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lat minęło jak jeden dzień... Kto pamięta, jak to wszystko się zaczęło? Pierwsze wybory, zjazdy, posiedzenia, ukon-

stytuowanie się organów. Niepewność, czy wszystko
się uda, ale i nadzieja, że tworzymy coś wielkiego,
ważnego, a powołanie do życia okręgowych izb inżynierów budownictwa – nasz samorząd zawodowy
– zaprocentuje na lata, przyniesie satysfakcję oraz
wymierne efekty.
Udało się. Izby wystartowały i właśnie mija 15 rok
ich istnienia. Historię powstania Warmińsko-Mazur-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i sylwetki osób, które zapisały się na kartach jej historii, przedstawiamy na kolejnych stronach naszego
Fot. Archiwum W-MOIIB

jubileuszowego wydawnictwa. Przygotowanie tego
specjalnego numeru „Inżyniera Warmii i Mazur” było
wyjątkowe – tyle wspomnień, wzruszeń, ciekawych
fotografii oraz rozmów z ludźmi, którzy tworzyli izby.
Nastrój refleksji udzielił się i mi.
Pierwszym przewodniczącym Rady W-MOIIB był
Zdzisław Binerowski, człowiek wielkiej kultury, któ-

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

ry dzielnie zmagał się z biurokracją i trudnościami
w I kadencji. W II kadencji kontynuował przewodni-

z instytucją przyjmującą składki, a zaczęła – z insty-

czenie Radzie, starając się podnieść rangę wykony-

tucją organizującą i służącą środowisku budowlane-

wania zawodu oraz pozycję samorządu zawodowego

mu, reprezentującą je na zewnątrz oraz dbającą o na-

inżynierów budownictwa. Jego miejsce w III kadencji

sze wspólne interesy.

zajął Piotr Narloch, człowiek wielkiego serca i du-

Powołanie Warmińsko-Mazurskiego Forum Za-

cha, którego „rządy” upłynęły pod znakiem wzrostu

wodów Zaufania Publicznego, którego W-MOIIB

ilości szkoleń oraz wyjazdów technicznych. Bieżąca

była sygnatariuszem, to kolejny krok do przekonania

IV kadencja przypadła mi w udziale. Jako kandydat

tworzących prawo, że samorządy zawodowe są orga-

przedstawiłem główne cele, które uważałem i nadal

nizacjami wspierającymi oraz wzmacniającymi struk-

uważam za najważniejsze dla naszego środowiska za-

tury demokratycznego państwa, a nie korporacjami

wodowego. Zaangażowanie w procesy legislacyjne,

o partykularnych interesach. Stąd też bardzo aktywny

doskonalenie działalności szkoleniowej oraz rozwój

udział przedstawicieli W-MOIIB w konsultacjach pro-

wszelkich form podnoszenia kwalifikacji zawodo-

jektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego w Mini-

wych, zwiększenie jakości i ilości spotkań integra-

sterstwie Infrastruktury i Budownictwa. Członkowie

cyjnych dla członków Izby, wzmocnienie współpracy

Rady, Prezydium Rady i Komisji Prawno-Regulamino-

pomiędzy izbami w Polsce. Mam nadzieję, że chociaż

wej naszej Izby wnikliwie badali dokument, wskazywa-

część z tych postulatów udało mi się zrealizować, ale

li nieścisłości oraz proponowali własne rozwiązania.

to już zostawiam Waszej ocenie. Z całą pewnością

Obietnice Ministerstwa brzmiały wspaniale, czekamy

mogę powiedzieć, że Izba przestała kojarzyć się tylko

więc z niecierpliwością na efekt końcowy.
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Izba jest miejscem spotkań, współpracy, dialogu

kresie”. Przepis nie wspomina o nierzadko trudnych

oraz integracji środowiska. Niezwykle ważnym ele-

relacjach z inwestorem, o piętrzących się formalnoś-

mentem jej działalności są spotkania szkoleniowo-in-

ciach, stosach raportów...

tegracyjne w powiatach, z udziałem władz samorządu

Ale budownictwo to nie tylko ciężki kawałek

terytorialnego, administracją budowlaną oraz inspek-

chleba i walka z biurokracją. To przede wszystkim

toratami nadzoru budowlanego, jak również udział

praca, która daje ogromną satysfakcję, a jej efekty są

Izby w pracach Komisji Przygotowania i Opiniowania

doceniane przez pokolenia. To praca, w której czło-

Projektów Inwestycyjnych Urzędu Miasta w Olszty-

wiek nigdy nie jest sam, a przynależność do samo-

nie, w pracach Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Bu-

rządu zawodowego nie jest przykrym obowiązkiem,

downictwie oraz w pracach Rady Gospodarczej przy

tylko możliwością integracji środowiska, doskonale-

Prezydencie Miasta Olsztyna, udział w Konwencie

nia zawodowego, wymiany doświadczeń i wiele, wie-

Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budow-

le więcej. Izba dziś jest zupełnie inna niż na początku,

nictwa UWM Olsztyn. Przedstawiciele Izby spotyka-

jedno pozostało niezmienne – wspaniali ludzie, któ-

ją się ze studentami ostatnich roczników kierunków

rzy ją tworzą.

technicznych UW-M w Olsztynie i PWSZ w Elblągu,

Życzę zatem nam wszystkim – szanowne Kole-

gdzie przedstawiamy Izbę oraz informujemy, jak zdo-

żanki i Koledzy – aby nasze życie zawodowe zawsze

być uprawnienia budowlane. Współpraca z Warmiń-

wyglądało tak mądrze i bezproblemowo, jak w przy-

sko-Mazurską Okręgową Izbą Architektów RP oraz

wołanym wyżej przepisie, a sił oraz zdrowia star-

pozostałymi OIIB układa się znakomicie.

czyło na kolejne wspaniałe projekty. Spotykamy się

Myślę, że najlepszym podsumowaniem i tych 15

przecież za następne 15 lat!

lat istnienia W-MOIIB i w ogólności naszego zawo-

Na zakończenie, jeszcze jedna bardzo ważna spra-

du będzie art. 2 ust. 1 ustawy z 15 grudnia 2000 r.

wa. Chcę wszystkim członkom organów W-MOIIB

o samorządach zawodowych architektów oraz in-

serdeczne podziękować za wkład i zaangażowanie

żynierów budownictwa (Dz. U. 2016 r. poz. 1725):

w pracę na rzecz samorządu zawodowego inżynie-

„Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa po-

rów budownictwa w IV kadencji W-MOIIB.

lega na projektowaniu obiektów budowlanych, ich
realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania,
utrzymaniu tych obiektów oraz edukacji w tym za-

Z serdecznymi pozdrowieniami
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POWSTANIE W-MOIIB
16 maja 2002 r. – ta data, data pierwszego
Zjazdu Wyborczego Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
jest oficjalnym początkiem istnienia
samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa na Warmii i Mazurach.
Przygotowania do powstania Izby zaczęły
się jednak rok wcześniej. Sięgnijmy
zatem pamięcią do tych najważniejszych
wydarzeń.

Wodnych i Melioracyjnych. Dwa miesiące później
gotowy był już skład osobowy komitetu organizacyjnego Izby, który tworzyło 12 osób, po dwie z każdej
organizacji. Na jego czele stanął Zdzisław Binerowski
z PZITB Oddział Olsztyn, później pierwszy przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby. Siedzibą
komitetu był pokój nr 201 w budynku przy Placu Konsulatu Polskiego 1 w Olsztynie (pomieszczenia PZITB).
No i tak to się zaczęło…
W maju, 15 lat temu, odbył się pierwszy założycielski Zjazd W-MOIIB. Wzięło w nim udział 200

Na wstępie trzeba powtórzyć, iż Polska Izba In-

delegatów, wybranych w 14 okręgach z całego woje-

żynierów Budownictwa oraz izby okręgowe w po-

wództwa. Zjazd wybrał przewodniczącego Rady i 26

szczególnych województwach powstały na mocy

jej członków oraz przewodniczących i członków ko-

ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawo-

misji, stanowiących pozostałe organy Izby na pierw-

dowych architektów, inżynierów budownictwa i ur-

szą

banistów.

ukonstytuowała się oraz powołała biuro do obsługi

W odpowiedzi na wchodzące w życie nowe regulacje prawne, lokalne oddziały stowarzyszeń naukowo-

kadencję.

Rada

na pierwszym

posiedzeniu

członków. Mieściło się ono w tym samym miejscu,
gdzie urzędował komitet organizacyjny.

-technicznych działających na rzecz budownictwa, za-

Okres od Zjazdu od końca 2002 r. był to czas po-

warły porozumienie w sprawie utworzenia samorządu

święcony na prace organizacyjne związane z utwo-

zawodowego inżynierów budownictwa województwa

rzeniem biura i uruchomieniem jego sprawnej dzia-

warmińsko-mazurskiego. 10 kwietnia 2001 r. pod

łalności. Od 1 stycznia 2003 r. wszystko było gotowe

wspólnymi ustaleniami powołania do życia komitetu

– Izba rozpoczęła w pełni samodzielną pracę. Od za-

organizacyjnego podpisali się przewodniczący: Pol-

rządu olsztyńskiego Oddziału PZITB przejęto sprawy

skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

majątkowe, dotyczące biura oraz pracowników.

– Oddziały w Olsztynie i Elblągu oraz olsztyńskie od-

Z uwagi na specyfikę terytorialną województwa

działy stowarzyszeń: Elektryków Polskich, Inżynierów

warmińsko-mazurskiego odznaczającą się znaczny-

i Techników Komunikacji oraz Inżynierów i Techników

mi odległościami dzielącymi Olsztyn od większych

Dzisiaj W-M Okręgowa Izba IB zajmuje lokale na drugim piętrze budynku przy Placu Konsulatu Polskiego 1
w Olsztynie. Pracuje we własnym, wyremontowanym lokalu, do którego wprowadziła się 20 listopada
2008 r.
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Otwarcie pierwszej własnej siedziby W-MOIIB
po generalnym remoncie
w kwietniu 2004 r.

ośrodków miejskich, zadecydowano o utworzeniu

samorządu poziom. Przecinając wstęgę na uroczy-

biur terenowych – delegatur Izby. Zgodnie z uchwa-

stym otwarciu, Zbigniew Grabowski, ówczesny pre-

łą pierwszego Zjazdu od 1 lutego 2003 r. powołano

zes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budowni-

biura terenowe W-MOIIB w Elblągu i Ełku oraz uru-

ctwa, mówił: „Zakup własnej siedziby jest dowodem

chomiono w nich dyżury członków Prezydium Rady

na to, że jesteście jednym z lepiej zorganizowanych

i przewodniczących Komisji. Działania te ułatwiły

samorządów, a ta inwestycja podkreśla waszą trwa-

kontakt członków z organami Izby. Elbląg jako silny

łość i niezależność.”

ośrodek techniczny skupia ok. 20 % osób przynale-

I tak dziś, po 15 latach zmian i modernizacji, sie-

żących do W-M Izby, podobnie Ełk – miasto poło-

dziba warmińsko-mazurskiego samorządu to 366 m2

żone na wschodnich rubieżach województwa, które

własnej powierzchni, nowoczesne wnętrza o wyso-

obsługuje obszar aż po Gołdap, Giżycko i Olecko.

kim standardzie. Oprócz pomieszczeń biurowych

Biura terenowe nie miały osobowości prawnej i ści-

Izba dysponuje salą konferencyjną na 50 osób z sy-

śle współdziałały z biurem w Olsztynie. Dziś funkcjo-

stemem prezentacji multimedialnych, z kompletnym

nują jako punkty informacyjne.

sprzętem audiowizualnym, niezależnym węzłem sa-

Po sześciu latach pracy w dwóch dzierżawionych
pomieszczeniach, na niespełna 22 m2 przyszedł czas

nitarnym i zapleczem kuchennym. Nie wspominając
o klimatyzacji.

na własną siedzibę. 20 listopada 2008 r. odbyło

Izba stale się rozwija i dba o interesy swoich

się uroczyste otwarcie nowych pomieszczeń Izby,

członków, bo to inżynierowie budownictwa, na rzecz

choć... Choć adres pozostał nadal niemal bez zmian.

których pracuje Izba, tworzą wielkość organizacji,

W-MOIIB odkupiła od NOT-u pomieszczenia na dru-

w której mamy zaszczyt uczestniczyć.

gim piętrze budynku, w których funkcjonowała

opracowała Barbara Klem

do tej pory. Po generalnym remoncie zyskały godny

Fot. Archiwum W-MOIIB
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BIURO W-MOIIB
Budynek przy Placu Konsulatu Polskiego
1 w Olsztynie zawsze kojarzył się
z „budowlańcami”. Tu od lat swoje siedziby
miały organizacje dobrowolnie zrzeszające
inżynierów budownictwa różnych branż.
Kiedy do życia powołano WarmińskąMazurską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa, jakby naturalnym wydało się
ulokowanie jej również tutaj.

Dziś, po 15 latach zmian i modernizacji, siedziba warmińsko-mazurskiego samorządu to ponad 350 m2 własnej powierzchni, nowoczesne wnętrza o wysokim standardzie

Tak więc od 15 lat każdy inżynier z Warmii i Ma-

du, jak też przyjmowanie wniosków o wpisanie na

zur zna ten adres. Biuro zostało powołane do obsługi

listę, rezygnację lub zawieszenie członkostwa. Biuro

członków samorządu oraz organów Izby. Obsługu-

prowadzi kolportaż czasopism naukowo-technicz-

je obecnie 4.050 czynnych zawodowo inżynierów

nych.

budownictwa oraz Radę Izby, cztery komisje regu-

W kompetencji delegatur zamiejscowych leży pro-

laminowe: Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, Okrę-

wadzenie na swoim obszarze działalności informacyj-

gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,

nej w sprawach dotyczących Izby oraz koordynacja

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny i Okręgową Komisję

działań związanych z lokalną organizacją szkoleń.

Rewizyjną, sześć komisji: Etyki Zawodowej, Usta-

Bezpośredni nadzór nad pracą biura sprawuje

wicznego Doskonalenia Zawodowego, Prawno-Re-

przewodniczący Izby, który reprezentuje Radę Izby

gulaminową, ds. pomocy materialnej członkom Izby,

i kieruje jej pracami. On też reprezentuje Izbę na ze-

ds. odznaczeń i ds. usług transgranicznych oraz sześć

wnątrz, sprawuje pośredni nadzór nad działalnością

zespołów pomocniczych powołanych przez Okrę-

organów statutowych. W działaniach tych wspoma-

gową Radę tj.: ds. działalności gospodarczej przy

gają go trzej wiceprzewodniczący. Sekretarz Rady

W-MOIIB, ds. edycji strony internetowej W-MOIIB,

odpowiada za wykonywanie uchwał Rady i jej Pre-

ds. współdziałania z samorządami i administracją rzą-

zydium oraz odpowiada przed Radą za całokształt

dową, ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integra-

pracy biura.

cyjnych W-MOIIB, ds. zakupu siedziby dla W-MOIIB

Od początku powstania W-MOIIB sprawnie funk-

i ds. Medalu W-MOIIB „Zasłużony dla budownictwa

cjonuje strona internetowa www.wam.piib.pl, która

i W-MOIIB”.

jest głównym źródłem przekazywania informacji na

Biuro prowadzi również sprawy związane z za-

zewnątrz. W roku 2014, na początku IV kadencji,

wartym na rzecz osób zrzeszonych ubezpieczeniem

strona została poddana kompleksowej przebudowie.

NNW oraz obsługą zawartych przez Okręgową Radę

Jest oparta na nowoczesnej platformie, zyskała nowy

porozumień o współpracy.

wygląd i jest stale uaktualniana.

Biuro w Olsztynie wyposażone jest w elektro-

Na terenie biura do dyspozycji członków jest czy-

niczny system ewidencji członków, który umożliwia

telnia wydawnictw branżowych oraz Muzeum Tech-

zdalne wydawanie zaświadczeń o członkostwie. Do

niki Budowlanej.

codziennych obowiązków biura należy bowiem wy-

opracowała Barbara Klem

dawanie zaświadczeń o przynależności do samorzą-

Fot. Archiwum W-MOIIB
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Zakup własnej siedziby
pozwolił Izbie na utworzenie profesjonalnej sali
konferencyjnej na 50
osób (na zdjęciu). Kameralne spotkania odbywają
się w sali narad, na którą
znalazło się miejsce bezpośrednio w biurze Izby

PRACOWNICY BIURA W-MOIIB
Grzegorz Karpa
dyrektor biura
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl
Kinga Dobrzyńska

Marta Kulikowska

obsługa kancelarii

integracja, obsługa Okręgowego Sądu Dyscy-

tel./fax. 89 527 72 02

plinarnego

wam@wam.piib.org.pl

tel. 89 527 27 34
osd@wam.piib.org.pl

Marta Firlej-Najmowicz

Hanna Teżyk

uprawnienia budowlane,

ewidencja, obsługa Okręgowego Rzecznika

obsługa Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Odpowiedzialności Zawodowej

tel. 89 522 29 95

tel./fax. 89 527 72 02

okk@wam.piib.org.pl

wam@wam.piib.org.pl

Ewelina Zgajewska-Rytelewska

Grażyna Jaworska

szkolenia

główna księgowa

tel. 89 523 76 40

tel. 89 522 29 96

szkolenia@wam.piib.org.pl

wam@wam.piib.org.pl
Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

10

SKŁAD ORGANÓW I KOMISJI W-MOIIB
I kadencja 2002-2006
Okręgowa Rada W-MOIIB
Zdzisław Binerowski – przewodniczący Rady

Jan Jaraczewski, Romuald Michałowski, Jan Orłowski, Jerzy
Szczesiak, Halina Wasilczuk i Andrzej Zamojski

Anna Adamkiewicz, Władysław Bielski, Paweł Borejko, Ewa
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny W-MOIIB

Brodniewicz, Mieczysław Domińczak, Zenon Dziądziak, Jan Garliński, Leszek Godlewski, Leszek Gryczko, Antoni Górski, Leszek

Anna Sośnierz-Ogrodzińska – przewodnicząca

Gieda, Andrzej Głębocki, Jerzy Kamiński, Wiesława Kędzierska-

Janusz Barski, Andrzej Flis, Janusz Jabłoński, Antoni Klecha,

-Niemyjska, Ryszard Klonowski, Aleksander Lachowicz, Ma-

Grzegorz Latecki, Zdzisław Pępiak, Grażyna Skowrońska

rek Ławrynowicz, śp. Teresa Malentowicz, Kazimierz Nowicki,

i Alicja Urbanowicz-Gorska

Krzysztof Ojrzyński, śp. Marek Podkowa, śp. Krzysztof Prymas,
Benedykt Rogala, Henryk Sterczewski i Eugeniusz Szelesny

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W-MOIIB

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB
Janusz Palmowski – przewodniczący

Wiesław Łepecki – Rzecznik-Koordynator
Jerzy Makowski, śp. Wincenty Kulbacki i Grzegorz Danilewicz

Czesław Kamiński, Elżbieta Lasmanowicz, Andrzej ŁasińDelegaci W-MOIIB na zjazdy krajowe

ski, Krzysztof Piotrowski, śp. Andrzej Rawłuszko, Sylwester
Rączkiewicz, Andrzej Stasiorowski i Zdzisław Witt

Zdzisław Binerowski, Lech Majewski, Andrzej Głębocki, Janusz Palmowski, Andrzej Stasiorowski i Mieczysław Domiń-

Okręgowa Komisja Rewizyjna W-MOIIB

czak

Grażyna Bogucka – przewodnicząca

II kadencja 2006-2010
Okręgowa Rada W-MOIIB

Janusz Palmowski, Elżbieta Lasmanowicz, Grzegorz Drzy-

Zdzisław Binerowski – przewodniczący Rady

cimski, Janusz Harasymczuk, Czesław Kamiński, Andrzej Ła-

Anna Adamkiewicz, Teresa Bańkowska, Władysław Biel-

siński, Krzysztof Piotrowski, Sylwester Rączkiewicz, śp. Bo-

ski, Paweł Borejko, Mariusz Dobrzeniecki, Mieczysław Do-

gumił Wierzchołowski i Zdzisław Witt

mińczak, Jan Garliński, Leszek Godlewski, Antoni Górski,
Krzysztof Gregorowicz, Leszek Gryczko, Eugeniusz Gwiazda,

Okręgowa Komisja Rewizyjna W-MOIIB

Janusz Kamieniecki, Jerzy Kamiński, Wiesława Kędzierska-

Janusz Nowak – przewodniczący

-Niemyjska, Andrzej Kierdelewicz, Aleksander Lachowicz,

Jan Orłowski, śp. Jan Zabrzyński, Jerzy Mańkut, Mirosław

śp. Teresa Malentowicz, Romuald Michałowski, Piotr Nar-

Milejski, Jerzy Szczesiak i Andrzej Zamojski

loch, śp. Marek Podkowa, śp. Krzysztof Prymas, Benedykt
Rogala, Teresa Siemiątkowska, Henryk Sterczewski, Eugeniusz Szelesny, Barbara Wojciechowska i Jerzy Żarkiewicz

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny W-MOIIB
Anna Sośnierz-Ogrodzińska – przewodnicząca
Edward Augustynowicz, Janusz Barski, Krystyna Koło-

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB
Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

sowska, Tomasz Jachowski, Andrzej Lewczuk, Marian Piwowarski, Grażyna Skowrońska, Stanisław Tomaszczyk,
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Alicja Urbanowicz-Gorska, Jacek Zabielski i Piotr Ziół-

Grzegorz Danilewicz, Adam Kowalczyk, śp. Wincenty Kul-

kowski

backi, Krzysztof Piasecki, Edward Stasiuk i Józef Uranowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Delegaci W-MOIIB na zjazdy krajowe

W-MOIIB

Zdzisław Binerowski, Andrzej Stasiorowski, Benedykt Roga-

Jerzy Makowski – Rzecznik-Koordynator

la, Mieczysław Domińczak, Paweł Borejko, Władysław Bielski, Lech Majewski, Leszek Gryczko

III kadencja 2010-2014
Okręgowa Rada W-MOIIB
Piotr Narloch – przewodniczący

Stanisław Radzik, Sylwia Tomczuk, Franciszek Mackojć, Jerzy Mańkut, Czesław Wasilczuk i Andrzej Zamojski

Anna Adamkiewicz, Janina Bancewicz, Władysław Bielski,
Paweł Borejko, Elżbieta Bukowska, Mariusz Dobrzeniecki,

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny W-MOIIB

Mieczysław Domińczak, Zenon Dziądziak, Jan Garliński, Le-

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

szek Godlewski, Leszek Gryczko, Krzysztof Gregorowicz, To-

Jacek Zabielski, Barbara Pieczyńska, Edward Augustyno-

masz Jachowski, Jerzy Kamiński, Wiesława Kędzierska-Nie-

wicz, Mieczysław Celiński, Marek Długokęcki, Kazimierz

myjska, Andrzej Kierdelewicz, Sylwia Kierdelewicz, Cezary

Jastrzębski, Piotr Juraniec, Antoni Ławrywianiec, Grażyna

Kondratowicz, Jarosław Kukliński, Aleksander Lachowicz,

Skowrońska, Mariusz Tomczuk i Piotr Ziółkowski

śp. Teresa Malentowicz, Krzysztof Ojrzyński, śp. Krzysztof
Prymas, Benedykt Rogala, Teresa Siemiątkowska, Henryk
Sterczewski, śp. Jan Zabrzyński i Jerzy Żarkiewicz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W-MOIIB
Jerzy Makowski – Rzecznik-Koordynator

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB
Zdzisław Binerowski – przewodniczący

Grzegorz Danilewicz, Adam Kowalczyk, Jan Lachowicz, Liliana Majewska-Farjan, Edward Stasiuk i Marek Świtlicki

Jan Chojecki, Sławomir Dominiczak, Grzegorz Drzycimski,
Janusz Harasymczuk, Elżbieta Lasmanowicz, Anna Naszlin,

Delegaci W-MOIIB na zjazdy krajowe:

Janusz Palmowski, Krzysztof Piotrowski, Sylwester Rączkie-

Anna Adamkiewicz, Władysław Bielski, Zdzisław Binerow-

wicz i śp. Jan Rudnicki

ski, Mariusz Dobrzeniecki, Mieczysław Domińczak, Piotr
Narloch i Andrzej Stasiorowski

Okręgowa Komisja Rewizyjna W-MOIIB
Janusz Nowak – przewodniczący

zebrała Ewelina Zgajewska-Rytelewska
Fot. Archiwum W-MOIIB
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XIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY W-MOIIB – 2014 R.
XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
W-MOIIB, który odbył się 11 kwietnia
2014 r. rozpoczął czwartą kadencję pracy
samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa na Warmii i Mazurach.

solutorium Okręgowej Radzie oraz podjęli stosowne
uchwały.
Po części sprawozdawczej z mijającej kadencji 2010-2014 przystąpiono do wyborów nowych
władz W-MOIIB. Nowym przewodniczącym Rady
W-MOIIB został mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki.

Został zorganizowany w Bibliotece Uniwersytetu

Funkcje przewodniczących organów statutowych

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uczestniczyło

W-MOIIB powierzono następującym osobom: An-

w nim 151 delegatów ze 164 wybranych na zebra-

drzejowi Stasiorowskiemu (Okręgowa Komisja Kwa-

niach obwodowych.

lifikacyjna), Jackowi Zabielskiemu (Okręgowy Sąd

Zjazd otworzył Piotr Narloch, przewodniczący

Dyscyplinarny), Franciszkowi Mackojć (Okręgowa

Okręgowej Rady. Następnie odbyły się rutynowe

Komisja Rewizyjna) i Halinie Wasilczuk (Okręgowy

czynności sprawozdawcze. Przewodniczący poszcze-

Rzecznik-Koordynator). Z 40 kandydatur Zjazd wy-

gólnych organów W-MOIIB przedstawili sprawo-

brał do nowej Rady W-MOIIB 20 osób. Zarówno

zdania z działalności za miniony okres. Zostały one

ustępujący, jak i nowo mianowani otrzymali gromkie

przyjęte przez delegatów większością głosów. Przy-

brawa.

jęto również sprawozdanie finansowe za 2013 r. oraz

Grzegorz Karpa, biuro W-MOIIB

budżet na 2014 r. Tym samym delegaci udzielili ab-

Fot. W-MOIIB

Na Zjeździe delegaci złożyli trzy zasadne wnioski, które dotyczyły w głównej mierze spraw związanych z gospodarką
finansową W-MOIIB. Na zdjęciu: głosowanie prowadzi Władysław Bielski, członek Okręgowej Rady W-MOIIB
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IV kadencja 2014-2018
Okręgowa Rada W-MOIIB

Mariusz

Dobrzeniecki,

przewodniczący

Rady

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący

W-MOIIB przedstawia sprawozdanie z działalno-

Jarosław Kukliński, Janusz Nowak, Marian Zdunek, Władysław

ści Rady za 2017 rok

Bielski, Arkadiusz Gniewkowski, Wiesława Kędzierska-Niemyjska, Jan Kasprowicz, Kazimierz Nowicki, Marek Aleksiejczuk,
Jerzy Kamiński, Andrzej Kierdelewicz, Cezary Kondratowicz,
Marianna Kwiatkowska, Piotr Narloch, Maciej Nowak, Teresa
Siemiątkowska, Jerzy Żarkiewicz i Jan Żemajtys, (Czesław Kamiński i Rafał Kur – p.f. do 2016 r.)
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna W-MOIIB
Andrzej Stasiorowski – przewodniczący
Zenon Drabowicz, Elżbieta Lasmanowicz, Jan Chojecki, Sła-

Prezydium Zjazdu (od lewej): Kazimierz Nowicki – sekre-

womir Dominiczak, Janusz Harasymczuk, Mariusz Iwanowicz,

tarz, Marian Zdunek – przewodniczący, Janusz Nowak

Zbigniew Kazimierczak, Jerzy Kołodziejski, Sylwester Rączkie-

– wiceprzewodniczący i Anna Kuklińska – protokolant

wicz, Grzegorz Socha, Krystyna Sterczewska i Jan Szczęsny
Okręgowa Komisja Rewizyjna W-MOIIB
Franciszek Mackojć – przewodniczący
Czesław Wasilczuk, Tomisław Porycki, Rafał Lipa, Jerzy
Mańkut, Waldemar Matysiak i Przemysław Stadnik
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny W-MOIIB
Jacek Zabielski – przewodniczący
Krzysztof Żyłka, Barbara Pieczyńska, Teresa Krystyna Bań-

Mariusz Dobrzeniecki z Marianem Zdunkiem witają za-

kowska, Witold Kaszycki, Grażyna Skowrońska, Piotr Wądo-

proszonych gości przybyłych na Zjazd

łowski, Michał Anzell i Mariusz Tomczuk
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W-MOIIB
Halina Wasilczuk – Rzecznik-Koordynator
Grzegorz Danilewicz, Lidia Dias, Jan Lachowicz, Waldemar Możdżonek, Lilianna Majewska-Farjan, Edward Stasiuk, Dariusz Stecki i Janusz Zalewski, (Krzysztof Aramowicz – p.f. do 2016 r.)
Delegaci W-MOIIB na zjazdy krajowe

W trakcje Zjazdu odbyło się wręczenie nagród wyróż-

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław Kukliń-

niającym się uczniom ze szkół technicznych o profilu

ski, Piotr Narloch, Janusz Nowak, Andrzej Stasiorowski, Ma-

budowlanym

rian Zdunek
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ZDZISŁAW BINEROWSKI

PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB W LATACH 2002-2010
mgr inż. Zdzisław Binerow-

wiceprzewodniczący. W latach 1999-2002 reprezen-

ski, absolwent Wydziału

towałem PZITB w Głównej Komisji Rewizyjnej Rady

Budownictwa Lądowego

Krajowej FSNT NOT. W latach 1978-1984 przewod-

Politechniki Gdańskiej,

niczyłem Międzyzakładowemu Klubowi Techniki

specjalność budownictwo

i Racjonalizacji Budownictwa przy ZO PZITB w Ol-

lądowe

sztynie. Przez dziesięć kadencji, do 2016 r., byłem
przewodniczącym ZO PZITB, a obecnie jestem Przewodniczącym Honorowym. Przewodniczyłem Komisji Statutowo-Regulaminowej na nadzwyczajnych
krajowych zjazdach delegatów PZITB w Białymstoku
i Warszawie. Jestem „dziekanem” Makroregionu Północnego PZITB, nieformalnej struktury organizacyjnej Związku. Uczestniczyłem od 1984 r. we wszystkich Krajowych Zjazdach PZITB.
Współtworzyłem i przez wiele lat przewodniczyłem (do 2002 r.) Olsztyńskiej Okręgowej Izbie

Urodziłem się 15 sierpnia 1941 r. w Dąbrów-

Budowlanej. W czasie przewodniczenia W-MOIIB

ce (woj. pomorskie). Pracę zawodową rozpocząłem

byłem jednocześnie członkiem Rady Krajowej PIIB.

po studiach, w 1968 r., jako asystent w Katedrze

W kadencji 2010-2014 byłem wiceprzewodniczą-

Budownictwa Stalowego Politechniki Gdańskiej. Na-

cym Rady Krajowej PIIB oraz przewodniczącym

stępnie, w latach 1969-1973, pełniłem funkcję za-

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB. Pracu-

stępcy dyrektora ds. produkcji w Przedsiębiorstwie

ję również w Radzie Nadzorczej wydawnictwa PIIB

Budownictwa Rolniczego w Pasłęku, potem (1973-

„Inżynier Budownictwa”.

1974) dyrektora w podobnym Przedsiębiorstwie

W latach 1992-2003 byłem prezesem Zarządu

w Ostródzie. Kolejnym zakładem na mojej drodze

Towarzystwa Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala

zawodowej było Zjednoczenie Budownictwa Rolni-

Specjalistycznego w Olsztynie. Przez wiele lat byłem

czego w Olsztynie (1974-1981), gdzie byłem dyrek-

prezesem Autonomicznej Sekcji Siatkówki, a po re-

torem ds. produkcji. W latach 1982-2011 pełniłem

organizacji – członkiem Rady Nadzorczej AZS Uni-

funkcję dyrektora naczelnego Przedsiębiorstwa Ro-

wersytetu

bót Inżynieryjnych w Olsztynie, po czym przeszed-

Uczestniczyłem w pracach Komisji Ekonomicznej

łem na emeryturę.

Rady Miasta Olsztyna, a w 2010 r. zostałem powoła-

Działam społecznie w różnych stowarzyszeniach
i organizacjach, najaktywniej od 1970 r. w Polskim
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Za-

Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie.

ny do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna.
Za działalność

zawodową,

stowarzyszeniową

i społeczną byłem wielokrotnie wyróżniany.

rząd Oddziału w Olsztynie reprezentuję w Warmiń-

Zdzisław Binerowski

sko-Mazurskiej Radzie FSNT NOT, pełniąc równo-

Fot. Jacek Daniluk, Przegląd Budowlany

cześnie funkcję wiceprezesa Federacji. Od 1984 r.
uczestniczę w pracach Zarządu Głównego jako jego
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PIOTR NARLOCH

PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB W LATACH 2010-2014
Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodo-

Piotr Narloch, mgr inż. bu-

wej, zaczynając od inżyniera stażysty, poprzez maj-

downictwa lądowego,

stra budowy, kierownika budowy, zastępcy dyrekto-

absolwent Akademii

ra ds. wykonawstwa. Pracę na budowie rozpocząłem

Rolniczo-Technicznej

po studiach, w okresie, kiedy inżynier nie był tam

w Olsztynie (obecnie

najważniejszą osobą. Za swój sukces uważam wy-

Uniwersytet Warmińsko-

pracowanie autorytetu wśród kolegów inżynierów

-Mazurski). Uprawnienia

i techników, szczególnie wśród robotników. Po naby-

w wykonawstwie bez ogra-

ciu doświadczenia rozpocząłem własną działalność

niczeń od 1982 r., upraw-

gospodarczą w zakresie robót budowlanych. W swo-

nienia do projektowania

jej karierze miałem epizod pracy w spółdzielczości

konstrukcji bez ograniczeń

mieszkaniowej. Były to lata przemian ustrojowych,

od 1986 r.

kiedy spółdzielnie po wstrzymaniu dotacji państwowych zaczęły racjonalizować koszty działalności i budować za pieniądze przyszłych mieszkańców.
Widząc potrzeby rynku w zakresie usług projektowych w 1994 r. współtworzyłem spółkę projekto-

sie kierowania robotami budowlanymi i do uzyskania

wą, którą kieruję do dziś. Za swój duży sukces uwa-

ograniczonych uprawnień projektowych. Dziś mam

żam ugruntowanie pozycji i prestiżu spółki w oczach

satysfakcję, że ten postulat udało się zrealizować.

inwestorów oraz wykonawców, co – rzecz jasna

Moim priorytetem było uaktywnienie członków

– przynosi wymierne efekty w postaci zleceń. Jest

Izby do pracy w jej strukturach i utożsamianie się

to też doskonałe miejsce do nabrania doświadczenia

ze „swoim” samorządem. Dobrym krokiem w tym

i pomoc w drodze do uzyskania uprawnień budow-

kierunku okazały się spotkania integracyjne. Za pra-

lanych przez młode kadry inżynierów. Inżynierowie

cę społeczną oraz zawodową byłem wielokrotnie na-

odbywający praktyki zawodowe do uprawnień w na-

gradzany i odznaczany.

szym biurze projektowym byli wielokrotnie wyróż-

Prywatnie... Interesują mnie budowle obronne

niani. Dzisiaj wielu z naszych stażystów to uznani

z pierwszej połowy XX w., zwłaszcza te z płn.-wsch.

projektanci.

Polski jak np. Kanał Mazurski ze śluzami, kanał

Oprócz pracy zawodowej udzielam się społecznie.

Ostródzko-Elbląski, zamki na terenie Warmii i Mazur.

W trzeciej kadencji pełniłem funkcję przewodniczą-

Od ponad 40 lat uprawiam żeglarstwo. Tygodniowy

cego Rady W-MOIIB. Pracując w Izbie postawiałem

wypoczynek na żaglach daje mi pełny relaks. Pasją

na doskonalenie umiejętności własnych i zrzeszo-

od dzieciństwa jest jazda rowerem.

nych członków poprzez wymianę doświadczeń,

Piotr Narloch

uczestnictwo w seminariach, eksponowanie rangi

Fot. Archiwum W-MOIIB

inżyniera budowlanego jako osoby zaufania publicznego. Byłem jednym z grona tych, którzy uważali,
że inżynierowie budowlani powinni nabywać prawa
do uprawnień budowlanych bez ograniczeń w zakre-
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MARIUSZ DOBRZENIECKI

PRZEWODNICZĄCY RADY W-MOIIB W LATACH 2014-2018
Urodziłem się 1971 r. w Bartoszycach. Pracę

mgr inż. Mariusz Do-

zawodową rozpocząłem w 1996 r. jako nauczy-

brzeniecki, absolwent

ciel w Zespole Szkół Budowlanych w Bartoszycach.

Wydziału Budownictwa

Marząc

że by stać

Lądowego Uniwersytetu

się w pełni samodzielnym inżynierem muszę trafić

Warmińsko-Mazurskiego

na budowę, aby uzyskać upragnione uprawnienia.

w Olsztynie, uprawnienia

Po zaledwie rocznej karierze pedagoga, podjąłem

budowlane do kierowania

pracę w olsztyńskim Oddziale Budimex SA. Począt-

robotami budowlanymi bez

kowo jako inżynier budowy, a po pewnym czasie już

ograniczeń w specjalności

jako kierownik budowy i kierownik zespołu budów.

konstrukcyjno-budowlanej

o budownictwie

wiedziałem,

W 2001 r. powierzono mi funkcję dyrektora Biura
Handlowego. W międzyczasie miałem roczny epizod pracy w firmie Mostostal Warszawa SA, zajmując
tam stanowisko dyrektora Biura Realizacji Produkcji.
Od 2005 r. do dziś jestem prezesem zarządu w spółce PKUWiM „Pekum” w Olsztynie.
Z placów budowy, którymi kierowałem, najbar-

Tym bardziej pracę powinny doceniać te osoby, któ-

dziej zapadły mi w pamięci m.in.: drogowe przejście

re pracują w swoich wymarzonych zawodach i godzą

graniczne w Kuźnicy Białostockiej, modernizacje

pasję z zarabianiem pieniędzy – a ja do takich właś-

kotłów fluidalnych w elektrociepłowniach w Turowie

nie należę. W budownictwie człowiek nigdy się nie

i Sierszy, rozbudowa Teatru Syrena w Warszawie,

nudzi. To zawód, który pozwala się rozwijać, zdoby-

hangary dla Marynarki Wojennej w Gdyni, czy Zakład

wać nowe umiejętności. To miejsca, gdzie możemy

Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych w Warsza-

poznawać nowych ludzi oraz pomagać im. Praca,

wie. Oprócz tego mam w dorobku wiele budynków

która daje nam utrzymanie, uczy szacunku do ludzi

mieszkalnych jedno-i wielorodzinnych, łącznie z rea-

i zawodu, jak również kształci w nas poczucie obo-

lizacją całych osiedli.

wiązku. Jestem świadomy tego, że od prawidłowego

Pracę w Izbie podjąłem niemal na początku jej po-

wykonywania przez nas zawodu zaufania publicz-

wstania. W drugiej kadencji byłem członkiem Rady

nego, jakim jest inżynier budownictwa, zależy wiele

W-MOIIB. W trzeciej – przypadła mi rola wiceprze-

rzeczy, czasem nawet zdrowie lub życie innego czło-

wodniczącego Rady W-MOIIB. Wtedy skupiłem się

wieka. Bycie inżynierem daje mi poczucie satysfakcji

głównie na doskonaleniu zawodowym, organizowa-

i spełnienia. Jest to bardzo motywujące do innych

nym przez W-MOIIB dla jej członków, za które byłem

działań, nie tylko w sferze zawodowej. Sukcesy za-

odpowiedzialny. W obu kadencjach reprezentowa-

wodowe są bez wątpienia motorem wielu zmian

łem też naszą Izbę na zjazdach krajowych PIIB jako

w życiu, w moim przypadku właśnie praca w samo-

delegat na zjazd krajowy.

rządzie zawodowym.

Praca w budownictwie jest dla mnie wartoś-

Nasz warmińsko-mazurski samorząd zawodowy

cią samą w sobie. Trzeba ją doceniać, szczególnie

inżynierów budownictwa rozpoczął w tym roku swój

w obecnych czasach, kiedy jest o nią bardzo trudno.

piętnasty rok działalności. Czas ten był wykorzysta-
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ny z pożytkiem, a stworzone możliwości wpływania
przez nasz samorząd na warunki oraz jakość wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, na jego rangę
oraz prestiż społeczny, przynoszą i będą przynosić
dobre owoce. To jeden z powodów dla których podjąłem się pracy w Izbie – warunki oraz jakość pracy
inżyniera budownictwa.
Jako kandydat na przewodniczącego Okręgowej
Rady W-MOIIB przedstawiłem główne cele, które

Poza budownictwem pasją Mariusza Dobrzenieckiego

uważałem i nadal uważam za najważniejsze dla na-

są góry. Zarówno te wysokie jak i niższe. Na zdjęciu –

szego środowiska zawodowego, czyli m.in.: zaanga-

Bieszczady

żowanie w procesy legislacyjne, doskonalenie działalności szkoleniowej oraz rozwój wszelkich form
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, podniesienie
jakości i ilości spotkań integracyjnych dla członków
Izby, czy wzmocnienie współpracy pomiędzy izbami
w Polsce.
Rok 2017 to bez wątpienia bardzo duże wyzwanie w życiu naszego samorządu zawodowego.
Będziemy musieli odnaleźć się w nowej sytuacji
prawnej po planowanym uchwaleniu ustawy kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz po wprowadzeniu nowych regulacji ustawowych o zawo-

Marzec 2014 r., zdobycie Kronplatz – szczytu o wyso-

dzie architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty.

kości 2.275 m n.p.m., położonego w Dolomitach, w Po-

Z pewnością trzeba się będzie zastanowić nad tym,

łudniowych Alpach Wapiennych

jak jeszcze poprawić postrzeganie naszego zawodu jako zawodu zaufania publicznego oraz w jaki
sposób dbać o stałe podnoszenie kompetencji zawodowych i etycznych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby.
Mamy już duży bagaż doświadczeń. Mamy jeszcze wielkie pokłady energii oraz pomysłów do dalszych działań na rzecz samych inżynierów i całego
społeczeństwa. Jestem przekonany, że przed nami
dobry czas, a władze państwowe będą stale widzieć w nas niezbędnego oraz ważnego partnera
w realizacji istotnych celów społecznych, w tym
bezpiecznego wznoszenia i utrzymania obiektów
budowlanych.
Mariusz Dobrzeniecki
Fot. Archiwum Mariusza Dobrzenieckiego

Jedna z ostatnich z górskich wypraw, Lodowiec Stubai
w Austrii – kwiecień 2017 r.
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OKRĘGOWA KOMISJA
KWALIFIKACYJNA W-MOIIB
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna realizuje
zadnia określone w art. 24 ust. 1 ustawy
z 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa, statucie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz regulaminie
okręgowych komisji kwalifikacyjnych PIIB.

դդprzeprowadzaniem

դդprzeprowadzaniem

postępowań kwalifikacyjnych

w sprawach nadawania uprawnień budowlanych,

i nadawaniem

uprawnień w specjalnościach określonych ustawą
Prawa budowlanego,
դդinterpretacjami

zakresów uprawnień budowla-

nych,
դդprowadzeniem

rejestru nadanych uprawnień bu-

dowlanych,
դդprzyjmowaniem

W ramach swoich zadań zajmuje się:

egzaminów

i weryfikowaniem

wniosków

o nadanie tytułów rzeczoznawcy budowlanego.
OKK dokonuje wyjaśnień treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydanych przez orga-

Nadawanie uprawnień zawodowych to ważny moment w życiu młodych inżynierów, ale też i w życiu Izby. Ta chwila
jest zatem zawsze bardzo uroczysta. Na zdjęciu odbiór decyzji z grudnia 2007 r.
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ny izby oraz przez organy uprawnione poprzednio
do nadawania uprawnień budowlanych. W ciągu
każdego roku OKK W-MOIIB wydaje ok. 30 takich
wyjaśnień dotyczących zakresów uprawnień budowlanych. Wnioskodawcy zwracają się przede wszystkim o wyjaśnienie zakresu uprawnień wydanych
w latach 1975-1994, a wątpliwości dotyczą regulacji
prawnych dokonanych w tym czasie, głównie w zakresie występującego w treści decyzji pojęcia „obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych”. Obecnie wydajemy mniej
interpretacji uprawnień budowlanych niż w latach
poprzednich, ponieważ utrwalono już zasadę, że Izba

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień bu-

wyjaśnia zakresy uprawnień, ale nie może rozstrzy-

dowlanych w drugiej kadencji – grudzień 2008 r.

gać zakresu uprawnień pod kątem planowanych inwestycji. Podlega to ocenie odpowiednio organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego. Ponadto na stronie internetowej PIIB
Krajowej KK można znaleźć przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych.
Do OKK właściwych OIIB składa się również
wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Powoływane przez przewodniczącego OKK zespoły specjalistyczne OKK analizują złożone wnioski
i wraz ze swoją opinią – pozytywną lub negatywną
– przekazują do rozpatrzenia przez Komisję Krajową. Największym wyzwaniem w uzyskaniu tytułu
rzeczoznawcy budowlanego jest wymagany Pra-

w trzeciej – czerwiec 2009 r.

wem budowlanym znaczący dorobek praktyczny,
który dotychczas nie został jednoznacznie zdefiniowany przepisami prawa. Zgodnie z Regulaminem
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego znaczący
dorobek praktyczny potwierdza się dokumentami,
a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo
– technicznych, zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka
zawodowa. W 2016 r. do Regulaminu dodany został
zapis, że w stosunku do osób posiadających tytuł
rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący

i w czwartej kadencji W-MOIIB – lipiec 2016 r.
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Do 1 lipca 2017 r.
W-MOIIB nadała 2.327
uprawnień budowlanych
po 29 sesjach

dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana

nacyjnych

jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego

konstrukcyjno-budowlanej; inżynieryjnej: mosto-

stowarzyszenia.

wej, drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej; in-

w specjalnościach:

architektonicznej;

Od powstania Izby do 1 lipca 2017 r. do OKK

stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

W-MOIIB wpłynęło 18 wniosków o nadanie tytu-

telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,

łu rzeczoznawcy budowlanego, z czego 11 zostało

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz

przez KKK PIIB rozpatrzonych pozytywnie, dwa – ne-

elektrycznych

gatywnie, jeden został wycofany przez wnioskodaw-

zdawalność egzaminu pisemnego wynosi 88 %,

cę, a cztery pozostawiono bez rozpoznania w skutek

ustnego 75-78%.

nieuzupełnienia przez wnioskodawców braków.

i elektroenergetycznych.

Średnia

OKK W-MOIIB spotyka się na 4-5 posiedze-

W tym czasie OKK W-MOIIB nadała 2.327

niach regulaminowych w roku. Przewodniczący OKK

uprawnień budowlanych w 29 sesjach egzami-

W-MOIIB wydaje zarządzenia dotyczące głównie po-

Pamiątkowe zdjęcie odbierających decyzje – czerwiec 2009 r.

21

działu obowiązków pomiędzy członkami komisji, powoływania składów orzekających do rozpatrywania
spraw indywidualnych oraz ustalania składów zespołów egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych przed kolejnymi sesjami egzaminacyjnymi, średnio 10-15 razy
w roku. Na posiedzeniach OKK W-MOIIB omawiane
są m.in. następujące tematy:
դդzasady

stosowania przepisów w części dotyczącej

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
Halina Zaborowska-Boruch, zastępca prezydenta Ol-

դդzasady

zaliczania różnych prac budowlanych oraz

sztyna (pierwsza z prawej) jest częstym gościem izbo-

różnych form pracy w poczet praktyki zawodowej,

wych uroczystości. Dziękujemy pani prezydent

niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych,
դդanaliza

przeprowadzonych kwalifikacji i omówie-

nie przypadków szczególnych,
դդprzygotowania
դդanaliza

do sesji egzaminacyjnych,

wyników egzaminów na uprawnienia bu-

dowlane.
Członkowie OKK W-MOIIB co roku uczestniczą
w szkoleniach organizowanych wspólnie z Krajową
Komisją Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz delegowanymi pracownikami merytorycznymi biur OKK.
Mariusz Dobrzeniecki, otwiera uroczystość wręczenia
decyzji – lipiec 2016 r.

Marta Firlej-Najmowicz, biuro W-MOIIB
Fot. Archiwum W-MOIIB

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, gratuluje
świeżo upieczonym inżynierom – sesja wiosenna
w 2016 r.
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ZAKRES UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH
Każdy inżynier powinien znać zakres swoich
uprawnień budowlanych. Każdy inżynier
to za mało. Każda osoba kompletująca
zespół projektowy albo zespół do nadzoru
inwestorskiego powinna wiedzieć kogo
angażuje do współpracy i musi znać zakres
uprawnień budowlanych, ponieważ to ona
odpowiada przed inwestorem.

nadający uprawnienia budowlane, odmawia ich nadania.
Osoby wymienione w punktach 1 i 2 pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Wykonywanie ich bez posiadania odpowiednich uprawnień
budowlanych lub prawa do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie jest przestępstwem i podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku. Poza tym, osoby te

Ustawa prawa budowlanego przewiduje szereg sytuacji, w których są wymagane odpowiednie

podlegają również odpowiedzialności zawodowej.
Zacznę jednak od ustawy z 7 lipca 1994 r. – prawo

uprawnienia budowlane.

budowlane. Specjalność konstrukcyjno-budowlana

1. Kierownik budowy, kierownik robót i inspektor

obejmowała również drogi, mosty i obiekty hydro-

nadzoru inwestorskiego muszą mieć uprawnie-

techniczne. Nie jest to w przepisach napisane wprost.

nia w specjalności oraz w zakresie odpowiednim

Dopiero od 11 września 2002 r. w załączniku nr 3

do wykonywanych robót budowlanych. Posiada-

do rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej

nie odpowiednich uprawnień budowlanych jest

i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r. w sprawie samo-

kontrolowane w tym przypadku przez organy

dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wy-

nadzoru budowlanego.

mienia się drogi oraz mosty jako specjalizacje w spe-

2. Projektant i sprawdzający również są zobowią-

cjalności konstrukcyjno-budowlanej. W roku 2003

zani do posiadania odpowiednich uprawnień bu-

ze specjalności konstrukcyjno-budowlanej wyodręb-

dowlanych. Kontrolują to organy administracji

niono drogi i mosty jako osobne specjalności.

architektoniczno-budowlanej przed wydaniem

31 maja 2004 r. powstała specjalność wybu-

pozwolenia na budowę. Czasem zajmują się tym

rzeniowa. Od 10 sierpnia 2014 r. ze specjalności

organy nadzoru budowlanego.

konstrukcyjno-budowlanej wyodrębniono specjal-

3. Osoba kierująca praktyką zawodową potrzebną

ność hydrotechniczną. Zmieniał się również zakres

do uzyskania uprawnień budowlanych również

uprawnień w przypadku uprawnień w ograniczonym

powinna posiadać odpowiednie uprawnienia bu-

zakresie, określony w rozporządzeniu w sprawie sa-

dowlane. Kontrolują to zespoły kwalifikacyjne

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej właściwej izby

Na podstawie prawa budowlanego wydano cztery

samorządu zawodowego.

rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji

Jeżeli któraś z ww. osób nie ma odpowiednich

technicznych w budownictwie. Pierwsze z 1994 r.

uprawnień budowlanych – powstają problemy. Or-

opublikowane w 1995 r., drugie z 2005 r., trzecie

gan administracji architektoniczno-budowlanej od-

z 2006 r. i czwarte z 2014 r. Szczegółowy zakres

mawia wydania pozwolenia na budowę. Dział nadzo-

uprawnień powinien być podany w decyzji o nadaniu

ru budowlanego żąda potwierdzenia prawidłowości

uprawnień. Można go też odczytać w przepisach sta-

wykonania robót. Organ samorządu zawodowego,

nowiących podstawę do ich nadania.
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Z art. 104 Prawa budowlanego wynika zasada
zachowania dotychczasowych uprawnień budowlanych: „Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.”
Najwięcej problemów jest z określeniem zakresu uprawnień nadawanych na podstawie prawa budowlanego z 1974 r., które obowiązywało w latach
1975-1994 i z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 1975 r.
W przepisach tych nie używało się pojęć uprawnienia
bez ograniczeń i uprawnienia w ograniczonym zakresie. Należałoby przyjąć, tak jak w późniejszych przepisach, że osoby posiadające wykształcenie wyższe,
odpowiednie dla danej specjalności, uzyskiwały uprawnienia bez ograniczeń. Natomiast pozostali uzyskiwali
uprawnienia w ograniczonym zakresie. W tamym czasie były wydawane decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez egzaminu, tylko
na podstawie udokumentowanej praktyki zawodowej.
Jeżeli ktoś posiadał odpowiednie wykształcenie wyższe
i przedstawił praktykę na budowie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uzyskiwał decyzję o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tej
specjalności, na stanowisku kierownika budowy i robót,
które zaś dawało mu prawo do kierowania, nadzorowania oraz kontrolowania technicznego. Decyzja ta dawa-

Andrzej Stasiorowski przewodniczy Okręgowej Komisji

ła mu również prawo do sporządzania projektów dla

Kwalifikacyjnej W-MOIIB w drugiej i czwartej kadencji,

osób fizycznych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych,

delegat na Zjazd Krajowy, wieloletni działacz na rzecz

a także rozwiązań architektonicznych budynków in-

środowiska budowlanego

wentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki, związanych z realizacją

uprawnienia do projektowania należałoby uznać

tych budynków.

za uprawnienia w ograniczonym zakresie. Osoby

Uprawnienia do kierowania robotami należałoby uznać za uprawnienia bez ograniczeń. Natomiast

ze średnim wykształceniem uzyskiwały tylko uprawnienia w ograniczonym zakresie.
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W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) wprowadzono dwa
sposoby ograniczania zakresu uprawnień budowlanych. Pierwszy sposób – powszechnie znane rozwiązania konstrukcyjne. Pojęcie to nigdy nie zostało

że rozporządzenie z 1991 r. nie ma zastosowania

ustawowo zdefiniowane. Dysponujemy tylko wy-

do wcześniej wydanych decyzji.

jaśnieniem Ministerstwa Administracji, Gospodarki

Czytamy więc zapisane w decyzji ograniczenie

Terenowej i Ochrony Środowiska. Drugi sposób –

do budownictwa osób fizycznych. Wtedy, kiedy

budownictwo osób fizycznych. Ograniczenie do bu-

rozporządzenie z 1975 r. zostało wydane, osoby

downictwa osób fizycznych występuje w § 2 ust. 2

fizyczne miały ograniczone możliwości inwestowa-

pkt 1, § 4 ust. 1 i ust. 2, § 5 ust. 3, § 6 ust. 1, ust. 2,

nia. Dzisiaj osoby fizyczne mogą budować wszystko.

ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia.

Gdybyśmy przyjęli, że osoby, które mają w decyzji

18 lipca 1991 r. Minister Gospodarki Przestrzennej

zapisane takie ograniczenie, mogą pełnić samo-

i Budownictwa wydał decyzję zmieniającą rozporzą-

dzielną funkcję techniczną w budownictwie osób

dzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

fizycznych według dzisiejszych możliwości inwesto-

w budownictwie (Dz. U. Nr 69 poz. 299). Postano-

wania tych osób, doszlibyśmy do wniosku, że mają

wienie to wskazuje, jak zamienić używane w rozpo-

one

rządzeniu Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

W czasie obowiązywania rozporządzenia Ministra

Środowiska z 20 lutego 1975 r., w sprawie samodziel-

Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 20

nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

Nr 8 poz. 46), pojęcie budownictwo osób fizycznych.

technicznych w budownictwie, nie było egzaminów

Z § 2 tego rozporządzenia wynika, że dotyczy ono

na uprawnienia budowlane. Decyzje o stwierdze-

również wcześniej wydanych decyzji o stwierdzeniu

niu przygotowania zawodowego do pełnienia tych

przygotowania zawodowego do pełnienia samodziel-

funkcji były wydawane na podstawie udokumen-

nych funkcji technicznych w budownictwie.

towanej praktyki zawodowej. Na przykład, oso-

uprawnienia

budowlane

bez

ograniczeń.

Takie było również stanowisko Polskiej Izby Inży-

ba posiadająca wyższe wykształcenie techniczne

nierów Budownictwa. Niezależnie od tego, kiedy była

oraz praktykę na budowie, mogła uzyskać decyzję

wydana decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawo-

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do peł-

dowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicz-

nienia samodzielnej funkcji technicznej kierownika

nych w budownictwie, na podstawie rozporządzenia

budowy i robót. W decyzji tej, na podstawie § 6

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

ust. 1 rozporządzenia z 1975 r., organy nadawały

z 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

prawo do sporządzania projektów w budownictwie

technicznych w budownictwie, uznawaliśmy, że za-

osób fizycznych w zakresie objętym specjalnością

kres uprawnień należy odczytywać zgodnie z rozpo-

techniczno-budowlaną, w której mogą kierować bu-

rządzeniem z 1991 r. Nie było więc problemu z prak-

dową lub robotami. Osoby te nie wykazywały prak-

tycznym wyjaśnianiem tego ograniczenia.

tyki projektowej, mogły nigdy wcześniej nie pro-

W roku 2015 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

jektować. Dlatego nie można przyjąć, że mogą one

PIIB zmieniła stanowisko. Zgodnie z utrwalonym

w zakresie swojej specjalności projektować wszyst-

orzecznictwem sądów administracyjnych uznała,

ko to, co mogą dziś budować osoby fizyczne.
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դդart.

136 pierwotnego tekstu ustawy z 23 kwiet-

nia 1964 r. kodeks cywilny, uchylony 1 stycznia
1995 r.;
դդart.

23 i 25 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospo-

darce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
(Dz. U. Nr 22 poz. 99);
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB stoi na stanowisku, że jeżeli w decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych

դդart.

3 ustawy z 10 kwietnia 1974 r. prawo lokalo-

we (Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm.);
դդrozporządzeniu

Rady Ministrów z 9 listopada

funkcji technicznych w budownictwie organ wyda-

1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepi-

jący decyzję wpisał sformułowanie „w budownictwie

sów prawa lokalowego (Dz. U. Nr 36 poz. 203).

osób fizycznych”, to mamy do czynienia z uprawnie-

Z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Tereno-

niami w ograniczonym zakresie. Organy administracji

wej i Ochrony Środowiska z 20 lutego 1975 r. w spra-

publicznej, które mają ustawowy obowiązek kontro-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budow-

li posiadania przez osoby wykonujące samodziel-

nictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) wynika, że sprawdzać

ne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień

projekty mogą nie tylko osoby posiadające uprawnie-

do pełnienia tych funkcji, w przypadku takiego ogra-

nia do projektowania bez ograniczeń. § 3: „Funkcja

niczenia zakresu uprawnień, powinny każdorazowo

sprawdzającego prawidłowość rozwiązań projekto-

sprawdzać, czy osoby fizyczne mogły wtedy, kiedy

wych może być pełniona przez osobę, która co naj-

obowiązywało rozporządzenie z 1975 r. wykonywać

mniej przez dwa lata wykonywała na podstawie

planowane roboty budowlane.

stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowe-

W tamtym czasie obywatel mógł robić to,

go funkcję projektanta. Stanowisko sprawdzającego

na co państwo mu pozwoliło. Nie było wtedy jedne-

może być wykonywane wyłącznie w zakresie upraw-

go przepisu, który by to regulował. Nie znalazłem re-

nień do pełnienia funkcji projektanta.”

gulacji, z której wynikałoby, co osoba fizyczna może

Część osób działających w budownictwie wyko-

budować. Według art. 29 ust. 5 ustawy z 24 paź-

rzystuje uprawnienia budowlane nadane na podsta-

dziernika 1974 r. prawa budowlanego (Dz. U. Nr 38

wie ustawy z 31 stycznia 1961 r. prawa budowlanego

poz. 229): „5. Pozwolenie na budowę może być wy-

(Dz. U. Nr 7, poz. 46) i rozporządzenia Przewodniczące-

dane wyłącznie jednostce organizacyjnej lub osobie,

go Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

która wykaże prawo do dysponowania nieruchomoś-

z 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych

cią, z zastrzeżeniem art. 29a. Pozwolenie na budowę,

osób wykonujących funkcje techniczne w budowni-

polegającą na nadbudowie lub rozbudowie obiektu

ctwie powszechnym. Używa się tam innego sposobu

budowlanego stanowiącego własność państwa albo

ograniczania zakresu uprawnień budowlanych:

przebudowie pomieszczeń niemieszkalnych w takim

դդobiekty

budowlane o prostej architekturze;

obiekcie, może być wydane osobie fizycznej, któ-

դդobiekty

budowlane o skomplikowanej konstrukcji;

ra zobowiąże się do poniesienia kosztów budowy

դդskomplikowane

instalacje i urządzenia sanitarne;

w celu uzyskania lokalu mieszkalnego bądź pracowni

դդskomplikowane

instalacje i urządzenia elektryczne.

twórcy.”

Pojęcia te są zdefiniowane w rozporządzeniu.

Na podstawie przepisów wówczas obowiązują-

Andrzej Stasiorowski,

cych można dojść do tego, co mogły budować osoby

przewodniczący OKK W-MOIIB

fizyczne. Informacje o tym można znaleźć w:

Fot. Archiwum W-MOIIB
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OKRĘGOWA KOMISJA
REWIZYJNA W-MOIIB
Kontroluje działalność statutową,
finansową i gospodarczą W-MOIIB. Składa
sprawozdania Okręgowemu Zjazdowi
Izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz
występuje z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Okręgowej Radzie Izby.

Okręgowa Komisja Rewizyjna, za wiedzą przewodniczącego Okręgowej Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym
przewodniczącego lub jego zastępcy. Po każdej
z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający wnioski i zalecenia. Protokół wraz z uchwałami Okręgowej Komisji Rewizyj-

Okręgowa Komisja Rewizyjna – bo o niej mowa –

nej, przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie

jest organem Okręgowej Izby Inżynierów Budowni-

przewodniczącemu

ctwa, wykonującym obowiązki wynikające z ustawy,

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Ministro-

statutu i uchwał Okręgowego Zjazdu.

wi Infrastruktury i Budownictwa oraz Krajowej Ko-

Rady

Warmińsko-Mazurskiej

Delegaci IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-

misji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budowni-

-Wyborczego W-MOIIB 11 kwietnia 2014 r. dokona-

ctwa. Jak dotąd Zespoły Kontrolujące nie stwierdziły

li wyboru członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

w funkcjonowaniu W-MOIIB rażących nieprawidło-

Od tego czasu Komisja pracuje w składzie: Franci-

wości, a przekazywane po kontrolach wnioski i zale-

szek Mackojć – przewodniczący, Czesław Wasilczuk

cenia mają na celu usprawnienie oraz udoskonalenie

– wiceprzewodniczący, Tomisław Porycki – sekretarz

pracy naszej Izby.

oraz członkowie: Jerzy Mańkut, Rafał Lipa, Waldemar

Praca Okręgowej Komisji Rewizyjnej to również

Matysiak i Przemysław Aleksander Stadnik. Obsługa

obowiązek odbywania posiedzeń regulaminowych.

administracyjna Okręgowej Komisji Rewizyjnej spra-

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej zwo-

wowana jest przez Martę Kulikowską – pracownika

łuje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rza-

biura Okręgowej Izby.

dziej niż raz w kwartale. Robi to z własnej inicjatywy,

Okręgowa Komisja Rewizyjna prowadzi działalność w oparciu o regulamin przyjęty przez I Krajowy

na wniosek jednego członka Komisji Rewizyjnej albo
na wniosek Okręgowej Rady Izby.

Zjazd Izby, a poprawiony i uzupełniony przez II, III, V,

Tematykę i porządek obrad posiedzeń statuto-

VII, XII i XIV Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB (w la-

wych przedstawia przewodniczący OKR. Dotyczą

tach: 2003, 2004, 2006, 2008, 2013 i 2015).

one przede wszystkim:

Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania głównie poprzez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:
դդbadaniu

wykonania uchwał finansowych Okręgo-

wego Zjazdu,
դդustosunkowaniu

դդprzyjęcia

protokołu z poprzedniego posiedzenia

oraz protokołów z odbytych kontroli,
դդprzekazywania

przez przewodniczącego OKR in-

formacji i materiałów przekazanych w czasie narady członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB,

się do sprawozdań finansowych

Okręgowej Rady,
դդbadaniu

ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

դդanalizie

spraw finansowych i gospodarczych pro-

wadzonych przez Okręgową Radę.

դդprzekazywania

przez przewodniczącego Komisji

Rewizyjnej informacji uzyskanych z udziału w posiedzeniach Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB,
դդbadania oraz analizy ksiąg, rejestrów, dokumentów

i wniosków składanych przez Prezydium, Okręgo-
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wą Radę bądź Komisje powołane przez Okręgową

też zgłębianie przepisów prawa jako źródła i obszaru

Radę,

do funkcjonowania Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
przebiegu przeprowadzonych kontroli,

Podsumowując okres pracy Okręgowej Komi-

planu dalszej pracy Okręgowej Komisji

sji Rewizyjnej W-MOIIB w obecnym składzie nale-

դդomówienia
դդustalenia

ży stwierdzić, że Komisja należycie dba o realizację

Rewizyjnej,
przez przewodniczącego OKR składów

zadań statutowych. Z rzetelnością wypełnia spo-

Zespołów Kontrolnych do przeprowadzania pla-

czywające na niej obowiązki. Działalność Komisji

nowanych kontroli,

realizowana jest w sposób zorganizowany i plano-

դդpowołania

դդustalenia

szczegółów prowadzenia przyszłych

z wystarczającą częstotliwością, są protokołowane.

kontroli,
դդomówienia

i dyskusji nad sprawami wniesionymi

oraz wolnymi wnioskami,
դդpodjęcia

wy. Kontrole oraz posiedzenia Komisji odbywają się

uchwał (OKR podejmuje uchwały zwykłą

większością głosów w obecności więcej niż poło-

Podejmowano również uchwały, a wszystkie dokumenty Komisji znajdują się w stosownym rejestrze
w biurze W-MOIIB.
Praca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w tej kaden-

wy jej członków).

cji, oczywiście przy współpracy z Prezydium oraz

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w celu

Okręgową Radą W-MOIIB to czas ambitnego i dal-

udoskonalania swej pracy biorą udział w corocznych

szego udoskonalania pracy samorządu zawodowego,

szkoleniach organizowanych przez Krajową Komisję

jakim jest nasza Izba.

Rewizyjną PIIB. Zdobyta na szkoleniu wiedza pozwa-

Franciszek Mackojć,

la lepiej i sprawniej wykorzystać narzędzia do wyko-

przewodniczący OKR W-MOIIB

nywania pracy oraz wypełniania obowiązków człon-

Fot. Archiwum W-MOIIB

ka Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Bardzo ważne jest

Jednym z zadań Okręgowej

Komisji

Rewizyjnej

W-MOIIB jest złożenie
sprawozdania

Okręgo-

wemu Zjazdowi Izby oraz
wystąpienie z wnioskiem
o udzielenie absolutorium
Okręgowej Radzie Izby
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OKRĘGOWY SĄD
DYSCYPLINARNY W-MOIIB
11 kwietnia 2014 r. delegaci IX Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego dokonali
wyboru sędziów Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego W-MOIIB, a następnie
w przeprowadzonych na XIV Zjeździe
Sprawozdawczym w 2015 r. tajnych
wyborach uzupełnili skład o dwóch
członków.

Członkowie

OSD

biorą udział w naradach
szkoleniowych
zowanych

organi-

przez

PIIB.

Są to warsztaty na bazie
dotychczasowych spraw
wpływających do sądów
dyscyplinarnych i rzeczników odpowiedzialno-

Od tego czasu skład Okręgowego Sądu działa

ści zawodowej. Szkole-

Jacek Zabielski, przewod-

niezmiennie w składzie: Jacek Zabielski – przewod-

nia odbywają się dwa

niczący Okręgowego Sądu

niczący OSD oraz członkowie: Teresa Krystyna Bań-

razy w roku.

Dyscyplinarnego W-MOIIB

kowska, Barbara Pieczyńska, Witold Kaszycki, Graży-

Dodatkowo

Okrę-

na Skowrońska, Piotr Wądołowski, Krzysztof Żyłka,

gowy Sąd Dyscyplinarny W-MOIIB wraz z Okręgo-

Mariusz Tomczuk i Michał Anzell.

wym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

Obsługę prawną Sądu zapewnia adw. mec. Sta-

W-MOIIB byli organizatorami narady szkoleniowej

nisław Kulczyński, który po zapoznaniu się z aktami

w 2016 r. w Lidzbarku Warmińskim. W wykładach

sprawy bierze udział w rozprawach oraz zapewnia

i warsztatach prowadzonych przez mec. Jolantę

pomoc prawną w przygotowaniu decyzji przez skład

Szewczyk wzięli udział członkowie OSD i OROZ

orzekający. Obsługę administracyjną OSD W-MOIIB

z trzech Izb: Warmińsko-Mazurskiej, Mazowieckiej

zapewnia Marta Kulikowska z biura Izby.

i Łódzkiej. Po szkoleniu doceniono stronę meryto-
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Szkolenie w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, rozprawa pokazowa – grudzień 2016 r. Niepełny skład OSD wraz
z prowadzącym rozprawę Juliuszem Ciejek – sędzią Sądu Okręgowego w Olsztynie, I Wydział Cywilny

Rok

Ilość
wniosków

Ukarany karą
upomnienia

Uniewinniony

Umorzenie
postępowania

Zatarcie kary

Zawieszenie
postępowania

2013

0

0

0

0

0

0

2014

7

3

3

0

1

0

2015

7

3

0

4

0

0

2016

10

6

0

3

0

1

do 06.2017

3

postępowania w toku

ryczną wykładów, atmosferę oraz integrację między

niezgodnie ze sztuką budowlaną i przepisami prawa

Izbami.

w tym zakresie. Najczęstsze wykroczenia z odpowie-

Członkowie OSD W-MOIIB w 2016 r. brali również

dzialności dyscyplinarnej to naruszenie zasad etyki

udział w rozprawie sądowej w I Wydziale Cywilnym

zawodowej, w tym głównie próby oszustwa i wyłu-

Sądu Okręgowego w Olsztynie. W latach 2013-2017

dzenia wynagrodzenia za niewykonaną pracę oraz

do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego wpłynęło 27

brak rzetelności w opracowywaniu opinii technicz-

spraw. Wyniki postępowania zamieszczam w tabeli.

nych i ekspertyz.

Wnioski o ukaranie z odpowiedzialności zawo-

Koniecznym jest nadmienić, iż z każdym rokiem

dowej, które wpływały do Okręgowego Sądu Dy-

obserwujemy większy wpływ wniosków o ukaranie.

scyplinarnego W-MOIIB dotyczyły głównie przekro-

Jest to zjawisko niepokojące i należałoby się zasta-

czenia zakresu uprawnień budowlanych, pełnienia

nowić, jak można temu zapobiec bądź ograniczyć.

samodzielnych funkcji technicznych bez opłacenia

Jacek Zabielski,

składki przynależności do Izby oraz wykonywania sa-

przewodniczący OSD W-MOIIB

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Fot. Archiwum W-MOIIB
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OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ W-MOIIB
Każda kolejna kadencja samorządu charakteryzuje się nowymi wyzwaniami i problemami oraz przynosi wiele nowych zadań
do rozwiązania. Odnotowywany w ostatnim okresie wzrost ilości kierowanych
skarg i wniosków, skutkuje zwiększoną
liczbą problemów zarówno o charakterze
formalnym, jak i merytorycznym, z jakimi
spotykają się Rzecznicy Odpowiedzialności
Zawodowej W-MOIIB.
Działalność OROZ rozpoczyna się od intensyw-

Halina Wasilczuk – Rzecznik-Koordynator W-MOIIB, w bieżącej
kadencji jest trzecim Rzecznikiem
w historii Izby
nych posiedzeniach OROZ z udziałem prawnika

nych, cyklicznych szkoleń, mających na celu przede

W-MOIIB.

wszystkim zapoznanie ze specyfiką działania organu

Naszym zadaniem nie jest karanie, ale bezstronne

w świetle odpowiedzialności zawodowej i dyscy-

rozpatrzenie danej sprawy i dopiero potem podjęcie

plinarnej. Rzecznik, jako organ pierwszej instancji,

odpowiedniej decyzji. Rolą OROZ w budownictwie

prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawu-

jest pomoc członkom Izby w należytym wykonywa-

je funkcje oskarżyciela z zakresu odpowiedzialności

niu procesu budowlanego i ich obrona przed nieuza-

zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów

sadnionymi roszczeniami strony obwiniającej oraz

budownictwa.

czuwanie nad przestrzeganiem etyki zawodowej.

Podstawowe zadania OROZ to działania związane z:
դդwykonywaniem

czynności sprawdzających w za-

kresie prowadzonych postępowań wyjaśniają-

Znaczące dokonania Izby w zakresie odpowiedzialności zawodowej:
դդGodne

kontynuowania są zainicjowane w 2015 r.

cych w sprawach odpowiedzialności zawodowej

wspólne pouczające narady OSD i OROZ z Wo-

i dyscyplinarnej wraz ze sprawowaniem funkcji

jewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego.

oskarżyciela przed Okręgowym Sądem Dyscypli-

Istotne są one z punktu widzenia rangi poruszanej

narnym,

problematyki odnośnie egzekwowania odpowie-

դդprzyswajaniem

obowiązujących przepisów pra-

dzialności zawodowej i dyscyplinarnej oraz zasad

wa w zakresie postępowania dowodowego przy

współpracy w tym temacie pomiędzy nadzorem

przedstawianiu zarzutów w formowanych wnio-

budowlanym a samorządem zawodowym.

skach kierowanych do OSD, na warsztatach orga-

դդW

oparciu o statystykę otrzymywanych wniosków

nizowanych przez PIIB (na bazie dotychczasowych

i skarg w sprawie odpowiedzialności zawodowej

spraw wpływających do rzeczników) oraz cyklicz-

członków Izby (dotyczących m.in. nienależytego
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Rzecznicy W-MOIIB w kadencjki 2014-2018 (od lewej): Lidia Dias, Halina Wasilczuk, Lilianna Majewska-Farjan, Jan
Lachowicz, Dariusz Stecki, Norbert Parakiewicz – prawnik W-MOIIB, Waldemar Możdżonek, Grzegorz Danilewicz
i Janusz Zalewski. Nieobecny Edward Stasiuk

sprawowania obowiązków przez kierownika budo-

zaufania pomiędzy klientem, a dostawcą usług – inży-

wy, inspektora nadzoru i projektanta, powtarzają-

nierem budownictwa oraz kwestie odpowiedzialności

cymi przypadkami przekraczania uprawnień przez

zawodowej i tym samym postępowań dyscyplinar-

osoby sprawujące funkcje techniczne w budow-

nych, które stoją na straży etyki oraz zaufania do za-

nictwie), zainicjowaliśmy, wnioskując o pomoc

wodu inżyniera. W związku z powyższym zostały

członkom Izby w zdobywaniu wiedzy, zwłaszcza

również przedstawione skuteczne i efektywne postę-

wiedzy prawnej, którą samodzielnie jest trud-

powania dyscyplinarne, prowadzone w ramach PIIB.

no pozyskać. Przeprowadzone zostały szkolenia

Z mojego dotychczasowego doświadczenia za-

z bardzo istotnych tematów:

wodowego wynika, że konieczność wnioskowania

●●„Kontrakty

budowlane w świetle pełnienia sa-

o ukaranie członka Izby pojawia się głównie w sytu-

modzielnej funkcji technicznej w budowni-

acji nienależytego lub niedbałego, czy złego wyko-

ctwie” – wykładowca mec. J. Szewczyk – PIIB

nywania przez niego powierzonych mu zadań, czy

Warszawa.

przyjętych obowiązków. Powodem takiego nieodpozawodowa w budownictwie

wiedzialnego działania jest niefrasobliwość, brak po-

w świetle działalności organów nadzoru bu-

czucia obowiązku, a niejednokrotnie luki w wykształ-

dowlanego” – wykładowca Dariusz Jackowski

ceniu lub brak doświadczenia. OROZ przeprowadza

WINB Olsztyn.

analizę dokumentów otrzymanej sprawy i wyciąga

●●„Odpowiedzialność

դդNastępnym

istotnym osiągnięciem samorządu za-

wodowego była ogólnopolska konferencja pt. ,,Etyka

konsekwencje karne oraz dyscyplinarne, o ile są one
poparte konkretnymi dowodami.

i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budowni-

Z uwagi na powyższe praca rzecznika nie jest ła-

ctwa – fundamentem zaufania społecznego”, którą

twa, ponieważ nie zawsze może on bronić członka

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowa-

Izby, szczególnie wówczas, gdy prawo nie jest prze-

ła 16 marca 2017 r. w ramach obchodów 15-lecia

strzegane lub łamane – wtedy z obrońcy staje się,

utworzenia samorządu zawodowego. Dotyczyła ona

niestety, oskarżycielem.

odpowiedzialności w zawodach zaufania publicznego.

Halina Wasilczuk,

W ramach konferencji omówiono oraz scharakteryzo-

Rzecznik – Koordynator W-MOIIB

wano znaczenie i rolę etyki zawodowej dla budowania

Fot. W-MOIIB, archiwum autorki
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZAWODOWA
I DYSCYPLINARNA
Prowadzenie spraw w przedmiocie
odpowiedzialności członków Izby,
czy osób wykonujących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie
jest dość skomplikowane ze względu
na to, że zostały przewidziane dwa
konkurencyjne tryby, a poprowadzenie
postępowania w jednym trybie wyłącza
faktyczną możliwość prowadzenia
postępowania w innym.

lanego. Postępowanie w tym przypadku prowadzone
jest według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Każdy członek naszej Izby za zawinione naruszenie obowiązków określonych w Prawie
budowlanym, podczas wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, odpowiada
w trybie odpowiedzialności zawodowej. Stronami
przed właściwym sądem dyscyplinarnym są wyłącznie obwiniony członek izby oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej, pełniący funkcję oskarżyciela.
Postępowanie w zakresie odpowiedzialności za-

Art. 41 Ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzą-

wodowej jest nadrzędne w stosunku do postępowa-

dach zawodowych architektów oraz inżynierów bu-

nia w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Doty-

downictwa wylicza zakres obowiązków członków

czy ono jednak tylko jednego wycinka naszej pracy,

PIIB. Ich zawinione naruszenie skutkuje odpowie-

a mianowicie nieprzestrzegania Prawa budowlanego

dzialnością dyscyplinarną. Jednocześnie, zgodnie

podczas pełnienia samodzielnych funkcji technicz-

z art. 45 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy, od odpo-

nych określonych w art. 12 ust. 1 tegoż prawa.

wiedzialności dyscyplinarnej zwolnione są czyny

Naruszenie pozostałych obowiązków przez człon-

podlegające odpowiedzialności zawodowej, określo-

ka PIIB, ujętych w art. 41, skutkuje wszczęciem po-

ne w art. 95 ustawy Prawa budowlanego oraz czyny

stępowania dyscyplinarnego. Dla przypomnienia,

podlegające odpowiedzialności porządkowej, zgod-

art. 41 zawiera cztery zasady obowiązujące człon-

nie z przepisami Kodeksu Pracy (art. 108).

ków izby, a mianowicie:

Wykroczenia osób pełniących samodzielne funk-

դդprzestrzeganie

przy wykonywaniu czynności za-

cje techniczne, w świetle obowiązujących przepisów,

wodowych obowiązujących przepisów oraz zasad

podlegają ocenie w dwóch trybach postępowania:

wiedzy technicznej,

dyscyplinarnym i z tytułu odpowiedzialności za-

դդprzestrzeganie

wodowej, przy czym odpowiedzialność zawodowa

դդstosowanie

ma bezwzględne pierwszeństwo.

դդregularne

zasad etyki zawodowej,

się do uchwał organów izby,

opłacanie składek członkowskich.

Na marginesie można zaznaczyć, że przepisy dy-

Nieprzestrzeganie którejkolwiek z tych zasad

scyplinarne dotyczące odpowiedzialności zawodo-

może skutkować nałożeniem kary dyscyplinarnej.

wej sprecyzowane są w rozdziale 10 Prawa budow-

Tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje Rozpo-
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rządzenie Ministra Infrastruktury z 31 października 2002 r. w sprawie
szczegółowych
i trybu

zasad

postępowania

dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa.
W postępowaniu dyscyplinarnym,
obwinionego
ka

oprócz
i rzeczni-

odpowiedzialności

zawodowej, stroną jest
także

pokrzywdzony.

Inny jest także katalog
kar. Art. 54 ust. 1 ustawy samorządowej definiuje cztery rodzaje kar:
upomnienie,

nagana,

zawieszenie na dwa lata

Temat odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej inżynierów budownictwa powinien

w prawach członka izby

być znany członkom PIIB oraz często poruszany w środowisku branżowym, gdyż rośnie

i skreślenie

świadomość roszczeniowa społeczeństwa. Na zdjęciu budowa obwodnicy Ostródy

z listy

jej

członków. W przypadku
orzeczenia którejkolwiek z kar, ukarany dodatkowo

ust. 1 pkt. 3 i 4) nie powinien budzić żadnych wąt-

może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów po-

pliwości.

stępowania. Co prawda, postępowanie dyscyplinar-

Postępowanie wyjaśniające w sprawie odpo-

ne nie dotyczy przewinień związanych z wykonywa-

wiedzialności zawodowej Okręgowy Rzecznik Od-

niem samodzielnych funkcji technicznych, niemniej

powiedzialności Zawodowej wszczyna na wnio-

ukaranie karą okresowego zawieszenia w prawach

sek organu nadzoru budowlanego właściwego dla

członka lub skreślenie z listy członków izby jest

miejsca popełnienia czynu (najczęściej w wyniku

w skutkach tożsame z zakazem wykonywania samo-

przeprowadzonej kontroli następuje stwierdzenie

dzielnych funkcji technicznych.

naruszenia prawa) albo z urzędu na skutek wnio-

Mimo nielicznych przypadków prowadzenia po-

sku, skargi czy informacji uzyskanych od osób

stępowań w tym trybie, zauważa się braki wiedzy

trzecich. Zaś postępowanie wyjaśniające w spra-

o obowiązujących

wie odpowiedzialności dyscyplinarnej zaczyna

uregulowaniach,

wynikających

z faktu przynależności do PIIB.
Obowiązek stosowania się do uchwał organów
izby oraz regularnego opłacania składek (art. 41

na wniosek Okręgowej Rady Izby lub z urzędu
na skutek wniosku, skargi czy informacji uzyskanych od osób trzecich.
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Ze względu na to, że odpowiedzialność dyscypli-

դդnie

przestrzegają przy wykonywaniu czynności za-

narna jest często mylona z odpowiedzialnością za-

wodowych obowiązujących przepisów oraz zasad

wodową, należy wskazać na różnicę pomiędzy tymi

wiedzy technicznej,

dwoma rodzajami odpowiedzialności, wynikającą

դդnie

przestrzegają zasad etyki zawodowej,

przede wszystkim z przesłanek warunkujących ich

դդnie

stosują się do uchwał organów izby,

powstanie. Odpowiedzialności zawodowej w bu-

դդnie

opłacają składek członkowskich.

downictwie podlegają osoby wykonujące samodziel-

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe

ne funkcje techniczne w budownictwie, które:

przesłanki warunkujące powstanie odpowiedzialno-

դդdopuściły

się występków lub wykroczeń, określo-

ści dyscyplinarnej i zawodowej, można stwierdzić,

nych ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

iż odpowiedzialności dyscyplinarnej będą podlega-

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

ły osoby, których zachowanie jest naganne przede

դդzostały

ukarane w związku z wykonywaniem sa-

wszystkim z punktu widzenia etycznego lub etyczno-

modzielnych funkcji technicznych w budowni-

-prawnego, jak również organizacyjnego. Natomiast

ctwie,

odpowiedzialność zawodową będą ponosiły osoby,

դդwskutek

rażących błędów lub zaniedbań, spowo-

które przy wykonywaniu samodzielnych funkcji tech-

dowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bez-

nicznych w budownictwie, dopuściły się czynów na-

pieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne

ruszających obowiązujące przepisy w sposób szcze-

szkody materialne,

gółowo wskazany w ustawie Prawa budowlanego.

դդuchylają

się od podjęcia nadzoru autorskiego lub

Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż od odpo-

wykonują niedbale obowiązki wynikające z pełnie-

wiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny

nia tego nadzoru.

podlegające odpowiedzialności zawodowej.

Natomiast

odpowiedzialności

dyscyplinarnej

Halina Wasilczuk,

będą podlegały osoby wykonujące samodzielną

Rzecznik – Koordynator W-MOIIB

funkcję techniczną w budownictwie, które:

Fot. Archiwum W-MOIIB
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OKRĘGOWA RADA W-MOIIB
Działalnością Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
pomiędzy zjazdami kieruje Okręgowa
Rada, która została wybrana przez
okręgowy Zjazd Izby. Rada jest organem
wykonawczym Izby. Ustawodawczym jest –
czerpiąc z idei trójpodziału władzy – Zjazd.

դդwspółpraca
դդspotkania

Rada m.in. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu

w terenie z członkami Izby oraz przed-

stawicielami samorządu terytorialnego i organami
nadzoru budowlanego,
դդubezpieczenie
դդpraca

NNW członków Izby,

przy projekcie Kodeksu urbanistyczno-bu-

dowlanego,
դդspotkania

W myśl ustawy o samorządach zawodowych,

z samorządami,

դդzakup

integracyjne i wyjazdy szkoleniowe,

siedziby dla W-MOIIB,

դդprojekt

uchwały Krajowej Rady PIIB w sprawie

Izby i składa mu oraz Krajowej Radzie Izby sprawo-

podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków

zdania ze swojej działalności, w tym również sprawo-

PIIB.

zdania z wykonania budżetu. Reprezentuje samorząd

Mimo, iż Rada jest organem wykonawczym,

zawodowy przed organami administracji rządowej

w istocie to głównie ona decyduje, jak w ramach

i samorządu terytorialnego.

obowiązujących przepisów, Statutu, regulaminów

W bieżącej kadencji Rada W-MOIIB pracuje

i uchwał zajazdowych ukształtuje się sposób działa-

w 19-osobowym składzie, którą reprezentuje prze-

nia oraz priorytety Izby. Wpływa również bezpośred-

wodniczący Mariusz Dobrzeniecki. Członkowie Rady

nio na harmonogram i dynamikę wydarzeń w Izbie.

spotykają się średnio raz na kwartał. W posiedze-

Reaguje na bieżąco na zgłaszane przez członków

niach Rady, na zaproszenie przewodniczącego, jako

inicjatywy oraz zapotrzebowania. Rada to zespół

tzw. „głos doradczy” udział biorą przewodniczący or-

konkretnych osób, które w drodze głosowania po-

ganów statutowych Izby, obsługa prawna Izby oraz

dejmują ważne dla Izby decyzje, dlatego niezmiernie

dyrektor biura W-MOIIB.

istotne dla kształtu i przyszłości samorządu jest to,

W ostatnim roku sprawozdawczym tj. 2016,

kto będzie ją tworzył w kolejnej kadencji.

Okręgowa Rada W-MOIIB zajmowała się bieżącymi

Grzegorz Karpa, biuro W-MOIIB

sprawami Izby, wynikającymi z prac biura i organów

Fot. Archiwum W-MOIIB

W-MOIIB oraz realizacją uchwał W-MOIIB i PIIB.
Analizowała również m.in. koszty działalności Izby,
bieżące wykonanie budżetu i działalność szkoleniową. Najważniejszymi sprawami, którymi zajmowała
się Rada w roku sprawozdawczym były:
դդanaliza

wniosków i zaleceń pokontrolnych Okrę-

gowej Komisji Rewizyjnej,
դդanaliza

przebiegu kwalifikacji i egzaminów na

uprawnienia budowlane,
դդanaliza

realizacji szkoleń członków Izby organizo-

wanych samodzielnie lub współorganizowanych

Posiedzenie wyjazdowe Okręgowej Rady W-MOIIB

ze stowarzyszeniami,

(7 października 2016 r.) w Hotelu Młyn w Elblągu było

դդbieżący

nadzór nad budżetem,

połączone z obchodami Dnia Budowlanych
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DOSKONALENIE
ZAWODOWE W-MOIIB
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
swoich członków to jedno z głównych
zadań Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Rocznie
z izbowych szkoleń i wycieczek technicznych
korzysta blisko dwa tysiące inżynierów.
Frekwencja cieszy, zachęcamy innych.

w szkoleniach lub kursach specjalistycznych dla osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne.
W roku 2003 została powołana Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkoleń, dziś działająca pod
nazwą Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. Od 2014 r. w jej skład wchodzą: Barbara Pieczyńska – przewodnicząca, Zbigniew Kazimierczak –
sekretarz oraz członkowie Paweł Wiśniewski i Dariusz

Jubileusz 15-lecia istnienia W-MOIIB w Olszty-

Rybaczyk. W latach wcześniejszych funkcje te pełnili

nie jest okazją do podsumowania dotychczasowych

również: Cezary Kondratowicz, Jan Chojecki, Halina

działań W-MOIIB na wielu polach. Jedną z misji Izby

Wasilczuk, Elżbieta Bukowska i Wacław Szparło.

jest działanie w celu podnoszenia kwalifikacji zawo-

Do statutowych zadań Komisji należy zapewnie-

dowych architektów, inżynierów budownictwa lub

nie członkom Izby pomocy w zakresie podnoszenia

urbanistów (Ustawa o samorządach zawodowych

kwalifikacji zawodowych, przygotowywanie progra-

architektów oraz inżynierów budownictwa) realizo-

mów działania na usystematyzowanie szkoleń, jak

wana poprzez przeprowadzanie bezpłatnych semi-

i prowadzenie działalności informacyjnej o szkole-

nariów, szkoleń, wykładów, wycieczek technicznych

niach oraz seminariach. Komisja prowadzi na bieżąco

oraz konferencji. Wykonywanie samodzielnych funk-

badania potrzeb i oczekiwań inżynierów zrzeszonych

cji w określonej działalności wymaga aktualnej wie-

w Izbie na szkolenia oraz jego formy i stara się orga-

dzy zawodowej, umiejętności i możliwości fachowej

nizować kursy o szczególnym znaczeniu dla człon-

oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego roz-

ków Izby.

wiązywania zagadnień technicznych oraz technicz-

Spotkania szkoleniowe organizowane są bez-

no-organizacyjnych. Cel kształcenia ustawicznego

pośrednio przez Izbę lub we współpracy z innymi

wynika z konieczności przystosowania się członków

organizacjami, często z zapraszanymi autorytetami

Izby do dynamicznych przeobrażeń prawnych, eko-

z branż. Udaje się pozyskać coraz więcej sponsorów,

nomicznych, naukowych oraz przepisów i wymagań

wzrosła ilość szkoleń praktycznych przeprowadza-

techniczno-budowlanych, a także wiedzy w dziedzi-

nych przez firmy będące liderami w swoich branżach.

nie współczesnego budownictwa.

Każde seminarium jest oceniane przez uczestników

Wykształcenie zdobyte w systemie szkolnictwa

za pomocą ankiet pod względem przebiegu, organi-

średniego i wyższego oraz staje się stopniowo prze-

zacji i potrzeb. Wynika z nich, że zorganizowane se-

starzałe oraz wymaga, z konieczności wykonywa-

minaria spełniają oczekiwania członków Izby, zarów-

nia zawodu, spełnienia obowiązku kontynuowania

no co do doboru tematyki, wykładowców jak i form

kształcenia, w takich formach i rozmiarach, jakie dla

nauki, zaś wysoka frekwencja potwierdza zapotrze-

danego zawodu są optymalne. W W-MOIIB w syste-

bowanie na proponowane szkolenia.

mie ustawicznego kształcenia doskonalenie zawo-

Stale rosnąca liczba uczestników świadczy

dowe odbywa się poprzez grupowe uczestnictwo

o wielkim zainteresowaniu ideą dokształcania oraz
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Wycieczka techniczna do powstającej Elektrowni w Opolu – marzec 2016 r.
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W wyjeździe technicznym na budowę tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku uczestniczyło 91 osób. Ta gigantyczna
inwestycja jest jedyną tego typu w Polsce. Dwu-tunelowy fragment Trasy Słowackiego o długości 1,4 km przebiega
pod Wisłą sięgając maksymalnie 35 m głębokości

o bardzo dobrej jakości przeprowadzanych wykła-

liśmy w Międzynarodowych Targach Budownictwa

dów. W latach 2013-2017 w W-MOIIB przeszkolo-

i Architektury Budma `2015 w Poznaniu, III Targach

nych zostało łącznie 10.954 osób. Przeprowadzono

Budowlanych Warmia-Mazury Expo w Ełku. Udali-

ponad 219 seminariów, w tym oprócz tradycyjnych

śmy się z wizytą techniczną na budowę torowiska

wykładów również wyjazdy techniczne. Zwiedzili-

tramwajowego w Olsztynie, budowę Regionalnego

śmy m.in. Kanał Elbląski – Elbląg – Buczyniec, Mu-

Portu Lotniczego w Szymanach, budowę Term Lidz-

zeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Elektrownię

barskich i rozbudowę zakładu Polmlek w Lidzbarku

w Opolu, budowę drugiej linii metra oraz Stadion

Warmińskim.

Narodowy w Warszawie, Laboratorium Państwowej

Spotkania szkoleniowe organizowane są w Ol-

Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Uczestniczy-

sztynie, Elblągu, Ełku oraz Szczytnie. Wszystkie
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Wizyta techniczna inżynierów w Elektrowni Opole – maj 2017 r.

seminaria są bezpłatne dla członków W-MOIIB, fi-

nego inżyniera oraz całkowicie bezpłatnie oferuje

nansowane ze środków pochodzących ze składek

profesjonalną kadrę i wygodne warunki do zdoby-

członkowskich lub pozyskanych od sponsorów.

wania wiedzy. Zgodnie więc z myślą Arie de Geus

W czasach, kiedy podnoszenie kwalifikacji za-

– szefa Shell Oil Company’s Strategic Planning

wodowych, ciągły rozwój i poszerzanie swoich

Group – „Zdolność uczenia się szybciej od swojej

umiejętności jest nie tylko pożądane, ale wręcz

konkurencji może być jedyną długotrwałą przewa-

wymagane, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba

gą, jaką nad nimi posiadasz” – szkolenie dziś zapro-

Inżynierów Budownictwa w Olsztynie, wychodząc

centuje na lata.

naprzeciw swoim członkom, przygotowuje szko-

opracowała Barbara Klem

lenia z zagadnień najważniejszych dla nowoczes-

Fot Archiwum W-MOIIB
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SPOTKANIA INTEGRACYJNE
W-MOIIB
Każda uroczystość rocznicowa jest
okazją do spojrzenia wstecz na przebytą
drogę, do refleksji i podsumowań. Już
samo powstanie W-MOIIB posłużyło
konsolidacji środowiska inżynierów.
Umocniły ją spotkania integracyjne.

wzbogaciliśmy o spotkania z wychowankami Domu
Dziecka w Olsztynie. Spontanicznie umawialiśmy się
na wyjazdy rowerowe, czy ogniska.
W połowie trzeciej kadencji doszliśmy do wniosku, że dotychczasowa działalność w sferze integracji
środowiska inżynierskiego jest niewystarczająca i należy nią objąć nie tylko większą liczbą nowych człon-

Początkowo organizacja spotkań innych niż tylko

ków, ale również w miarę możliwości rodzin oraz

szkoleniowe była raczej okazjonalna. Obchodziliśmy

znajomych „naszych” inżynierów. Staramy się, aby

Dzień Budowlanych, Wigilię. Tę ostatnią z czasem

imprezy – o ile to jest możliwe – były otwarte, przy
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zachowaniu priorytetów uczestnictwa dla członków

to dużą ilością bardzo udanych wydarzeń. Wystar-

naszej Izby. Do kalendarza imprez oprócz wcześniej

czy wspomnieć trzy zagraniczne rajdy rowerowe:

wspomnianych spotkań weszły turnieje szachowe,

na Bornholm, do Szwecji i na Białoruś oraz dziewięć

warcabowe, brydż sportowy oraz regaty żeglarskie

rajdów krajowych. Nieocenionym pasjonatem i orga-

i spływy kajakowe. Absolutnym hitem tamtej kaden-

nizatorem tej formy spotkań jest Dariusz Stecki.

cji były Ogólnopolskie Regaty Okręgowych Izb In-

Na stałe weszły do kalendarza imprez regaty że-

żynierów Budownictwa w klasie Omega, zorganizo-

glarskie na jeziorze Krzywym. Coraz więcej izb okrę-

wane na jeziorze Krzywym w Olsztynie. Tym samym

gowych rywalizuje corocznie w sierpniu na regatach

Izba Warmińsko-Mazurska zaistniała na mapie Polski

ogólnopolskich, a członkowie naszej Izby walczą

jako miejsce, które warto odwiedzić.

o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB. Dużym

Czwarta kadencja W-MOIIB to podniesienie rangi
działalności integracyjnej w naszej Izbie. Powołaliśmy

zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane po raz
pierwszy trzydniowe regaty jachtów kabinowych.

zespół do organizacji imprez, spotkania awizujemy

Rekordową frekwencję biją jednak spływy kaja-

poprzez informacje w ogólnopolskim wydaniu „Inży-

kowe, zapewne ze względu na dużą popularność tej

niera Budownictwa” i poprzez mailing. Zaowocowało

dyscypliny oraz atrakcyjną formę. Spływy dwu-, trzy-

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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Wody nigdy dość. W połowie sierpnia 2015 r. W-M Izba zorganizowała po raz pierwszy ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega. Od tej pory regaty odbywają się co roku. Bardzo dziękujemy żeglarzom i gościom za udział w rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze
dniowe mają coraz więcej zwolenników i zaczynamy
się trochę obawiać, że ze względów organizacyjnych
będziemy musieli ograniczyć ilość uczestników.
Dużą popularnością cieszą się również zawody bowlingowe. Tu ograniczeniem jest ilość torów,
na których można te zawody równocześnie organizować. Uczestnicy zawodów strzeleckich i turnieju tenisa stołowego też uważają, że spotkań jest za mało.
Oczywiście nie wszystko jest zawsze strzałem
w przysłowiową „dziesiątkę”. Z powodu niskiej frekwencji zaniechaliśmy organizacji turnieju szachowego i warcabowego. Staramy się z organizacją wyjść

W maju 2016 r. rowerzyści z W-MOIIB odbyli trzydnio-

poza okręg olsztyński, aby włączyć możliwie szeroką

wą wycieczkę „Szwecja na rowerze”

rzeszę naszych członków w życie Izby, dlatego imprezy odbyły się na terenie powiatu szczycieńskiego,
nowomiejskiego, elbląskiego i mrągowskiego.
Oprócz

wymienionych

tu wcześniej

spotkań

do budżetu zespołu ds. organizacji spotkań szkoleniowo-integracyjnych należy organizacja wcześniej
wspomnianego Dnia Budowlanych, Dnia Kobiet
i spotkań wigilijnych. Zdajemy sobie sprawę, że jest
to niewielki wycinek działalności izby, ale na pewno
stanowi dopełnienie jej wizerunku.
Jerzy Żarkiewicz,
przewodniczący Zespołu ds. organizacji spotkań
szkoleniowo integracyjnych W-MOIIB
Fot. Archiwum W-MOIIB

27 lutego 2016 r. rozgrywaliśmy IV Otwarty Turniej Brydżowy
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Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Puchar Przewodniczącego Rady W-MOIIB weszły już na stałe
do kalendarza zarówno Izby, jak i mieszkańców Olsztyna. Na zdjęciu: inżynierowie opanowują Jezioro Ukiel w sobotę, 22 sierpnia 2015 r.
Woda i rowery to nasz
żywioł. Rajd rowerowy Olsztyn – 23 maja
2015 r.

Turniej Kręglowy w Family
Bowling Center w Olsztynie – 21 listopada
2015 r.
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB
Z URZĘDEM DOZORU TECHNICZNEGO
Pod naporem codziennych zadań czas
biegnie szybko. Powstające nowe
organizacje w niedługim czasie wrastają
w system gospodarczy państwa. Po paru
latach ich obecność oraz działalność staje
się niezbywalnym elementem naszej
rzeczywistości i choć ciągle wydają nam się
nowe, nagle okazuje się, że kończą właśnie
15 lat swojej działalności.

cjalnie rozmaite zagrożenia, a w związku z tym wymagające bardzo wysokich kwalifikacji w obsłudze
i konserwacji. Pomimo wysoce wykwalifikowanej
kadry z analiz wypadków prowadzonych przez UDT
wynika, że w ponad 90 proc. zdarzeń ich przyczyną
jest błąd człowieka. Płynie stąd ważna wskazówka
dla wszystkich, którzy stawiają sobie zadanie minimalizacji ryzyka wypadku – potrzebna jest edukacja.
Nie tylko w postaci jednorazowych kursów i egzaminów. Konieczne jest kształcenie ustawiczne, nie-

Tak właśnie postrzegamy w Urzędzie Dozoru

ustanne powtarzanie zasad bezpiecznej eksploatacji

Technicznego jubileusz 15-lecia Polskiej Izby Inży-

urządzeń technicznych oraz przezwyciężanie zacho-

nierów Budownictwa. Prosimy o przyjęcie gratulacji

wań rutynowych, wyłączających świadomość poten-

z okazji tego święta!

cjalnych zagrożeń. Tym celom służą przede wszyst-

Olsztyński Oddział UDT od lat współpracuje

kim wspólne działania Olsztyńskiego Oddziału UDT

z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynierów

i Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa. Nasze wspólne działania dotyczą bez-

Budownictwa.

pieczeństwa eksploatacji wykorzystywanych na każ-

Dodatkowym powodem, dla którego wspólne

dej budowie urządzeń transportu bliskiego, z których

akcje edukacyjne i dzielenie się inżynierską wiedzą

większość podlega dozorowi technicznemu. Znaczna

są niezbędne jest fakt, że pojęcie bezpieczeństwa

część tych urządzeń to maszyny stwarzające poten-

zmienia się dość szybko, ponieważ rosną społeczne
oczekiwania w tym zakresie. Musimy ciągle się uczyć.
Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy naszymi inżynierskimi organizacjami dobrze służy bezpieczeństwu technicznemu, a co za tym idzie – ludziom,
środowisku, przedsiębiorcom oraz naszej lokalnej gospodarce. Bezpieczeństwo w każdej dziedzinie daje
wymierne korzyści. Na placach budów widać to wyraźnie i cieszymy się, że polskie budowy są coraz bezpieczniejsze. To z pewnością zasługa samych zainteresowanych oraz instytucji kontrolnych, ale trudno
przecenić inicjatywy organizacji „oddolnych”, takich
jak właśnie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Tomasz Gosiewski,
dyrektor Oddziału Urzędu
Dozoru Technicznego w Olsztynie
Fot. Barbara Klem
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB W RAMACH
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO FORUM
ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Prezentowanie wspólnie uzgodnionego
stanowiska wobec organów władzy
i administracji państwowej to główny cel
deklaracji, jaką popisali 26 października
2016 r. przedstawiciele zawodów,
działających na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego, powołując tym
samym do życia Warmińsko-Mazurskie
Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
Samorządy łączą się.

dowy Pielęgniarek i Położnych z 18 października 2016 r.
w zakresie zmian systemowych w obszarze kształcenia
przed dyplomowego pielęgniarek.
2 czerwca 2017 r. w Senacie odbyła się konferencja „Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa
jednostki.” Organizatorem konferencji była Senacka
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zawodowych
Zaufania Publicznego. Warmińsko-Mazurskie Forum
reprezentował radca prawny Cezary Jezierski oraz
dr Anna Lella, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej.

Deklaracja

została

powołana

mając

na mocy

Przygotowano opracowanie dotyczące Forum i jego

art. 17 u. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym można

głównych zadań oraz problemów prawnych, powodu-

w drodze ustawy tworzyć samorządy zawodowe repre-

jących utrudnienia w działaniu samorządów i środowi-

zentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicz-

ska zawodowego.

nego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem
tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla

Magda Krezymon, OIRP w Olsztynie

jego ochrony oraz uchwalone na jego podstawie przez

W RAMACH FORUM WSPÓŁPRACUJĄ:

sejm RP ustawy powołujące samorządy zawodowe.

դդKrajowa Izba Biegłych Rewidentów Regionalny
Oddział w Olsztynie
դդKrajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
դդOkręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie
դդOkręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie
դդOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Elblągu
դդOkręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu
Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
դդOkręgowa Izba Radców Prawnych w Olsztynie
դդPolskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział
w Olsztynie
դդWarmińsko-Mazurska Izba Lekarska
դդWarmińsko-Mazurska Izba LekarskoWeterynaryjna
դդWarmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby
Doradców Podatkowych
դդWarmińsko-Mazurska Okręgowa Izba
Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
w Olsztynie
դդWarmińsko-Mazurska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa

Główne zadania Forum to umacnianie idei samorządności, wymiana informacji i doświadczeń, opracowywania wspólnego stanowiska w sprawach dla nich
ważnych oraz integracji środowisk. Przewodniczenie
Forum jest kadencyjne i odbywa się na zasadzie rotacji kadencji trwającej 12 miesięcy. W pierwszym roku
działalności przewodnictwo objęła Okręgowa Izba
Radców Prawnych w Olsztynie, której kadencja skończy się 31 października 2017 r. Na przewodniczenie
w drugiej kadencji członkowie Forum wybrali ponownie OIRP w Olsztynie.
Na wniosek Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych podjęło już pierwszą inicjatywę istotną dla wnioskodawców, popierając stanowisko przygotowane przez
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolski Związek Zawo-
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB
Z OKRĘGOWYM INSPEKTORATEM PRACY
Realizacja działań promocyjno-prewencyjnych i szkoleniowych
w celu poprawy bezpieczeństwa pracy
w budownictwie to główny obszar
współpracy Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z Okręgowym Inspektoratem Pracy
w Olsztynie.

11 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie
odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, którego celem było
podpisanie Porozumienia dla Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie w województwie warmińsko-mazurskim. Porozumienie daje m.in. możliwość wymiany informacji, dostępu do wiedzy i doświadczenia
oraz przykładowej dokumentacji, konsultowania bieżących problemów, skierowania (przez firmy budow-

Nasza współpraca przybiera różne formy, w tej

lane, które podpisały porozumienie) pracowników

krótkiej informacji przedstawię tylko kilka najważ-

na bezpłatne szkolenia bhp, finansowane ze środków

niejszych wydarzeń. I tak od 13 do 15 maja 2015 r.

ZUS.

inspektorzy OIP w Olsztynie przeprowadzili cykl

Przykładem wspólnych działań promocyjnych

szkoleń dla 54 członków Izby, podczas których oma-

była

wialiśmy kwestie odpowiedzialności wykroczeniowej

strzostw

kadry kierowniczej oraz bezpieczeństwa prac w bu-

8 kwietnia 2016 r. imprezę w Centrum Szkoleń Bu-

downictwie, w tym najczęstszych przyczyn i oko-

dowlanych w Olsztynie odwiedziło ponad tysiąc

liczności wypadków na budowach województwa

osób. W pierwszych tego rodzaju zawodach w Pol-

warmińsko-mazurskiego. Szkolenia odbywały się

sce wzięło udział 20. trzyosobowych zespołów.

w Olsztynie, Elblągu i Ełku. W ich trakcie inżyniero-

Zawodnicy rywalizowali w trzech konkurencjach:

wie mogli skorzystać z oferty wydawniczej OIP, doty-

dwóch związanych z budową określonej w projekcie

czącej bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

konstrukcji z rusztowania ramowego przyściennego

organizacja

I Warmińsko-Mazurskich

w Bezpiecznym

Montażu

Mi-

Rusztowań.

11 lutego 2015 r. w siedzibie Instytutu Budowni-

oraz modułowego i jednej – teoretycznej, ocenia-

ctwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-

nych m.in. przez inspektorów PIP. Głównymi kry-

sztynie odbyło się posiedzenie Rady ds. Bezpie-

teriami był tutaj nie czas, ale dokładność i bezpie-

czeństwa Pracy w Budownictwie, utworzonej przy

czeństwo pracy. Zawody uzupełniał szereg atrakcji

Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. Omówi-

m.in. wystawa nietypowych konstrukcji wykona-

liśmy następujące zagadnienia:

nych z rusztowań, seminaria z udziałem ekspertów

դդdziałania

prewencyjne w sektorze budownictwa

PIP, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu

zrealizowane w 2014 r. oraz planowane na 2015 r.

Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

przez OIP w Olsztynie;

oraz pokazy. Była także możliwość zapoznania się

դդrealizacja

inwestycji pn. „Modernizacja i rozwój

z aktualną ofertą firm branży rusztowaniowej, bu-

zintegrowanego systemu transportu zbiorowego

dowlanej, bhp i szkoleniowej. Dużym zaintereso-

w Olsztynie”;

waniem młodzieży cieszyły się symulatory pracy

դդorganizacja

w maju 2015 r. „Dnia bezpiecznej bu-

dowy” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.

koparką i wózkiem widłowym.
Jacek Żerański,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB
Z NADZOREM BUDOWLANYM
Obowiązujące prawo przewiduje tylko
jeden przypadek współpracy organów
nadzoru budowlanego z samorządami
zawodowymi. Na podstawie art. 97 ustawy
z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, organy
nadzoru budowlanego składają wnioski
o ukaranie w trybie odpowiedzialności
zawodowej. Wnioski te rozpatruje rzecznik
odpowiedzialności zawodowej, później sąd
dyscyplinarny.
Organ nadzoru budowlanego nie jest stroną w po-

Organy nadzoru budowlanego spotykają się z członkami

stępowaniu i jego rola kończy się w momencie zło-

W-MOIIB w ramach zespołów ds. współpracy z samo-

żenia wniosku. Nie jest on informowany o tym, czy

rządami i administracją. Rocznie odbywa się kilka takich

rzecznik odpowiedzialności zawodowej złożył wnio-

spotkań. Na zdjęciu: inspektorzy olsztyńskiego nadzoru

sek o ukaranie do sądu dyscyplinarnego. Nie jest rów-

budowlanego podczas inspekcji w terenie

nież informowany o rozstrzygnięciu sądu.
Poza tym, Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba

uprawnień budowlanych. Izba wykorzystuje wiedzę

Inżynierów Budownictwa współpracuje z organami

pracowników nadzoru budowlanego w przeprowa-

nadzoru budowlanego w sytuacjach przez prawo nie-

dzaniu szkoleń dla swoich członków.

przewidzianych. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Szkolenia przeprowadzał Warmińsko-Mazurski

Budowlanego uczestniczy w pracach komisji prawno-

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, jego

-regulaminowej Izby. Służy swoim doświadczeniem

pracownicy, pracownik Pomorskiego Wojewódz-

w stosowaniu prawa, w szczególności ustawy Prawo

kiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powia-

budowlane. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budow-

towy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie

lanego uczestniczy w ważnych wydarzeniach w Izbie:

Nowodworskim. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

zjazdach, uroczystym wręczaniu decyzji o nadaniu

służy pomocą przy ustalaniu zakresu uprawnień budowlanych. W drugiej kadencji Izba zorganizowała

Funkcje nadzorcze w procesie budowlanym
sprawują m.in. uczestnicy procesu budowlanego
określeni w art. 17 pkt. 2-4 Prawa budowlanego,
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.

szkolenie, dotyczące zakresu uprawnień budowlanych nadawanych na podstawie różnych przepisów
i zaprosiła na nie pracowników organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno–budowlanej z terenu województwa.
Maciej Kotarski,
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Olsztynie
Fot. Piotr Tomera, WINB Olsztyn
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB Z UNIWERSYTETEM
WARMIŃSKO-MAZURSKIM
Warmińsko-Mazurska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa ściśle
współpracuje z Wydziałem Geodezji,
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
oraz Wydziałem Nauk o Środowisku
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie.
Uczelnia prowadząc studia pierwszego stopnia (inżynierskie) i drugiego stopnia (magisterskie)
na kierunku budownictwo oraz inżynieria środowiska, w trosce o wyedukowanie inżyniera cieszącego

W-MOIIB była współorganizatorem konkursu fotogra-

się zaufaniem społecznym, posiadającym prawid-

ficznego „Nie! Bezpieczna budowa” propagującego za-

łowe przygotowanie zawodowe oraz odpowiednią

sady bezpieczeństwa na budowie

wiedzę i praktykę zawodową, konsultuje pogramy
kształcenia z praktykami w swojej branży. Współpra-

kursu fotograficznego „Nie! Bezpieczna budowa”

ca dotyczy m.in. udziału przewodniczącego Rady Izby

propagującego zasady bezpieczeństwa na budowie,

w pracach Konwentu Wydziału Geodezji, Inżynierii

skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjal-

Przestrzennej i Budownictwa. Do zadań Izby należy

nych oraz studentów. Izba jest również fundatorem

m.in. wyrażanie opinii w zakresie kształcenia studen-

nagród za najlepsze wyniki w nauce dla studentów

tów kierunku budownictwo w celu przygotowania

kierunku budownictwo oraz inżynieria środowiska,

studentów do zdobycia uprawnień budowlanych.

których oficjalne wręczenie odbywa się podczas in-

Przewodniczącym Konwentu WGIPB w kadencji

auguracji roku akademickiego.

2016-2020 został Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady W-MOIIB.

dr inż. Jacek Zabielski,
prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydział Geodezji

W-MIIB bierze również czynny udział w orga-

Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

nizowanych na UWM wydarzeniach budowlanych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

W 2016 r. W-MOIIB była współorganizatorem kon-

Fot. Archiwum UW-M
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB Z PAŃSTWOWĄ
WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W ELBLĄGU
Konsultacja pomysłu kształcenia
inżynierów budownictwa na PWSZ
w Elblągu w 2007 r. była początkiem
współpracy Uczelni z W-MOIIB. Nigdy
wcześniej w Elblągu nie kształcono
inżynierów na takim kierunku.

inżynierów budownictwa, a w 2016 r. najlepsi absolwenci kierunku otrzymali nagrody ufundowane przez
Izbę.
Izba służyła radą w kluczowych zmianach procesu
kształcenia inżynierów budownictwa m.in. przy wdrażaniu Krajowych Ram Kwalifikacji, opiniowała także
koncepcję kształcenia na nowym kierunku studiów –

Pozytywna opinia oraz deklaracja merytorycznego

inżynierii środowiska.

wsparcia naszej inicjatywy, wydane przez organizację

Współpraca ma także wymiar kadrowy. Dwóch

zrzeszającą wszystkich czynnych zawodowo inżynie-

nauczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego

rów branży budowlanej, były dla nas niezwykle waż-

pełni ważne funkcje w Izbie. Andrzej Stasiorowski jest

ne oraz wzmocniły nasz wniosek złożony w Minister-

przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyj-

stwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uruchomienie

nej, a Zenon Drabowicz – jej wiceprzewodniczącym.

kierunku studiów w 2008 r. zainicjowało sformali-

Janusz Nowak, wiceprzewodniczący Okręgowej Rady

zowanie zasad współpracy obu instytucji. W oficjal-

Izby, jest członkiem Rady Konsultacyjnej kierunku stu-

nym porozumieniu podpisanym 30 kwietnia 2009 r.,

diów budownictwo.

strony zadeklarowały współpracę w zakresie organi-

Nasza współpraca ma bardzo pozytywny wpływ

zacji szkoleń, seminariów i konferencji poświęconych

na rozwój kształcenia inżynierów budownictwa w El-

zagadnieniom budowlanym, prezentacji najnowszych

blągu, co jest ważne dla naszego regionu. Pozwala tak-

technologii oraz metod badawczych. Postanowiły

że studentom zdobywać dodatkowe kompetencje,

wymieniać się doświadczeniami w zakresie planów

a przede wszystkim umożliwia pierwszy kontakt z sa-

i programów nauczania na kierunku budownictwo –

morządem, z którym w przyszłości większość z nich

w świetle obowiązujących standardów nauczania, mi-

będzie związana zawodowo.

nimów programowych oraz potrzeb rynku. Ponadto

dr inż. Jarosław Niedojadło,

Izba zadeklarowała pomoc w organizacji i doskonale-

prof. nadzw., dyrektor Instytutu Politechnicznego

niu studenckich praktyk zawodowych na kierunku bu-

PWSZ w Elblągu

downictwo oraz zapowiedziała wsparcie dla autorów

Fot. Archiwum PWSZ w Elblągu

prac dyplomowych i badawczych oraz umożliwienie
studentom starszych roczników udziału w szkoleniach
organizowanych przez Izbę i dostęp do posiadanej literatury fachowej.
W kolejnych latach współpracy odbyły się spotkania przedstawicieli Izby ze studentami kierunku budownictwo, przybliżające istotę działalności samorządu zawodowego oraz zasady zdobywania uprawnień
zawodowych tzw. budowlanych. Studenci brali udział
w specjalistycznych szkoleniach organizowanych dla
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB
W RAMACH RADY GOSPODARCZEJ
Rada Gospodarcza przy prezydencie
Olsztyna sprawuje funkcje opiniodawczo-doradcze w sprawach związanych
z rozwojem gospodarczym Olsztyna.
Wspiera ona działania prezydenta
poprzez wiedzę, doświadczenie oraz
znajomość problemów gospodarki
miasta, mając na względzie zapewnienie
udziału przedstawicieli środowiska
gospodarczego w kształtowaniu polityki
gospodarczej Olsztyna, a także rozwoju
przedsiębiorczości na jego obszarze.
Rada Gospodarcza powoływana jest na czas trwaRada reprezentuje lokalne środowiska gospo-

nia kadencji prezydenta Olsztyna i wygasa wraz

darcze i otoczenia biznesu. Do zadań Rady Gospo-

z jej końcem. Posiedzenia odbywają się co najmniej

darczej należy w szczególności kreowanie pozytyw-

raz na pół roku, z udziałem prezydenta miasta.

nego wizerunku Olsztyna, jako miasta o wysokim

Na zdjęciu jedno z ostatnich spotkań, Izbę repre-

potencjale gospodarczym, odpowiedniego miejsca

zentuje

do lokowania biznesu, a także wspieranie procesu

Rady W-MOIIB

Mariusz

Dobrzeniecki,

przewodniczący

pozyskiwania inwestorów. Zajmuje się upowszechnianiem zasad kultury otwartości w biznesie na rzecz
wprowadzania i doskonalenia rozwiązań innowacyj-

Podczas posiedzeń omawiane są m.in. kwestie

nych oraz funkcjonowania platform start-upowych.

przebudowy i modernizacji głównych arterii komu-

Rada uprawniona jest do wyrażania opinii, ale też

nikacyjnych oraz obwodnicy Olsztyna, przebudowy

podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań odnoszą-

dworca kolejowego i autobusowego, budowy elek-

cych się do funkcjonowania gospodarki Olsztyna.

trociepłowni, modernizacji hali Urania. Rada zaj-

Rada Gospodarcza może uczestniczyć w opiniowaniu

mowała się też kwestiami rewitalizacji przestrzeni

oraz przygotowaniu projektów uchwał Rady Miasta

miejskich (m.in. planty przy murach katedralnych

i zarządzeń prezydenta Olsztyna związanych z go-

i Górka Jasia), dostępnością infrastruktury B+R

spodarką. Rada konsultuje oraz opiniuje wdrażanie

w ramach uniwersytetu i parku naukowo-tech-

i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych

nologicznego, kwestiami włączenia społecznego

przez Prezydenta Olsztyna, dotyczących prowadze-

osób wykluczonych (np. zatrudnianie więźniów).

nia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mie-

To niezwykle istotne zadania z punktu widzenia

ście. Rada Gospodarcza może również konsultować,

miasta oraz jego mieszkańców. Nie ma wątpliwo-

wydawać opinie spraw zgłoszonych przez Prezyden-

ści, że głos przedstawicieli Rady jest istotny.

ta Olsztyna, członków Rady oraz przedstawicieli śro-

opracowała Barbara Klem

dowiska gospodarczego miasta.

Fot. Urząd Miasta Olsztyn
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WSPÓŁPRACA W-MOIIB ZE STOWARZYSZENIAMI
NAUKOWO-TECHNICZNYMI
Olsztyńskie Oddziały: Polskiego
Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa, Polskiego Zrzeszenia
Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz
Stowarzyszenia Elektryków Polskich
– to organizacje, z którymi głównie
współpracowała Warmińsko-Mazurska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
W ostatnim czasie do grona dołączyło
Stowarzyszenie Geodetów Polskich.

czenie i gabloty do prezentacji eksponatów, a PZITB
przekaże posiadane eksponaty oraz zajmie się ich
opisem i rejestracją katalogową. Pierwszy eksponat
przekazał śp. Zbigniew Sokołowski. Jest to niwelator geodezyjny z 1932 r. firmy Gerlach Warszawa,
którym darczyńca posługiwał się w 1940 r. przy budowie autostrady realizowanej przez Leningradzkie
Przedsiębiorstwo Wojskowe na trasie Wilno-Kowno-Kłajpeda.
Nie zapominamy też o najstarszej grupie naszych
często już byłych członków W-MOIIB, którzy wspo-

Głównymi przejawami współpracy pokrewnych

minają lata swojej aktywności zawodowej i kształto-

organizacji jest wzajemne uczestnictwo w orga-

wania się tradycji techniczno-inżynierskiej – a mowa

nizowanych przez samorząd oraz stowarzysze-

tu o Kole Seniorów, prowadzonym przy olsztyńskim

nia spotkaniach i uroczystościach. Na spotkaniach

Oddziale PZITB. Izba udostępnia im salę konferen-

przedstawicieli W-MOIIB i wymienionych powyżej

cyjną oraz bierze udział w spotkaniu wigilijnym orga-

stowarzyszeń omawiane były rezultaty dotychcza-

nizowanym przez seniorów.

sowej współpracy oraz warunki jej kontynuacji. Izba

Mamy i młodzież zrzeszoną w Kole Młodych

zaprasza cyklicznie stowarzyszenia na ważniejsze

PZITB działającym przy Uniwersytecie Warmińsko-

uroczystości tj. Zjazd Sprawozdawczy W-MOIIB oraz

-Mazurskim w Olsztynie. Zrzesza ono blisko 70

Dzień Budowlanych, organizowany co roku przez

członków braci studenckiej oraz pracowników na-

W-MOIIB. Stowarzyszenia również zapraszają nas

ukowo-dydaktycznych uczelni. Współpraca z Ko-

na swoje walne zgromadzenia i inne uroczystości, jak

łem Młodych zazębia się poprzez aktywną współ-

np. konkurs Budowa Roku. Całoroczną formą współ-

pracę W-MOIIB z Wydziałem Geodezji, Inżynierii

pracy ze stowarzyszeniami jest prenumerata czaso-

Przestrzennej i Budownictwa, który jest wspólnym

pism technicznych.

mianownikiem naszej współpracy. Izba umożliwia

Stowarzyszenia współdziałają z W-MOIIB celem

młodzieży udział w seminariach oraz szkoleniach

zapewnienia możliwości podnoszenia kwalifikacji za-

podnoszących kwalifikacje zawodowe członków W-

wodowych ich członków, poprzez organizację części

-MOIIB. Są to bowiem praktyczne informacje dla

prowadzonych przez W-MOIIB seminariów i szkoleń.

młodzieży, która po ukończeniu studiów lub jeszcze

Wspólną inicjatywą współpracy W-MOIIB i PZITB

w trakcie ich trwania przystąpi do odbywania prak-

było powstanie Muzeum Techniki Budowlanej. 15 li-

tyki zawodowej. W biurze Izby młodzież otrzymuje

stopada 2007 r. w siedzibie W-MOIIB zostało pod-

również kompetentne informacje na temat zdoby-

pisane porozumienie pomiędzy Radą Okręgową

wania uprawnień budowlanych, a także może zaopa-

W-MOIIB a Zarządem Oddziału PZITB w sprawie

trzyć się w prasę techniczną.

utworzenia muzeum. Na mocy tego porozumienia

Grzegorz Karpa,

ustalono, że W-MOIIB udostępni stosowne pomiesz-

biuro W-MOIIB
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ODZNACZENI
CZŁONKOWIE W-MOIIB
Rodzaj odznaczenia/odznaki honorowej przyznane na wniosek W-MOIIB 11.01.2010 r., wręczone 8.10.2010 r.

Złoty Krzyż Zasługi – śp. Krzysztof Prymas
Srebrny Krzyż Zasługi – Henryk Sterczewski

Dyplomy z okazji 25-lecia polskiej transformacji
– przyznane w 2015 r.

Honorowa odznaka „Za zasługi dla drogownictwa”
– przyznane w 2006-2010 r.

Mariusz Dobrzeniecki

Stanisław Truchan

Andrzej Głębocki

Jerzy Żarkiewicz

Janusz Nowak

Jerzy Żarkiewicz

Henryk Sterczewski

Jerzy Gawrysiak

Marian Zdunek

Władysław Bielski

Jan Garliński

Teresa Siemiątkowska

Kazimierz Nowicki

Wiesława Kędzierska-Niemyjska

Andrzej Stasiorowski

Złota Odznaka za Długoletnią Służbę
– przyznane w 2012 r.
Bogusław Pokojski

Tadeusz Koryzno

Honorowa odznaka „Za zasługi dla budownictwa”
– przyznane 2006-2016 r.
Anna Adamkiewicz

Wiesław Łepecki

Zenon Dziądziak

Zdzisław Tomkiewicz

Mieczysław Domińczak

Jarosław Kondracki

Janusz Palmowski

Zygmunt Jankowski

Zdzisław Witt

Roman Stańczyk

Stanisław Radzik

Zdzisław Strupiński

śp. Teresa Malentowicz

śp. Bogumił Wierzchołowski

Janusz Skocki

Aleksander Lachowicz

Zbigniew Wróblewski

Tadeusz Sudak

Marek Dziądziak

Wiesław Skarpetowski

Marian Zdunek

Waldemar Buchholz

Teresa Siemiątkowska

Mirosław Kierklo

Ryszard Kania

Mariusz Tomczuk

Marek Witek

Honorowa Odznaka „Za zasługi dla energetyki”
– przyznane w 2007-2015 r.
Eugeniusz Gwizdek

Bolesław Gryczko

śp. Marek Podkowa

Waldemar Matysiak

Tadeusz Milewski

Honorowa odznaka „Za zasługi dla transportu
Rzeczypospolitej” – przyznane w 2006-2007 r.
Jan Tadeusz Lech

Henryk Szatkowski

Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego – przyznana w 2008 r.
Zdzisław Binerowski
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Złote Odznaki Honorowe PIIB – przyznane w 2008-2017 r.
Zdzisław Binerowski

Elżbieta Lasmanowicz

Grażyna Skowrońska

Jan Garliński

Jerzy Makowski

Janusz Harasymczuk

Janusz Palmowski

Benedykt Rogala

Grzegorz Drzycimski

Sylwester Rączkiewicz

Jerzy Żarkiewicz

śp. Krzysztof Prymas
Henryk Sterczewski
Anna Sośnierz-Ogrodzińska

Anna Adamkiewicz
Władysław Bielski

Andrzej Stasiorowski

Zdzisław Witt

śp. Bogumił Wierzchołowski

Andrzej Łasiński

Zenon Dziądziak

Jacek Zabielski

Leszek Godlewski

Wiesława Kędzierska-Niemyjska

Aleksander Lachowicz

Janusz Nowak
Halina Wasilczuk
Franciszek Mackojć
Jerzy Kamiński
Piotr Narloch
Grzegorz Karpa

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB – przyznane w 2008-2017 r.
Anna Adamkiewicz

Jan Orłowski

Piotr Ziółkowski

Mariusz Tomczuk

Mieczysław Domińczak

Andrzej Zamojski

Jacek Zabielski

Jerzy Jurec

Wiesława Kędzierska-Niemyjska

Leszek Gryczko

Henryk Bubacz

Piotr Buchholz

Janusz Barski

Henryk Szatkowski

Andrzej Stasiorowski

Kazimierz Nowicki

Władysław Bielski

Janusz Kamieniecki

Janusz Stadnik

Lilianna Majewska-Farjan

Janusz Harasymczuk

Marcin Dziądziak

Elżbieta Lasmanowicz

Czesław Kamiński

Halina Zaborowska-Boruch

Elżbieta Bukowska

Benedykt Rogala

Krystyna Kołosowska

Zbigniew Chwojnicki

Józef Uranowski

Adam Kowalczyk

Wojciech Gąsiorowski

Jerzy Makowski

Andrzej Łasiński

Wojciech Marchel

Zenon Dziądziak

Marian Piwowarski

Zygmunt Lewandowicz

Andrzej Głębocki

Grażyna Skowrońska

Jan Paluch

Leszek Godlewski

Barbara Wojciechowska

Teresa Siemiątkowska

Antoni Górski

Jerzy Żarkiewicz

Krystyna Sterczewska

Aleksander Lachowicz

Grzegorz Karpa

Andrzej Marciniak

Piotr Narloch

Jan Chojecki

Jerzy Kamiński

Jarosław Kukliński

Krzysztof Ojrzyński

Marek Chojnowski

Grzegorz Danilewicz

Robert Jurkiewicz

Sylwester Rączkiewicz

Edward Augustynowicz

Edward Stasiuk

Marianna Kwiatkowska

Zdzisław Witt

Grzegorz Drzycimski

Mariusz Dobrzeniecki

Lidia Dias

Wiesław Łepecki

Krzysztof Piotrowski

Stefan Sawicki

Janusz Zalewski

Dyonizy Miśkiewicz

śp. Teresa Malentowicz

Jan Brzozowski

Krzysztof Żyłka

Marek Aleksiejczuk
Czesław Wasilczuk
Jerzy Mańkut
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WŁADYSŁAW BIELSKI
Człowiek orkiestra, którego kariera rozpoczęła się
od roli przewodniczącego klasy w szkole zawodowej.
Urodził się w Myślakowicach na Ziemi Opoczyńskiej.
Od czasów nauki w szkole rzemiosł budowlanych
imał się rozmaitych prac, od majstra, kierownika
budowy, szefa wykonawstwa, aż po naczelnego inżyniera. Absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej
i Wodnej Politechniki Warszawskiej (1977 r.). Największa satysfakcja po 48-stu latach pracy zawodowej? Własna firma. Dzięki wytrwałości w dążeniu
do celu i solidnej pracy, od 1993 r. jest prezesem firmy Polterm w Olsztynie, realizującej inwestycje przemysłowe oraz ciepłownicze.
Działalność w Warmińsko-Mazurskiej OIIB rozpoczął w 2002 r. Przez 15 lat aktywnie uczestniczył
w jej życiu, początkowo jako delegat w izbie okręgowej i krajowej, przez kolejne kadencje jako członek

zuje pomoc materialną i psychologiczną potrzebują-

Rady oraz wiceprzewodniczący. Obecnie jest sekre-

cym dzieciom oraz rodzinom. Od ponad dziesięciu lat

tarzem Izby. Uważa, że najważniejszym zadaniem do-

angażuje się w działalność społeczną i gospodarczą

świadczonych inżynierów jest ukazywanie młodym

Olsztyna, poprzez reprezentowanie Olsztyńskiej Izby

ludziom możliwości rozwoju i perspektyw na przy-

Budowlanej, której jest prezesem, w Radzie Gospo-

szłość oraz mobilizowanie ich do solidnej i wytrwałej

darczej przy Prezydencie Miasta.

pracy. Na zawód inżyniera budowlanego składa się:

Czerpie satysfakcję z pracy zawodowej oraz dzia-

fachowość, umiejętność, życiowe doświadczenie.

łalności dla dobra ogółu, a wolny czas najchętniej

Ważna jest zdolność przewidywania sytuacji oraz

spędza na łonie natury. Uwielbia podróżować, zwie-

radzenia sobie bez udogodnień technologicznych –

dzać świat i odkrywać jego różnorodność. Ceni sobie

a tego, jak podkreśla, brakuje młodym pracownikom

każde życiowe doświadczenie – nawet najkrótszy,

w dzisiejszych czasach. Poważany w środowisku bu-

kontakt z drugim człowiekiem. Ciepły i serdeczny

dowlanym. Wielokrotnie wyróżniany przez Polską

z „sercem na dłoni” oraz głową pełną pomysłów.

Izbę Inżynierów Budownictwa i nie tylko.
W swojej pracy ceni możliwość kontaktu z ludźmi i – choć do życia podchodzi z przymrużeniem oka
– ma oczy szeroko otwarte na ważne sprawy społeczne. Chętnie udziela się w organizacjach samorządowych oraz instytucjach pożytku publicznego.
Współpracował z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
w temacie przywrócenia szkolnictwa zawodowego.
Jest członkiem zarządu olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka”, które organi-

Agnieszka Danilczuk
Fot. Archiwum W-MOIIB
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KAZIMIERZ NOWICKI
parametry wody pitnej. Dwukrotnej modernizacji
doczekała się również oczyszczalnia ścieków w Nowej Wsi Ełckiej, gdzie za wielomilionowe nakłady
ze środków unijnych przebudowano i wyposażono cały obiekt. Oczyszczalnia w sposób skuteczny
uzdatnia dopływające ścieki z aglomeracji, a z biogazu w ciągu roku uzyskuje się 2.620 MWt energii
elektrycznej plus świadectwa pochodzenia. Z osadów ściekowych produkuje się nawóz organiczny
(wydana Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Kazimierz Nowicki przyczynił się również do renowacji wielu kilometrów kanalizacji sanitarnej
i deszczowej metodą bezwykopową za pomocą tzw.
rękawa termoutwardzalnego.
Znając upór w działaniu oraz konsekwentne dążenie do celu, czym pan Kazimierz kieruje się w doUrodził się 5 lutego 1956 r. w Knyszynie. Swoją

tychczasowej 34-letniej karierze zawodowej, można

drogę zawodową związał z branżą sanitarną, której

sądzić, że doprowadzi do unowocześnienia i nieza-

jest wierny do dziś.

wodności w funkcjonowaniu całą infrastrukturę sa-

Jako młody inżynier 19 września 1983 r. został

nitarną w Ełku.

zatrudniony w Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Rol-

opracowała Barbara Klem

nictwa i Wsi w Wodę „WODROL” w Białymstoku,

Fot. PWiK Ełk

gdzie trafił bezpośrednio do wykonawstwa. Prowadził samodzielnie szereg budów wodociągów i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody. Wykonał ponad
100 km sieci wod.-kan., łącznie z przyłączami oraz
pięć stacji uzdatniania wody.
1 lipca 1990 r. przyjął propozycję pracy w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach, jako kierownik zakładu w Ełku.
W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa w kwietniu 1992 r. powstało samodzielne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ełku, w którym
do chwili obecnej kieruje działem eksploatacji.
Czynnie uczestniczy w uzbrojeniu nowych terenów budowlanych, jak również w przebudowie i modernizacji już istniejących. Gruntownej przebudowie
zostaje poddana stacja uzdatniania wody dla Ełku,
w wyniku której podawana woda spełnia wszystkie
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TERESA SIEMIĄTKOWSKA
Kobieta, która ma przepis na szczęśliwe życie.
Jak sama mówi, nie zawsze to, czego chcemy okazuje się najtrafniejszym wyborem. Marzyła o tym,
aby pójść w ślady siostry i zostać nauczycielką. Pech
chciał, że właśnie wtedy zlikwidowano Liceum Pedagogiczne. Ukończyła więc Technikum Budowlane
w Ostrołęce. Przypadkowy wybór okazał się strzałem w dziesiątkę, już od 45 lat pracuje w wyuczonym
zawodzie i przyznaje, że gdyby miała wybierać drugi
raz, poszłaby tą samą drogą.
Od momentu, gdy połknęła „budowlanego” bakcyla, stara się podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Jest absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na Wydziale Budownictwa
Lądowego. Ma uprawnienia budowlane do kierowania i projektowania bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.

nizując m.in. spotkania wigilijne połączone ze szko-

Pracę zawodową rozpoczęła w biurze projektów

leniami, które stały się już tradycją Izby. Doceniana

Miastoprojekt Olsztyn. W czasach intensywnego roz-

i szanowana zarówno przez swoich pracodawców,

woju Kombinatów Rolnych pracowała w dziale przy-

jak i w środowisku koleżanek i kolegów po fachu.

gotowania produkcji, przy rozliczeniach budów oraz

W 2012 r. otrzymała odznakę honorową „Za zasługi

jako majster na budowie. Prowadziła także własną

dla budownictwa”. Praca zawodowa daje jej dużo sa-

działalność, świadczącą usługi projektowe w budow-

tysfakcji.

nictwie. Obejmowała również stanowisko inspektora

Prywatnie – szczęśliwa mężatka, matka dwojga

w Organie Nadzoru Budowlanego, a od 17 lat wyda-

dzieci i babcia sześciorga wnucząt. Spełniona ży-

je pozwolenia na budowę.

ciowo, pełna energii do działania. Pracuje z ludźmi

Wiedzą i doświadczeniem nabytym przez 45 lat

i przede wszystkim – dla ludzi.

pracy w zawodzie chętnie dzieli się z młodszymi

opracowała Agnieszka Danilczuk

koleżankami i kolegami. Niesienie pomocy sprawia

Fot. Archiwum W-MOIIB

jej radość, a uśmiech i zadowolenie ludzi mobilizuje ją do jak najlepszego wykonywania obowiązków.
W Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa działa już trzecią kadencję jako
członek Rady. Współtworzy również Komisję ds.
pomocy materialnej członkom Izby, gdzie wspólnie
z koleżankami i kolegami organizuje pomoc członkom W-MOIIB w trudnych sytuacjach losowych.
Zawsze służy radą i pomocą. Otwarta i towarzyska.
Dba o integrację środowiska W-MOIIB, współorga-
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HALINA WASILCZUK
w ogólnopolskim rankingu spółdzielczości mieszkaniowej.
Kolejny etap w jej karierze zawodowej datuje się
na rok 2007. Ukończenie rocznego studium „Europejskie Fundusze Strukturalne – Szansą dla Warmii
i Mazur” umożliwiło jej podjęcie pracy na stanowisku
koordynatora realizacji projektów unijnych. W czasie
między działalnością w obu spółdzielniach mieszkaniowych poszerza swoje kompetencje zawodowe.
Uprawnienia wykonawcze i projektowe uzyskała
za pośrednictwem Biura Projektów Miastoprojekt
Olsztyn i Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
W strukturach samorządu Warmińsko-Mazurskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działa
od kilku kadencji. W pierwszych latach istnienia WAbsolwentka Technikum Budowlano-Drogowe-

-MOIIB pełniła funkcję sekretarza Komisji Rewizyj-

go w Białymstoku. Swoją drogę zawodową rozpo-

nej, w czasie III kadencji była sekretarzem Komisji

częła stanowiskiem referenta w dziale inwestycji

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, a pod-

największej i najstarszej Białostockiej Spółdzielni

czas IV kadencji koordynuje 8-osobowy skład Okrę-

Mieszkaniowej, gdzie zdobywała cenne doświad-

gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

czenia, które w późniejszych latach pracy okazały

Podczas aktywnej działalności w Izbie przypadła jej

się nieocenione. Dzięki zaangażowaniu i sumienne-

w udziale, m.in. organizacja wyjazdów na place bu-

mu wypełnianiu obowiązków, miała możliwość po-

dowy na obszarze całego kraju: budowę II linii metra

zyskania wiedzy o funkcjonowaniu Spółdzielni, jej

w Warszawie, tunelu pod martwą Wisłą, czy dworca

strukturze i nadrzędnych potrzebach. Umiejętności,

kolejowego Łódź Fabryczna.

doświadczenie zawodowe oraz odwaga okazały się

Pracę zawodową świetnie łączy ze swoją pasją,

niezbędne do podjęcia stanowiska prezesa w jed-

którą są podróże. W wolnych chwilach chętnie zwie-

nej z olsztyńskich Spółdzielni Mieszkaniowej, której

dza nieznane zakątki świata, z ciekawością zgłębiając

zadłużenia sięgały milionów złotych, a jej istnienie

przede wszystkim architekturę odległych obszarów.

wisiało na włosku. To przede wszystkim chęć pod-

Do najważniejszych wypraw zalicza podróż na kon-

jęcia ryzyka i wola walki o wspólne dobro umożliwi-

tynent azjatycki – czterotygodniową wędrówkę

ły przedsiębiorczej kobiecie odbudowanie struktury

po Chinach. Uważa, że w życiu najważniejsza jest

zadłużonego podmiotu. Wprowadzenie programu

odwaga i warto, a nawet trzeba, ryzykować, bo kto

naprawczego przy współpracy z syndykiem i sądem

tego nie robi, szampana nie pije (uśmiech).

gospodarczym zaowocowały utworzeniem nowej

opracowała Agnieszka Danilczuk

Spółdzielni Mieszkaniowej na istniejących zasobach

Fot. Archiwum W-MOIIB

oraz stworzyły szansę uzyskania szczególnej pozycji
lidera skutecznego działania w stanie kryzysowym
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JACEK ZABIELSKI
Doktor nauk technicznych, inżynier budownictwa,
uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalista z zakresu kosztorysowania robót budowlanych oraz zagadnień procesu
inwestycyjno-budowlanego. W 1994 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 2003 r. obronił
rozprawę doktorską z nauk technicznych w zakresie
budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Gdańskiej.
Od 1994 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Budownictwa Wydziału Geodezji Inżynierii
Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W latach 2014-2016
pełnił funkcję prodziekana ds. budownictwa, a aktualnie jest prodziekanem ds. rozwoju i współpracy
WGIPB UWM w Olsztynie.
Równolegle

z pracą

nego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżydydaktyczną

i naukową

na uczelni Jacek Zabielski podnosił swoje kwalifikacje

oraz umiejętności

zawodowe.

W latach

1994-1995 ukończył podyplomowe studium pe-

nierów Budownictwa.
Za działalność społeczną na rzecz środowiska
budowlanego wyróżniony Złotą Odznaką Honorową
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

dagogiczne. W okresie 1994-1998 był słuchaczem

opracowała Barbara Klem

na studiach doktoranckich, prowadzonych przez

Fot. Archiwum W-MOIIB

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. W różnym
okresie w latach 1995-1996 ukończył kursy o tematyce marketing i zarządzanie, w latach 1994-1995 –
podyplomowe studia „Szacowanie nieruchomości”,
prowadzone przez Wydział Geodezji ART. Olsztyn,
a w 2003 r. – kurs Zarządzanie Nieruchomościami.
Wiedzę zawodową zdobytą na uczelni uzupełniał
i pogłębiał pracując na stanowisku inżyniera budowy
w przedsiębiorstwach budowlanych. Uprawnienia
budowlane uzyskał w 1998 r. Od 1997 r. prowadzi
własną działalność gospodarczą w zakresie kosztorysowania, nadzoru budowlanego oraz sprzedaży i wdrażania oprogramowania dla budownictwa.
Od 2014 r. jest przewodniczącym Sądu Dyscyplinar-
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MARIAN ZDUNEK
Przedsiębiorstwo Budowlane – Marian Zdunek.
Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Rady W-MOIIB. Przewodniczy również Zespołowi ds. współpracy z samorządami i administracją, wchodzi w skład
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. W środowisku
budowlanym cieszy się opinią człowieka o dużej wiedzy zawodowej, wysokiej kulturze i morale.
Wybudowany przez niego salon samochodowy
Honda w Olsztynie otrzymał tytuł „Budowy roku
2005”. Hotel Galery 69 k. Olsztyna, za harmonię luksusu i przyrody w 2006 r. znalazł się wg magazynu
Voyage w gronie 17 najpiękniejszych hoteli świata.
Zrewitalizowana zabytkowa kamienica w Olsztynie
zajęła II miejsce w 2015 r., w Konkursie Architektury
Prowincjonalnej i Budownictwa. Za działalność zawodową oraz wkład w rozwój gospodarki wolnorynkoRozpoczął pracę zawodową w 1968 r. w firmie

wej, opartej na potencjale krajowym, był wyróżniany

„Wodrol” w Olsztynie, później zatrudniony w Przed-

wieloma odznaczeniami rzemieślniczymi, resortowymi

siębiorstwie

i państwowymi, w tym Złotym Krzyżem Zasługi.

Robót

Inżynieryjnych

w Olsztynie.

Zajmował stanowiska od montera instalacji sani-

Prowadzi bogatą działalność społeczną oraz sa-

tarnych do szefa wykonawstwa i rozliczeń produk-

morządową. Trzecią kadencję jest radnym Rady

cji. Po wprowadzeniu stanu wojennego, przeszedł

Miasta Olsztyna. Zatroskany o porządek i bezpie-

do „opozycji gospodarczej” zakładając własną dzia-

czeństwo mieszkańców ściśle współpracuje ze służ-

łalność. W tym czasie namówił wiele osób do zwal-

bami mundurowymi, cyklicznie współorganizuje ak-

niania się z firm państwowych oraz zakładania włas-

cję „Bezpieczny Ja, Ty, My”. Za wybitne zasługi dla

nych zakładów rzemieślniczych. Otaczał ich opieką,

Olsztyna w dziedzinie „Bezpieczeństwo i porządek

uczył i pomagał znaleźć się w nowej rzeczywistości.

publiczny” w 2014 r. został laureatem Nagrody Pre-

Współtworzył

Spółdzielnię

Rzemieślniczą

zydenta Olsztyna – „Lider Bezpieczeństwa”.

„Obiekt” w Olsztynie, która zrzeszała ponad 600 za-

Od urodzenia Olsztynianin. Służy radą oraz po-

kładów budowlanych i biur projektowych, zatrudnia-

mocą w rozwiązywaniu wielu spraw związanych

jąc ok. 2 tys. pracowników. Oddany innym, brał udział

z bieżącymi problemami miasta. Podejmował i po-

w działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Olsztynie.

dejmuje szereg inicjatyw mających na celu popra-

Był członkiem Rady Izby Rzemieślniczej w Olsztynie.

wę infrastruktury. W latach 2005-2006 opracował

W 1994 r. uzyskał pozwolenie na budowę oraz kon-

społecznie program (zwycięski spośród 61 innych)

serwację zabytków na terenie zjednoczonych Nie-

pn. „Zagospodarowanie nadbrzeży rzeki Łyny w gra-

miec, gdzie polscy rzemieślnicy poznawali nowe

nicach administracyjnych Olsztyna”. Wiele zadań

technologie, aby następnie wprowadzać je w kraju.

z tego programu zostało już zrealizowanych.

Przepracował 49 lat na rzecz budownictwa, w tym

opracowała Barbara Klem

32 lata prowadził przez siebie założoną firmę,,Obiekt’’

Fot. Archiwum W-MOIIB
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JERZY ŻARKIEWICZ
Urodzony w 1950 r. absolwent Politechniki Gdańskiej wydziału Budownictwa Lądowego specjalności
budowa dróg i lotnisk. Całe życie zawodowe był związany z drogownictwem miejskim w Olsztynie, gdzie
rozpoczął pracę jako majster, a zakończył jako prezes
dużej firmy drogowej o znaczeniu regionalnym. Jest
prekursorem produkcji w Olsztynie wibroprasowanych elementów galanterii drogowej oraz recyklingu
nawierzchni bitumicznych. Uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa uzyskał w 1982 r., a w międzyczasie ukończył studia podyplomowe w specjalności inżynieria ruchu drogowego. Jest członkiem
i założycielem Stowarzyszenia Klubu Inżynierii Ruchu oraz od 1999 r. członkiem Lions Club Olsztyn.
Drugą pasją Jerzego Żarkiewicza, poza drogownictwem, jest turystyka, a w szczególności turystyka kajakowa. Związany od 1976 r. z Turystycznym

zawody strzeleckie, ogólnopolskie regaty żeglarskie

Klubem Kajakowym Wodniak organizował i na-

Izb Okręgowych, żeglarskie regaty regionalne, rajdy

dal organizuje wiele znaczących imprez krajowych

rowerowe krajowe i zagraniczne oraz spływy kajako-

oraz zagranicznych. Za swoją działalność odznaczony

we, których szczególnym fanem jest przewodniczący

Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Dla

zespołu – przodownik turystyki kajakowej II stopnia.

Drogownictwa i Srebrną Odznaką Honorową PTTK.

Jego zaangażowanie i sprawność działania powodują

Z Warmińsko-Mazurską Okręgową Izbą Inżynie-

stały wzrost ilości uczestników spotkań oraz przyczy-

rów Budownictwa związany jest od momentu jej za-

niają się do aktywizacji członków W-MOIIB. Za swoją

łożenia. W kadencji 2006-2010 był członkiem Rady

działalność na rzecz Izby został odznaczony srebrną

W-MOIIB, w kadencji 2010-2014 był sekretarzem

i złotą Odznaką Honorową Polskiej Izby Inżynierów

Rady W-MOIIB, a w obecnej kadencji jest człon-

Budownictwa.

kiem Rady i przewodniczącym Zespołu ds. Integracji.

opracowała Barbara Klem

W kadencji 2006-2010 postanowiono wykorzystać

Fot. Archiwum W-MOIIB

do integracji środowiska zainteresowania i pasje
członków Izby. Pierwsze regaty, spływy kajakowe
oraz turnieje organizował jako sekretarz Rady. Ponieważ ilość spotkań, liczba uczestników i różnorodność
tematyki zaskoczyła pomysłodawców, w kadencji
2014-2018 powołano zespół prowadzący i koordynujący te działania, a jego przewodniczącym został
– właśnie – Jerzy Żarkiewicz. Obecnie imprezami
cyklicznymi są turnieje brydża sportowego, szachowe, tenisa stołowego i kręglowe. Zespół organizuje
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IZBA DZIECIOM
INŻYNIERÓW W-MOIIB
Jubileusz 15-lecia W-MOIIB zainspirował prze-

2016 r., wtedy tematem była „Świąteczna kartka W-

wodniczącego Rady W-MOIIB do zorganizowania

-MOIIB”. Zwycięskie dzieło zostało „przeniesione”

konkursu plastycznego dla dzieci członków naszej

na papier i w ten oto sposób otrzymaliśmy niepowta-

Izby. Była to już kolejna dziecięca rywalizacja. Po-

rzalną, wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartką

przednie cieszyły się tak dużym zainteresowaniem,

świąteczną, którą rozesłaliśmy do zaprzyjaźnionych

że organizacja kolejnego była tylko kwestią czasu. 15

instytucji. Zwycięzcą został Radek Żuk, lat 9.

lat Izby – takiej okazji się nie przegapia!

Rada W-MOIIB poświęca czas i pomaga nie tylko

Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady

dzieciom swoich członków, ale również opiekuje się

W-MOIIB w lipcu 2017 r. już po raz drugi zapro-

dziećmi z Domu Dziecka przy ul. Korczaka w Olszty-

sił wszystkie dzieci członków W-MOIIB do wzięcia

nie. Co roku w grudniu w siedzibie W-MOIIB odbywa

udziału w konkursie plastycznym. Zgodnie z regu-

się spotkanie wigilijne, na którym gościem są właśnie

laminem prace powinny tematycznie nawiązywać

dzieci z Domu Dziecka. Dzieciaki przedstawiają świą-

do budownictwa i 15-lecia W-MOIIB, a więc musia-

teczny spektakl, wspólnie z członkami Rady W-MOIIB

ły mieć napis: „15 lat Warmińsko-Mazurskiej Okrę-

śpiewają kolędy i spędzają czas przy choince, pod któ-

gowej Izby Inżynierów Budownictwa 2002-2017”.

rą zawsze znajdują dla siebie świąteczne paczki. Kolej-

Do zabawy zaprosiliśmy dzieci w wieku od 3 do 12

ne Święta Bożego Narodzenia już za pasem, a zatem

lat. Zwyciężyła Amelia Karpińska, lat 6.

kolejny konkurs plastyczny niedługo. Z niecierpliwoś-

Przypomnimy, że pierwszy konkurs plastyczny
skierowany do dzieci został ogłoszony w listopadzie

cią będziemy czekać na wasze zgłoszenia!
Marta Firlej-Najmowicz

70 lat tradycji na budowie
Energopol – Szczecin S.A. to jedna z największych polskich
firm budowlanych działająca w obszarach: hydroinżynierii,
budownictwa drogowego, kubaturowego, przemysłowego i fundamentów specjalnych. Firma szczyci się niemal
70-letnią tradycją.
Mając korzenie w budownictwie hydrotechnicznym możemy śmiało powiedzieć, że w dużej mierze porty w Szczecinie i Świnoujściu to nasze dzieło. Budowaliśmy też bazy
marynarki wojennej na zachodnim i wschodnim wybrzeżu
polskiego Bałtyku. Jesteśmy też wykonawcą ogromnego
projektu mającego na celu ochronę brzegów morskich
Bałtyku w rejonie Rowów, Ustki i Łeby. Wykonaliśmy
dużą inwestycję we Wrocławiu mającą na celu ochronę
tej aglomeracji przed powodzią. Zmodernizowaliśmy nabrzeża Motławy w Gdańsku. To Energopol – Szczecin
zbudował wiele marin i przystani morskich nad Zalewem
Szczecińskim i Odrą. Rozpoczynamy dwa potężne zadania
związane z ochroną przeciwpowodziową Słubic nad Odrą
i Sandomierza nad Wisłą.
Coraz silniej zaznaczamy swój dorobek w budownictwie drogowym i mostowym. Budujemy najważniejsze drogi w Polsce. A6 i S3 – pomiędzy Szczecinem i Gorzowem Wlkp., A2
między Poznaniem i Łodzią, S7 od Nidzicy do Olsztynka,
S10 w rejonie Wałcza czy na Lubelszczyźnie, gdzie w rejonie Puław budujemy S17. To tylko niektóre kontrakty, jakie
realizowaliśmy bądź realizujemy obecnie.

Z racji naszego szczecińskiego pochodzenia naszym dziełem jest kilkadziesiąt kilometrów ulic, ronda, obwodnica
śródmiejska, trasy tramwajowe w stolicy Pomorza Zachodniego.
To nie wszystko, bo i budownictwo kubaturowe nie jest
nam obce, a w naszym dorobku są m.in.: centra handlowe,
przepompownie ścieków, stacje filtracji wody czy Centrum
Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
Budując warmińsko-mazurski odcinek drogi ekspresowej
S7 wprowadziliśmy nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne przy budowie obiektów inżynieryjnych w ramach międzynarodowego programu ECOBridge. Przy jego realizacji
współpracowaliśmy z inżynierami i uczelniami technicznymi Polski, Niemiec i Rumunii.
Obecnie budujemy drogę S51, która połączy zrealizowany przez nas węzeł Olsztynek z obwodnicą stolicy Warmii
i Mazur.
Energopol – Szczecin posiada kompetentną, młodą kadrę
inżynierską, dysponuje najnowocześniejszym sprzętem,
współpracując ze środowiskiem naukowym wprowadza na
budowach innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne.

ENERGOPOL – SZCZECIN Spółka Akcyjna
70-646 Szczecin; ul. św. Floriana 9/13
tel. +48 91 462 41 31
fax +48 91 462 47 25
e-mail: ep-sa@energopol.pl

www.energopol.pl

RUSZTOWANIA, SZALUNKI,
OGRODZENIA, ZSYPY, KONTENERY

WYNAJEM, MONTAŻ, DEMONTAŻ,
SPRZEDAŻ
Istniejemy na rynku warmińsko – mazurskim od 2008 roku.
Obsługujemy branżę budowlaną, elektryczną, reklamową,
porządkową. Nasze rusztowania pozwalają wykonać prace
na wysokości przy: dociepleniach, remontach elewacji, zabytkach,
robotach dekarskich, konserwatorskich, wymiany stolarki
okiennej, reklamach, myciu powierzchni szklanych. Ogrodzenia
zabezpieczają place budów, imprezy masowe: pokazy i widowiska.
Szalunki z naszej oferty wykorzystywane są w budownictwie
jednorodzinnym i wielorodzinnym do budowy fundamentów, ścian
i stropów. Wszystkie nasze produkty posiadają wymagane prawem
atesty i certyfikaty. W ofercie posiadamy również zsypy, kontenery,
wciągarki do 150 kg.

Oferujemy wynajem, montaż, demontaż, sprzedaż oraz
dowóz naszych produktów.

Promujemy bezpieczną pracę na wysokości przeprowadzając
pokazy montażu/demontażu rusztowań z wykorzystaniem
indywidualnych i zbiorowych środków ochrony min. na targach
budowlanych w Olsztynie 2016 i Ostródzie 2017, podczas
wydarzenia Bezpieczna Budowa 2015 w Iławie.
Naszymi rusztowaniami wspieramy imprezy sportowe, budujemy
platformy dla widzów, bramy start/meta, przeszkody min. Speed
Cross Race 2015 i 2016, biegi sportowe organizowane przez
maratończyka Wojciecha Kopeć 2016 i 2017, wyścigi
motocrossowe w Olsztynie 2016 i 2017.
Jesteśmy organizatorem pierwszych w województwie Warmińsko – Mazurskim i Polsce „Mistrzostw
w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2016” oraz współorganizatorem konkursu pt. „Niebezpieczna
Budowa” 2016 na UWM Katedra Budownictwa i Katedra Podstaw Bezpieczeństwa. Przynależymy do
grupy firm realizujących w województwie Warmińsko – Mazurskim program „Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Zapraszamy do współpracy, służymy pomocą małym i dużym
firmom. Zapraszamy również do udziału w drugiej edycji konkursu BMR 2018 monterów oraz firmy.
mgr inż. Robert Jurkiewicz

8 czerwca 2018
Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ
ul. Lubelska 33c Olsztyn
Druga edycja!!! Zapraszamy

STROPY.PL

Szukasz najlepszego
w swoim fachu, który
sprawdzi się w Twojej
firmie?

Citan Furgon już za

Vito Furgon już za

52 550 PLN netto

82 500 PLN netto

• klimatyzacja
• radio z USB i Bluetooth
• elektrycznie sterowane lusterka
• elektrycznie sterowane szyby

• klimatyzacja
• radio z USB i Bluetooth
• elektrycznie sterowane lusterka
• elektrycznie sterowane szyby
• dwuosobowe siedzenie pasażera

Sprinter Furgon już za

103 000 PLN netto
• klimatyzacja
• radio z USB i Bluetooth
• elektrycznie sterowane lusterka
• elektrycznie sterowane szyby
• silnik o mocy 143 KM
• wzmocnione zawieszenie

Bogato wyposażone modele Citan, Vito i Sprinter w wersji Furgon w atrakcyjnych cenach! Tylko teraz dostępne
od ręki, więc lepiej się pospiesz, by nie zwerbowała ich konkurencja. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz.

Auto Idea, ul. Towarowa 11, Olsztyn, tel. 89 533 48 75, www.autoidea.mercedes-benz.pl

O

histOrii firmy, jej dniu dzisiejszym i planach
na przyszłość mówi Jerzy michalak , prezes
zarządu spółki p refbet ś niadowo

– Prefbet jako spółka pracownicza funkcjonuje na rynku już 25 lat. A trzeba pamiętać, że powstał na bazie pracującego przez
prawie 50 lat Przedsiębiorstwa Przemysłu
Betonów „Prefabet-Śniadowo”. I choć jubileusze zwykle skłaniają do wspomnień
i refleksji, jest to też czas, aby pochwalić
się dniem dzisiejszym.
– Otóż dziś Prefbet jest czołowym producentem najwyższej jakości betonu komórkowego, betonu towarowego i wyrobów betonowych. Rocznie produkujemy
sprzedajemy 200 tys. m3 betonu. Z naszych materiałów powstało wiele prywatnych domów, osiedli deweloperskich
na terenie całej Polski. Zatrudniamy 130
osób w trzech oddziałach w Śniadowie,
Łomży i Zambrowie. Jesteśmy jednym
z najnowocześniejszych producentów
w Unii Europejskiej.
– Dzisiejsze 25 lat Prefbetu to 25 lat
z Pana życia zawodowego. Poświęcił
je Pan na zbudowanie firmy w takim
kształcie, jaki dziś podziwiamy. Czy tak
Pan „widział” Prefbet ćwierć wieku temu?
– Moje doświadczenie zawodowe związane z Prefbetem zaczęło się od zakończenia studiów na Wydziale Inżynierii
Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie.
Przyjechałem do Śniadowa na cztery lata, a zostałem do dziś (uśmiech). Pracę
w Prefabecie zaczynałem od stanowiska mistrza produkcji. Gdy przyszedł czas
zmian ustrojowych wiedziałem, jak można
przeorganizować ten zakład, by pracował
lepiej pod względem technicznym i organizacyjnym. Pierwsze próby przekształceń
były w 1988 r. Zaproponowano mi stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa. Chcąc
tu pracować dłużej, widziałem tę firmę
inaczej. Postawiłem warunek zmian własnościowych i prywatyzacji. Dziś jestem
wdzięczny załodze, za zgodę i solidarność.
Cieszę się, że miałem i mam to szczęście
pracować z takimi ludźmi. Stąd sukces firmy. Oczywiście to wszystko nie wzięło się
znikąd. Miałem doświadczenia, przez dwa
lata (1983-1985) pracowałem na kontrakcie zagranicznym w Iraku – można
by to nazwać chrztem bojowym, gdyż
jako zastępca kierownika WBK-Bagdad,
pracowałem tam na znacznie wyższym
i odpowiedzialnym stanowisku niż w kraju. Brałem udział w uruchamianiu nowoczesnego zakładu produkcyjnego i byłem
m. in. odpowiedzialny za przygotowanie
na targach bagdadzkich ekspozycji przed-

stawiającej cały przemysł materiałów
budowlanych ówczesnego Iraku.
Druga sprawa to kwestie techniczne.
Miałem wizje nowych rozwiązań i w tym
temacie. Zmieniliśmy procesy produkcyjne, wprowadziliśmy nowe technologie.
Obecnie Prefbet jest mentalnie i organizacyjnie otwarty na nowe rozwiązania. Młodzi
pracownicy maję swobodę działania i mogą
się samorealizować.
– Mówimy o firmie, natomiast jej powodzenie na rynku to przede wszystkim dobry
produkt. Jak przez lata zmieniał się beton
komórkowy?
– Jeśli chodzi o produkt, to również przeszedł on kolosalne zmiany. 25 lat temu rynek
akceptował każdy wyrób budowlany, byle
był (śmiech). Do dziś zmieniły się uwarunkowania rynkowe, mentalność inwestorów
i stawiamy na jakość. Zautomatyzowaliśmy
procesy technologiczne, wprowadziliśmy
pełną informatyzację. Zmiany jakościowe
poszły kierunku poprawy parametrów
i ich stabilizacji. Tolerancje błędów zostały zmniejszone praktycznie do milimetra.
Pozwala to na stosowanie najnowocześniejszych technik budowlanych, czyli budownictwa opartego o zaprawy klejowe.
Większy nacisk kładziemy na elementy lekkie, które charakteryzują się odpowiednią
wytrzymałością do wznoszenia murów
a jednocześnie mają bardzo dobre parametry termoizolacyjne.
Byliśmy pierwszym doskonalącym się
zakładem w branży, nie mieliśmy wzorca do naśladowania. Stąd np. pomysły
na pierwsze systemy komputerowe dozowania surowca podglądaliśmy w przemyśle paszowym. Na początku lat 90. jako
pierwsi w branży skomputeryzowaliśmy
system dozowania, było to przełomowe
wydarzenie. Mamy swoje autorskie rozwiązania, jeśli chodzi o proces technologiczny.
Reasumując: po pierwsze trzeba wypracować dobry produkt, po drugie – wypracować
właściwy system pakowania i po trzecie –
podać je odpowiednio na rynek.
– Przypomnijmy inżynierom Państwa
ofertę?
– W oparciu o własne produkty oferujemy ekonomiczny i technologicznie prosty

system budowy obiektów z betonu komórkowego, na który składają się: elementy
murowe ścienne, nadproża, elementy ocieplające, osłonowe i wentylacyjne, strop
gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami
SKB. Uzupełnieniem są: bloczki fundamentowe, pustaki szalunkowe, ergobloczki EB
24 i Termobloczki TR24 z betonu zwykłego,
belki do stropów gęstożebrowych, beton
towarowy wszystkich klas. Prowadzimy
równolegle produkcję betonu towarowego z usługą szalowania. Zapraszamy
do współpracy architektów i inżynierów
budownictwa.
– Mogę zadać jeszcze osobiste pytanie:
prezes Prefbetu prywatnie...
– Moją pasją życiową, o czym marzyłem
od dzieciństwa, jest zwiedzanie świata.
Zbliżam się do 70-tki... nie wieku (uśmiech)
a 70-ciu zwiedzonych państw. Dopóki zdrowie i finanse pozwolą, będę tę liczbę zwiększał. Najpiękniejsze co zostaje mi z tych
wyjazdów w pamięci, to obrazy stworzone
przez naturę, jak Wodospady Iguazu na pograniczu Brazylii i Argentyny, choć podziwiam i dzieła stworzone przez ludzi np. Tadź
Mahal w Agrze. 25-lecie Prefbetu to również
mój prywatny dorobek. Uważam, że wielką
jego częścią jest zespół ludzi, którego inni
w branży mogą mi pozazdrościć. Maszyny
łatwo dobrać, gorzej z ludźmi. A ja pracuję
już częściowo z trzecią generacją załogi,
bardzo merytorycznie przygotowanych
osób.
– Gratuluję w imieniu redakcji i życzymy
dalszego rozwoju.
ROZMAWIAŁA MAGDALENA PIETRASZKO
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\

\ LESZEK WŁOCHYŃSKI
HOCHTIEF POLSKA S.A.

\

\ TAMÁS GYÖRGY ERŐS
GRAPHISOFT

\
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PATRONI HONOROWI

CO SPRAWIA, ŻE NASZE ROZWIĄZANIA HYDROIZOLACYJNE SĄ INNE?
PŁYNNE MEMBRANY POLIURETANOWE:
HYDROIZOLACJA BEZ ŁĄCZEŃ, ZGRZEWANIA I KLEJU
Systemy poliuretanowe są aplikowane w formie płynnej.
Po związaniu tworzą bezszwową, całkowicie jednorodną membranę o wysokiej plastyczności. Aplikacja płynnych membran jest
łatwa i ekonomiczna dla każdego rodzaju dachu. Trwałą szczelność uzyskują nawet najbardziej skomplikowane formy.
դդ Całkowita grubość pokrycia 2 mm nakładana w co najwyżej
dwóch warstwach.
դդ Niewielkie obciążenie konstrukcji dachu.
դդ Odporność na promieniowanie UV, warstwa zabezpieczająca nie jest wymagana.
դդ Łatwa punktowa naprawa.
դդ Szybka i tania konserwacja.
դդ Możliwa aplikacja na warstwie starej hydroizolacji np. papie
bitumicznej, membranie EPDM, PVC, TPO/FPO itp.
Brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe? Właściwie to jest
pewien haczyk:
WYBÓR WŁAŚCIWEGO SYSTEMU POLIURETANOWEGO!
Aby uzyskać efektywną hydroizolację, membrana poliuretanowa musi mieć następujące cechy:
դդ Nieprzepuszczalność. Oczywiście, wymagana jest całkowita
szczelność.
դդ Elastyczność. Membrana musi wytrzymywać normalne ruchy struktury budynku.

chodząca z wnętrza budynku mogła bez przeszkód znaleźć
ujście.
դդ Bariera dla wilgoci (wymagana w niektórych realizacjach).
Cecha wymagana w klimacie gorącym i wilgotnym.
դդ Odporność. Membrana musi być odporna na warunki środowiskowe i klimatyczne. Nie wszystkie membrany obecne
na rynku spełniają powyższe kryteria!
DOBRE POKRYCIE POLIURETANOWE MUSI WYKAZYWAĆ
NASTĘPUJĄCE CECHY:
դդ Zerowa absorpcja wody oraz wysokie parametry elastyczności, twardości i siły rozciągającej w warunkach stałej ekspozycji na trudne warunki klimatyczne (UV, woda, mróz, upał,
ozon etc.).
դդ Jednolita i wysoka zarazem siła związania z podłożem w warunkach ekspozycji na surowe warunki klimatyczne.
դդ Wysokie i stałe parametry w środowisku, w którym występują skrajne warunki pogodowe typowe dla wszystkich
stref klimatycznych.
SALUS EXPO I ALCHIMICA oferuje szeroką gamę płynnych
membran poliuretanowych, które spełniają powyższe wymagania. Opracowaliśmy produkty, które spełniają potrzeby hydroizolacyjne każdego typu dachu. Produkty są dostosowane
do zróżnicowanych potrzeb i zapewniają trwałą ochronę i wodoszczelność: od hydroizolacji fundamentów i innych konstrukcji znajdujących się pod ziemią (np. parkingi), przez baseny,
zbiorniki wodne, tarasy, izolacje podpłytkowe, aż po najbardziej
wymagające dachy.

դդ Trwałość. Membrana musi zachować całkowitą integralność
przez długi okres.

ALCHIMICA POLSKA www.alchimica.com.pl, tel. 507128894

դդ Paroprzepuszczalność (wymagana w niektórych realizacjach). Membrana musi umieć „oddychać”, by wilgoć po-

SALUS EXPO Przemysłowa 4, 10-418 Olsztyn, www.Salus-Expo.pl,
e-mail: Izolacje@Salus-Expo.pl tel.: +48 519 592 892

SKUTECZNA TERMOIZOLACJA PIANĄ SOUDAL
Aby budynek był przyjazny dla użytkowników i ich portfeli, powinien być dobrze ocieplony. Do wyboru mamy szeroką gamę
materiałów termoizolacyjnych: od tradycyjnej wełny mineralnej,
styropianu, granulaty celulozowe, czy nowoczesne pianki poliuretanowe.
Przyjrzyjmy się bliżej tym ostatnim.
Pianka poliuretanowa z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Inwestorzy doceniają jej skuteczność, łatwość montażu oraz
szybkość prac ociepleniowych. Pianka montowana jest metodą
natryskową, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w newralgicznych
i trudnych konstrukcyjnie miejscach. Zapewni całkowitą szczelność zarówno ścianom elewacyjnym, jak i elementom fundamentów oraz konstrukcji dachowej. Szczególnie polecana jest właśnie do dachów i stropodachów, gdyż to właśnie przez dach może
uciekać nawet 50% ciepła. Dzięki izolacji z piany inwestor zyskuje
dodatkową powierzchnię użytkową, ponieważ wystarczy połowa
grubości wełny do spełnienia tych samych parametrów cieplnych.
Dużą zaletą także jest scalenie konstrukcyjne dachu, a przy tym
znaczne odciążenie – piana jest 3 x lżejsza od wełny!

IZOLACJA BEZ MOSTKÓW TERMICZNYCH
Pianka poliuretanowa ma sporo zalet, które stawiają ją wyżej niż
wełnę mineralną czy styropian. Najważniejsza z nich, to montaż bez
powstawania w izolacji mostków termicznych, które „gołym” okiem
są niewidoczne, ale powodują systematyczną ucieczkę ciepła. Przy
natryskiwaniu pianką powstaje absolutnie szczelna i kompletna
powierzchnia, bez jakichkolwiek mikroszczelin. A wszystko dlatego, że po natrysku pianka się rozpręża i powiększa swoją objętość
ponad stukrotnie.
Ocieplenie poliuretanowe jest również wyjątkowo odporne
na działanie czynników atmosferycznych, przede wszystkim słońca, wiatru i wilgoci. Ani woda, ani para wodna nie powodują zniszczenia warstwy termoizolacyjnej. Nie obniżają jej właściwości. Jeśli
używamy pianki do ocieplenia poddasza, pełni też ona dodatkową
funkcję, zabezpiecza drewniane elementy więźby dachowej przed
szkodnikami oraz działaniem grzybów i pleśni. Zaletą jest również
odporność powłoki na gryzonie i insekty.

WYGŁUSZENIE POMIESZCZEŃ
Wybierając nowoczesne ocieplenie z pianki poliuretanowej zyskujemy też izolację akustyczną. Pianka sprawia, że pomieszczenia są wyciszone, a ściany nie przepuszczają hałasów z zewnątrz.
Świetnie sprawdza się szczególnie na poddaszu, dzięki wyciszeniu
do wnętrza nie dobiegają np. odgłosy deszczu. W ulewne noce
użytkownicy pomieszczeń pod dachem mogą więc spać spokojnie.
Dużym atutem pianki poliuretanowej jest jej nietoksyczność. Nowoczesny materiał termoizolacyjny jest całkowicie bezpieczny dla
zdrowia, nie ma zapachu i nie powoduje reakcji alergicznych.

MONOLITYCZNE FUNDAMENTY
Piana W2 firmy Soudal, jako jedyna w Polsce posiada dokumenty
ITB z przeznaczeniem do termo i hydroizolacji fundamentów. W odróżnieniu od tradycyjnej metody – eliminujemy możliwość niepoprawnej aplikacji (bitumy, styrodur, kołki itd.) – przy tym metoda
jest bardzo szybka – ok 200m2 dziennie „na gotowo”.
Izolacja pianą W2 gwarantuje ciągłość izolacji – pełną wodoodporność, odporność mechaniczną na uderzenia na poziomie
250kPa, odporność na chemikalia zawarte w glebie (wytrącane
sole z zapraw etc). I „wisienka na torcie”: izolacja pianą skutecznie
zatrzymuje toksyczny i rakotwórczy radon, który emituje z wnętrza
gleby do budynku!
Uwaga. Na rynku pojawiło się sporo firm, które oferują piany
o słabych parametrach. Dlatego bardzo ważne jest, aby odpowiednio dobrać kompleksowe rozwiązanie – produkt i wykonanie. Firma
SOUDAL, największy na świecie producent piany poliuretanowej
w aerozolu, rozszerzył swoją ofertę na polskim rynku o systemy
pian natryskowych – Soudal SPF. Od 2015 r. we współpracy z naszymi autoryzowanymi przedstawicielami wykonującymi usługi natrysku, dostarczamy najwyższej jakości pianę poliuretanową do izolacji. Systemy natryskowe Soudal SPF dedykowane są do ocieplenia
poddaszy, stropów, posadzek oraz fundamentów w budynkach
mieszkalnych, przemysłowych i inwentarskich.
SALUS EXPO – Autoryzowany Wykonawca
zaprasza do konsultacji oraz współpracy dotyczącej
aplikacji pian Soudal.

SOUDAL Sp. z o.o., www.soudal.pl, e-mail: soudal@soudal.pl, Tel.: (22) 785 90 40

Elastyczne podejście, inteligentne rozwiązania
Grupa Rosenberg - czołowy producent
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na świecie, posiada w ofercie szeroką
gamę gotowych rozwiązań, promując
wysoką jakość i energooszczędność.
Zarówno w zakresie zaawansowanych
technologii, jak i klasycznej klimatyzacji budynków, urządzenia Grupy Rosenberg dostarczają do pomieszczeń czyste powietrze
o odpowiedniej temperaturze i wilgotności.
Centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne
AIRBOX wykonywane są z oddzielnych
modułów dających się łatwo łączyć w indywidualne zestawy.
Dostępne są do wydajności 132 000 m³/h
w wykonaniu wewnętrznym, zewnętrznym
- odpornym na warunki atmosferyczne,
przeciwwybuchowym oraz higienicznym,
zgodnym ze standardem RLT.
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Wszystkie centrale wentylacyjne i wentylacyjno-klimatyzacyjne produkcji Rosenberg, oferowane i dostarczane na rynek
Polski, są zgodne z wytycznymi Dyrektywy
ErP i spełniają wymagania Rozporządzenia
Komisji UE 1253/2014.

Centrale F40 i T60 certyfikowane są
dodatkowo przez Eurovent Certification,
uznanego światowego lidera w dziedzinie
certyfikacji charakterystyk wydajności
pracy produktów wentylacyjnych, chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z normami europejskimi i międzynarodowymi.
Urządzenia odpowiadają klasie energetycznej A+ i spełniają najwyższe wymagania
w zakresie efektywności, energochłonności
oraz jakości.
Oferowane serie:
• S40, S60, T60 - konstrukcje ramowe,
wykonywane na bazie profili łączonych
narożnikami. Szkielet zabudowany jest
panelami i wypełniony niepalną, dźwiękochłonną i termoizolacyjną wełną mineralną. Poszczególne sekcje oraz materiał
wykonania szkieletu obudowy są dobierane zgodnie z wymaganiami odbiorcy.
• F40 - bezramowe konstrukcje przeznaczone do montażu w sufitach podwieszanych.
Więcej informacji na stronie internetowej:

www.rosenberg.pl

Hurtownia Elektryk powstała w 1991 r. w Ełku. Przebyła
niezwykłą drogę – od małego sklepu, do wiodącej w regionie
sieci hurtowni elektrycznych. Szereg transformacji i dynamiczny rozwój przyniósł nam ogromny sukces. Zajmujemy
trzypoziomowy, nowoczesny budynek z dostępem do dużego
magazynu przy ul. Lubelskiej 45a w Olsztynie.
Jesteśmy największą siecią hurtowni elektrycznych w płn.
-wsch. Polsce. Mamy 17 oddziałów w największych miastach
regionu. Dzięki nim jesteśmy bliżej klientów. Zatrudniamy 110
pracowników. Od 2000 r. należymy do sieci hurtowni
elektrycznych El-Plus.
Nasze możliwości logistyczne oraz sieć oddziałów gwarantują
terminową realizację Państwa zamówień oraz dostępność produktów. W naszej pracy kierujemy się głównie partnerstwem
w kontaktach z klientami i dostawcami ponieważ jest to
najważniejszy element każdej współpracy.

26 lat jesteśmy z Wami i dla Was
Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrycznych,
proponując osprzęt elektroinstalacyjny, oświetleniowy, aparaturę
modułową, kable i przewody, obudowy, szafy i rozdzielnie elektryczne. Jesteśmy liderem sprzedaży artykułów elektrotechnicznych.
Oferujemy produkty renomowanych producentów tej branży.
Zatrudniamy wykwalifikowany personel, zapewniamy
profesjonalne doradztwo i konkurencyjne ceny.

Zapraszamy do naszego – Elektryk Cafe. Aromatyczna
kawa, herbata, ciepłe hot-dogi i słodkości czekają
na każdego klienta.

Nasz tabor transportowy – jest widoczny w całej Polsce

Serdecznie zapraszamy
www.hurtowniaelektryk.com.pl
Ełk, ul. Suwalska 91
tel: 87 621 76 70 do 72

Olecko, ul. Wojska Polskiego 3
tel: 87 520 19 73

Olsztyn, ul. Lubelska 45A
tel: 89 538 91 10

Grajewo, ul. Ełcka 47
tel: 86 272 38 03

Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 82/84
tel: 58 343 11 77

Giżycko, ul. Przemysłowa 10
tel: 87 429 29 55

Elbląg, ul. Grażyny 2
tel: 55 234 04 33

Słupsk, ul. Poznańska 81
tel: 59 843 18 87

Gdynia, ul. B. Krzywoustego 2
tel: 691 722 372, 785 296 938

Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 6i
tel: 89 750 57 82

Koszalin, ul. Morska 26
tel: (94) 343 63 83

Szczytno, ul. Polna 3
tel: 89 624 34 53

Starogard Gdański, ul. Norwida 1
tel: 58 532 13 29, 532–12–85

Malbork, ul. Wojska Polskiego 42
tel: 55 272 02 14

Ostróda, ul. Grunwaldzka 55A
tel: 89 642 50 60

Tczew, ul. Armii Krajowej 84A
tel. 726 880 771/724 550 558

Wejherowo, ul. Gdańska 13 B
tel: 58 572 22 77

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

