 
Działanie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej może być spowodowane także wnioskiem lub 
skargą uzyskaną od osób trzecich.

Z rejestru otrzymanych spraw – odnotowano, 
iż PINB lub WINB zwracał się o wszczęcie spra-
wy w przypadkach, kiedy naruszone zostało Pra-
wo budowlane lub nastąpiły istotne odstępstwa 
od projektu w trakcie realizacji robót budowlanych. 
Przewinienia w większości przypadków dotyczyły 
prowadzenia robót budowlanych niezgodnie z za-
twierdzonymi projektami i niedbale prowadzonej 
dokumentacji budowy lub jej braku. Polegały one 
np. na zmianach: geometrii konstrukcji dachu, wy-
miarów otworów w elewacjach, usytuowaniu bu-
dynku lub trasy przebiegu mediów na działce czy 
też przesunięciu ścian.

Nie zawsze były to błędy techniczne i niejedno-
krotnie uprzednio przy zastosowaniu właściwych 
procedur mogłyby być bez problemu wyelimino-
wane lub zalegalizowane. Najwięcej spraw doty-
czyło kierowników budów, oskarżeni w następnej 
kolejności projektanci i inspektorzy nadzoru, coraz 
więcej skarg dotyczy osób sporządzających pro-
tokoły z kontroli technicznych dotyczących utrzy-
mania obiektów budowlanych.

W przeważającej części przypadków Rzecznik 
wszczynał postępowania wyjaśniające na wnio-
sek PINB lub WINB, pozostała część – z urzędu 
na skutek wniosku, skargi czy informacji uzyska-
nych od osób trzecich, przykładowo od wspólnot 
mieszkaniowych i inwestorów.

W sprawach odpowiedzialności zawodowej, poza 
skargą odnośnie sporządzonego protokołu z kon-
troli technicznej i nierzetelnie sporządzonej opinii 
technicznej, pozostałe dotyczyły przede wszystkim 
przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień bu-
dowlanych głównie przez projektantów, nierzetel-
nego wypełnienia obowiązków przez kierowników 
budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego 
oraz nieprawidłowego prowadzenia dokumenta-
cji budowy przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Najczęściej miały one 
miejsce przy realizacji budynków jednorodzinnych 
oraz innych niewielkich obiektów.

Zgodnie z art. 98 obowiązującej ustawy Prawo 
budowlane w sprawach odpowiedzialności zawo-
dowej w budownictwie orzekają organy samorządu 
zawodowego. Według art. 26 pkt. 1 ustawy z 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych archi-
tektów oraz inżynierów budownictwa(t.j. z 2014 r. 
poz. 1946) OROZ prowadzi postępowania wyjaś-
niające, jest odpowiedzialny za zgodny z prawem 
przebieg tego postępowania oraz sprawuje funkcje 
oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzial-
ności zawodowej członków okręgowej izby.

Powyższe wskazuje, że tylko OROZ może być 
oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym od-
powiedzialności zawodowej przed Okręgowym 
Sądem Dyscyplinarnym. Oznacza to także, że jest 
on powołany do przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej po rozpoznaniu sprawy wydaje decyzję 
o umorzeniu postępowania lub sporządza wniosek 
o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscypli-
narnym, a w przypadku stwierdzenia, że jakiś czyn 
wyczerpuje znamiona przestępstwa lub wykrocze-
nia zawiadamia właściwe organy np. prokuraturę.

Wykonywanie szeregu funkcji w budownictwie 
wymaga w Polsce posiadania uprawnień budowla-
nych. Dotyczy to prac wymagających umiejętności 
fachowej oceny zjawisk technicznych lub samo-
dzielnego rozwiązywania zagadnień architekto-
nicznych, technicznych i organizacyjnych. Jednak 
od osób sprawujących te funkcje wymaga się, aby 
wykonywały je zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
z należytą starannością.

Rośnie liczba spraw skierowanych do rzecznika, 
a wystarczyłoby nieco więcej staranności i uwagi, 
aby ich uniknąć. Tendencję wzrostową wykazuje 
również ilość przekazanych wniosków o ukaranie 
osób pełniących funkcje techniczne w budownictwie 
przez organy nadzoru budowlanego.

W 2014 r. na 22 wszczęte przez Rzecznika postępo-
wania, 17 było podyktowane wnioskami Powiatowe-
go lub WINB (najczęściej w wyniku przeprowadzonej 
kontroli następuje stwierdzenie naruszenia prawa).

Z analizy wszczętych postępowań wyjaśniających 
wynika, iż konieczność wnioskowania o ukaranie 
członków izby występuje głównie w przypadkach 
niedokładnego, niedbałego lub niejednokrotnie 
złego wykonywania przez nich zadań lub przyjętych 
obowiązków. W takich okolicznościach Rzecznik, nie 
zawsze może działać jako obrońca członków izby 
inżynierów. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
inżynierów i techników stoi na straży przestrzegania 
obowiązującego w budownictwie prawa.

Halina Wasilczuk,  
rzecznik koordynator 

W-MOIIB
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O planach budowy w Olsztynie elektrociepłowni opalanej paliwem z odpadów komunalnych  
mówi Konrad Nowak, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie

Z wysypiska do kaloryferów
Zacznijmy podróżą do przyszłości. Mamy po-

czątek roku 2020. W Olsztynie pracuje „pełną 
parą” nowoczesna elektrociepłownia opalana 
paliwem, pochodzącym z przekształcania od-
padów komunalnych...

...Zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwo ener-
getyczne i komfort korzystania z ciepła systemo-
wego z zachowaniem rygorystycznych wymogów 
ochrony środowiska. Rozwiązuje również prob-
lem utylizacji odpadów komunalnych z całego 
regionu Warmii i Mazur. Uwzględniając najnow-
sze technologie ochrony środowiska, przyczy-
nia się do poprawy jakości powietrza w mieście. 
Gwarantuje nowe miejsca pracy, a przy jej budo-
wie zatrudnione były lokalne firmy. Miasto szczyci 
się nowoczesną inwestycją, na miarę innych naj-
bardziej rozwiniętych państw.

Plany piękne i na dodatek, jak najbardziej, re-
alne. Wypada tylko pogratulować. Mówimy 
oczywiście o przedsięwzięciu, realizowanym 
przez olsztyński MPEC, jakim jest budowa in-
stalacji termicznego przekształcania frakcji 
palnej powstałej w wyniku przetworzenia od-
padów komunalnych. Stąd wynikła potrzeba 
takiej inwestycji?

MaMy w mieście dwa źródła ciepła: miejską 
Ciepłownię Kortowo, pokrywającą zapotrze-
bowanie rynku w 60 % i elektrociepłownię, 
będącą własnością koncernu Michelin. Kilka 
lat temu władze fabryki opon poinformowały, 
że docelowo nie będą gwarantować dostaw 
ciepła na potrzeby miejskie. Stąd powstała 
konieczność budowy. Oczywiście, niemożliwe 
jest, by w tak krótkim czasie powstała nowa 
ciepłownia, dlatego planujemy budowę i ne-
gocjujemy z koncernem wydłużenie terminu, 
może nawet do końca 2020 r.

To, w jakim kierunku Olsztyn powinien iść z pro-
dukcją ciepła, rozważaliście już od wielu lat. 
Brany był pod uwagę blok gazowy, gdzie ciepło 
byłoby produktem ubocznym przy produkcji 
energii elektrycznej. Rozważaliście koncepcję 
pozostania przy węglu. To zaistniała sytua-
cja zmusiła was do nowych, szybkich decyzji?

Każde z powyższych rozwiązań miało minu-
sy. Najpierw ceny energii elektrycznej spadły 
do historycznie niskiego poziomu, a następnie 
załamał się system wsparcia dla kogeneracji ga-
zowej. Kotłownie węglowe wiązały się z dość 
wysokimi nakładami inwestycyjnymi, ze wzglę-
du na dostosowanie ich do norm, wynikających 
z wymagań ochrony środowiska. W międzycza-
sie, natomiast, weszła w życie ustawa, doty-
cząca zagospodarowania odpadów komunal-

nych. Gminy stały się właścicielami odpadów 
i to na nie spadł obowiązek ich unieszkodliwie-
nia. Niektóre miasta poszły w kierunku budo-
wy spalarni. Olsztyn też rozważał taką koncep-
cję, jednak zdecydowano o budowie instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów (MBT). Instalacje tego typu przetwa-
rzają zmieszane odpady komunalne w paliwo 
alternatywne. To jednak nie kończy problemu 
z odpadami, bowiem paliwo alternatywne jest 
nadal odpadem, który musi być unieszkodli-
wiony. Województwo warmińsko-mazurskie 
wytwarza takiego paliwa ok. 100 tys. ton rocz-
nie. Dla takiej ilości warto zbudować instalację 
do termicznego wykorzystania paliwa alterna-
tywnego czyli tzw. RDF-u. Dodam, że inspira-
cją był też dla nas model skandynawski, gdzie 
w każdym mieście powyżej 100 tys. miesz-
kańców i, w którym funkcjonuje miejska sieć 
ciepłownicza, buduje się elektrociepłownicze 
spalarnie odpadów w celu ich jak najbardziej 
racjonalnego wykorzystania.

W tym momencie należy już przybliżyć szczegóły 
mającej powstać elektrociepłowni. Zacznijmy 
od tego, gdzie będzie wybudowana?

wybór lokalizacji został poprzedzony szczegó-
łowymi analizami technicznymi, określającymi 
możliwość prawidłowego funkcjonowania ca-
łego miejskiego systemu ciepłowniczego. Przy 
wyborze działki braliśmy pod uwagę zarówno 
aspekty środowiskowe, jak i społeczne, tech-
niczne oraz finansowe. Od lutego 2012 r. MPEC 
jest posiadaczem działki o pow. 7,45 ha przy ul. 
Lubelskiej w Olsztynie. Teren ogranicza od zacho-
du linia kolejowa, od południa i wschodu – drogi 
dojazdowe do Michelin, a od północy – plano-
wana obwodnica miasta.

I szczegóły techniczne...
Przyjęte dla budowy instalacji rozwiązanie tech-
niczne, bazuje na technologii kotła rusztowe-
go spalającego ok. 100 tys. ton RDF-u rocznie 
o średniej kaloryczności ok. 13,5 MJ/kg. Pole 
pracy kotła zawiera się w przedziale pomiędzy 
11 a 16 MJ/kg, a więc jest to rozwiązanie dedy-
kowane dla uprzednio przetworzonych odpadów 
komunalnych. Instalacja będzie składała się z kilku 
obiektów. Głównym będzie, oczywiście, budynek 
elektrociepłowni wraz z instalacjami oczyszczania 
i odprowadzania spalin. W budynku maszynowni, 
będzie się mieścić turbina parowa wraz z urzą-
dzeniami i instalacjami pomocniczymi i kotłownia 
rezerwowo-szczytowa. Kolejna zabudowa stano-
wi nastawnię blokową z rozdzielnią elektryczną. 
Będzie jeszcze komin, punkt przyjęcia i rozładun-
ku paliwa, bunkier zasypowy RDF-u i podawanie 
paliwa do procesu wraz z instalacjami zagospo-
darowania odpadów paleniskowych. Budowa ww. 
obiektów wraz z montażem głównych urządzeń 
przebiegać będzie równocześnie. Dodatkowym 
komponentem instalacji będą gazowe kotły szczy-
towo- rezerwowe.

No właśnie, terminy. Jak, na dziś, można ująć tę in-
westycję w daty?

Inwestycja realizowana jest w formule partner-
stwa publiczno-prywatnego. Wybór partnera 
prywatnego ma nastąpić najpóźniej do końca 
pierwszej połowy przyszłego roku. Jednym 
z najistotniejszych działań, z punktu widzenia 
przebiegu procesu inwestycyjnego, jest uzyska-
nie prawomocnej decyzji środowiskowej, która 
determinuje tempo prac przygotowawczych. 
Harmonogram zakłada, iż uzyskanie decyzji śro-
dowiskowej powinno zbiec się z czasem wyło-
nienia Partnera Prywatnego. Po dokonaniu wy-
boru Partnera Prywatnego i podpisaniu umowy 
o PPP zostanie zawiązana Spółka PPP, do której 
Partner Prywatny wniesie wkłady kapitałowe, 
a MPEC grunt przy ul. Lubelskiej oraz miej-
ską Ciepłownię w Kotrowie. Następnie Partner 
Prywatny prowadził będzie prace projektowe, 
co powinno zająć ok. pół roku. Zakłada się, iż 
prawomocne pozwolenie na budowę uzyska-
ne będzie na początku 2017 r., po czym bez-
zwłocznie Partner Prywatny przystąpi do or-
ganizacji prac budowlanych. Okres budowy 
(wraz z rozruchami próbnymi) nie powinien 
zająć więcej niż 30 miesięcy. Pod koniec roku 
2019 planowane jest uruchomienie Instalacji, 

 | –  Mam nadz ie ję ,  że  społeczeństwo 
polskie dojrzało do tego, by zrozumieć, iż 
współczesne spalarnie paliwa z odpadów 
to bardzo dobre i jedne z najczystszych 
instalacji, jakie można sobie wyobrazić – 
mówi Konrad Nowak, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Olsztynie. – Normy środowiskowe, które 
się na nich wymusza, powodują, że nie 
ma czystszego źródła wytwarzania energii 
z paliw stałych.
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Ciepło uzyskane ze spalenia paliwa od-
padowego pozwoli na zaspokojenie po-
trzeb 30% odbiorców przyłączonych do 
sieci miejskiej.
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a osiągnięcie pełnej zdolności produkcyjnej 
nastąpi do końca pierwszego kwartału 2020 r.
Budowa nowej instalacji będzie wymagała wy-
konania następujących prac:
– wykopów pod projektowane obiekty,
– robót żelbetowych przy budowie fundamen-

tów, ław fundamentowych, konstrukcji żelbe-
towych kanałów, posadzek, itp. dla projekto-
wanych obiektów,

– montażu konstrukcji stalowej budynku głów-
nego nowego bloku oraz konstrukcji obiektów 
towarzyszących i pomocniczych,

– robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i wy-
kończeniowych w realizowanych obiektach oraz 
dróg dojazdowych do realizowanych obiektów,

– montażu urządzeń i wyposażenia technologicz-
nego w realizowanych obiektach,

– budowy tras estakad rurociągów.
wszystKIe te prace w dużej mierze mogą być 
realizowane przez lokalnych i kompetentnych 
wykonawców.
Jak już powiedziałem, do spółki PPP zostanie 
wniesiona również Ciepłownia Kortowo, która 
wymaga znacznej modernizacji związanej z wy-
eksploatowaniem oraz wymogami ochrony śro-
dowiska. Przebudowane będą kotły na ściany 
szczelne, rozbudowana zostanie instalacja oczysz-
czania spalin do poziomu wymaganego przez IED. 
Dzięki temu zakład będzie funkcjonować przez 
kolejne lata i bardzo dużą część ciepła będziemy 
nadal wytwarzać z węgla.
na KonIec wypada jeszcze wspomnieć o trwa-
jącej kampanii promocyjnej, która przebiega 
pod hasłem Dobra Energia Olsztyna i ma na celu 
przybliżyć mieszkańcom projekt i korzyści z nie-
go wynikające.
dodatKowe Informacje – na stronIe ProjeKtu 
www.ec.olsztyn.Pl

Życzę powodzenia w realizacji tak odważnej in-
westycji i dziękuję za rozmowę.

Barbara Klem
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Teren przeznaczony pod inwestycję jest pozbawiony wysokiej zieleni. Stąd, elementem przewodnim jest źdźbło 
trawy, symbolizujące z jednej strony niezwykłą wiotkość i delikatność, a z drugiej – niezwykłą siłę przetrwania. 
Elementy instalacji stanowią szare, nieregularne wielościany, kojarzące się zarówno z nowoczesną cywilizacją 
(beton), jak i z naturą (kamień). Elewacje są poprzecinane dynamicznymi zielonymi wcięciami, przywodzącymi 
na myśl źdźbła traw. Kominy zostały zamknięte w drewnianych skrzyniach stanowiąc uzupełnienie zieleni 
wysokiej. Część biurowa została zaprojektowana jako przeszklony prostopadłościan, zawieszony nad ziemią.

Głównym założeniem projektu było rozbicie bryły głównej oraz uporządkowanie budynków poprzez nadanie 
im jednolitego wyglądu. Ideę tę spełnia zastosowanie odpowiednich materiałów: betonu architektonicznego, 
wysokorefleksyjnego szkła chroniącego przez słońcem, elementów z naturalnego dębu, a także listew LED 
w poziomych i pionowych przecięciach bryły. Konstrukcja biurowca bazuje na żelbetonie, którą wieńczy 
stropodach, a budynki przemysłowe oparto na elementach stalowych, do stolarki zewnętrznej zastosowa-
no aluminium. Budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych – zaprojektowano dźwig oraz 
przystosowano toalety.

Koncepcja jest dostosowana do terenu, który charakteryzuje duża różnica rzędnych – deniwelacja wynosi 15 
m. Podstawowe funkcje instalacji zgrupowano w jeden obiekt, by nadać mu jednolitą formę architektoniczną. 
Poszukiwano takiego przedstawienia masywnej bryły instalacji, aby nie zaburzyć pozytywnych skojarzeń, 
związanych z Krainą Tysiąca Jezior. Kompozycja przypomina ławicę ryb. Kolorystyka fasad obiektu – stonowane 
szarości i biel – nawiązują do naturalnych barw rybich łusek. Łagodne łuki elewacji wpisują się w morenowy 
krajobraz Pojezierza Olsztyńskiego, stanowiąc dopełnienie, a nie dominantę otaczającego obiekt terenu.

Jedna z trzech

Spośród trzech przygotowanych kon-
cepcji architektonicznych nowej ol-
sztyńskiej ciepłowni zostanie wyło-
niona jedna, która następnie zostanie 
dołączona do SIWZ w toczącym się po-
stępowaniu na wybór partnera pry-
watnego. W listopadzie MPEC Olsztyn 
zwróci się o pomoc do mieszkańców 
Olsztyna w wyborze jednego z projek-
tów, który najbardziej będzie pasował 
do naszego miasta i otoczenia. Plano-
wana jest wystawa przygotowanych 
przez olsztyńskie pracownie koncepcji 
architektonicznych.

Opisy poszczególnych koncepcji (skróty) pod 
wizualizacjami obok, zostały przygotowane przez 
architektów i pochodzą z opisów projektów. Ry-
sunki wizualizacji przygotowane zostały również 
przez olsztyńskie pracownie projektowe.
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Uprawnienia kontrolne organów nadzoru budowlanego

Inspektor na placu budowy
Funkcje nadzorcze w procesie budowlanym sprawują m.in. uczestnicy procesu budowlanego określeni w art. 17 pkt. 2-4 
ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane, wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zaliczane do grupy 
zawodów zaufania publicznego tj. projektant, sprawdzający, kierownik budowy (robót) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Z kolei organy nadzoru budowlanego tj. Powiatowy 
oraz Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
kontrolują posiadanie przez te osoby uprawnień 
do pełnienia swych funkcji.

Ustawodawca, z uwagi na znaczny stopień skom-
plikowania procesu budowlanego pod względem 
technicznym, jego wpływ na bezpieczeństwo pub-
liczne, jakość oraz trwałość powstających obiektów 
budowlanych, a także zdrowie i życie ludzkie, w roz-
dziale 2 w.w. ustawy poddał reglamentacji kwalifikacje 
podmiotów uczestniczących w procesie budowlanym.

Definicje i rodzaje działalności, które stanowią sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie zostały 
szczegółowo przedstawione na str. 15 niniejszego 
wydania „Inżyniera Warmii i Mazur” w artykule pt. 
„W trosce o inżyniera”.

Zwrócę jednak uwagę na znaczenie pojęcia „od-
powiedniego wykształcenia technicznego”, które 
w art. 12 ust. 2 nie zostało przez ustawodawcę spre-
cyzowane. Dlatego przy jego wykładni niezbędne 
pozostaje uwzględnienie całokształtu przepisów 
odnoszących się do wykształcenia wymaganego 
w celu wykonywania samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie m.in. rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z 11.09.2014 r. w sprawie sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Odpowiednie wykształcenie techniczne obejmuje 
zarówno ukończenie studiów wyższych na kierunku 
odpowiednim dla danej specjalności (lub uzyskanie 
tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dy-
plomu potwierdzającego kwalifikację zawodowe 
w zawodzie nauczanym na poziomie technika), jak 
i odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu 
i na budowie. Zakres uprawnień posiadanych przez 
osobę wykonującą samodzielną funkcję w budow-
nictwie należy zatem odczytywać zgodnie z treścią 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz prze-
pisów będących podstawą jej wydania.

Legitymowanie się ostateczną decyzją o upraw-
nieniach budowlanych nie pociąga za sobą automa-
tycznie możliwości pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Stosownie do art. 12 
ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawą do ich 
wykonywania jest:
– wydanie decyzji administracyjnej o wpisie 

do centralnego rejestru, prowadzonego w for-
mie elektronicznej przez GINB (w trybie art. 88 
ust. 1 pkt. 3 lit. a powołanej ustawy oraz roz-
porządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z 23.10.2014 r. w sprawie wzorów i sposobu 
prowadzenia w formie elektronicznej central-
nych rejestrów osób posiadających uprawnie-
nia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpo-
wiedzialności zawodowej w budownictwie) oraz

– dokonanie wpisu na listę członków właściwej 
izby, potwierdzony zaświadczeniem wydanym 
przez tę izbę z określonym terminem ważności.
W orzecznictwie sądów administracyjnych pod-

kreśla się, że udzielenie uprawnień budowlanych 
określonej osobie jest jednocześnie gwarancją 

i świadectwem, że ta osoba ma odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe i może ponosić pełną odpowie-
dzialność za wykonywaną pracę w określonym zakre-
sie. W związku z tym ustawodawca ma w pełni prawo 
ustalać odpowiednie wymagania w zakresie wiedzy 
teoretycznej i praktyki zawodowej. Z tego powodu 
wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie powiązane zostało z odpowiedzialnością 
za podejmowane w tym zakresie działania (w art. 12 
ust. 6 Prawa budowlanego). Odpowiedzialność ta do-
tyczy nie tylko działalności zgodnej z przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej, lecz także należytej 
staranności, zapewnienia właściwej organizacji pracy, 
bezpieczeństwa oraz jakości.

Wadliwe wykonywanie obowiązków w ramach po-
siadanych uprawnień budowlanych może skutkować 
odpowiedzialnością zawodową określoną w ustawie 
Prawo budowlane (w art. 95-101), odpowiedzialnością 
cywilnoprawną z powodu łączącego na ogół inwesto-
ra z podmiotem wykonującym samodzielną funkcję 
techniczną stosunku obligacyjnego oraz odpowie-
dzialnością karną. Wykonywanie samodzielnej funkcji 
technicznej bez odpowiednich uprawnień budow-
lanych lub prawa do jej wykonywania jest również 
przestępstwem zagrożonym w art. 91 ust. 1 pkt. 2 
ustawy Prawo budowlane karą grzywny, ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
Wykonywanie samodzielnej funkcji technicznej bez 
odpowiednich uprawnień budowlanych występuje 
wówczas, gdy dana osoba nie ma żadnych upraw-
nień budowlanych, przekracza swoje uprawnienia lub 
wykonuje samodzielną funkcję techniczną w innej 
specjalności niż posiada lub legitymuje się wpraw-
dzie odpowiednimi uprawnieniami, ale nie jest wpi-
sana do centralnego rejestru prowadzonego przez 
GINB i nie należy do odpowiedniej izby samorządu 
zawodowego.

W związku z powyższym, mając na uwadze treść 
art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks po-
stępowania karnego organ nadzoru budowlanego, 
który w związku ze swoją działalnością dowiedział się 
o możliwości popełnienia czynu ściganego z urzędu, 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym pro-
kuratora lub policję. Niezależnie od zaistnienia prze-
słanek do odpowiedzialności karnej, organ nadzoru 

budowlanego w przypadku czynów powodujących 
odpowiedzialność zawodową, może w trybie art. 97 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, złożyć do właściwego 
miejscowo organu samorządu zawodowego wniosek 
o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzial-
ności zawodowej.

W art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. d i ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane, ustawodawca określił obowiązek orga-
nów nadzoru budowlanego do nadzoru i kontroli 
nad przestrzeganiem przepisów prawa budowla-
nego a w szczególności właściwego wykonywana 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
oraz posiadania przez osoby wykonujące samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień 
do pełnienia tych funkcji. Kontrola ta wykonywana 
jest przede wszystkim w ramach:
– postępowań administracyjnych uregulowanych 

przepisami ustawy Prawo budowlane m.in. 
w ramach procedury oddawania obiektów bu-
dowlanych do użytkowania (art. 54, 57 i 59 w.w. 
ustawy), poprzez obowiązek inwestora zawia-
domienia organu nadzoru budowlanego o za-
mierzonym terminie rozpoczęcia robót budow-
lanych (art. 41 w.w. ustawy);

– samoistnych uprawnień kontrolnych organów 
nadzoru budowlanego tj. kontroli budowy lub 
wykonywania robót (art. 81 ust. 4, art. 81 a w.w. 
ustawy);

– ustaleń poczynionych w toku kontroli orga-
nów administracji architektoniczno-budowlanej 
prowadzonej przez WINB (art. 84 ust. 1 pkt. 2 
w.w. ustawy).
Nie można zatem obowiązków organów nadzoru 

ograniczać do prowadzenia postępowania admini-
stracyjnego zmierzającego do wydania decyzji. Trzeba 
także pamiętać, że mają oni uprawnienia do nakła-
dania grzywien w drodze mandatu (w trybie rozpo-
rządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16.10.2002 r. 
w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru 
budowlanego uprawnień do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego).

Maciej Kotarski,  
Wojewódzki Inspektor nadzoru Budowlanego 

Olsztyn
Fot. Piotr Tomera

 | Organy nadzoru budowlanego spotykają się z członkami W-MOIIB w ramach zespołów ds. współpracy 
z samorządami i administracją. W tym roku odbyło się już sześć takich spotkań. Na zdjęciu: inspektorzy 
olsztyńskiego nadzoru budowlanego podczas inspekcji w terenie.
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W bieżącym roku wprowadzono kilka zmian w ustawie Prawo budowlane

Budowanie prostsze i szybsze
Budowa wolnostojącego domu jednorodzinnego, gdy jego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której 
został zaprojektowany, nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. To najważniejsza zmiana 
Prawa Budowlanego dla inwestorów. Na co w nowych przepisach powinni szczególnie zwrócić uwagę inżynierowie?

Najwięcej zmian wprowadziła ustawa z 20 lu-
tego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowla-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 443).

W art. 3 ustawa podaje definicje. Zmienia się 
definicja obiektu budowlanego. Według nowego 
ujęcia, obiekt budowlany jest wzniesiony z uży-
ciem materiałów budowlanych. Ustawa o wyro-
bach budowlanych odsyła do rozporządzenia Nr 
305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zhar-
monizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę 
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, 
str. 5). Według tego rozporządzenia, wyrób bu-
dowlany oznacza każdy wyrób lub zestaw wy-
produkowany i wprowadzony do obrotu w celu 
trwałego wbudowania w obiektach budowlanych 
lub w ich częściach, którego właściwości wpływają 
na właściwości użytkowe obiektów budowlanych 
w stosunku do podstawowych wymagań dotyczą-
cych obiektów budowlanych.

Do przepisów dodaje się definicję obszaru od-
działywania obiektu. Określenie obszaru oddzia-
ływania obiektu zostało dopisane do obowiązków 
projektanta w art. 20.

Największe zmiany wprowadzono w rozdziale 
czwartym, dotyczącym postępowania poprzedza-
jącego rozpoczęcie robót budowlanych. W art. 28 
ust. 1 pozostawiono jako zasadę, od której w ko-
lejnych artykułach podano wyjątki – pozwolenie 
na budowę jako podstawę do wykonywania robót 
budowlanych. Jest tylko jedna różnica – decyzja 
ta nie musi być ostateczna. W art. 29 dopisano 
ust. 4, z którego wynika, że jeżeli mamy do czy-
nienia z obiektem wpisanym do rejestru zabytków 
lub obszarem wpisanym do rejestru zabytków, nie 
ma żadnych zwolnień od pozwolenia na budowę. 
Jeżeli chce się wykonywać roboty budowlane 
trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Znacznie rozszerzono określony w art. 29 ust. 1 
katalog obiektów, których budowa nie wymaga 
pozwolenia na budowę. Dopisano nowe obiek-
ty: wolno stojące budynki mieszkalne jednoro-
dzinne, których obszar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub działkach, na których 
zostały zaprojektowane, wolno stojące parte-
rowe garaże, przydomowe ganki, wolno stojące 
parterowe budynki rekreacji indywidualnej, wolno 
stojące parterowe budynki stacji transformato-
rowych i kontenerowe stacje transformatorowe, 
zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
o pojemności do 10 m3, parterowe budynki o po-
wierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako za-
plecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, 
położonych na terenach stanowiących własność 
Skarbu Państwa, zjazdy z dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingo-
we na tych drogach, sieci: elektroenergetyczne 
obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 

1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, tele-
komunikacyjne, instalacje elektroenergetyczne, 
wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i teleko-
munikacyjne wewnątrz budynku, poligonowe 
obiekty budowlane, lokalizowane na terenach 
zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obro-
ny Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojsko-
wych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz 
umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego 
prowadzenia walki.

Zwiększono dopuszczalną powierzchnię za-
budowy budynków gospodarczych, wiat, altan, 
oranżerii i basenów. Przekroczenie określonej 
powierzchni powoduje powstanie obowiązku 
uzyskania pozwolenia na budowę. Wprowadzo-
no zgłoszenie z projektem budowlanym (budynki 
mieszkalne jednorodzinne, stacje transformatoro-
we, sieci uzbrojenia terenu). Budowa niektórych 
z wymienionych obiektów nie wymaga również 
zgłoszenia: wiaty, budynki służące do utrzymania 
linii kolejowych i instalacje wewnątrz budynku 
(nie dotyczy instalacji gazowych), poligonowe 
obiekty budowlane.

Rozszerzono określony w art. 29 ust. 2 kata-
log robót budowlanych, których wykonywanie 
nie wymaga pozwolenia na budowę: przebu-
dowa obiektów, których budowa nie wymaga 
pozwolenia na budowę, przebudowa budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi 
do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddzia-
ływania tych budynków, remont lub przebudowa 
urządzeń budowlanych, docieplenie budynków 
o wysokości do 25 m, wykonywanie i przebudo-
wa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 
wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych, 
przebudowa sieci gazowych oraz elektroener-
getycznych obejmujących napięcie znamionowe 
wyższe niż 1 kV.

Rozszerzono zakres robót nie wymagających 
zgłoszenia: przebudowa obiektów, których budo-
wa nie wymaga pozwolenia na budowę, remont 

lub przebudowa urządzeń budowlanych, docieple-
nie budynków o wysokości do 12 m, utwardzenie 
powierzchni gruntu na działkach budowlanych, 
wykonywanie obudowy ujęć wód podziemnych.

Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia do-
tyczącego robót budowlanych, o których mowa 
w art. 29 ust. 1, może wystąpić z wnioskiem o wy-
danie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zmiana w art. 34 polega głownie na dopisaniu 
w ustępie 3 informacji o obszarze oddziaływania 
obiektu (zawartość projektu budowlanego) i re-
zygnacji z obowiązku dołączania warunków przy-
łączenia do sieci i połączenia z drogą publiczną 
(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich).

Ustawa znosi obowiązek zawiadamiania organu 
nadzoru budowlanego o zmianie osób pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne na budowie.

Ustawa wprowadza możliwość wystąpienia 
do wojewody z wnioskiem o umorzenie lub roz-
łożenie na raty opłaty legalizacyjnej, w przypadku 
samowoli budowlanej.

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie musi 
być ostateczna podobnie jak decyzja o pozwo-
leniu na budowę.

W artykule 55 wprowadzono nową listę kate-
gorii obiektów budowlanych, dla których należy 
uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Kategorie 
obiektów są te same, ale w poszczególnych ka-
tegoriach wprowadzono wyłączenia.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia 
o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem 
o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

W art. 57 ust. 1 zmieniono punkt dotyczący do-
kumentacji geodezyjnej. Według nowego zapisu 
inwestor ma załączyć do zawiadomienia o za-
kończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie 
na użytkowanie informację o zgodności usytuo-
wania obiektu budowlanego z projektem zago-
spodarowania lub odstępstwach od tego projektu.

Andrzej Stasiorowski,  
członek Komisji Prawno-Regulaminowej W-MOIIB
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Interdyscyplinarne zagadnienia inżynierii lądowej, w powiązaniu z geodezją i kartografią

Pilnuj ładu w terenie
O różnych związkach łączących zagadnienia z zakresu budownictwa 
ogólnego, z geodezją i kartografią – chcemy powiedzieć czytelnikom 
w tym artykule. O współdziałaniu, jakie odbywa się zarówno w zakresie 
szeroko pojętej budowy i eksploatacji budynków, jak i budowli inżynier-
skich, również tych o charakterze liniowym. O powiązaniu z innymi dzie-
dzinami wiedzy, np. inżynierią środowiska, energetyką, socjologią.

Prawo geodezyjne i kartograficzne – ustawa 
z 17.05.1989 r. (Dz. U. 2015 r. poz. 520), w art. 19 
ust. 2 pkt. 2 określa, iż szczegółowe zasady wy-
konywania specjalistycznych prac geodezyjnych 
i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby 
resortów, w tym budownictwa, określają właści-
wi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych 
w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju. Ścisła 
współpraca tych dziedzin wynika z operowania 
w ekosystemie, w którym człowiek odgrywa za-
sadniczą rolę i jest odpowiedzialny za ład prze-
strzenny. A ten regulują:

 Q Planowanie przestrzenne, nazywane tradycyj-
nie urbanistyką, jest złożoną, interdyscyplinar-
ną dziedziną, która bazuje na wiedzy wielu dy-
scyplin naukowych. Dlatego w procesie tym 
bierze udział zespół specjalistów zajmujących 
się m.in. komunikacją i infrastrukturą technicz-
ną, gospodarką wodną, ochroną środowiska 
przyrodniczego.

 Q Budownictwo – dziedzina działalności człowieka, 
związana ze wznoszeniem obiektów budowla-
nych, podległa inżynierii lądowej. Zajmuje się 
również przebudową, odbudową, moderni-
zacją i konserwacją obiektów już istniejących. 
Ze względu na umiejscowienie tych obiektów 
wyróżnia się: budownictwo wodne i lądowe. 
W przypadkach koniecznych zajmuje się także 
rozbiórką obiektów.

Zgodnie z zapisem art. 43 pkt. 4 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne do samodzielnego 
wykonywania większości tego typu prac geodezyj-
nych należy legitymować się uprawnieniami zawo-
dowymi z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji.

Czynności geodezyjne w toku budowy:
– geodezyjna obsługa budowy i montażu obiek-

tów budowlanych, w tym tyczenie i pomiary 
kontrolne elementów wymagających geodezyj-
nego zabezpieczenia dokładności wykonania,

– pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża,
– pomiary odkształceń obiektów,
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 

obiektów lub elementów obiektów,
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy:

– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza za-
gospodarowania działki lub terenu,

– pomiar stanu wyjściowego obiektów wymaga-
jących w trakcie użytkowania okresowego ba-
dania przemieszczeń i odkształceń,

– okresowe pomiary geodezyjne przemieszczeń 
i odkształceń.
Pomiary i opracowania realizacyjne (nazywane też 

obsługą inwestycji) są związane z projektowaniem, 
wznoszeniem oraz utrzymaniem budowli. Obejmują 
one pomiary realizacyjne, czyli: przygotowanie map 
dla celów planowania i projektowania, zakładanie, 

pomiar i obliczenia osnów realizacyjnych, wyzna-
czanie w przestrzeni położenia punktów projek-
towanych budowli, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą, pomiary i opracowanie wyników 
pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Podstawą opracowywania map do celów pro-
jektowych są rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. w spra-
wie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kar-
tograficznych oraz czynności geodezyjnych obo-
wiązujących w budownictwie. I co ważne: zgodnie 
z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, mapy 
do celów projektowych do planowania i projekto-
wania mogą wykonywać firmy geodezyjne i oso-
by fizyczne posiadające uprawnienia geodezyjne 
w zakresach 1 i 2.

Wymagane cechy dokumentów geodezyjno-kar-
tograficznych oraz czynności geodezyjne związane 
z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, 
budową, remontem i utrzymywaniem obiektów 
budowlanych to:

 Q Mapa do celów ustalenia warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Jest ona kopią mapy 
zasadniczej lub mapą katastralną (udostępniana 
w państwowym zasobie geodezyjnym w Powia-
towym lub Grodzkim Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej).

 Q Mapa do celów projektowych. Mapę tę spo-
rządza się na kopii mapy zasadniczej, a w razie 
braku mapy zasadniczej, w odpowiedniej skali, 
sporządza się mapę jednostkową.

Do sporządzenia mapy do celów projektowych 
można wykorzystać: numeryczną mapę zasadniczą 
lub ortofotomapę, gdy dla terenu objętego pro-
jektem nie istnieje mapa zasadnicza. Powinna ona 
posiadać wykreśloną kopię z podpisem i klauzulą.

Skala map do celów projektowych zależy od ro-
dzaju i wielkości zamierzenia budowlanego. W przy-
padku pojedynczej działki może to być aż 1:500 
lub większa. Teren budownictwa przemysłowego, 
czy zespół obiektów budowlanych obowiązuje po-
działka 1:1000 lub 1:500. Zaś rozległy teren z roz-
proszonymi obiektami budowlanymi albo obiekt 
liniowy – 1:2000 lub więcej.

Mapy do celów projektowych obejmują teren 
inwestycji wraz ze strefą ochronną oraz pas ota-
czający o szerokości, co najmniej 30 m. Wielkość 
obszaru oraz skalę mapy określa, w razie potrzeby, 
organ administracji państwowej.

Mapa do celów projektowych zawiera treść mapy 
zasadniczej oraz dodatkowo:
– geodezyjnie opracowane linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu, linie 
zabudowy, linie osi ulic, dróg itp., jeżeli zo-
stały ustalone w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego lub w decyzji 

o ustaleniu warunków zabudowy i zagospo-
darowania terenu,

– położenie zieleni wysokiej ze wskazaniem po-
mników przyrody,

– usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu, które zaopiniował zespół uzgodnienia 
dokumentacji projektowej (ZUDP),

– usytuowanie innych obiektów i szczegółów 
(np. położenie otworów wiertniczych, wskaź-
ników osi toru), mających znaczenie dla pro-
jektu wskazanych przez projektanta,

– usytuowanie wszystkich lokalizacji (w ustalonym 
zakresie) projektowanych budowli i urządzeń, 
które uzyskały zezwolenie na budowę.
Art. 43. 1. Prawa Budowlanego stanowi, iż obiek-

ty budowlane wymagające pozwolenia na budowę 
oraz obiekty, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 
2b i 19a-20b, podlegają geodezyjnemu wyznacze-
niu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyj-
nej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich 
położenie na gruncie. Obowiązkowi geodezyjnego 
wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, nie podlega 
przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, je-
żeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej samej 
działce, co przyłącze lub na działce do niej przyległej.

Zapewnienie wykonania obowiązków, o któ-
rych mowa w ust. 1, należy do kierownika budowy, 
a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zosta-
nie ustanowiony – do inwestora. Właściwy organ 
może nałożyć obowiązek stosowania przepisu ust. 
1 również w stosunku do obiektów budowlanych 
wymagających zgłoszenia. Obiekty lub elementy 
obiektów budowlanych, ulegające zakryciu, wy-
magające inwentaryzacji, o której mowa w ust. 
1, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.

Nie ma konieczności opracowania mapy do ce-
lów projektowych, jeżeli robimy np. remont sieci 
lub przyłącza po starej trasie. Jeżeli projektujemy 
nowy rurociąg po nowej trasie, musimy to robić 
na aktualnej mapie do celów projektowych. Jeżeli 
chodzi o ZUDP, to obecnie funkcjonuje pod nazwą 
Narada koordynacyjna, choć zgodnie z prawem 
projekt przyłącza wody i kanalizacji nie wymaga 
uzgodnienia na Naradzie koordynacyjnej.

mgr inż. Zdzisław Gąsiorowski,  
geodeta uprawniony 1135
Fot. Zdzisław Gąsiorowski

 | Prace podczas budowy linii tramwajowych w Olsztynie.
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 | Prace podczas budowy linii tramwajowych w Olsztynie.
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Strona internetowa

Szanowni Państwo, członkowie i sympatycy Warmińsko-Mazurskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa!
W związku z nowelizacją udostępniania i rozpowszechniania ofert 
informacyjnych prezentowanych na stronie internetowej Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (www.piib.org.pl) oraz stronie internetowej 
W-MOIIB (www.wam.piib.org.pl), zapraszamy i zachęcamy do odwiedzania 
tych stron i korzystania z umieszczanych tam informacji, ogłoszeń czy 
zmian. Prezentowane informacje dotyczą szerokiego spektrum naszej 
działalności w zakresie prawnym, organizacyjnym, szkoleniowym oraz 
analitycznym, wydawniczym i informacyjnym. Dodatkowo strona za-
wiera zakładki do aktualnych przepisów ustawowych, wykonawczych, 
realizacyjnych oraz obowiązujących druków, formularzy i szablonów.
Ponadto osoby posiadające numer członkowski PIIB po zalogowaniu się, 
mają dostęp do bezpłatnych usług jak np.: zaświadczenia elektroniczne, 
e-learning, Biblioteka norm PKN, Serwis e-Sekocenbud wydawnictwa 
Promocja, Serwis Budowlany wydawnictwa Wolters Kluwer, Serwis BHP 
wydawnictwa Wolters Kluwer oraz Prawo ochrony środowiska wydaw-
nictwa Wolters Kluwer.
Celem właściwej, elastycznej i skutecznej nowelizacji naszej strony prosimy 
Państwa o wysyłanie wszelkich wniosków, propozycji i uwag dotyczących 
prowadzonych prac nowelizacyjnych, związanych z poprawą komunikacji 
w zakresie działań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na 
adres mailowy: wam@piib.org.pl, pocztowy: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu 
Polskiego 1 lub telefonicznie: 89 523 76 40. Za wszelkie informacje doty-
czące nowelizacji i poprawy istniejącego stanu w omawianym zakresie 
serdecznie dziękujemy.

Szkolenia izbowe

W związku z realizacją tematyki cyklicznych szkoleń zawodowych, do-
skonalących i informacyjnych W-MOIIB prosimy o przesyłanie na adres 

mailowy: wam@piib.org.pl lub telefonicznie: 89 523 76 40  aktualnej 
problematyki, która wymaga omówienia podczas najbliższych szkoleń. 
Ewentualnie przesłane informacje pozwolą na wcześniejsze profesjonalne 
i właściwe przygotowanie zagadnienia przez prowadzących szkolenia.

Aktualizacja kontaktu i komunikatorów

Z uwagi na aktualizację elektronicznej książki adresowej członków 
W-MOIIB, celem usprawnienia poprawy komunikacji i kontaktu, pro-
simy o przesyłanie na adres mailowy: wam@piib.org.pl, telefonicznie: 
89 527 72 02 lub pisemnie na adres biura: 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu 
Polskiego 1, aktualnych adresów e-mail, jak również numerów telefo-
nów kontaktowych. Zaktualizowanie bazy komunikacyjnej umożliwi 
i zmodyfikuje sposób przekazywania istotnych, niezbędnych czy pilnych 
informacji dotyczących członków oraz funkcjonowania Izby.

Logowanie

Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB do strefy zamkniętej 
PIIB, a także strefy W-MOIIB, gdzie w prosty i szybki sposób można 
uzyskać dostęp do m.in. materiałów ze szkoleń oraz strefy e-learningowej.
Nazwa użytkownika W-MOIIB jest to numer członkowski, natomiast 
hasło indywidualnie można otrzymać pisząc na adres mailowy:  
wam@piib.org.org.pl.
Login do PIIB to numer członkowski, natomiast hasło tak samo jak 
w przypadku strefy W-MOIIB można uzyskać pisząc na adres mailowy Izby.

Bądźmy w kontakcie
Biuro W-MOIIB

Plac Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
wam@piib.org.pl

Działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Dbamy o etykę 
zawodową
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budow-
nictwa, działającym zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samo-
rządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2001 r. 
Nr 5 poz. 42 ze zm., zwaną dalej ustawą o samorządach zawodowych).

Jego organizację, zasady i tryb działania okre-
śla regulamin okręgowych sądów dyscyplinarnych 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa poprawiony 
i uzupełniony przez VII Krajowy Zjazd PIIB 20-21 
czerwca 2008 r. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny wy-
konuje zadania określone w art. 25 ustawy o samo-
rządach zawodowych, a w szczególności:
–  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzial-

ności zawodowej określonej w ustawie z 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz spra-
wy dyscyplinarne członków okręgowej izby, 
skierowane przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej lub właściwy 
nadzór budowlany,

– rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy 
Sąd Dyscyplinarny,

– orzeka o zatarciu kary, o której mowa w art. 101 
ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Zakres postępowań w Okręgowym Sądzie wy-
gląda więc następująco:

–  postępowanie dyscyplinarne – w sprawach 
o przewinienia dyscyplinarne, rozumiane jako 
zawinione naruszenia ustawowo określonych 
obowiązków polegających na przestrzeganiu 
przy wykonywaniu czynności zawodowych 
obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy 
technicznej i etyki zawodowej, stosowaniu się 
do uchwał organów Izby, regularnym opłacaniu 
składek członkowskich, z wyłączeniem czynów 
podlegających odpowiedzialności zawodowej 
określonych w ustawie Prawo budowlane oraz 
czynów wypełniających znamiona odpowie-
dzialności porządkowej wskazanej w kodeksie 
pracy. Postępowanie OSD prowadzi na pod-
stawie ustawy o samorządach zawodowych 
wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi

– postępowanie z zakresu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie – OSD prowadzi na pod-
stawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

Aktualny skład Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego Warmińsko-Mazurskiej OIIB kadencji 2014-
2018 jest dostępny na stronie internetowej W-
-MOIIB. Informacje z działalności OSD W-MOIIB 
oraz statystyki rozpatrywanych spraw przedsta-
wimy w następnym numerze „Inżyniera Warmii 
i Mazur”.

dr inż. Jacek Zabielski,  
przewodniczący Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego W-MOIIB
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