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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Z początkiem października 2018 r. okręgowe izby inżynie-
rów budownictwa otrzymały do konsultacji projekt Ustawy 
o zawodzie architekta i projekt Ustawy o zawodzie inżyniera 
budownictwa. Zgodnie z prośbą Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju Polska IIB przygotowała dokument zawierający 
uwagi do projektów. Warmińsko-Mazurska OIIB również 
brała udział w przygotowaniu opisanego dokumentu. Na ła-
mach jesiennego numeru naszego wydawnictwa dzieliłem 
się z Wami spostrzeżeniami, opisywaliśmy również dzia-
łania naszej Okręgowej Komisji Prawno-Regulaminowej 
w tej sprawie. Od samego początku W-MOIIB działa bo-
wiem bardzo aktywnie w kwestii konsultacji projektów 
ustaw i przeciwdziałaniu wprowadzeniu w życie wadliwych i krzywdzących przepisów.

Już wtedy, projekty opisanych ustaw wzbudziły nasz niepokój. Postanowiliśmy podejść 
do nich bardzo ostrożnie, z nadzieją, ale nasze obawy niestety się potwierdziły. Minęło pół 
roku i sytuacja się powtarza, kolejne projekty ustaw przesłano po raz kolejny do konsul-
tacji. Pozostawienie bez zmian treści proponowanych ustaw, w mojej ocenie, jako członka 
naszej Izby, umniejsza rolę inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym oraz całym 
środowisku, stawiając zdecydowanie wyżej w hierarchii zawodów zawód architekta, a tak 
być nie powinno. Obecny kształt ustawy wprowadza całkowitą dominację architektów 
w procesie budowanym. Czytając literalnie zapisy ustawy, architekt będzie mógł samo-
dzielnie wykonywać cały projekt, natomiast inżynierowie będą mogli wykonywać opraco-
wania branżowe, ściśle tylko w zakresie swojej branży, a ekspertem budowlanym będzie 
ustawowo architekt lub inżynier w określonej specjalności. W takim razie, czy ten zapis 
nie wprowadza ograniczeń dla inżynierów, a architektom pozwala wykonywać czynności, 
do których nie mają przygotowania? Wiedza techniczna architektów na temat poszczegól-
nych branż budowlanych przy realizacji budowli jest niewystarczająca do pełnienia funkcji 
kierownika budowy lub kierownika robót. A tymczasem architekci próbują uzurpować 
sobie prawo do decydowania o prawach i obowiązkach inżynierów budownictwa. Taka 
postawa jest absolutnie niedopuszczalna i budzi nasz stanowczy protest.

W świetle dzisiejszych przepisów, architekci, aby uzyskać uprawnienia w swojej branży, 
muszą wykazać się roczną praktyką odbytą pod nadzorem uprawnionego inżyniera bu-
downictwa, jako kierownika budowy. Dla porównania inżynier budownictwa musi prak-
tykować aż trzy lata. Skąd wynika tak wielka różnica? Czy ludzie, którzy kończą studia 
wyższe na kierunkach „budowlanych” mają większe trudności z przyswojeniem wiedzy, 
niż ci po architekturze? A może ustawodawca, tworząc ten przepis, kierował się właśnie 
faktem, że funkcja kierownika budowy i kierownika robót jest po prostu bardzo odpo-
wiedzialna i dlatego wymaga większego przygotowania? Dlaczego więc architekci mają 
przejąć te funkcje bez żadnego przygotowania?

Proponowana przez ministerstwo i środowisko architektów zmiana jest rewolucyjna, 
w złym znaczeniu tego słowa i, w mojej ocenie, wprowadzanie przepisów w pośpiechu nie 
jest dobrym rozwiązaniem, które skomplikuje nam działalność jeszcze bardziej. Wszyscy 
mamy nadzieję, że sytuacja w tym zakresie w końcu się poprawi, że skończą się nasze 
trudności, problemy z zawiłością przepisów i różnym ich interpretowaniem przez kolejne 
organy, że wreszcie otrzymamy jeden spójny i czytelny akt prawny, który raz na zawsze 
ureguluje wszystkie kwestie budownictwa. Wciąż czekamy.

A tymczasem nie samymi procesami legislacyjnymi W-MOIIB żyje. 12 kwietnia 2019 r. odbył 
się XVIII Zjazd Sprawozdawczy naszej Izby, na kolejnych stronach prezentujemy artykuł 
dotyczący jego obrad. Przed nami lato, okres wzmożonej pracy w budownictwie. Życzę 
wszystkim, abyśmy nadchodzący czas spędzili w dobrym zdrowiu, przy dobrej pogodzie 
i w pełni satysfakcji. Jednocześnie, jak zawsze, zachęcam do czynnego udziału w organizo-
wanych przez W-MOIIB wydarzeniach – spotkaniach i imprezach integracyjnych w plenerze: 
rajdach rowerowych, spływach kajakowych i regatach, a w tym roku we wrześniu po raz 
pierwszy na Pikniku Rodzinnym W-MOIIB – zapraszamy serdecznie!

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, dzielcie się z Redakcją opiniami na temat nasze-
go pisma. Mam nadzieję, że wskażecie nam nową, dotychczas niepublikowaną tematykę 
i będziecie z chęcią sięgać po kolejne numery „Inżyniera Warmii i Mazur”.

Niezmiennie namawiam – bądźmy w kontakcie.

Z inżynierskim pozdrowieniem  
Mariusz Dobrzeniecki

 Q Biuro Olsztyn
Plac Konsulatu Polskiego 1 (II piętro)

10-532 Olsztyn

e-mail: wam@wam.piib.org.pl

Czynne: pon.-czw. w godz. 7.00-16.00

pt. w godz. 7.00-15.00

Porady prawne w środy i czwartki 

w godz. 14.00-16.00

 Q Dyrektor Biura: 
grzegorz.karpa@wam.piib.org.pl

 Q Kancelaria: 
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214 
sekretariat@wam.piib.org.pl

 Q Ewidencja: 
tel./fax. 89 527 72 02 pok. 214 
wam@wam.piib.org.pl

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

 Q Szkolenia: 
tel. 89 523 76 40 pok. 214 
szkolenia@wam.piib.ogr.pl

KONTO: Bank Millenium SA  
44 1160 2202 0000 0003 1794 0501

NIP: 739-33-26-600

Oddział Terenowy Elbląg
ul. Bema 54

82-300 Elbląg

tel. 55 625 67 25

Czynne: pon.-pt. w godz. 8.00-14.00

Punkt Informacyjny Ełk
ul. Suwalska 64

19-300 Ełk

tel. 87 610 36 70, 87 621 84 00

Czynne: pon.-pt. w godz. 7.00-15.00

we czwartki w godz. 7.00-17.00

www.wam.piib.org.pl
Zachęcamy do logowania się na stronie W-MOIIB 
do strefy zamkniętej PIIB, a także strefy W-MOIIB. 
Nazwa użytkownika to numer członkowski, nato-
miast hasło indywidualnie można otrzymać pisząc 
na adres:  szkolenia@wam.piib.org.pl.

WARMIŃSKO-MAZURSK A
O K R Ę G O W A  I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zachęcamy do przeglądania 
profilu, na którym członkowie Izby 
znajdą m.in. najnowsze informacje 
dotyczące szkoleń, spotkań w terenie, 
działalności W-MOIIB 
oraz ważne komunikaty. 
Zapraszamy!
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Inżynierowie, może już czas upomnieć się o swoje w nowych przepisach budowlanych

Bzdura robi karierę
Kilka tygodni temu, po naszych monitach i uwagach, przedstawiciel Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oświadczył, że resort 
ten przygotuje nowy projekt ustaw: o architektach i inżynierach budownictwa, które będą uwzględniały postulaty środowiska 
inżynierskiego. I co?

Ano to, że faktycznie przygotował projekty nowych ustaw. Tylko, że... 
okazało się, iż nie mają one nic wspólnego z naszymi oczekiwaniami. 
Wydaje mi się, że horyzont myślenia autorów tych projektów kończy się 
na drzwiach ministerstwa. Ministerstwo po prostu nie potrafi, a może 
nie chce, napisać dobrej ustawy ani nawet wprowadzić zmian, pomimo 
wniesienia przez nas merytorycznych uwag. Próbują nam, inżynierom, 
wciskać kit, że to jest poprawiona i lepsza ustawa niż przedstawiana 
wcześniej. No i jeśli tak zostanie, to ja życzę wszystkim inwestorom, 
przyszłym użytkownikom obiektów budowlanych a i może nawet nie-
którym inżynierom „udanej podróży na tamten świat”.

Niestety, bzdura robi coraz większą karierę. Bzdury, jakie są wymy-
ślane w propozycji naszej ustawy, zaczynają narastać w nieproporcjo-
nalnie większym stopniu niż rzetelna wiedza i doświadczenie. Bzura jest 
z zasady prosta w przekazie i barwna, a przez to łatwa do zapamiętania 
i nie wymaga analitycznego myślenia, a jest brana „na wiarę”. I taką bzdurę próbują nam wcisnąć przez 
projekty ustawy o architektach i inżynierach budownictwa.

W poprzednim numerze „Inżyniera Warmii i Mazur” pisałem, że dajemy się ograć architektom w za-
kresie przygotowania projektów nowych ustaw. No i nadal w tej kwestii nic się nie zmieniło. Wysyłamy 
do ministerstwa nasze uwagi, spostrzeżenia i propozycje, chodzimy na spotkania, ale wymiernego efektu 
nie ma. Od dawna żaden akt prawny nie budził moich, ale pewnie nie tylko moich, emocji tak bardzo, 
jak te projekty ustaw. To skandal, żeby inżynierowie musieli się domagać równouprawnienia w stosunku 
do ustawy o architektach. Jest to zaprzeczenie jakichkolwiek zasad technicznych, prawnych, czy etycznych.

Pytam się więc ponownie, dlaczego architekci mogą i mają przygotowany projekt ustawy o swoim 
zawodzie w sposób spełniający ich oczekiwania, a inżynierowie swojego projektu nie mogą w żaden 
sposób przeforsować w ministerstwie? Może, najwyższy czas upomnieć się o nasze prawa i zacząć w bar-
dziej zdecydowany sposób przedstawiać nasze argumenty. Myślę, że umiemy pokazać ministerstwu 
co to jest samorząd zawodowy inżynierów, który liczy ponad 117 tys. członków i jaką siłę stanowimy.

Jarosław Kukliński,  
zastępca przewodniczącego W-MOIIB
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 Q Okręgowa Rada

Mariusz Dobrzeniecki – przewodniczący Rady

Jarosław Kukliński, Janusz Nowak – zastępcy 
przewodniczącego

Wiesława Kędzierska-Niemyjska – skarbnik

Jan Kasprowicz – zastępca skarbnika

Marian Zdunek – sekretarz

Arkadiusz Gniewkowski – zastępca sekretarza

Władysław Bielski i Kazimierz Nowicki – członkowie 
Prezydium Rady

Marek Aleksiejczuk, Andrzej Kierdelewicz, 
Cezary Kondratowicz, Tomasz Kraweć, Marianna 
Kwiatkowska, Maciej Nowak, Teresa Siemiątkowska, 
Anna Szymańska, Paweł Wiśniewski i Jan Żemajtys 
– członkowie Rady

 Q Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Andrzej Stasiorowski – przewodniczący

Mariusz Iwanowicz – zastępca przewodniczącego

Elżbieta Lasmanowicz – sekretarz

Jan Chojecki, Wojciech Dobrowolski, Sławomir 
Domin ic z ak ,  Zenon Drabow ic z ,  Janusz 
Harasymczuk, Zbigniew Kazimierczak, Andrzej 
Łasiński, Sylwester Rączkiewicz, Wojciech Rudzki, 
Maciej Staśkiewicz, Krystyna Sterczewska i Jan 
Szczęsny – członkowie

 Q Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Jacek Zabielski – przewodniczący

Mariusz Tomczuk – zastępca przewodniczącego

Barbara Pieczyńska – sekretarz

Grażyna Skowrońska, Mieczysław Domińczak, 
Michał Anzell, Mirosław Milejski, Piotr Wądołowski, 
Piotr Krawczyński i Robert Jurkiewicz – członkowie

 Q Okręgowa Komisja Rewizyjna

Franciszek Mackojć – przewodniczący

Sylwia Kierdelewicz – zastępca przewodniczącego

Sylwia Tomczuk – sekretarz

Jerzy Mańkut, Rafał Lipa, Waldemar Matysiak 
i Przemysław Aleksander Stadnik – członkowie

 Q Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej

Halina Wasilczuk – Rzecznik Koordynator

Grzegorz Danilewicz, Jan Gruszewski, Marek 
Kowalczyk, Lilianna Majewska-Farjan, Dariusz 
Stecki, Waldemar Tomczuk, Dariusz Urbański, 
Alina Wiśniewska i Jadwiga Żbikowska – Rzecznicy

 Q Delegaci na Zjazdy Krajowe

Władysław Bielski, Mariusz Dobrzeniecki, Jarosław 
Kukliński, Janusz Nowak, Kazimierz Nowicki, 
Andrzej Stasiorowski i Marian Zdunek

Bezpieczni ubezpieczeni
Zdajemy sobie sprawę, że śmierć to trudny czas dla każdej rodziny, ale te trudne chwile nie są po-

zbawione też i zobowiązań finansowych. W ramach opłacanych składek członkowskich W-MOIIB 
zabezpiecza wypłacenie świadczeń na okoliczność śmierci ubezpieczonego lub współmałżonka. 
Przypominamy, że okres od zdarzenia do momentu złożenia wniosku to trzy lata. Niestety w przy-
padku braku poinformowania ubezpieczyciela bezpośrednio lub za pośrednictwem W-MOIIB 
w wymaganym okresie powoduje utratę skorzystania z ubezpieczenia. Ubezpieczenia obejmuje 
czynnych członków W-MOIIB. 
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XVIII Zjazd Sprawozdawczy Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W trosce o zawód inżyniera
Udzielenie absolutorium Radzie Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Przyjęcie sprawozdań z działalności poszczególnych organów 
Izby w 2018 r. I zatwierdzenie budżetu na rok bieżący. Do tego oficjalne i kuluarowe rozmowy o tym, co się dzieje, co pomaga, 
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa.

Tak w tzw. telegraficznym skrócie można pod-
sumować doroczny Zjazd W-MOIIB, którego XVIII 
obrady odbyły się 12 kwietnia w Olsztynie.

Uroczystość rozpoczął Mariusz Dobrzeniecki, 
przewodniczący Rady W-MOIIB, witając przyby-
łych członków samorządu i licznych gości. A dys-
kusji inżynierskiego samorządu przysłuchiwali 
się m.in. przedstawiciele władz samorządowych, 
szkół i uczelni wyższych, instytucji i stowarzyszeń 
technicznych, politycy, naukowcy i reprezentanci 
zaprzyjaźnionych zawodów zaufania publicznego.

Zjazd rozpoczął się od rutynowych czynności, jak 
uchwalenie regulaminu – co odbyło się jednogłośnie 
i bez uwag. Następnie w wyniku głosowań wybrano 
Arkadiusza Gniewkowskiego na przewodniczącego 
Zjazdu, który przejmując mikrofon z rąk Mariusza 
Dobrzenieckiego objął kierowanie Zjazdem. Zgło-
sił pozostałych kandydatów do składu Prezydium: 
Andrzeja Kierdelewicza – na wiceprzewodniczącego 
i Liliannę Majewską-Farjan – na sekretarza. Obie 
kandydatury zostały przyjęte. W drodze głosowania 
wybrano składy poszczególnych komisji zjazdowych, 
które ukonstytuowały się we własnych gronach.

Po tych formalnościach nastąpiła przyjemna 
część obrad, a mianowicie wręczenie odznak i na-
gród. I tak Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa otrzymał Marek Alek-
siejczuk, a Srebrną: Sylwia Kierdelewicz, Rafał Lipa, 
Tomisław Porycki, Przemysław Stadnik i Jan Wielgat. 
Była też chwila dla młodzieży. Przed 
gronem doświadczonych in-
żynierów zaprezentowali 
się kandydaci do zawo-
du, wytypowani przez 
dyrekcje na j leps i 
uczniowie średnich 
szkół technicznych 
w regionie. Za so-
lidną naukę otrzy-
mali nagrody i listy 
gratulacyjne.

Na chwilę przed 
przerwą głos mo-
gli zabrać goście. 
Z a c z ą ł  j e d -
nak k rótko 

Mariusz Dobrzeniecki, przypominając, iż samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa to ponad 117 
tysięcy członków i jest najliczniejszy, po samorzą-
dzie pielęgniarek.

– Nasza Izba trwale wpisała się w samorządy 
w kraju i postanawia dobrze wykorzystać ten rok 
na zwiększenie skuteczności działań, poprawienie 
postrzegania zawodu inżyniera i zwalczanie zjawisk 
patologicznych – mówił. – W 2018 r. pojawiły się złe 

propozycje ustaw zmierzające do rozdzielenia 
zawodów architekta i inżyniera budowlane-
go z dominacją architektów. 

Z przekonaniem i życzeniami, aby obra-
dy pozwoliły wyjaśnić wątpliwości i roz-

wiązać je pozytywnie, wystąpił Marcin 
Kuchciński, wicemarszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

– Zaufanie do zawodu inżyniera jest 
ważne, nasz region pięknieje i to jest 

wasza zasługa. Dziękujemy – powiedział.
– W zeszłym tygodniu uczestniczyłem 

w forum zawodów zaufania publicznego – 
mówił Mariusz Szafarzyń-

ski, przewodniczący 
Warmiń-

sko-Mazurskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP. – Według mnie, współpraca 
architektów z samorządami inżynierów ukła-
da się dobrze.

Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
który podkreślał, że jest po raz pierwszy 

w Olsztynie, również nawiązał do tworzonych 
przepisów prawnych.

– Źle jest, gdy środowiska architektów i inży-
nierów budownictwa są rozdzielane, ale chcemy 
tę kwestię uregulować – mówił. – Dyskutujemy 
i powołujemy zespoły resortowe i komisje w celu 
wsparcia Izb.

Wszyscy goście w swoich wystąpieniach dzię-
kowali za zaproszenia, życzyli owocnych obrad, 
mądrych wyborów i – z racji zbliżającej się Wiel-
kanocy – Wesołych Świąt.

Następnie Halina Wasilczuk, przewodnicząca 
Komisji mandatowej odczytała protokół informu-
jąc, że w Zjeździe uczestniczy 91 delegatów na 117 
zaproszonych i zawiadomionych o terminie, co sta-
nowi 77,8% ogółu delegatów W-MIIB. W związku 
z powyższym Zjazd jest prawomocny.

W drugiej części obrad odbyło się referowanie 
sprawozdań. Delegaci otrzymali je w materiałach 
zjazdowych, aby mogli z nimi wcześniej na spo-
kojnie się zapoznać, więc poszczególni przewod-
niczący tylko skrótowo odnieśli się do ich treści, 
kładąc nacisk na wyjaśnienie spraw wątpliwych. 
Mariusz Dobrzeniecki omawiając działalność Rady 
zwrócił uwagę na realizację budżetu za 2018 r. 
W-MOIIB osiągnęła nadwyżkę przychodów nad 

wydatkami, realizacja budżetu została więc 
pozytywnie zaopiniowana przez Okręgową 
Komisję Rewizyjną.

– Organy i biuro Izby działały sprawnie, 
obsługując 4.050 czynnych członków, w tym 360 
kobiet – referował Mariusz Dobrzeniecki. – Człon-
kowie naszego samorządu pracują na różnych 
stanowiskach i w odmiennych warunkach i starają 

 | Prezydium Zjazdu (od prawej): Anna Kuklińska – protokolant, Lilianna Majewska-Farjan – sekretarz, Arkadiusz 
Gniewkowski – przewodniczący i Andrzej Kierdelewicz – zastępca przewodniczącego

 | – Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa 
jest dobrem społecznym i może być receptą na 
zbiorową mądrość – słusznie zauważa Mariusz 
Dobrzeniecki, przewodniczący rady W-MOIIB
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się nie zawieźć zaufania publicznego wykonując 
swój zawód.

Przewodniczący przedstawił także realizację 
ubezpieczenia NNW na rzecz członków Izby. Poin-
formował o działalności Rady W-MOIIB, w okresie 
sprawozdawczym odbyło się pięć jej posiedzeń, na 
których podjęto 51 uchwał. Zachęcił do uczestnicze-
nia w szkoleniach, informując, iż w okresie sprawo-
zdawczym skorzystało z nich 1.277 osób, a w dwóch 
wyjazdach technicznych 22 osoby. Na zakończenie 
złożył serdeczne podziękowania wszystkim obec-
nym i nieobecnym za odpowiedzialne wykonywanie 
swoich obowiązków.

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Kwalifika-
cyjnej przedstawił jej przewodniczący Andrzej 
Stasiorowski.

– Jeżeli chodzi o zdawalność egzaminów na tle 
innych Izb, jesteśmy w środku z wynikiem ok. 80% 
– mówił. – Trzeba się nam natomiast zastanowić 
w kwestii formalnej, jak uzasadniać odmowę na-
dania uprawnień budowlanych po uzyskaniu ne-
gatywnego wyniku z egzaminu, bo taki wymóg 
postawiono przed izbami.

Sprawozdanie Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go zreferował Jacek Zabielski. W swoim wystąpieniu 
odniósł się do składu OSD, zmienionego przez ze-
szłoroczny Zjazd. Ze względu na nowych członków, 
wymagało to dodatkowego szkolenia. Podkreślił 

także, że Krajowemu Sądo-
wi Dyscypli- narnemu 
przewodni-
czy sekre-
tar z Rady 
W-MOIB Marian Zdunek. Spra-
wozdanie Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej przeczytała 
Halina Wasilczuk, Rzecznik Koordynator 
OROZ. Zaznaczyła, że wzrosła ilość wno-
szonych spraw. Są to przeważnie skargi kierowników 
budowy, inspektorów i projektantów. Sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawił Franci-
szek Mackojć, przewodniczący Komisji.

Po krótkiej dyskusji dotyczącej przedstawio-
nych sprawozdań Arkadiusz Gniewkowski  zarzą-
dził głosowanie nad poszczególnymi uchwałami 
przyjmującymi sprawozdania. Wszystkie zostały 
przyjęte w głosowaniu jawnym. Rada W-MOIIB 
uzyskała absolutorium.

Ostatnim punktem była dyskusja nad złożo-
nymi wnioskami. Maciej Nowak, przewodniczą-
cy Komisji Uchwał i Wniosków stwierdził, że do 
Komisji wpłynęło pięć wniosków. Cztery z nich są 
identyczne i skierowane są do Rady Krajowej PIIB 
o zakup i wprowadzenie do serwisu branżowego 
PIIB umożliwienia członkom dostępu elektro-
nicznego do norm wydawanych przez SEP. Jeden 

wniosek dot ycz y 
zobowiązania Rady 
Krajowej do podję-
cia działań w celu 
zmiany ustawy Pra-
wo budowlane po-
pr zez  dop isan ie 
w art. 35 ust. 3 i art. 

49 ust. 3 zdania „na 
postanowienie służy 

zażalenie”. Wszystkie wnioski 
przyjęto do realizacji.

Ponieważ często i to w róż-
nych częściach Zjazdu powracał temat projektów 
ustaw okołobudowlanych, Zjazd przyjął stano-
wisko wyrażające stanowczy sprzeciw w związ-
ku z próbą ustawowego stworzenia sztucznego 
podziału wśród osób posiadających uprawnienia 
budowlane i osób posiadających uprawnienia 
architektoniczne. Czytamy w dokumencie m.in.: 
Apelujemy o stworzenie jednego wspólnego, 
spójnego i czytelnego aktu prawnego, który raz 
na zawsze ureguluje wszystkie kwestie budowni-
ctwa, przy czym delegaci wskazują, że nie chodzi 
w tym wypadku o kodeks budowlany, a ustawę 
samorządową.”

Po czym Arkadiusz Gniewkowski podziękował 
delegatom za udział i zamknął XVIII Zjazd.

Anna Kuklińska 
opracowała Barbara Klem 

Zdjęcia: Tomasz M. Wróblewski, akrobata.com

 | Nagrodzeni: Złotą…  | …i Srebrnymi Odznakami Honorowymi 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
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MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
przewodniczący Rady W-MOIIB

JAROSŁAW KUKLIŃSKI, 
zastępca przewodniczącego Rady W-MOIIB 

są członkami Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa

Na posiedzeniu we wrześniu 2018 r. Krajowa 
Rada PIIB powołała Komisje, które w V kadencji 
swoimi działaniami będą wspierać działalność Kra-
jowej Rady PIIB:

Komisję Medalu Honorowego – przewodniczący 
Franciszek Buszka (ŚLK),

 R Komisję współpracy z zagranicą – Zygmunt Mey-
er (ZAP),

 R Komisję Prawno-Regulaminową – przewodni-
czący Andrzej Falkowski (PDL),

 R Komisję wnioskową – przewodniczący Piotr Kor-
czak (POM),

 R Komisję ds. etyki – przewodniczący Gilbert Oku-
licz-Kozaryn (PDL),

 R Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi – przewodniczący Zyg-
munt Rawicki (MAP),

 R Komisję ds. współpracy z samorządami zawo-
dów zaufania publicznego – Mieczysław Grodz-
ki (MAZ),

 R Komisję ustawicznego doskonalenia zawodowe-
go – przewodniczący Adam Rak (OPL),

 R Komisję ds. komunikacji społecznej – przewod-
niczący Andrzej Pawłowski (DOŚ).
Powołano także Zespół ds. funduszu spójno-

ści, na czele którego stanął Andrzej Cegielnik 
oraz Zespół ds. BIM z Janem Bobkiewiczem jako 
przewodniczącym.

Na posiedzeniach Krajowa Rady PIIB omawia-
ła m.in.: stan prac związanych z przebudową i mo-
dernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę 
PIIB w Warszawie, działalność Wydawnictwa PIIB, 
przygotowania do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawo-
zdawczego PIIB, tryby postępowania rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinar-
nych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych 
i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, 
realizacją umowy generalnej oc członków PIIB, pra-
cami komisji i zespołów KR PIIB, zakupem dostępu 
dla członków PIIB m.in. do Serwisu Budowlanego 
w wersji Premium, przebieg XXXII sesji egzami-
nacyjnej na uprawnienia budowlane oraz praca-
mi legislacyjnymi dotyczącymi projektów ustaw 
o inżynierach budownictwa, architektach i zmianie 
ustawy Prawo budowlane.

Krajowa Rada przyjęła również uchwałę w spra-
wie powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopis-
ma „Inżynier Budownictwa”. Celem pracy zespołu 
będzie analiza i ocena skutków organizacyjnych, 
prawnych i finansowych wydawania czasopisma 
w wersji elektronicznej. Członkiem zespołu został 
Mariusz Dobrzeniecki.

MARIAN ZDUNEK  
– przewodniczący Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego PIIB

Szerzej o działaniach Sądu – wewnątrz gazety.

RADOSŁAW BUCZEK, 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna powołała stałe 
merytoryczne zespoły robocze: zespół do spraw 
regulaminu postępowania w sprawach nadawania 
uprawnień budowlanych oraz aktualizacji prze-
pisów i norm obowiązujących podczas egzami-
nów na uprawnienia budowlane, zespół do spraw 
rzeczoznawstwa budowlanego, zespół do spraw 
opiniowania wniosków o uznanie kwalifikacji 
zdobytych poza granicami kraju. Przewodniczą-
cy KKK powoływał również zespoły specjalistów 
branżowych, które prowadziły prace przy wery-
fikacji i aktualizacji bazy pytań egzaminacyjnych 
na potrzeby bieżącej sesji egzaminacyjnej oraz 
rozpatrywanie w II instancji odwołań od decyzji 
OKK w sprawie nadawania uprawnień budowla-
nych oraz zażaleń na postanowienia OKK wyda-
wane w trybie art. 113 Kpa. Ponadto pracuje Ze-
spół ds. wdrożenia i testowania informatycznego 
systemu obsługi egzaminów (SESZAT). Zgodnie 
z założonymi harmonogramem obrad KKK PIIB, 
odbywają się posiedzenia Prezydium KKK oraz 
posiedzenia plenarne Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej. Podobnie jak w latach ubiegłych, Kra-
jowa Komisja Kwalifikacyjna zorganizowała spot-
kanie informacyjno-szkoleniowe dla członków 
KKK, przewodniczących OKK oraz pracowników 
biur i komisji kwalifikacyjnych, które odbyło się 
w Łodzi, 13-15 września 2018 r. Członkowie KKK 
wizytują przebieg egzaminów w poszczególnych 
Okręgowych Komisjach Kwalifikacyjnych. W je-
siennej XXXII sesji wizytują przebieg egzaminów 
w Pomorskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
a w obecnej XXXIII sesji będę wizytował prze-
bieg egzaminów w Podlaskiej Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej.

ANDRZEJ STASIOROWSKI 
Komisja Prawno-Regulaminowa 

Krajowej Rady PIIB

Komisja została powołana uchwałą nr 15 Kra-
jowej Rady PIIB z 5 września 2018 r. Przedmiotem 
działania Komisji jest monitorowanie procesów 
legislacyjnych w zakresie budownictwa, opi-
niowanie projektów aktów prawnych, w miarę 
potrzeb także ich opracowywanie oraz pomoc 
członkom Izby w interpretacji przepisów ich 
dotyczących.

ARKADIUSZ GNIEWKOWSKI 
Komisja wnioskowa Krajowej Rady PIIB

Komisja powołana uchwałą nr 16 Krajowej Rady 
PIIB z 5września 2014 r. Komisja ta jest organem po-
mocniczym Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Celem jej działania jest koordynacja, 
w okresie między zjazdami, realizacji wniosków 
zjazdowych przez właściwe organy Krajowej Izby. 
Komisja realizuje swoje zadania w szczególności 
poprzez:

 R rejestrację wniosków zgłoszonych przez okrę-
gowe zjazdy w celu ich przekazania komisji 
wnioskowej Krajowego Zjazdu,

 R rejestrację wniosków przyjętych przez Krajo-
wy Zjazd,

 R opracowywanie planów (sposobów) realizacji 
wniosków i przedstawianie ich Krajowej Radzie 
do akceptacji,

 R koordynację realizacji przez poszczególne or-
gany wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,

 R występowanie do właściwych organów o infor-
macje o stanie realizacji wniosków,

 R informowanie wnioskodawców o stanie reali-
zacji złożonych przez nich wniosków,

 R okresowe składanie sprawozdań z realizacji 
wniosków Krajowej Radzie PIIB,

 R sporządzanie projektu części sprawozda-
nia z działalności Krajowej Rady na Krajowy 
Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji 
wniosków.

TERESA SIEMIĄTKOWSKA 
Komisja ds. etyki krajowej Rady PIIB

Komisja powołana Uchwałą nr 18 Krajowej Rady 
PIIB z 5 września 2018 r. Cele działania Komisji 
to utrzymanie i umacnianie pozytywnego wize-
runku inżyniera budownictwa, jako zawodu za-
ufania publicznego oraz podnoszenie standar-
dów etycznych członków PIIB. Odbyły się dwa 
posiedzenia Komisji, trzecie zaplanowane było 
na 21 maja b.r. Członkowie Komisji zapoznali się 
z sytuacją w poszczególnych izbach okręgowych 
w zakresie działań związanych z etyką inżyniera 
i zebrali materiały dotyczące pozytywnych i ne-
gatywnych postaw członków w poszczególnych 
okręgach. Złożyliśmy wnioski do wprowadzenia 
zmian do Kodeksu Etyki i obecnie Komisja pracuje 
nad ich ostateczną wersją.

MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
przewodniczący Rady W-MOIIB  

jest sekretarzem Komisji Medalu Honorowego 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Komisja opiniuje wnioski, przygotowuje pro-
jekty uchwał o nadanie Medalu Honorowego 
PIIB zgodnie z Regulaminem nadania Medalu 
Honorowego PIIB oraz przedkłada je Prezydium 
Krajowej Rady PIIB do podjęcia przez Krajową 
Radę. 12 grudnia 2018 r. Komisja odbyła pierwsze 
posiedzenie organizacyjne w nowym 6-osobo-
wym składzie. Komisja ustaliła ponadto termi-
narz spotkań i plan pracy w pierwszym półroczu 
2019 r. oraz poddała wstępnej analizie wnioski, 
które do niej wpłynęły od czasu podjęcia przez 
Krajowa Radę PIIB ostatniej uchwały przyzna-
jącej medale honorowe. Mariusz Dobrzeniecki 
odczytał uzasadnienia wniosku o odznaczenie 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników 
Sanitarnych i przypomniał, że jedną z głównych 
idei ustanowienia przez Krajowy Zjazd Medalu 
Honorowego PIIB, była możliwość nadawania 
go także instytucjom, czy organizacjom zawo-
dowym. W 2019 r. nadarza się szczególna okazja 
do wyróżnienia, ponieważ PZITS obchodzi jubi-
leusz 100-lecia swojej działalności. Komisja jed-
nogłośnie zaopiniowała wniosek o odznaczenie 
Medalem Honorowym PIIB PZITS pozytywnie.

Członkowie W-MOIIB w organach, komisjach
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MARIUSZ DOBRZENIECKI, 
przewodniczący Rady W-MOIIB jest zastępcą 

przewodniczącego Komisji ds. współpracy 
z samorządami zawodów zaufania publicznego.

Celem działania Komisji jest koordynacja form 
i programów współpracy między Polską Izbą In-
żynierów Budownictwa i innymi samorządami za-
wodów zaufania publicznego, realizowanych przez 
okręgowe izby, a także rozwój tej współpracy na 
poziomie okręgowym i krajowym. W skład komisji 
wchodzą przedstawiciele wszystkich okręgowych 
izb inżynierów budownictwa. Na inauguracyjnym 
posiedzeniu Komisji Zbigniew Kledyński, prezes 
PIIB podkreślił znaczenie i rolę, jaką odgrywa-
ją samorządy zawodów zaufania publicznego. 
Zaznaczył istotę współpracy, wagę merytorycz-
nych konsultacji, wymiar integracji środowiska 
oraz propagowanie wspólnych celów. Wszyscy 
członkowie Komisji zgodzili się z koniecznością 
rozwijania takiej współpracy z innymi samorzą-
dami zawodów zaufania publicznego i przyjęto 
plan pracy Komisji.

ANDRZEJ KIERDELEWICZ 
jest członkiem Komisji ds. komunikacji 

społecznej Krajowej Rady PIIB

Zakres działań Komisji określa Uchwała nr 21/R/18 
Krajowej Rady PIIB i obejmuje m.in.: opracowanie 
oraz przedstawienie Krajowej Radzie PIIB strategii 
public relations PIIB oraz współpracę z okręgowymi 

izbami w zakresie wspólnych działań w tym zakresie, 
inicjowanie kampanii o charakterze informacyjnym 
i edukacyjnym, opiniowanie materiałów promocyj-
nych kreujących wizerunek PIIB i zawodu inżyniera 
budownictwa. Zadaniem komisji jest również okre-
ślenie zasad redagowania newslettera oraz profilu 
na Facebooku, opiniowanie wniosków o patronat 
PIIB dla inicjatyw i konferencji organizowanych 
przez podmioty związane z branżą budowlaną.

Komisja odbyła dwa posiedzenia: 19 paździer-
nika 2018 r. i 19 lutego 2019 r. Omówiono i opra-
cowano projekt strategii komunikacji społecznej 
PIIB który zostanie przedstawiony Krajowej Radzie 
PIIB. Jako główne cele przyjęto kształtowanie wi-
zerunku inżyniera budownictwa wykonującego 
zawód zaufania publicznego w społeczeństwie, 
podkreślenie prestiżu samorządu zawodowego 
i zawodu oraz kreowanie reputacji Izby jako orga-
nizacji eksperckiej uczestniczącej w kształtowaniu 
prawa związanego z budownictwem. W projekcie 
strategii zawarto ocenę obecnego stanu komunika-
cji społecznej w PIIB i w kontaktach z otoczeniem, 
dokonano analizy szans i zagrożeń oraz zawarto 
wnioski z określeniem celów strategii, grup doce-
lowych oraz planowanych działań.

PAWEŁ WIŚNIEWSKI 
Komisja ustawicznego doskonalenia 

zawodowego Krajowej Rady PIIB

Komisja została powołana uchwałą nr 20 Krajo-
wej Rady PIIB z 5 września 2018 r. Celem działania 

Komisji jest koordynacja działań okręgowych 
izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych członków PIIB oraz wspieranie swo-
ich członków w tych działaniach, m.in. poprzez 
rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. 
Komisja spotkała się w V kadencji już pięć razy. 
Zajmowaliśmy się kilkoma zagadnieniami. Pod-
czas posiedzeń Komisja opracowała listę reko-
mendowanych wykładowców oraz preferowaną 
tematykę szkoleń na 2019 r. Dodatkowo na po-
siedzeniach omawialiśmy procedurę współpra-
cy PIIB i STU Ergo Hestia S.A. Potrzeba wzmo-
żonej współpracy pomiędzy ubezpieczycielem 
a okręgowymi izbami wynika z rosnącej ilości 
wypłat odszkodowań. Dyskutowaliśmy również 
nad propozycjami modyfikacji systemu Bud-Info. 
Program ten pomaga w koordynacji członków 
izby m.in. w zakresie szkoleń, ubezpieczeń, jak 
również komunikacji z poszczególnymi izbami.

JACEK ZBIELSKI 
Zespół ds. BIM Krajowej rady PIIB

Zespół został powołany uchwałą nr 23 Kra-
jowej Rady PIIB z września 2018 r. Zadaniem 
zespołu jest opracowanie strategii Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakre-
sie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby 
w tym procesie oraz wskazanie sposobów rea-
lizacji tej strategii.

opracowała  
Marta Firlej, Barbara Klem

i zespołach PIIB w kadencji 2018-2022

Spotkania integracyjne, realizowane przez W-MOIIB

I pożyteczne  
i przyjemne

Już na wstępie, muszę przyznać, że ta forma 
kontaktów członków Warmińsko-Mazurskiej Izby 
gromadzi największą grupę zwolenników. Wszak 
przynależność do samorządu, powinna się wią-
zać nie tylko z tym, co pożyteczne, ale i z tym, 
co przyjemne.

Z racji na to, że przygotowujemy gazetę po se-
zonie zimowym, zamieszczamy poniżej krótkie 
relacje z przebiegu tych wydarzeń, które odbyły 
się pod dachem. Prawdziwy „wysyp” integracji do-
piero się zaczyna.

VI Mistrzostwa PIIB 
w brydżu sportowym

III pucharowe miejsce zajęli Robert Ejsmont 
i Jakub Milkamowicz, reprezentujący W-MOIIB 
na mistrzostwach w brydżu sportowym. Po raz 
kolejny gratulujemy naszym inżynierom. Mi-
strzostwa organizuje Śląska OIIB, VI ich edycja 
odbywała się od 7 do 9 grudnia ub.r. w Szczyr-
ku. Wzięło w nich udział 51 osób z ośmiu Izb 
Okręgowych.

Turniej kręglowy W-MOIIB
8 grudnia 2018 r. zorganizowaliśmy kolej-

ny turniej kręglowy. W Family Bowling Center 

w Olsztynie rywalizowaliśmy w dwóch katego-
riach, kobiet i mężczyzn. Dariusz Stecki, prze-
wodniczący Zespołu ds. spotkań szkolenio-
wo-integracyjnych W-MOIIB wręczył nagrody 
zwycięzcom. W kategorii kobiet najlepsze były: 
Joanna Kostkowska (142 pkt.), Beata Gąsio-
rowska (130 pkt.) i Małgorzata Walasiewicz 
(108 pkt). W kategorii mężczyzn odpowiednio: 
Andrzej Przyborowski (172 pkt.), Mariusz Iwa-
nowicz (124 pkt.) i Sławomir Karczewski (120 
pkt.). Wszystkim gratulujemy, tym spoza po-
dium życzymy dalszej systematycznej pracy 
w ćwiczeniu zbijania kręgli.

Grzegorz Karpa, opracowała Barbara Klem 
Zdjęcia. Archiwum W-MOIIB

 | Kolejny, pierwszy tegoroczny, turniej kręglowy, 
odbył się 16 marca br.

 | Serdecznie zachęcamy naszych członków do startowania w tegorocznych zawodach, które odbędą się 
na początku grudnia w Szczyrku
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Zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Inżynierskie a be ce
W grudniu ubiegłego roku pisałem o potrzebie rozszerzania przez każdego inżyniera swojej wiedzy zawodowej. Ze względu 
na wagę tematu chcę ogólnie przedstawić „kolegom po fachu”, jak te zagadnienia widziane są przez Komisję ustawicznego do-
skonalenia zawodowego W-MOIIB.

Na początek kilka danych. Pod koniec marca 
2019 r. nasza Izba liczyła 4.076 członków. W tej 
ilości jest 2.349 członków budownictwa ogólnego, 
co stanowi 57,6% ogółu członków, 734 instalacji 
sanitarnych – to jest 18%, wodno-melioracyjnych 
47 – 1,15%, instalacji elektrycznych 504 – 12,36%, 
budownictwa telekomunikacyjnego 32 – 0,78%, 
budownictwa drogowego 303 – 7,43%, budowni-
ctwa mostowego 55 – 1,35% oraz budownictwa 
kolejowego 52 osoby, co stanowi 1, 27%. Tak duże 
zróżnicowanie specjalności wymaga olbrzymiego 
nakładu pracy Komisji ustawicznego doskonalenia 
zawodowego w odpowiednim doborze tematyki 
szkoleń.

Za chwilę zadacie pytanie: jak to, przecież w spe-
cjalności melioracyjnej nie było szkolenia? Tak, 
to prawda. Nie każda specjalność ze względu na nie-
dużą ilość członków ma odpowiednie dla siebie 
szkolenia. Ale niewątpliwie, tak jak wszystkich człon-
ków, obowiązuje ich zarówno Prawo budowlane 
jak i Prawo wodne.

Obecnie Komisja podjęła decyzję, że priory-
tetowe będą szkolenia, które dotyczą przepisów 
obowiązującego prawa i są wspólne dla wszyst-
kich specjalności. Podstawowe to wymienione już 
wcześniej Prawo budowlane oraz Warunki tech-
niczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Są to szkolenia z tak zwanego „ABC 
inżynierskiego”. W tym roku odbyły się szkolenia 
z Prawa budowlanego pt. „Samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, obowiązki uczestników 
procesu budowlanego” oraz „Przeglądy budowlane 
w świetle obowiązujących przepisów”. Komisja uwa-
ża, że ze względu na częstą zmianę przepisów oraz 
pojawiające się różne ich interpretacje, to właśnie 
„ABC inżynierskie” jest w tej chwili priorytetem.

Z analizy wcześniejszych lat wynika, że najwięk-
sza frekwencja podczas szkoleń przypada na okres 
listopad-marzec. Znacznie większa wówczas ilość 
osób uczestnicząca w szkoleniach wynika przede 
wszystkim z powodu spowolnienia prac na budo-
wach przez warunki atmosferyczne. Wnioski z takich 
analiz sprawiły, że najważniejsze szkolenia plano-
wane są właśnie w tych miesiącach. W pozostałych, 
tematyka szkolenia jest nie mniej ważna, jednak 
Komisja uwzględnia prawdopodobieństwo udziału 

potencjalnie mniejszej ilości osób szkolonych. Przy 
takim oto założeniu ustala się tematy dotyczące 
szkoleniowych spotkań.

W programach uwzględniamy przede wszystkim 
problemy, które występują w bezpośrednim wyko-
nawstwie. Szkolenia te przeprowadzają przedstawi-
ciele producentów materiałów, urządzeń i nowych 
technologii, którzy mają wiedzę nie tylko teoretycz-
ną, ale również praktyczną. Potrafią więc przekazać 
ją z omówieniem ważnych szczegółów. Szkolenia 
takie mają nie tylko zaprezentować materiały i tech-
nologie, ale przede wszystkim wskazać korzyści 
z prawidłowego ich zastosowania, czy montażu. 
Mają również zapewnić przedstawienie najczęściej 
popełnianych błędów. Podstawą wszystkich szko-
leń jest utrwalenie i poszerzanie już nabytej wiedzy 
związanej z danym zagadnieniem.

W trakcie trwania V kadencji Warmińsko-Ma-
zurskiej OIIB szkolenia zostały przeprowadzone 
w Olsztynie, Elblągu i Ełku. Po dłuższej przerwie 
ponownie wróciły również do Szczytna. Prawdą 
jest, że miejscem głównych szkoleń jest Olsztyn. 
W stolicy Warmii i Mazur odbywa się ich zdecy-
dowanie najwięcej, bo ponad 60%. Związane jest 
to z przeważającą liczbą członków olsztyńskiego 
oddziału. Drugim pod względem ilości szkoleń 
jest Elbląg. Miasto to wraz okolicznymi powiatami 
jest największym poza Olsztynem ośrodkiem pod 
względem ilości członków a także ilości szkoleń (ok 
25% całości). Sporadycznie część szkoleń odbywa 
się w innych miejscach. Musimy bowiem oprócz 
przygotowania odpowiedniej tematyki naszych 
spotkań, brać pod uwagę stronę finansową czyli 
koszty. Są one bowiem wyższe przy organizacji 
tzw. małych szkoleń.

Ktoś zada pytania: dlaczego to opisuję, po co nam 
takie informacje? Odpowiedź jest oczywista. Człon-
kowie powinni wiedzieć, jak planowane są szkolenia, 
czy też gdzie będą się odbywały. W mojej ocenie 
tematyka spotkań powinna być na tyle ciekawa, 
aby przyciągnęła jak najwięcej osób. Dlatego warto, 
aby członkowie izby uaktywnili się i sami również 
proponowali interesujące ich zagadnienia.

Ale to nie wszystko. Co z tego, że będzie dużo 
osób, jeśli wykładowca nie będzie spełniał ocze-
kiwań inżynierów, nie potrafiąc przekazać swojej 

wiedzy lub co gorsze nie posiadając jej. Dlate-
go na szkolenia zapraszamy osoby wysoce kom-
petentne z olbrzymią wiedzą teoretyczną i prak-
tyczną. Wybrani wykładowcy przedstawiają temat 
w sposób dostępny nawet dla osób, które nie pa-
miętają podstaw z omawianego zakresu. Czasami 
zmuszeni jesteśmy do zmiany terminu szkolenia, 
by znaleźć odpowiedniego dla danego zagadnie-
nia wykładowcę.

Należy również podkreślić, że niestety zdarza się 
tak, że szkolenie jest odwołane. Przyczyną może 
być wypadek losowy np. choroba wykładowcy, ale 
najczęściej jest to bardzo małe zainteresowanie 
członków naszej Izby zaproponowanym tematem 
lub z różnych, często nieprzewidywalnych wzglę-
dów, terminem. Zdarza się, że w miesiącu odby-
wają się trzy, cztery szkolenia. Frekwencja jednak 
na nich jest nieduża.

Zdaję sobie sprawę, że trudno jest bywać regu-
larnie na szkoleniach. W pracy, z powodu nieobec-
ności, powstają zaległości. Zwykle nie jest możliwe 
znalezienie zastępstwa, więc część pracodawców 
jest nieprzychylna naszemu udziałowi w szkole-
niach. Jednak argument dla pracodawcy jest jed-
noznaczny i oczywisty: podnosząc swoje kwalifi-
kacje przez szkolenia, czy seminaria, zyskujemy nie 
tylko my jako pracownicy, ale przede wszystkim 
pracodawca. Pracownik z większą wiedzą stosując 
nowoczesne rozwiązania, czy unikając błędów pod-
czas wykonywania robót, spowoduje zwiększenie 
wydajności pracy. A to przynosi wymierne skutki 
finansowe. Pracodawca nie musi wydawać dużej 
ilości pieniędzy na naprawy gwarancyjne, które 
są znacznie droższe na etapie użytkowania obiektu.

Frekwencja na szkoleniach to odwieczny prob-
lem i nie dotyczy on tylko członków naszej Izby. 
Wszystkie okręgowe izby inżynierów budowni-
ctwa z nim się borykają. Dlatego powstał system 
e-lerningowy, który ułatwia uczestnictwo w kursie 
za pomocą komputera. Jest to szybki i sprawny 
sposób odświeżenia i uzyskania nowych informa-
cji bez wychodzenia z domu czy biura. Członko-
wie Warmińsko-Mazurskiej OIIB najczęściej w kra-
ju korzystali z systemu e-lerningowego. Możliwe 
jest również uczestnictwo w seminariach poprzez 
oglądanie telewizji Dolnośląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa na stronie www.tvdoiib.
pl. Dostępne są tam szkolenia zwłaszcza z Prawa 
budowlanego, prowadzone przez radcę prawnego 
Jolantę Szewczyk.

Zachęcam do korzystania z tego sposobu rozsze-
rzania wiedzy a także ze wszystkich innych i przy 
każdej nadarzającej się 
sposobności.

Paweł Wiśniewski,  
przewodniczący 

Komisji Ustawicznego 
doskonalenia 

zawodowego W-MOIIB
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O pracach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego mówi jego przewodniczący, członek W-MOIIB

Zaszczyt, satysfakcja 
i odpowiedzialność
Mija rok, od kiedy XVII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powierzył mi funkcję przewodniczącego Krajowe-
go Sądu Dyscyplinarnego na V kadencję funkcjonowania naszego samorządu zawodowego.

Pragnę podkreślić, że sukces jest niemożliwy 
do osiągnięcia w pojedynkę. To efekt ciężkiej pracy 
całego, dobrze zorganizowanego, rozumiejącego 
i obdarzającego się zaufaniem zespołu. Za taki ze-
spół uważam obecną Radę Warmińsko-Mazurskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dlatego 
czuję się w obowiązku 
poinformować szanow-
ne Koleżanki i Kolegów 
o swojej pracy na tym 
stanowisku.

Krajowy Sąd Dyscy-
plinarny jako organ Kra-
jowej Izby Inżynierów 
Budownictwa działa 
na mocy art. 28 ust. 1 
pkt 5 i art. 34 ustawy 
z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach. zawo-
dowych architektów 
oraz inżynierów bu-
downictwa. Działal-
ność KSD prowadzona 
jest w oparciu o zasady 
określone w paragrafie 
14 Statutu samorządu 
zawodowego inżynie-
rów budownictwa oraz 
w regulaminie KSD PIIB, 
dokumentów popra-
wionych i uzupełnionych przez II Nadzwyczajny 
Krajowy Zjazd PIIB, który odbył się 20 sierpnia 
2015 r. Krajowy Sąd Dyscyplinarny pracuje w nowo 
wybranym 17-osobowym składzie, reprezentującym 
prawie wszystkie izby okręgowe.

W 2018 r. do KSD wpłynęło łącznie 26 spraw, 
w tym rozpatrzonych w pierwszej instancji – 9 
i w drugiej instancji – 17. Sprawy rozpatrzone 
w pierwszej instancji dotyczyły odpowiedzial-
ności zawodowej – siedem i odpowiedzialności 
dyscyplinarnej – dwie. Rozpatrzone w drugiej 
instancji dotyczyły: odpowiedzialności zawodo-
wej – dziewięć i odpowiedzialności dyscyplinarnej 
– osiem. Liczbę spraw, które wpłynęły w 2018 r. 
z podziałem na poszczególne izby okręgowe, 
przedstawia wykres.

KSD jest pierwszą instancją dla spraw dotyczą-
cych członków izb pełniących funkcje w organach 
zarówno PIIB jak i w izbach okręgowych. Natomiast 
drugą instancją jest w sprawach odwołania od de-
cyzji postanowień wydanych przez sądy okręgo-
we. Liczba spraw, które wpłynęły do okręgowych 
sądów dyscyplinarnych w 2018 r. wyniosła łącznie 
167, z czego w trybie odpowiedzialności zawo-
dowej – 126 spraw, w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej – 12 spraw, wnioski o zatarcie kary 
– 29. Najwięcej wszczętych postępowań w 2018 r. 
(z pominięciem wniosków o zatarcie kary) było 
w następujących okręgowych izbach inżynierów 

budownictwa: małopolskiej (28), pomorskiej (21), 
kujawsko-pomorskiej (15) i dolnośląskiej (13). Na-
tomiast najmniej wszczętych postępowań było 
w izbach: łódzkiej (1), opolskiej (3) i świętokrzyskiej 
(3). Jak z powyższego wynika, Warmińsko-Mazurska 
OIIB uplasowała się w środku zestawienia.

W ramach nadzoru KSD nad OSD, w 2018 r. zo-
stały przeprowadzone kontrole działania w czte-
rech okręgowych sądach dyscyplinarnych. Zespoły 
kontrolne pozytywnie oceniły prace okręgowych 
sądów, nie stwierdzając istotnych uchybień 
formalno-prawnych.

Największy odsetek ukaranych z tytułu odpowie-
dzialności zawodowej dotyczył kierowników budów 
i wynosi 81,5% wszystkich ukaranych w 2018 r. 
Na następnej niechlubnej pozycji są inspektorzy 
nadzoru – 9,3%, projektanci – 4,2%, a 5% dotyczy 
ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscypli-
narnej. Najczęściej występujące zarzuty w zakresie 
spraw z odpowiedzialności zawodowej to:

 R niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie,
 R wykonywanie zakresu robót budowlanych 
niezgodnie z wydanymi decyzjami o pozwo-
leniu na budowę oraz prowadzenie prac bu-
dowlanych poza obszarem zagospodarowania 
objętym projektem budowlanym,
 R przekraczanie zakresu posiadanych upraw-
nień budowlanych,
 R błędy, wynikające z nieznajomości ustawy 
Prawo budowlane i obowiązków nałożonych 
na uczestników procesu budowlanego przy 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie,

 R nieznajomość warunków technicznych wyko-
nania i odbioru robót budowlanych,
 R błędy zamierzone w celu wprowadzenia 
w błąd administracji budowlanej oraz urzę-
dów nadzoru budowlanego,
 R nierzetelne wykonywanie przeglądów tech-

nicznych obiektów bu-
dowlanych.

Najczęściej występu-
jące zarzuty w zakresie 
spraw z odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej to: 
naruszenie zasad ety-
ki zawodowej, w tym 
głównie próby oszu-
stwa dochodzenia wy-
nagrodzenia za niewy-
konaną pracę oraz brak 
rzetelności w opraco-
wywaniu opinii tech-
nicznych i ekspertyz.

Krajowy Sąd Dyscy-
plinarny prowadzi po-
stępowanie w sprawach 
odpowiedzialności za-
wodowej w budowni-
ctwie na podstawie:

 R ustawy z 7 lipca 
1994 r. Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1202 z późn. zm.),
 R ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach za-
wodowych architektów oraz inżynierów budow-
nictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
 R Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).
Krajowy Sąd Dyscyplinarny prowadzi postępowa-

nia w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
w budownictwie na podstawie:

 R ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorządach za-
wodowych architektów oraz inżynierów budow-
nictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm.),
 R Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 
października 2002 r. w sprawie szczególnych 
zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego 
w stosunku do członków samorządu zawodo-
wego architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. nr 194 poz. 1635),
 R Kodeksu postępowania karnego.
Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę na oczy-

wisty fakt, że reprezentujemy 
zawód zaufania publicznego. 
To wielkie wyróżnienie, ale jesz-
cze większa odpowiedzialność. 
Tego zaufania nie wolno nam 
po prostu zawieźć. Z koleżeń-
skim pozdrowieniem.

Marian Zdunek,  
przewodniczący KSD PIIB

LICZBA SPRAW, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO KRAJOWEGO SĄDU 
DYSCYPLINARNEGO W 2018 R. Z PODZIAŁEM NA IZBY OKRĘGOWE
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Regionalne Forum Inżynierskie w Sierpcu

Jedziemy tym samym pojazdem
Reprezentanci pięciu okręgowych Izb: łódzkiej, kujawsko-pomorskiej, mazowieckiej, podlaskiej i naszej – Warmińsko-Mazurskiej 
OIIB, władze krajowe Izby, przedstawiciele Ministerstwa Budownictwa, organów nadzoru budowlanego pięciu województw, sa-
morządu architektów, władz i uczelni technicznych. Jednym słowem ci, którzy na co dzień związani są z budownictwem w każdej 
jego sferze.

Mowa o Regionalnym Forum Inżynierskim od-
bywającym się 22 i 23 marca w Sierpcu z inicjaty-
wy Mazowieckiej OIIB. Otworzył je Roman Lulis, 
przewodniczący Rady MOIIB podkreślając, że jego 
celem jest zapoznanie z działaniami i pracą samo-
rządów oraz zacieśnienie współpracy. Następnie 
o bieżących działaniach legislacyjnych w sferze 
budownictwa informował Norbert Książek, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego:

– Trwają prace nad nowelizacją prawa budowla-
nego i innych aktów prawnych. Mają one przyspie-
szyć proces budowlany i „wyprostować” zaszłości 
utrudniające prace nadzorowi budowlanemu. Prob-
lemem są, nawet 20-letnie, samowole budowlane. 
W projekcie przewidziano procedury ich legalizacji, 
aby właściciele mogli je użytkować bezpiecznie 
a przede wszystkim, o ile spełnią wymagania – le-
galnie. Nowe przepisy mają pozwolić na łatwiejsze 
budowanie i prostszą dokumentację.

Zbigniew Kledyński, prezes PIIB podkreślił rolę 
inżynierów jako zawód zaufania publicznego:

– Od początku kadencji staram się podkreślać 
ten szczególny status osób sprawujących samo-
dzielne funkcje techniczne w kontekście zwią-
zanym z zaufaniem publicznym – mówił. – Nie 
ma oficjalnej definicji zawodu zaufania publicz-
nego. A to oznacza, że sami musimy definiować 
zawód. Musimy wyłuskać z naszej działalności to, 
co przybliża nas i łączy z innymi zawodami zaufa-
nia publicznego. Na pewno wszystkie te zawody 
są skomplikowane i w każdym z nich istnieje nie-
ustanna konieczność doskonalenia. W każdym wy-

stępuje element zawierzenia odbiorcy pra-
cy. W przypadku naszego 

zawodu, inwestor nie jest w stanie określić, co jest 
właściwe. To my powinniśmy wychodzić do klienta 
tak, aby jego oczekiwania sprecyzować w kon-
tekście bezpieczeństwa i posiadanej przez nas 
wiedzy. Samorząd pełni ważną rolę w kształto-
waniu wizerunku inżyniera budownictwa poprzez 
odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną, 
czyli poprzez realizację prawa do oceny swoje-
go środowiska.

Interesujące było wystąpienie przedstawicielki 
firmy Hestia – ubezpieczyciela inżynierów. Doty-
czyło ono przypadku kierownika budowy, na której 
pracownik spadł z rusztowania. Człowiek doznał 
obrażeń, w wyniku których nie będzie mógł już 
pracować. Wina kierownika została stwierdzona 
w postępowaniu karnym przez sąd, który uznał, 
że rusztowanie nie spełniało wymogów. Teraz po-
szkodowany żąda od kierownika budowy odszko-
dowania w wysokości 2 mln zł. Ubezpieczyciel za-
płaci natomiast sumę ubezpieczenia, czyli 50.000 
Euro – równowartość 215 tys. zł.

Forum prowadził Michał Stępień, dyrektor biura 
MOIIB. Tematy wystąpień uporządkowano, gru-
pując je w cztery sesje panelowe: sesja I Zawód 
zaufania publicznego – Inżynier budownictwa. 
Sesja II dotyczyła wykonywania zawodu inżynie-
ra budownictwa w świetle aktualnych przepisów 
stosowanych przez nadzór budowlany. W tej czę-
ści wystąpił Andrzej Stasiorowski, przewodniczą-
cy OKK W-MOIIB, który mówił o egzekwowaniu 
uprawnień projektowych przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej.

– Organy kwestionujące uprawnienia projekto-
we osób podpisujących projekt w postanowieniu 
wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 albo 49 ust. 
3 ustawy Prawo budowlane, nie muszą zawierać 

uzasadnienia – wyjaśnia Andrzej 
Stasiorowski. 

– Proponuję, aby dopisać w tych przepisach pra-
wo do zażalenia na postanowienie. Prawo do za-
żalenia na postanowienie nakładałoby na organ 
obowiązek uzasadnienia postanowienia, a ten 
musiałby szczegółowo wyjaśnić dlaczego kwe-
stionuje uprawnienia budowlane.

Sesja III to BIM i działalność Koła Młodych MOIIB. 
Tę część Forum prowadził Jarosław Kukliński, za-
stępca przewodniczącego Rady naszej Izby. A część 
merytoryczną rozpoczął Jacek Zabielski – prze-
wodniczący OSD W-MOIIB, prodziekan ds Rozwoju 
i Współpracy Wydziału Geodezji, Inżynierii Prze-
strzennej i Budownictwa Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie. Sesja IV poświęcona była 
przepisom Prawa budowlanego w postępowaniach 
organów administracji publicznej. Uczestnicy mieli 
ponadto okazję obejrzeć prezentację filmową Koła 
Młodych Mazowieckiej Izby na temat organizowa-
nych wyjazdów technicznych i wysłuchać interesu-
jących wystąpień na temat inwestycji w obiektach 
zabytkowych, polityki regionalnej, uprawnień bu-
dowlanych, wypadków ubezpieczeniowych w bu-
downictwie, BIM, odbiorów robót przez instytucje 
kontrolne.

Na zakończenie Forum zwiedziliśmy Skansen 
w Sierpcu, ze względu na swoją urodę i spójność, 
niejednokrotnie wykorzystywany jako plan w rea-
lizacjach filmowych.

Spotkanie zostało zorganizowane pod hono-
rowym patronatem Norberta Książka i Zbignie-
wa Kledyńskiego przy udziale pięciu Izb Okręgo-
wych, jednak cały ciężar organizacyjny spoczywał 
na Izbie Mazowieckiej. Przewidujemy kontynua-
cję spotkań co roku. Następne zorganizuje Izba 
Kujawsko-Pomorska.

Dziękujemy gospodarzom za możliwość wzięcia 
udziału w tym ważnym i kształcącym wydarzeniu 
i gratulujemy trafnego wyboru miejsca spotkania 
oraz udanej jego organizacji.

Monika Urban-Szmelcer, Podlaska OIIB 
Zdjęcia: Archiwum MOIIB

 | Regionalne Forum Inżynierskie w Sierpcu z inicjatywy Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa było okazją, aby poznać wspólne bolączki i zastanowić się nad ich 
rozwiązaniem
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Prymusi XXXII sesji egzaminacyjnej Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Nasi najlepsi
Dwójkę młodych ludzi wyróżniliśmy z grona inżynierów, którzy w XXXII sesji egzaminacyjnej prowadzonej przez Warmińsko-
-Mazurską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa uzyskali bardzo dobre wyniki. Chwalimy się nimi, prezentując ich sylwetki.

Zanim pokażemy najlepszych z najlepszych, 
przypomnijmy, że 15 stycznia 2019 r. w sali kon-
ferencynej Hotelu Omega w Olsztynie odbyło się 
uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych. XXXII sesja egzaminacyjna w W-
-MOIIB odbywała się od 23 listopada do 6 grudnia 

2018 r. Do egzaminów w sześciu specjalnościach 
(konstrukcyjno-budowlana, drogowa, mostowa. 
elektryczna, sanitarna i telekomunikacyjna) przy-
stąpiło łącznie 138 osób, z czego 102 osoby uzy-
skały wyniki pozytywne. Dotychczas OKK W-MOIIB 
nadała 2.650 uprawnień budowlanych. Siedem 

osób, które osiągnęły bardzo wysokie wyniki na 
egzaminie, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz 
izbowe upominki. Dziękujemy naszym gościom za 
uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

A teraz dwójka prymusów, tym młodym inżnie-
rom grtulacje szczególne.

MARIA TUNKIEWICZ
Pochodzi z niewielkiej miejscowości pod Olszty-

nem. Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Kierunek budownictwo, specjalność budowle i kon-
strukcje inżynierskie. Studia ukończone z tytułem 
magistra inżyniera. Do tego licencjat z politologii 
na Wydziale Nauk Społecznych powyższej uczelni.

Moja kariera zawodowa była dosyć pokrętna 
(uśmiech). Kończąc politologię myślałam, że będę 
specjalistą w zakresie polityki, ale niestety twarde 
realia rynku pracy zweryfikowały moje oczekiwania 
zawodowe. Szybko okazało się, że niewiele ofert 
pracy czeka na osoby z takim wykształceniem. 
W związku z tym stwierdziłam, że należy zmienić 

profesję i wykształcić się w innej dziedzinie. Rozpo-
czynając studia na kierunku budownictwo, od razu 
zdecydowałam, że będę pracowała na budowie. 
I jak zwykle okazało się, że życie miało dla mnie 
inne plany. W trakcie pisania pracy magisterskiej 
mój promotor zaproponował mi pracę na uczelni. 
Uznałam, że to dobra propozycja na początek. Jako 
nauczyciel akademicki uprawnienia nie są wymaga-
ne. Jednak po pierwszym roku uznałam, że bardzo 
brakuje mi doświadczenia praktycznego, w związ-
ku z tym równocześnie rozpoczęłam pracę na bu-
dowie w dużej firmie budowlanej na stanowisku 
inżyniera budowy.

Po wymaganym Prawem budowlanym okresie 
pracy na budowie mogłam podejść do egzaminu 
na uprawnienia budowlane w specjalności kon-
strukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Decyzja 
była oczywista. Do egzaminu przygotowywałam 
się trzy miesiące, studiując przepisy Prawa budow-
lanego i wielu obowiązujących aktów prawnych. 
Rozpoczynając naukę byłam przytłoczona szero-
kim zakresem wymaganej wiedzy, jednak w trakcie 
wszystko ułożyło mi się w całość.

Część pisemna wydała mi się być stosunkowa 
nietrudna, oczywiście były pytania, które mnie 
zaskoczyły. Bardziej obawiałam się odpowiedzi 
przed komisją. W mojej ocenie (nauczyciela aka-
demickiego) to właśnie odpowiedzi ustne potrafią 
zweryfikować wiedzę osoby zdającej. W trakcie eg-
zaminu spotkałam się z bardzo przyjazną atmosferą 
ze strony komisji. Pytania były jasne i powiązane 
z moją praktyką. Największą trudnością był strasz-
nie szybko uciekający czas, na szczęście zdążyłam 
odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania.

Informacja o uzyskaniu wyróżnienia była dla 
mnie miłym zaskoczeniem. Przyznam, że się nie 
spodziewałam. Cieszę się, że mój wysiłek włożo-
ny w naukę do uprawnień budowlanych został 
doceniony.

Obecnie mam poczucie, że wiedza praktyczna, 
którą zdobyłam na budowie, bardzo dobrze uzu-
pełnia teorię, którą przekazuję studentom. W su-
mie, przecież to uczelnia jest często pierwszym 
krokiem, który należy zrobić, aby uzyskać upraw-
nienia budowlane. W trakcie zajęć wyczulam moich 
studentów, jak odpowiedzialna jest nasza praca i jak 
ważne są uprawnienia budowlane.

Plany na przyszłość. Przyznam, że przyjmuję 
przyszłość z otwartymi ramionami. W najbliższym 
czasie bardzo chciałabym obronić rozprawę dok-
torską, w dziedzinie naukowej budownictwo. Tema-
tyka mojej pracy naukowej powiązana jest z trans-
portem masy i ciepła w izolacjach wykonywanych 
od wewnętrznej strony przegrody ze szczególnym 
uwzględnieniem pomieszczeń zagłębionych w grun-
cie. W trybie ciągłym współpracuję z inwestora-
mi na budowach. Mam nadzieję, że moja kariera 
zawodowa zawsze będzie powiązana z praktyką 
budowlaną.

Rady dla przyszłych zdających. Myślę, że naj-
ważniejszy jest spokój ducha. Egzaminy są nie-
odłącznym elementem naszego życia. Nie należy 
również ulegać opiniom osób, którym się nie po-
wiodło. Komisja, w moim przypadku, była bardzo 
przyjaźnie nastawiona, a egzamin wyglądał jak 
narada techniczna na budowie. Polecam również 
uczenie się bezpośrednio z aktów prawnych oraz 
fachowej literatury.

Fo
t. 

W
-M

O
IIB

 | Pamiątkowe zdjęcie z rozdania uprawnień. Wszystkim świeżo upieczonym inżynierom bardzo serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów i zapraszamy w szeregi 
Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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MATEUSZ MACIEJEWSKI
Pochodzi z małej miejscowości, Golubia-Do-

brzynia. Jest absolwentem Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na Wydziale 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska, na kierunku 
Inżynieria Środowiska w specjalności urządzenia 
sanitarne. Studia ukończył w 2012 r., uzyskując 
tytuł magistra inżyniera.

Swoją karierę zawodową zacząłem już na studiach 
z uwagi na fakt, iż wywodzę się z rodziny, w któ-
rej tata prowadzi działalność w branży sanitarnej, 
a brat w branży konstrukcyjnej. Od najmłodszych 
lat miałem styczność z ogólnie rozumianym po-
jęciem budownictwa. Juz jako 18-letni chłopak 
pracowałem na budowie jako monter instalacji 
wodno-kanalizacyjnej.

Po ukończeniu studiów, zacząłem zajmować się 
specjalistyczną gałęzią w budownictwie sanitarnym 
jakim są oczyszczalnie ścieków i technologia osadu 
czynnego w oczyszczalniach komunalnych. Dzięki 
wielu projektom, w których uczestniczyłem w fazie 
projektowej i wykonawczej, poznałem realia pracy 
w tym zawodzie. Szerokie spektrum wiedzy, jakie 
dała mi praca przy dużych i wymagających realiza-
cjach, zaowocowała na egzaminie na uprawnienia 
budowlane w 2018 r. Sam egzamin na uprawnienia 

budowlane był prowadzony w formie rozmowy 
inżynierskiej w celu sprawdzenia umiejętności ko-
rzystania ze zgromadzonej wiedzy. Ubiegałem się 
o uzyskanie uprawnień do projektowania i kiero-
wania robotami budowlanymi w specjalności sa-
nitarnej bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane były dla mnie symbo-
liczną „kropką nad i”. To one umożliwiają mi pracę 
jako samodzielna jednostka. To one dają możliwości, 
aby dzięki rozwiązywaniu problemów w przyszłości 
być dobrym i cenionym specjalistą. Dlatego mam 
nadzieję na ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez 
pracę, ale również dodatkowe szkolenia i studia po-
dyplomowe. Dzięki uprawnieniom podjąłem bardzo 
ważną życiową decyzję o stworzeniu swojej własnej 
marki w postaci działalności gospodarczej. To dla 
mnie ważny i wymagający etap w życiu.

Spełniam się nie tylko zawodowo, ale również 
prywatnie. Mam cudowną żonę i wspaniałą pół-
toraroczną córkę. Chociaż praca w zawodzie jest 
trudna, wymagająca i czasochłonna znajduję czas 
na bycie tatą. W wolnych chwilach poświęcam 
się jeździe na motocyklu i mechanice motocy-
klowej. Uwielbiam również oddać się lekturze. 
To bardzo ważne, aby znaleźć w życiu równowagę 

pomiędzy pracą, a życiem prywatnym i tego ży-
czę każdemu.

oprac. BK 
Zdjęcia z archiwów prywatnych rozmówców

Kalendarium spotkań Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Pracujemy, 
uczymy się 
i poznajemy

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa 
Warmii i Mazur stale rozszerza grono współpracu-
jących z nim instytucji i uczelni. A wszystko w do-
brze pojętej promocji, autorytecie i interesie za-
wodu inżyniera.

Poniżej przedstawiamy krótkie relacje z wydarzeń 
w ostatnim półroczu.

15 lutego 2019 r. w „Termach Warmińskich” 
w Lidzbarku Warmińskim spotkali się przedstawi-
ciele W-MOIIB z władzami miasta i przedstawiciela-
mi administracji architektoniczno-budowlanej po-
wiatów lidzbarskiego i braniewskiego przy udziale 
członków Izby reprezentujących te powiaty. Gości 
przywitał Władysław Bielski, członek Okręgowej 
Rady W-MOIIB, a jednocześnie przewodniczący 
Zespołu ds. współpracy z samorządami i admi-
nistracją rządową. Dyskusję prowadził gospodarz 
spotkania Marek Aleksiejczuk, członek Rady W-
-MOIIB. Głos zabrali Jacek Wiśniowski – burmistrz 
Lidzbarka Warmińskiego i Jarosław Kogut – wice-
starosta lidzbarski. Członkowie Izby poruszyli kilka 
kwestii m.in. prosili o formułowanie specyfikacji 
istotnych warunków zamówień tak, aby lokalne 
firmy i osoby mogły przystępować do przetar-
gów. Spotkanie uzupełniło szkolenie, poświęcone 
zmianom w przepisach prawo budowlane, które 
poprowadził Andrzej Stasiorowski, przewodniczą-
cy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej W-MOIIB, 
a zakończyło „kręglowe” spotkanie integracyjne. 
Dziękujemy uczestnikom za przybycie, owocne 
dyskusje i za udział w przygotowaniach i organi-
zacji spotkania.

16 stycznia 2019 r. w Olsztynie odbyło się Se-
minarium p.t. „Samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie – obowiązki uczestników procesu 
budowlanego”. Seminarium zgromadziło przeszło 
stu słuchaczy. Dzień wcześniej w podobnym spot-
kaniu w Szczytnie uczestniczyło 50 osób. Dlaczego 
mówimy o frekwencji? Zazwyczaj bowiem w tego 
typu spotkaniach uczestniczy ok. 40-60 osób i zain-
teresowanie stacjonarnymi formami szkoleń spada 
od momentu pojawienia się internetowych (e-lear-
ning) form szkoleń. Zauważamy jednak, że spotka-
nia lokalne dają możliwość dyskusji, wymiany po-
glądów. To nie jest porównanie, która metoda jest 
lepsza. Ponieważ obydwie się nie wykluczają a wręcz 
uzupełniają. Dlatego uważamy, że sukces polega 
na umiejętnym wykorzystywaniu obydwu metod. 
Zachęcamy naszych członków do czynnego udziału.

14 stycznia 2019 r. Mariusz Dobrzeniecki, prze-
wodniczący Rady W-MOIIB razem ze świętym Mi-
kołajem obdarowali słodkimi upominkami uczest-
ników III konkursu plastycznego „Świąteczna kartka 
W-MOIIB”. Z radością informujemy, że do rywali-
zacji wpłynęła rekordowa ilość 43 dzieł, wszystkie 

wspaniałe, wybór był naprawdę trudny. Jury do-
wodzone przez Mariusza Dobrzenieckiego miało 
naprawdę trudny orzech do zgryzienia i długo za-
stanawiało się, którą pracę wybrać. Zwycięzcą został 
Mikołaj Salamon, lat 11, gratulujemy. Zwycięskie 
dzieło zostało przeniesione w drukarni na papier 
i w ten oto sposób otrzymaliśmy niepowtarzalną, 
wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju kartką świą-
teczną, którą wysłaliśmy naszym przyjaciołom i zna-
jomym. Następny konkurs już niedługo, zapraszamy 
serdecznie do udziału.

7 grudnia 2018 r. po raz kolejny Warmińsko-Ma-
zurska OIIB uczestniczyła w cyklicznych spotkaniach 
ze studentami III roku na kierunku: budownictwo 
Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Bu-
downictwa UW-M. Spotkanie otworzył dr inż. Jacek 
Zabielski, prodziekan Wydziału. Informacje na temat 
funkcjonowania samorządu zawodowego W-MOIIB 
oraz w zakresie uzyskiwania uprawnień budowlanych 
przedstawił Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący 
Rady W-MOIIB.

Grzegorz Karpa, opracowała Barbara Klem 
Zdjęcie: Archiwum W-MOIIB

 | W spotkaniu w Lidzbarku Warmińskim uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, starostwa powiatowego, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lidzbarku Warmińskim i Braniewie i oczywiście 
przedstawiciele W-MOIIB
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Problemy inżynierów-elektryków na placu budowy

Branże łączcie się
Energia elektryczna to, obok wody, najważniejsze z domowych mediów. Życie bez prądu, to brak światła, ogrzewania, a nawet 
owej życiodajnej wody, jeżeli korzystamy z własnej studni i hydroforu. Współczesne instalacje elektryczne obejmują cały dom 
i są bardzo rozbudowane.

Rosną więc wymagania inwestorów wobec in-
żynierów elektryków. A jak im samym pracuje 
się na budowach? O problemach zawodu „elek-
tryk” mówi Aleksander Strygun, członek W-MOIIB 
z uprawnieniami budowlanymi do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.

 R Słyszymy, że wiele inwestycji jest realizowa-
nych w dużym pośpiechu i po jak najmniejszych 
kosztach. W wyniku tego wykonawcy boryka-
ją się z licznymi problemami. Często w wyniku 
dyktowania przez inwestorów krótkich termi-
nów na realizację projektów technicznych i cią-

głą pogonią za czasem, w celu skrócenia reali-
zacji inwestycji, spotyka się błędy projektowe...

– Tak, pośpiech przy realizacji projektu technicz-
nego sprawia, że jest on często niekompletny 
i nie rozwiązuje wszystkich problemów, związa-
nych z wykonaniem poszczególnych instalacji. 
Dodatkowo nieskoordynowanie poszczególnych 
branż na etapie projektowania, skutkuje wyda-
waniem kolejnych rewizji projektu w trakcie już 
trwającego procesu budowlanego. Te z kolei 
niosą za sobą dezorganizację robót na budo-
wie, gdyż przesuwają się zaplanowane wcześniej 
prace, które są zbieżne z robotami pozostałych 
branż. W efekcie pojawia się dodatkowe zadanie: 
usuwanie powstałych kolizji z innymi branżami 
np. sanitarną czy konstrukcyjną. Uogólniając, 
pośpiech przy realizacji projektów technicznych, 
zmiany projektowe dokonywane przez inwesto-
ra w trakcie trwania budowy, skutkują potrzebą 
wydawania kolejnych rewizji projektu i ponow-
nego rozplanowania lub weryfikacji harmono-
gramu prac.

 R Zdarza się, że w trakcie realizacji kontrak-
tu inwestorzy wprowadzają oszczędności, bo 
dopiero na etapie prowadzenia prac budow-
lano-montażowych okazuje się, że budżet „się 
rozjeżdża”, ponieważ został niedoszacowany. 
Wprowadzane przez inwestorów zmiany po-
legają na dostarczaniu urządzeń innych niż 
zastosowane w projekcie, tzw. „urządzeń rów-
noważnych...”

– Zmiany zastosowanych w projekcie technicz-
nym urządzeń przez poszczególne branże lub 
np. konieczność ich zastąpienia (w wyniku zmian 
projektowych) sprawiają niekiedy potrzebę opra-
cowania projektu zamiennego np. zasilania urzą-
dzenia, demontażu już doprowadzonych insta-
lacji lub przeróbki już zamontowanej instalacji. 
Opóźnia to proces budowlany. Wprowadzanie 
zmian w trakcie już trwającej budowy dezorga-
nizuje roboty na budowie i blokuje wzajemne 
prace poszczególnych branż. Z tym wiąże się też 
niewłaściwe wykonanie poszczególnych prac (nie-
zgodnie z projektem), co stwarza zagrożenie dla 
bezpiecznego i właściwego użytkowania obiektu 
i niesie za sobą konieczność zastosowania do-
datkowych środków, które spowodują usunię-
cie wady powstałej podczas realizacji inwestycji 
(opracowanie rozwiązań zamiennych – projekt, 
które spowodują usunięcie zagrożenia i możliwość 
bezpiecznego użytkowanie obiektu). Sytuacja ta-
ka dodatkowo niesie za sobą opóźnienia i unie-
możliwia wykonanie zaplanowanych czynności.

 R Często na budowie zdarza się, że od poszcze-
gólnych wykonawców wymaga się harmono-
gramu prac?

– Każdy z wykonawców opracowuje własny har-
monogram dla danej branży i przekazuje go mu-
kierownikowi budowy lub inwestorowi zastępcze-

mu. Nie zawsze jednak się zdarza, aby kierownik 
budowy lub inwestor zastępczy na podstawie 
otrzymanych harmonogramów tworzył harmo-
nogram zbiorczy, harmonizujący działania dla po-
szczególnych wykonawców. Powoduje to, że pra-
ce nie są wykonywane w odpowiedniej kolejności. 
Efektem takiego działania są uszkodzenia już wy-
konanych instalacji np. pod naciskiem inwestora 
lub inwestora zastępczego są wykonywane prace 
ziemne związane z ułożeniem kanalizacji kablowej 
elektrycznej, a po pewnym czasie, gdy kanaliza-
cja została już zasypana, wchodzi kolejny wyko-
nawca, który uszkadza już ułożone w ziemi rury. 
Jeżeli taki harmonogram istnieje i ujmuje wszyst-
kie branże, to dobrze, bo daje to możliwość pla-
nowania poszczególnych prac. Jeżeli jednak taki 
harmonogram nie powstanie, stwarza to zagroże-
nie blokowania sobie prac przez poszczególnych 
wykonawców, a wręcz przeszkadzanie sobie wza-
jemnie na placu budowy np. jednego dnia zosta-
je przez geodetę wyznaczona trasa linii kablowej 
nn (powbijane paliki wzdłuż trasy linii), a na drugi 
dzień mamy rozpocząć prace ziemne. Oczywiste 
jest, że po wytrasowaniu pozostało tyko „wspo-
mnienie” (paliki zostały przysypane ziemią) i trze-
ba ponownie prosić geodetę o wyznaczenie trasy. 
Dodatkowym aspektem dezorganizacji na placu 
budowy jest pogoda, która decyduje o możliwo-
ści wykonywania niektórych prac budowlanych 
co wiąże się z przekładaniem danych czynności 
na później i szukaniem prac możliwych do wy-
konania teraz. Burzy to oczywiście zaplanowany 
w harmonogramie porządek. Budowa jest spe-
cyficznym miejscem, w którym porządek i wza-
jemna współpraca pomiędzy wykonawcami jest 
niezbędna dla prawidłowego jej funkcjonowania.

 R Czy reszta to już sama przyjemność pracy 
(uśmiech)?

– Jeszcze wspomniałbym o coraz częstszym prob-
lemie, jaki prześladuje budowy, a którym jest brak 
wykwalifikowanych pracowników oraz bariera 
językowa pracowników napływających z zagra-
nicy. Pojawiają się również kłopoty z wydłużają-
cym się czasem dostawy niektórych materiałów, 
ze względu na szereg inwestycji realizowanych 
w jednym czasie i jak my na budowie, tak i firmy 
produkujące borykają się z brakami kadrowymi.

 R Dziękuję za rozmowę.
notowała  

Barbara Klem

Aleksander Strygun prowadzi 
obecnie dwie budowy: 

kompleks trzech budynków 
wielorodzinnych z garażami 

podziemnymi w Warszawie i zakład 
przemysłowy z infrastrukturą 

zewnętrzną koło Kutna
Fot. archiwum rodzinne rozmówcyFo

t. 
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rb
ar

a 
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10 maja oficjalnie oddano do użytku stację elektroenergetyczną Ełk1 w Nowej Wsi 
Ełckiej

Pewni zasilania
Dostosowanie rozdzielni 110 kV w stacji 220/110/15 kV Ełk 1 do większych prądów 
zwarciowych występujących na szynach rozdzielni 110 kV, których wzrost był spowo-
dowany połączeniem stacji Ełk 1 ze stacją 400 kV Ełk Bis, należącą do PSE, linią 110 
kV – to główny cel przebudowy stacji. Inwestycja po dwóch latach realizacji została 
zakończona miesiąc temu.

To jedyne takie rozwiązanie z podwójnym sy-
stemem szyn 110KV nie tylko w Polsce, ale także 
w Europie i jednocześnie jeden z największych 
tego typu projektów zrealizowanych w północno-
-wschodniej Polsce przez największą spółkę ener-
getyczną PGE Dystrybucja.

– Zapotrzebowanie na energię elektryczną z każ-
dym rokiem wzrasta w Polsce średnio o 2%, ale 
energii nam nie zabraknie – mówi Jarosław Dzię-
gielewski, dyrektor generalny PGE Dystrybucja SA 
Oddział Białystok. – Wszystko dlatego, że oprócz 
istniejących źródeł energii przyłączone są odna-
wialne, np. wiatraki, fotowoltaika, biogazownie. 
Żeby tej energii nie zabrakło, potrzebne są takie 
inwestycje jak ta w Nowej Wsi Ełckiej.

Celem inwestycji było m.in. zwiększenie pew-
ności i jakości dostaw energii elektrycznej do od-
biorców, poprawa bezpieczeństwa energetycz-
nego, automatyzacja sieci i ulepszenie jej stanu 
technicznego. Region płn.-wsch. Polski do 2015 r. 
zasilany był linią 400 kV Stanisławów – Narew i li-
nią 220 kV Ostrołęka – Ełk 1. Pierwsza stanowiła 
podstawowe zasilanie odbiorców PGE Dystrybucja 
Oddział Białystok. W przypadku jej uszkodzenia 
trzeba byłoby wprowadzać ograniczenia zasila-
nia odbiorców, aby utrzymać stabilność systemu 
elektroenergetycznego.

– Modernizacja przebiegała na czynnym obiek-
cie, a nadrzędnym celem w czasie budowy było 
zabezpieczenie nieprzerwanych dostaw energii 
elektrycznej dla jej odbiorców – mówi Tomasz Łapu-
cki, dyrektor techniczny z Elektromontażu Wschód. 
– Udało się to osiągnąć dzięki pracy naszych projek-
tantów i inżynierów. Znaczna część prac musiała być 
realizowana jedynie w dni wolne od pracy i święta. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują nasi elektro-
monterzy oraz służby PGE Dystrybucja SA Oddział 
Białystok za ich profesjonalizm i zaangażowanie. 
Dzięki temu nie było opóźnień i na budowie nie 
doszło do żadnego wypadku, co jest szczególnie 

istotne z uwagi na pracę w pobliżu urządzeń pod 
napięciem.

Wymienione zostały wszystkie urządzenia pier-
wotne i wtórne rozdzielni 110 kV. Wysłużone i wy-
eksploatowane urządzenia typu odłączniki, prze-
kładniki prądowe i napięciowe oraz wyłączniki 
zostały zastąpione modułowymi urządzeniami 
typu HYpact w izolacji SF6. Dotychczasową EAZ 
rozdzielni zastąpiły nowoczesne urządzenia cy-
frowe, współpracujące z systemem telemechaniki 
wykorzystując protokół IEC 61850. Stacja, dzięki 
systemowi telemechaniki, jest w pełni zautoma-
tyzowana i bezobsługowa.

Zwiększona została moc transformatorów. 
Dwa dotychczas pracujące urządzenia 110/15 
kV o mocy 10 MVA zastąpiły jednostki o mocy 
16 MVA. Stanowiska transformatorów 110/15 kV 
zostały wyposażone w misy olejowe, spełniające 

wymogi ochrony środowiska. Zmodernizowano 
również układy kompensacji prądów ziemno-
zwarciowych w sieci SN, uwzględniając wzrost 
prądów pojemnościowych spowodowany syste-
matycznym wdrażaniem programu kablowania 
sieci napowietrznych.

W przyszłości inwestycja ta umożliwi przyłą-
czenie nowo projektowanych ciągów linii 110 kV. 
Dodatkowo prace modernizacyjne miały również 
za zadanie dostosować i rozbudować tak znaczącą 
infrastrukturę stacyjną, do wyższych standardów 
oraz dać możliwości jej rozbudowy w przypadku 
konieczności przyłączania nowych odbiorców in-
dywidualnych i przemysłowych.

Nakłady poniesione na tę inwestycję to ok. 20 
mln zł.

opracowała Barbara Klem 
Fot. Elektromontaż Wschód Białystok

Inwestor: PGE Dystrybucja 
SA Oddział Białystok

Projekt: Pracownia Projektowa Enspro 
Białystok (Elmont Grupa)

Wykonawca: Elektromontaż Wschód 
Białystok (Elmont Grupa)

Kierownik budowy: Cezary Pęza

Inspektorzy nadzoru: Marek Gogga, 
Krzysztof Koronkiewicz, Jarosław Bakier

 | Od lewej: Jarosław Bakier – inspektor branży elektrycznej, Marek Gogga – inspektor branży elektrycznej 
i Cezary Pęza – kierownik budowy
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Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie w orzecznictwie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Jak żyć panie inżynierze
Zdecydowana większość inżynierów budownictwa ma świadomość własnej odpowiedzialności zawodowej. Blisko 70% z Was 
pamięta o wpływie działalności inżyniera na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Prawie 60% w swojej pracy kieruje się dobrem 
społecznym. To budujące. Ale.. o odpowiedzailności zawodowej nigdy dość, szczególnie na łamach naszego wydawnictwa.

W celu zapewnienia właściwego wykonywania 
obowiązków i przestrzegania zasad etyki zawo-
dowej przez osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane, przewidziane są cztery rodzaje odpo-
wiedzialności: zawodowa, dyscyplinarna, karna 
i majątkowa. W tej części zostanie przeanalizowana 
tylko odpowiedzialność zawodowa.

Na podstawie Art. 95 ustawy Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 22.06.2018 r., poz. 1201, z późn. zm.) 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
podlegają osoby wykonujące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, które:

 R dopuściły się występków lub wykroczeń, okre-
ślonych ustawą;
 R zostały ukarane w związku z wykonywaniem 
samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie;

 R wskutek rażących błędów lub zaniedbań, spo-
wodowały zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo 
znaczne szkody materialne;
 R nie spełniają lub spełniają niedbale swoje 
obowiązki;
 R uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego 
lub wykonują niedbale obowiązki wynikające 
z pełnienia tego nadzoru.
Należy zaznaczyć, że czyny podlegające odpo-

wiedzialności zawodowej są wyłączone od odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z Art. 97 
postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawo-
dowej w budownictwie wszczyna się na wniosek 
organu nadzoru budowlanego, właściwego dla 
miejsca popełnienia czynu lub stwierdzającego 
popełnienie czynu, złożony po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego. Wniosek powinien 
zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnie-
nie faktyczne i prawne oraz wskazanie dowodów. 
Taki sam wniosek, może złożyć w zakresie swojej 
właściwości organ samorządu zawodowego.

Postępowania w sądach dyscyplinarnych sa-
morządu PIIB w sprawach odpowiedzialności za-
wodowej wszczynane są wyłącznie na wniosek 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Każdy 
wniosek rzecznika o ukaranie jest oceniany przez 
sąd dyscyplinarny, przy czym musi on spełniać wa-
runki formalne, jak i merytoryczne. Postępowanie 
wyjaśniające prowadzone w sprawach z tytułu od-
powiedzialności zawodowej musi być zakończone 
przed upływem sześciu miesięcy od dnia powzięcia 
przez organy nadzoru budowlanego wiadomo-
ści o popełnieniu czynu powodującego tę odpo-

wiedzialność i nie później niż po upływie 
trzech lat od dnia zakończenia 

robót budowlanych 
albo zawiadomie-
nia o zakończeniu 
budowy lub wyda-
nia decyzji o po-
zwoleniu na użyt-
kowanie obiektu 
budowlanego. 
W przypadku 
stwierdzenia 

braków we wnio-
sku jest on cofa-

ny do uzupełnienia 

przez rzecznika. Prawidłowy wniosek o ukaranie 
podlega rozpatrzeniu przez sąd dyscyplinarny, 
który wydaje stosowne rozstrzygnięcie. W przy-
padku naruszenia przepisów z zakresu odpowie-
dzialności zawodowej członek izby ponosi karę. 
W innych przypadkach może nastąpić uniewinnienie 
lub umorzenie sprawy.

Prawo budowlane w Art. 96 określa rodzaje kar 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej t.j.:

 R upomnienie,
 R upomnienie z jednoczesnym nałożeniem 
obowiązku złożenia, w wyznaczonym termi-
nie, egzaminu,
 R zakazem wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie, na okres od ro-
ku do pięciu lat, połączonym z obowiązkiem 
złożenia, w wyznaczonym terminie, egzaminu.
Przy nakładaniu kary należy uwzględnić dotych-

czasową karalność z tytułu odpowiedzialności za-
wodowej w budownictwie. O zakazie wykonywania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
orzeka się w przypadku znacznego społecznego 
niebezpieczeństwa czynu. Zakaz wykonywania 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
może być orzeczony również w stosunku do osoby, 
która pomimo dwukrotnego upomnienia ponow-
nie dopuściła się czynu, powodującego odpowie-
dzialność zawodową lub uchyla się od złożenia 
nakazanego egzaminu.

W okresie 2013-2018 r. zauważamy zwiększoną 
ilość spraw wpływających do Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB. 
Po analizie, cześć z nich wpływa do Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego naszej Izby. Sąd po rozpa-
trzeniu wniosku OROZ oraz analizie zebranego 
materiału dowodowego, wydaje decyzję. Poniżej 
przestawiłem w tabeli zestawienie ilości wniosków 
oraz wydanych postanowień.

Ponad 80% ukaranych to kierownicy budów. 
Większość przewinień to niedbałe wypełnianie 
swoich obowiązków, często połączone z dopuszcza-
niem do istotnych odstępstw od projektu. Należy 
dodać, że przewinienia te popełniane są przede 
wszystkim na budowach małych obiektów, najczęś-
ciej z inicjatywy i za aprobatą inwestorów. Kończą 
się one zazwyczaj karą upomnienia. Kierownicy 
budów, jak i inspektorzy nadzoru inwestorskiego 
byli także karani za stosowanie złej jakości mate-
riałów oraz niedopilnowanie jakości wykonanych 
robót budowlanych, przez co spowodowali znaczne 
straty materialne.

W trakcie postępowania przed Sądem obwinieni 
wielokrotnie twierdzili, że nieświadomie narażali 
swoje uprawnienia budowlane z odpowiedzialno-
ści zawodowej. Zauważalna jest słaba znajomość 
przepisów ustawy Prawo budowlane. Jednocześnie 
można stwierdzić, że sama obecność na rozprawie 
miała pozytywny charakter edukacyjny.

dr inż. Jacek Zabielski,  
przewodniczący  

Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego W-MOIIB

Ślubowanie
Przyjmuję z dumą nadane mi uprawnienia 

budowlane i ślubuję uroczyście:

– nigdy nie zawieść zaufania publicznego 
jakim społeczeństwo, ustawą 
konstytucyjną, obdarzyło mój zawód;

– dążyć do rozwoju cywilizacyjnego 
społeczeństwa i współtworzyć jego kulturę;

– stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;
– kierować się dobrem publicznym 

oraz zasadami 
uczciwości zawodowej 
i osobistej;

– przestrzegać zasad 
bezpieczeństwa 
budowli 
i procesów 
budowlanych.

Rok Ilość 
wniosków

Ukarany karą 
upomnienia Uniewinniony Umorzenie 

postępowania
Zawieszenie 

postępowania
Sprawy 
w toku

2013 0 0 0 0 0 –

2014 7 3 3 0 0 –

2015 7 3 0 4 0 –

2016 10 6 0 4 0 –

2017 5 3 2 0 0 –

2018 12 3 0 3 4 2

2019 1 – – – – –
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Prawo budowlane Art. 22. Podstawowe obowiązki kierownika budowy

Kierownik jest tylko jeden
Jakie błędy najczęściej popełnia kierownik, pełniący najważniejszą rolę na budowie? Może niektórym z nich, zapobiegnie lektura 
poniższego artykułu, w którym Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. 
Bo, kto lubi dostawać mandaty i kary.

Charakterystyczną cechą, wyróżniającą kierow-
nika spośród pozostałych uczestników procesu 
budowlanego, jest fakt, że kierownik budowy jest 
zawsze tylko jeden. Może występować wielu kie-
rowników robót budowlanych, jednak ich funkcje 
są służebne w stosunku do kierownika budowy 
i udział tych osób w żaden sposób nie zmniejsza 
obowiązków, spoczywających na kierowniku. Ale 
zacznijmy merytorycznie.

Do podstawowych obowiązków kierownika bu-
dowy należy:
1. protokolarne przejęcie od inwestora i odpo-

wiednie zabezpieczenie terenu budowy ze znaj-
dującymi się na nim obiektami budowlanymi, 
urządzeniami technicznymi i stałymi punkta-
mi osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi 
ochronie elementami środowiska przyrodni-
czego i kulturowego;

2. prowadzenie dokumentacji budowy;
3. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu 

oraz zorganizowanie budowy i kierowanie bu-
dową obiektu budowlanego w sposób zgodny 
z projektem lub pozwoleniem na budowę, prze-
pisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz 
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 
U. 14 Poz. 1202 25.06.2018 r.), czyli:
– koordynowanie realizacji zadań zapobiegają-

cych zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia: przy opracowywaniu technicznych 
lub organizacyjnych założeń planowanych 
robót budowlanych lub ich poszczegól-
nych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno oraz przy plano-
waniu czasu wymaganego do zakończe-
nia robót budowlanych lub ich poszcze-
gólnych etapów,

– koordynowanie działań zapewniających prze-
strzeganie podczas wykonywania robót bu-
dowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zawartych w przepisach, o których 
mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia,

– wprowadzanie niezbędnych zmian w informa-
cji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b oraz 
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu wykonywanych ro-
bót budowlanych,

– podejmowanie niezbędnych działań unie-
możliwiających wstęp na budowę osobom 
nieupoważnionym,

– zapewnienie przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych stosowania wyrobów zgodnie 
z art. 10;

4. wstrzymanie robót budowlanych w przypad-
ku stwierdzenia możliwości powstania zagro-
żenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym 
właściwego organu;

5. zawiadomienie inwestora o wpisie do dzien-
nika budowy, dotyczącym wstrzymania robót 
budowlanych z powodu wykonywania ich nie-
zgodnie z projektem;

6. realizacja zaleceń wpisanych do dziennika bu-
dowy;

7. zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub 
odbioru wykonanych robót ulegających za-
kryciu bądź zanikających oraz zapewnienie 
dokonania wymaganych przepisami lub usta-
lonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów komino-
wych przed zgłoszeniem obiektu budowlane-
go do odbioru;

8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego;

9. zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru 
odpowiednim wpisem do dziennika budowy 
oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru 
i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 
a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. załączni-
ki do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Art. 23. Kierownik budowy ma prawo: 1) wy-
stępowania do inwestora o zmiany w roz-
wiązaniach projektowych, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia 
bezpieczeństwa realizacji robót budowla-
nych lub usprawnienia procesu budowy; 2) 
ustosunkowania się w dzienniku budowy do 
zaleceń w nim zawartych.

Art. 24. 1. Łączenie funkcji kierownika budo-
wy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie 
jest dopuszczalne. 2. Przepisy ust. 1 oraz art. 
22 i art. 23 stosuje się odpowiednio do kie-
rownika robót.

Kiedy kierownik budowy zaczyna pełnić swo-
ją funkcję a zarazem ponosić odpowiedzialność 
z tego wynikającą? Podjęcie obowiązków kierow-
nika budowy następuje w drodze oświadczenia 
o przyjęciu obowiązków związanych z pełnieniem 
tej funkcji na określonej budowie. Oświadczenie 
to inwestor jest zobowiązany dołączyć do zawia-
domienia właściwego organu nadzoru budowla-
nego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, na które to roboty jest wymagane 
pozwolenie na budowę. Inwestor jest zobowią-
zany zawiadomić organ nadzoru o ww. terminie 
co najmniej na siedem dni przed rozpoczęciem tych 
robót – art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. 
– Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.).

Kiedy, z formalnoprawnego punktu widzenia, 
kierownik budowy kończy pełnienie swojej funkcji? 
Według jakich procedur może od tej funkcji odstą-
pić w trakcie trwania budowy? W świetle obowią-
zujących przepisów ww. ustawy Prawo budowla-
ne można wskazać, poza przypadkami losowymi 
(np. śmierć kierownika budowy), dwie sytuacje, 
kiedy kierownik budowy kończy pełnienie swojej 
funkcji. Pierwsza, związana jest z zakończeniem bu-
dowy (prac budowlanych), druga – z zakończeniem 
pełnienia funkcji w trakcie prowadzenia budowy. 
W pierwszej sytuacji osoba pełniąca obowiązki 
kierownika budowy, po zakończeniu prowadzenia 
robót budowlanych, jest zobowiązana do dokonania 
odpowiednich wpisów do dziennika budowy i zło-
żenia stosownych oświadczeń, określonych w art. 
57 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawo budowlane (o zgodności 
wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz 
przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy. W zasadzie z chwilą 
ich złożenia kierownik budowy kończy pełnienie 
swojej funkcji w zakresie związanym z nadzorowa-
niem prac budowlanych. Należy jednak zauważyć, 
że w świetle art. 59a ust. 2 oraz rozporządzenia Mi-
nistra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie wzoru 
protokołu obowiązkowej kontroli (Dz.U. z 2003 r. Nr 
132, poz. 1231) jest jeszcze uczestnikiem obowiąz-
kowej kontroli obiektu przeprowadzanej przez or-
gany nadzoru budowlanego przed przystąpieniem 
do jego użytkowania. W trakcie tej kontroli składa 
oświadczenia związane z prowadzeniem zakoń-
czonych robót budowlanych, stanu placu budowy 
czy wykrytych podczas kontroli nieprawidłowości. 
A to oznacza, że w sensie formalnoprawnym pełnie-
nie funkcji kierownika budowy kończy się dopiero 
po dokonaniu czynności odbioru budowy przez 
organy nadzoru budowlanego.

Druga sytuacja może wystąpić na skutek złożenia 
przez kierownika budowy rezygnacji z pełnienia 
swojej funkcji albo na skutek zwolnienia kierow-
nika budowy z jego funkcji przez inwestora. Oba 
przypadki są przez Prawo budowlane dozwolone 
(z uwarunkowaniami zawartymi w art. 44 ust. 1). 
Należy podkreślić, że zmiana kierownika budowy 
może mieć miejsce w każdym czasie i na każdym 
etapie budowy. Prawo budowlane nie wprowadza 
w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń. Niemniej, 
mając na uwadze treść przepisów Prawa budow-
lanego regulujących kwestie odbioru obiektów 
budowlanych do użytkowania, należy stwierdzić, 
że zmiana kierownika budowy może odbyć się 
najpóźniej przed zakończeniem wszystkich prac 
budowlanych i dokonaniem w dzienniku budowy 
wpisów potwierdzających zakończenie prac budow-
lanych. Z całą pewnością nie jest możliwy odbiór 
obiektu do użytkowania, jeżeli nie został powołany 
nowy kierownik budowy.

opracowała Halina Wasilczuk,  
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej W-MOIIB 

– Rzecznik Koordynator

Każda zmiana kierownika budowy musi 
zostać odnotowana w dzienniku budo-
wy wraz z poinformowaniem organów 
nadzoru budowlanego o rezygnacji tej 
osoby z wykonywania funkcji kierow-
nika danej budowy.
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Najciekawsze zmiany z projektu nowego Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw z 8 kwietnia 2019 r.

Aby budowało się prościej
Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z 8 kwietnia 2019 r. zawiera, moim zdaniem, 
szereg ciekawych rozwiązań. Poniżej przedstawię najważniejsze z nich.

Zmienia się art. 9, dotyczący odstępstw od prze-
pisów techniczno-budowlanych. Według aktualnych 
przepisów zgody na odstępstwo udziela właściwy 
organ administracji architektoniczno-budowlanej, 
przed wydaniem pozwolenia na budowę, po uzy-
skaniu upoważnienia właściwego ministra. Według 
projektu upoważnienie ministra będzie potrzebne 
tylko w niektórych przypadkach. Zgoda na odstęp-
stwo będzie wydawana przed pozwoleniem 
na budowę lub zmianą pozwolenia na budo-
wę. Moim zdaniem dobrze byłoby gdyby 
na postanowienie w sprawie zgody 
na odstępstwo służyło zażalenie. 
Zmusiłoby to organ do szczegó-
łowego uzasadnienia swojego 
stanowiska.

W art. 12 ust. 1 zmienia 
się pkt 1. Otrzymuje on 
brzmienie: „1) projek-
towanie, sprawdzanie 
projektów architekto-
niczno-budowlanych 
i technicznych oraz 
sprawowanie nadzoru 
autorskiego.” Zmia-
na polega na dopisa-
niu słów „projektów 
technicznych”.

W art. 20 zmienia 
się ust. 2. Otrzymuje 
on brzmienie: „2. Pro-
jektant zapewnia spraw-
dzenie projektu architek-
toniczno-budowlanego oraz 
technicznego pod względem 
zgodności z przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi, przez 
osobę posiadającą uprawnienia bu-
dowlane do projektowania bez ograniczeń 
w odpowiedniej specjalności.” Zmiana polega 
na dopisaniu słów „projektu technicznego”.

W art. 20 uchyla się ust. 4. Według tego przepisu 
projektant i sprawdzający mają obowiązek dołączyć 
oświadczenie o sporządzeniu projektu budowla-
nego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.

Art. 29 mówiący o zwolnieniach od pozwolenia 
na budowę został całkowicie zmieniony. Zmieni-
ła się konstrukcja tego przepisu. Dotychczas, jak 
chcieliśmy skorzystać ze zwolnienia od pozwolenia 
na budowę, szukaliśmy go w art. 29. Jak znaleźliśmy 
to, co chcieliśmy robić, przechodziliśmy do art. 30, 
żeby ustalić, czy wymagane jest zgłoszenie. Jeże-
li tak, to co trzeba do zgłoszenia dołączyć. Było 
to kłopotliwe. Można się pomylić. Nowa konstruk-
cja art. 29 ułatwia korzystanie z tych przepisów. 
W ust. 1 wymienione są obiekty, których budowa 
nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale 
wymaga zgłoszenia. W ust. 2 wymienione są obiek-
ty, których budowa nie wymaga decyzji o pozwo-
leniu na budowę ani zgłoszenia. W ust. 3 wymie-
nione są roboty budowlane, których wykonanie 

nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale 
wymaga zgłoszenia. W ust. 3 wymienione są roboty 
budowlane, których wykonanie nie wymaga decyzji 
o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia. W art. 30 
pozostają wymagania dotyczące zgłoszenia i prze-
pisy proceduralne.

W art. 33 ust. 2 zmienia się pkt 1. Otrzymuje 
on brzmienie: „1) trzy egzemplarze projektu za-
gospodarowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego wraz z opinia-
mi, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi do-
kumentami, których obowiązek dołączenia wy-
nika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami 
tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych doku-
mentów;” Zmiana polega na zmniejszeniu licz-
by egzemplarzy projektu z czterech do trzech. 
Według aktualnego przepisu trzeba przedkładać 
projekt budowlany. Według projektu – projekt 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt 
architektoniczno-budowlany. Po pkt 8 dodaje się 
pkt 9 w brzmieniu: „9) w stosunku do budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, 

oświadczenie projektanta dotyczące możliwości 
podłączenia projektowanego budynku do istnie-
jącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami 
określonymi w art. 7b ustawy z 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 
1000, 1356 i 1637).”

W art. 34 zmienia się ust. 3. Według tego prze-
pisu projekt budowlany składa się z: projektu za-

gospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego i projektu 

technicznego. Projekt techniczny to jest 
nowa część projektu budowlanego. 

Wydaje mi się, że projekt tech-
niczny ma być na tyle szcze-

gółowy, żeby można było na 
jego podstawie wykonać 

roboty. Wydaje mi się, że 
jest on odpowiednikiem 
projektu wykonawcze-
go wymaganego w za-
mówieniach publicz-
nych. Jest to zmiana 
korzystna. Aktualnie 
często buduje się na 
podstawie projektu 
budowlanego, w któ-
rym nie ma szczegóło-
wych rozwiązań.

Według nowego ust. 
„3 d. Do projektu zago-

spodarowania działki lub 
terenu, projektu architek-

toniczno – budowlanego 
oraz projektu technicznego 

dołącza się:
1) kopię decyzji o nadaniu pro-

jektantowi lub projektantowi 
sprawdzającemu, jeżeli jest wymaga-

ny, uprawnień budowlanych w odpowied-
niej specjalności potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 

7, dotyczące:
– projektanta – aktualne odpowiednio na dzień 

opracowania projektu,
– projektanta sprawdzającego – aktualne 

na dzień sprawdzenia projektu;
3) oświadczenie projektanta o kompletności pro-

jektu;
4) oświadczenie projektanta i projektanta spraw-

dzającego o sporządzeniu projektu zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i zasadami wie-
dzy technicznej.” W aktualnym stanie praw-
nym organ ma sprawdzić uprawnienia, ale nie 
ma obowiązku załączania kopii decyzji o na-
daniu uprawnień.
W art. 36 a zmienia się ust. 1 a. Według tego 

przepisu, w przypadku planowanych istotnych 
odstąpień od zgłoszenia budowy, o której mowa 
w art. 29 ust. 1 pkt. 1-3, trzeba złożyć nowe zgło-
szenie dla całości inwestycji. Aktualnie trzeba w tej 
sytuacji uzyskać pozwolenie na budowę.
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W art. 36 a zmienia się ust. 5 definiujący istotne 
odstąpienia. Zasadnicza zmiana polega na tym, 
że zmiany dotyczące projektu zagospodarowania 
działki lub terenu są istotne, w przypadku zwięk-
szenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, 
na której obiekt budowlany został zaprojektowa-
ny. Zmiany dotyczące urządzeń budowlanych oraz 
obiektów małej architektury nie są istotne.

Po art. 36 a dopisuje się nowy art. 36 b „Art. 36 b. 
1. Wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym, 
dotyczących rozwiązań, które podlegały uzgod-
nieniom, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 
wymaga ponownego uzyskania tych uzgodnień. 
2. Odstąpienie od projektu technicznego jest do-
puszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian 
w tym projekcie oraz sprawdzeniu tych zmian przez 
projektanta sprawdzającego – o ile jest wymaga-
ny. 3. Kierownik budowy okazuje aktualny pro-
jekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru 
budowlanego.”

Po art. 37 a dodaje się art. 37 b w brzmieniu: „Art. 
37 b. 1. Nie stwierdza się nieważności decyzji o po-
zwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia 
lub ogłoszenia upłynęło 5 lat. 2. W przypadkach, 
o których mowa w ust. 1, przepis art. 158 § 2 Ko-
deksu postępowania administracyjnego stosuje 
się odpowiednio.”

Zmienia się art. 40 dotyczący przeniesienia decy-
zji o pozwoleniu na budowę. Zgoda dotychczaso-
wego inwestora nie będzie wymagana, jeżeli włas-
ność nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu 

na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszła 
z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora.

W art. 41 wprowadza się obowiązek dołączenia 
do oświadczenia kierownika budowy, kierownika 
robót, czy inspektora nadzoru inwestorskiego kopii 
decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.

Zmienia się art. 42. W przypadku wykonywania 
robót na podstawie pozwolenia na wznowienie 
robót, czy też decyzji o legalizacji budowy, inwe-
stor będzie musiał ustanowić inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

Zmieniają się przepisy dotyczące samowoli bu-
dowlanej. Art. 48 będzie dotyczył zarówno budowy 
bez wymaganego pozwolenia, jak i wymaganego 
zgłoszenia, tak jak było na początku funkcjonowania 
tej ustawy. Organ nie będzie z urzędu prowadził 
postępowania w kierunku legalizacji samowoli. 
Wymaga to wniosku strony.

Wprowadza się nowy przepis dający możliwość 
bezpłatnej legalizacji samowoli budowlanej, jeżeli 
od zakończenia budowy upłynęło przynajmniej 20 
lat oraz do chwili zawiadomienia organ nadzoru 
budowlanego nie wszczął postępowania w sprawie 
budowy takiego obiektu.

W art. 57 ust. 1, w którym wymienia się załączniki 
do wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub zawia-
domienia o zakończeniu budowy dopisano projekt 
techniczny. Zmienia się pkt 4 w tym ustępie dotyczą-
cy protokołów badań i sprawdzeń. Aktualnie przepis 
ten nie jest uszczegółowiony. W różnych urzędach 
żąda się różnych protokołów. W projektowanej 

wersji przepis staje się jasny. Protokoły mają doty-
czyć instalacji zapewniających użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Po art. 59 g dodaje się art. 59 h: „Art. 59 h. Nie 
stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, 
w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
stała się ostateczna. Przepis art. 158 § 2 Kodek-
su postępowania administracyjnego stosuje się 
odpowiednio.”

W nowym art. 59 i wprowadza się nowe zasady 
postępowania w przypadku nielegalnego użyt-
kowania obiektu budowlanego. Najpierw będzie 
pouczenie. Kara będzie dopiero wtedy, kiedy po 
upływie 60 dni od otrzymania pouczenia, organ 
nadzoru budowlanego stwierdzi, że obiekt bu-
dowlany lub jego część jest nadal użytkowany. Kara 
będzie mogła być nakładana wielokrotnie.

Po art. 62 dodaje się art. 62 a w brzmieniu: „Art. 
62 a. 1. Z kontroli okresowej, o której mowa w art. 
62 ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę spo-
rządza protokół.” W ust. 2 i 3 podaje się zakres 
protokołu. Według ust. 4 „4. Do protokołu, o któ-
rym mowa w ust. 2, dołącza się kopie zaświadczeń, 
o których mowa w art. 12 ust. 7, oraz kopie decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej 
specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji.”

W przepisach karnych uchyla się art. 90 mówiący 
o samowoli budowlanej.

Andrzej Stasiorowski,  
przewodniczący OKK W-MOIIB

Najważniejsze zmiany w ustawach dotyczących inżynerów budownictwa

Co w prawie piszczy
W dzienniku ustaw pod pozycją 51 opublikowano ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa w art. 2 zmienia ustawę Prawo budow-
lane w następujący sposób:

Art. 2. W ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 
i 2245) w art. 29 w ust. 1 w pkt 19 a w lit. e na końcu 
średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. 
f w brzmieniu „f) gazowych o ciśnieniu roboczym 
nie wyższym niż 0,5 MPa;” Ze zdania tego wynika, 
że budowa sieci gazowych o ciśnieniu roboczym 
nie wyższym niż 0,5 MPa nie wymaga pozwolenia 
na budowę.

15 kwietnia w dzienniku ustaw pod pozycją 695 
opublikowano ustawę z 22 lutego 2019 r. o zmia-
nie ustawy Prawo budowlane. Ustawa ta wykonuje 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 lutego 2018 
r. sygn. akt K 39/15. Trybunał Konstytucyjny stwier-
dził niekonstytucyjność delegacji zawartej w art. 16 
ustawy Prawo budowlane i niezgodność niektórych 
przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z 11 września 2014 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. z 2014 roku poz. 1278 ze zmianami). Ustawa 
zmienia art. 14 ust. 1 pkt 3, w którym wymienione 
są specjalności inżynieryjne. Zamiast jednej spe-
cjalności kolejowej są dwie:
c) kolejowa w zakresie kolejowych obiektów bu-

dowlanych,
d) kolejowa w zakresie sterowania ruchem ko-

lejowym.

Przepisy dotyczące zakresu uprawnień w po-
szczególnych specjalnościach zostały przeniesione 
z rozporządzenia do ustawy.

W nowym art. 16 ustawa określa szczegółowo 
delegację dla właściwego ministra do wydania roz-
porządzenia. Rozporządzenie ma zawierać wszyst-
ko to, co dotychczasowe z wyjątkiem określenia 
zakresu uprawnień budowlanych.

Według art. 2 do spraw wszczętych i nieza-
kończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
decyzją ostateczną stosuje się przepisy dotych-
czasowe. Wynika z tego, że w najbliższej sesji 
izba będzie nadawać uprawnienia na podstawie 
dotychczasowych przepisów. W art. 3 ustawa 
gwarantuje zachowanie prawa do pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
pełnionych na podstawie uprawnień budowlanych 
nadanych na podstawie dotychczasowych przepi-
sów, albo decyzji o stwierdzeniu przygotowania 
zawodowego.

Ustawa z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu 
i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze 
naftowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 630). W art. 41 
wprowadza zmiany w ustawie Prawo budowlane. 
Zmienia art. 32 ust. 1 pkt 3:

„3) wyrażeniu zgody przez ministra właści-
wego do spraw energii – w przypadku budo-
wy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii 
przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu 

dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów nafto-
wych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej 
albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naf-
towych dochodzących do granicy Rzeczypospolitej 
Polskiej.” Według dotychczasowego przepisu trze-
ba było przed wydaniem pozwolenia na budowę 
rozbiórkę uzyskać zgodę ministra tylko w przypad-
ku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu 
o zasiągu krajowym lub jeżeli budowa ta wynikała 
z umów międzynarodowych.

Zmienia się również pierwsze zdanie w rat. 32 
ust. 1a i dopisuje ust. 1b.

Ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) 
w art. 12 zmienia ustawę Prawo budowlane w art. 
14 w ust. 3 w pkt 4 w lit. 
b tiret drugie otrzymuje 
brzmienie: „– dyplomu za-
wodowego albo dyplo-
mu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, 
w zawodzie nauczanym 
na poziomie technika”. 
Zmiana wchodzi w życie 
1 września 2019 r.

Andrzej Stasiorowski,  
przewodniczący OKK 
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Jak właściwie zabezpieczać czynności przypisane dla inżyniera w oparciu o inne stosunki prawne

Mądry inżynier przed szkodą
Inżynier budownictwa, bez względu na branżę, w jakiej pracuje, musi mieć świadomość zmieniającego się świata. Rozwój gospo-
darczy daje możliwość zarobienia większych pieniędzy, ale może też doprowadzić do strat, które determinują dalszą działalność 
gospodarczą. Jak się przed nimi ustrzec.

Zagadnienie, jakie poruszam, wydaje się banal-
ne. Każdy Czytelnik przecież i tak robi wszystko, 
aby prowadzona przez niego działalność rozwijała 
się i przynosiła dochody. Ewentualne niepowodze-
nia potwierdzają regułę, że wszystko jest robione 
właściwie, a to druga strona się czepia (uśmiech) 
i dlatego doszło do nieszczęścia w postaci utraty 
części dochodów. Z takimi poglądami spotykam 
się na co dzień w pracy zawodowej i, niestety, 
z przykrością muszę stwierdzić, że jest to założe-
nie z góry skazane na niepowodzenie.

Rozważania zacznę od podstaw, czyli: pojawia 
się oferta. Wykonawca, czy usługodawca czuje się 
szczęśliwy, ktoś go docenił i zamierza zlecić mu 
pracę. Nic bardziej mylnego. Niektóre podmioty 
celowo kierują oferty do wybranych osób, aby po-
tem dochodzić od nich roszczeń, często wielokrot-
nie przewyższających wysokość wynagrodzenia.

Dlatego, w takiej sytuacji, należy odpowiedzieć 
sobie na pytania: czy jestem w stanie wykonać dane 
zobowiązanie i czy je wykonam należycie. Kiedy 
jedna z odpowiedzi będzie negatywna, zadanie 
nie jest dla nas.

Przed złożeniem oferty powinniśmy poznać 
wzór umowy, jaka będzie nas obowiązywać. Jest 
to bardzo ważne, a wiele podmiotów umawia się 
bez spisania czegokolwiek. Potem wynikają z tego 
poważne problemy. Analizujemy wzór umowy, 
bo to ona, w przypadku wybrania naszej oferty, 
będzie stanowiła podstawę do egzekwowania wza-
jemnych rozliczeń. W wielu przypadkach ten etap 
negocjacji jest bagatelizowany, a tylko podmioty 
korzystające z pomocy prawników, zlecają analizę 
przyszłego stosunku zobowiązaniowego w celu 
ujawnienia zagrożeń, jakie mogą w trakcie reali-
zacji wystąpić. Inni przyjmują wzór umowy, o ile 
tę w ogóle dostaną na etapie składania oferty, bez 
zastrzeżeń z przekonaniem: „znam się na tym, więc 
wszystko będzie w porządku” albo „jakoś to bę-
dzie”. Wykonawca, kierownik, czy inspektor muszą 
mieć nie tylko świadomość istnienia obowiązków 
opisanych wprost w Kodeksie cywilnym, czy prawie 
budowlanym, ale także innych zobowiązań jakie 
z umowy wynikają. Chodzi przede wszystkim o ter-
miny wykonania robót, zakres świadczonych usług, 
czy obowiązki prowadzenia dokumentacji budowy.

Podmioty, uczestniczące w realizacji inwestycji, 
często nie stosują także dobrych praktyk, które 
w większości wypadków zapobiegają problemom, 
czy ewentualnie, w przypadku ich wystąpienia, 
umożliwiają uwolnienie się od odpowiedzialności 
nie tylko zawodowej, czy dyscyplinarnej, ale prze-
de wszystkim cywilnej. Dobra praktyka dotyczy 
analizy dokumentacji projektowej przez każdy 
podmiot uczestniczący w procesie budowlanym 
w kontekście dostrzeżenia ewentualnych wad. 
Oczywistym jest, że wykonawca nie musi mieć wie-
dzy projektowej i może tą niewiedzą się w pewnych 
wypadkach zasłaniać, ale już kierownik budowy, 
czy inspektor ma znacząco podwyższony miernik 
staranności. Spotykam się z sytuacjami, że przede 

wszystkim jednostka projektowa nie przyznaje się 
do błędów, co nie powinno mieć miejsca, bo ro-
dzi to szereg komplikacji realizacyjnych. Każdy 
popełnia błędy i należy do nich się przyznawać, 
a w sytuacji powstania roszczenia, te może być li-
kwidowanie z ubezpieczenia, jakie posiada każdy 
z członków izby.

Wykonawca, w przypadku ujawnienia błędów 
projektowych, czy innych przeszkód, powinien 
o tym niezwłocznie informować inwestora. Naj-
lepiej zrobić to w formie pisemnej, co będzie sta-
nowić później dowód w ewentualnym procesie 
sądowym. Brak takich informacji, czy przekazanie 
ich w formie ustnej nie powinno mieć nigdy miej-
sca. Wszelkie ustalenia z inwestorem, bez względu 
jakiego podmiotu dotyczą, powinny mieć formę 
pisemną. W szczególności odnosi się to do kierow-
ników budowy zatrudnionych przez wykonawcę 
(z reguły), którzy dopuszczają do prowadzenia 
prac bez uzyskania koniecznych ustaleń z jed-
nostką projektową, czy bez uzyskania koniecznej 
decyzji zamiennej w przedmiocie zatwierdzenia 
dokumentacji projektowej i udzielenia pozwole-
nia na budowę. Podkreślić należy, że to w dalszej 
kolejności kierownik budowy, kiedy dopuści do re-
alizacji prac na podstawie ustnych ustaleń, ponosi 
odpowiedzialność, która może być w niektórych 
wypadkach wysoce dotkliwa. Ponadto zarówno 
kierownik budowy, jak i inspektor muszą pamię-
tać o dokonywaniu wpisów do dziennika budowy 
w datach wykonywania poszczególnych czynności. 
Niewłaściwe prowadzenie dokumentacji budowy 
powoduje odpowiedzialność zawodową, a spraw 
z tym związanych na przestrzeni ostatnich lat jest 
coraz więcej.

Wykonawca także musi zwracać uwagę na dbanie 
o własne interesy i nie może dopuszczać do wyko-
nywania jakichkolwiek prac nie objętych umową 
bez poczynienia w tym zakresie wiążących ustaleń. 
Tyle tylko, że wykonawca często zapomina, że stro-
ną umowy nie jest inspektor nadzoru, a inwestor. 
Ustalenia z inspektorem mogą prowadzić do otrzy-
mania wynagrodzenia za prace nie przewidziane 
w umowie, ale często zdarza się, że aby takie wyna-
grodzenie otrzymać należy tego dochodzić na dro-
dze postępowania sądowego, co jest kosztowne 
i rozciągnięte w czasie. Dlatego przypominam, 
że z inspektorem nadzoru można ustalić wstępnie 
kwestie związane ze zwiększeniem zakresu prac, 
ale w dalszej kolejności istnieje potrzeba zawarcia 
porozumienia z inwestorem, bo to on decyduje czy 
dane prace mogą być wykonywane. Do momentu 
rozwiązania sprawy wykonawca powinien rozwa-
żyć wstrzymanie prowadzonych robót zaznacza-
jąc jednocześnie, że będzie żądał zmiany terminu 
spełnienia własnego świadczenia.

Ważną sprawą jest też właściwe dokumento-
wanie procesu inwestycyjnego, aby w przypadku 
roszczeń można było wykazać, że faktycznie dany 
podmiot odpowiedzialności nie ponosi. Każdy pod-
miot, w zależności od roli, jaką odgrywa, winien 

posiadać dokumenty potwierdzające, że własne 
zobowiązanie wykonał należycie. W szczególno-
ści odnosi się to do wykonawcy, który w pewnych 
przypadkach jest na przegranej pozycji, bowiem 
w przypadku notyfikacji wad i nie przystąpienia 
do ich naprawy nie możne udowodnić, że włas-
ne zobowiązanie zostało wykonane prawidłowo. 
Dlatego wykonawca winien właściwie reagować 
na wszelkie roszczenia inwestora i nie może ich 
ignorować. Uczestniczenie w przeglądach wiąże 
się z kosztami, ale w przypadku, kiedy takie zgło-
szenie było nieuzasadnione, wykonawca, kierownik 
mogą dochodzić zwrotu poniesionych kosztów 
z tego tytułu od podmiotu odpowiedzialnego 
za nieusprawiedliwione wezwanie do naprawy wad. 
Ważne jest także i to, że same wady o ile wystąpiły, 
muszą być usuwane w odpowiednim terminie, czyli 
czasie odpowiednim dla danego rodzaju uchybie-
nia. Często inwestorzy wyznaczają terminy, które 
są niemożliwe do dotrzymania i w takich wypad-
kach trzeba od razu reagować wskazując, że termin 
jest nieodpowiedni i należy go wydłużyć.

Oczywistym jest także, że przy wykonanych pra-
cach trzeba sporządzić stosowny protokół, który 
musi zawierać wszelkie ustalenia stron dokonywane 
w trakcie odbioru częściowego, jak też końcowe-
go. Każdy z uczestników takiej czynności może 
zgłaszać swoje spostrzeżenia. Niejednokrotnie 
okazuje się, że przeważnie wykonawca odmawia 
podpisania protokołu powołując się na odmien-
ne niż ujawnione w dokumencie ustalenia. Jest 
to wysoce wadliwa praktyka, bo w takich wypad-
kach pojawia się zapis mówiący o braku złożenia 
podpisu, a sam wykonawca nie mając choćby kopii 
protokołu nie będzie w stanie zweryfikować tego, 
jaka była faktyczna treść dokumentu. Tym samym, 
protokół należy podpisać, wnieść własne uwagi 
o ile istnieją rozbieżności, a ponadto w każdym 
wypadku każdy z uczestników odbioru powinien 
otrzymać własny jego egzemplarz lub kopię od razu 
po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego.

Pozostaje mieć nadzieję, że poczynione uwagi 
natury ogólnej pozwolą inżynierom na sprawniej-
sze przynajmniej w minimalnym stopniu prowa-
dzenie działalności.

Norbert Parakiewicz,  
radca prawny

 
Absolwent Uniwersytetu 
w Białymstoku. Z branżą 
budowlaną związany kil-
kanaście lat, obsługuje 
kontrakty z ramienia 
inwestora, inżyniera, 
inspektora, czy wyko-
nawcy. Sprawuje funk-
c j ę  p r e z e sa  z a r z ą d u 
i uczestniczy w radach 
nadzorczych spółek bu-
dowlanych.
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Instalacje ziębnicze – urządzenia ciśnieniowe wbudowane w obiekty budowlane

Skąd to zimno
Na co dzień spotykamy się z instalacjami ziębniczymi, które w zależności od ich przeznaczenia są mniej lub bardziej widoczne. 
Zaczynając od prostego urządzenia, jakim jest popularna chłodziarko-zamrażarka, która znajduje się praktycznie w każdym 
domu, czy klimatyzacja samochodowa, po złożone instalacje klimatyzacji w budynkach biurowych, instalacje ziębnicze w su-
permarketach, czy też instalacje przemysłowe o napełnieniu nawet kilku ton amoniaku.

Używając sformułowania instalacja zastanów-
my się, czym tak naprawdę jest i jakie wymagania 
powinna spełnić. Przepisy Prawa budowlanego(1) 
określają wymagania dla instalacji klimatyzacyj-
nych, które odnoszą się tylko do elementów insta-
lacji klimatyzacyjnej odpowiedzialnej za obróbkę 
i transport powietrza. Jakie zatem wymagania po-
winny spełniać urządzenia w instalacji, zawierające 
czynnik ziębniczy pod ciśnieniem?

Instalacje ziębnicze stanowią zespół wzajemnie 
ze sobą połączonych części składowych napełnio-
nych czynnikiem ziębniczym. Przy wytwarzaniu tych 
instalacji mają zastosowanie wymagania dyrektyw 
Unii Europejskiej, a w szczególności zastosowanie 
ma dyrektywa 2014/68/UE. W toku eksploatacji 
niektóre urządzenia w instalacjach ziębniczych 
podlegają przepisom o dozorze technicznym.

Dozór techniczny nad urządzeniami ciśnienio-
wymi w instalacjach ziębniczych sprawowany jest 
przez określone w ustawie o dozorze technicznym 
(2) jednostki dozoru technicznego. Większość tych 
urządzeń podlega Urzędowi Dozoru Technicznego. 
W zależności od właściwości stosowanego w insta-
lacji czynnika ziębniczego, obowiązek posiadania 
przez użytkownika decyzji zezwalającej na eksploa-
tację dotyczy zbiorników ciśnieniowych i rurociągów 
technologicznych. Rodzaje urządzeń podlegające 
dozorowi technicznemu określone są w rozporzą-
dzeniu Rady Ministrów w sprawie rodzajów urzą-
dzeń podlegającym dozorowi technicznemu (3).

W instalacjach ziębniczych dozorowi technicz-
nemu podlegają:

 R zbiorniki ciśnieniowe, w tym wymienniki cie-
pła, o ciśnieniu dopuszczalnym wyższym niż 
0,5 bar oraz iloczynie ciśnienia i pojemności 
większym niż 300 bar x dm3;
 R rurociągi technologiczne zawierające czynnik 
ziębniczy o właściwościach trujących, żrących 
lub palnych o ciśnieniu dopuszczalnym wyż-
szym niż 0,5 bar i średnicy nominalnej więk-
szej niż DN25.
Przy określaniu właściwości czynnika ziębniczego 

stosuje się wymagania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (4). Po-
mocna jestw tym zakresie również norma PN-EN 

378-1, zawierająca klasyfikację większości stoso-
wanych czynników ziębniczych.

Urząd Dozoru Technicznego przed wydaniem 
decyzji zezwalającej na eksploatację przeprowadza:

 R badania urządzenia w warunkach gotowości 
do pracy – badania odbiorcze,
 R wykonuje doraźne badania techniczne,
 R sprawdza zaświadczenia kwalifikacyjne osób 
obsługujących i konserwujących urządzenia 
techniczne.
Dla urządzeń ciśnieniowych w instalacjach zięb-

niczych obowiązek zgłoszenia urządzenia we właś-
ciwej jednostce dozoru technicznego powstaje 
z chwilą rozpoczęcia eksploatacji. Postępowanie 
rozpoczyna się z chwilą złożenia przez eksploatu-
jącego w UDT wniosku o przeprowadzenie badania 
urządzenia, do którego załącza się wymaganą do-
kumentację techniczną, której zakres, w przypadku 
zbiorników ciśnieniowych, określony jest w roz-
porządzeniu MGPiPS z 9 lipca 2003 r.(5). Obecnie 
wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia 
można złożyć on-line za pośrednictwem interne-
towego portalu Urzędu Dozoru Technicznego e-
-UDT pod adresem eudt.gov.pl.

Jednym z elementów dokumentacji technicznej, 
niezbędnej do wydania pierwszej decyzji zezwalającej 
na eksploatację, są dokumenty dostarczone przez 
wytwarzającego wraz z urządzeniem ciśnieniowym, 
określone w przepisach dotyczących oznakowania CE. 
W przypadku urządzeń ciśnieniowych w instalacjach 
ziębniczych jako odpowiednie przepisy dotyczące 
oznakowania CE należy rozumieć rozporządzenie 
Ministra Rozwoju z 11 lipca 2016 r. w sprawie wy-
magań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urzą-
dzeń ciśnieniowych, wdrażające do polskiego prawa 
wymagania dyrektywy PED 2014/68/UE. Zgodnie 
z tymi przepisami, producent po przeprowadzeniu 
odpowiedniej procedury oceny zgodności zobowią-
zany jest oznakować urządzenie ciśnieniowe znakiem 
CE oraz wystawić pisemną deklarację zgodności, 
a do urządzenia ciśnieniowego dołączyć co najmniej 
instrukcję eksploatacji. Jeżeli producent zespołu (całej 
instalacji) zamierza go wprowadzić do obrotu oraz 
oddać do użytku jako zespół, a nie w formie jego nie-
zmontowanych elementów, to powinien on spełniać 

wymagania tej dyrektywy w zakresie dotyczącym 
zespołów ciśnieniowych. Jak wynika z powyższych 
zapisów, instalacja ziębnicza definiowana wg normy 
PN-EN 378 jako zespół wzajemnie ze sobą połączo-
nych części składowych napełnionych czynnikiem 
ziębniczym, tworzących jeden zamknięty obieg, 
w którym krąży czynnik ziębniczy w celu przejmo-
wania i oddawania ciepła (tj. oziębiania, ogrzewania) 
powinna spełniać wymagania dyrektywy 2014/68/
UE jako zespół urządzeń ciśnieniowych.

Inspektor UDT dokonujący analizy przedłożonej 
dokumentacji załączonej do wniosku o przepro-
wadzenie badania i wydanie pierwszej decyzji ze-
zwalającej na eksploatację ustala, czy urządzenie 
wbudowano w instalację stanowiącą zespół urzą-
dzeń ciśnieniowych oznakowanych znakiem CE, 
czego potwierdzeniem będzie stosowna deklaracja 
zgodności zawierająca wykaz urządzeń wchodzą-
cych w skład zespołu. Dla urządzeń ciśnieniowych 
w instalacji, która nie została oznakowana znakiem 
CE dodatkowo przeprowadza się badania odbiorcze.

Tekst i zdjęcie: Tomasz Klinkosz,  
główny specjalista działu oceny zgodności,  

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Gdańsku
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Izolacje natryskowe Salus Expo

PIANKI NATRYSKOWE  
– gdy wełna i styropian nie dadzą rady
Jeszcze do niedawna izolacje natryskowe z pewnym trudem torowały sobie drogi 

na polski rynek. Dziś śmiało można stwierdzić, że na dobre zadomowiły się w naszym 
kraju i powstaje coraz więcej firm, które wykonują ocieplenia pianą.

Jednak, wbrew pozorom, wybór wykonawcy wcale nie jest łatwy, bo nawet 
najlepsza pianka musi być zaaplikowana profesjonalnie. Firmą z najdłuższym 
stażem w naszym kraju jest Salus Expo, autoryzowany wykonawca renomowanych 
producentów, jak Huntsmann, Demilec USA. Obok izolacji natryskowych 
fundamentów, poddaszy, czy obiektów przemysłowych i rolniczych, firma wykonuje 
również zlecenia nietypowe, trudne, wymagające dużego doświadczenia, wiedzy 
i umiejętności.

Pianki świetnie wpisały się w trend, aby budować coraz bardziej szczelne 
budynki (w tym pasywne i energooszczędne), z których wraz z ciepłem nie uciekają 
pieniądze z portfela właścicieli nieruchomości. Doceniają je też osoby poszukujące 
materiałów o długiej żywotności, które z upływem czasu nie zmieniają swoich 
właściwości. W odróżnieniu od styropianu czy wełny, izolacje natryskowe poradzą 
też sobie w sytuacjach, w których tradycyjne materiały zawiodły.

Izolacje natryskowe fundamentów, poddaszy, ścian, piwnic
Jednym z obszarów zastosowań, o których w przypadku pian słyszy się 

najczęściej, jest izolacja natryskowa poddaszy. To newralgiczne miejsce w budynku. 
Zimą to właśnie źle zaizolowany dach generuje największe straty ciepła, latem 
z kolei temperatury na poddaszu są tak wysokie, że często trudno tam przebywać. 
Inną kwestią są trudności techniczne z izolacją poddaszy, zwłaszcza tam, gdzie 
mamy do czynienia z dachem skośnym.

– Izolacja natryskowa poddasza może zostać naniesiona bezpośrednio na 
płytę OSB i folię, na blachę, beton, deskowanie. Piankę aplikuje się także na 
płaskie dachy wykonane z deski, betonu, papy, blachy, membrany dachowej 
i inne. Co istotne – właśnie w takich technicznie trudnych miejscach sprawdzi się 
natryskowa metoda aplikacji. Dzięki temu, że piana pęcznieje, doskonale wypełnia 
wszystkie szczeliny i pęknięcia. Nie ma też łączeń, co eliminuje problem mostków 
termicznych, charakterystycznych dla wełny i styropianu – wyjaśnia inżynier 
budownictwa z firmy Salus Expo.

Izolacja natryskowa poddaszy rozwiązuje także problem wysokich temperatur 
latem, pozwalając zaoszczędzić na klimatyzacji. Wreszcie – co jest bardzo ważne 
z punktu widzenia komfortu mieszkańców – znacznie poprawia akustykę 
pomieszczenia, świetnie tłumiąc np. odgłos uderzających o dach kropel deszczu 

(z tego samego powodu wykonuje się z niej izolacje akustyczne w studiach nagrań, 
czy salach koncertowych).

Coraz więcej inwestorów, zachęconych wynikami ocieplenia i szybką amortyzacją 
kosztów, decyduje się na wykonanie izolacji także innych części budynków, np. ścian 
domów szkieletowych, stropów piwnic, dachów zielonych, podziemnych garaży.

– Izolacje natryskowe z  piany mają nie tylko doskonałe parametry 
termoizolacyjne, ale także hydroizolacyjne. Dlatego dużą część wykonywanych 
przez nas prac stanowią izolacje natryskowe fundamentów, posadzek na gruncie, 
izolacje pod płyty fundamentowe. Dzięki temu, że pianki poliuretanowe nie 
przepuszczają wody i bardzo szczelnie wypełniają nawet trudno dostępne miejsca, 
wyeliminowana jest konieczność stosowania dodatkowych uszczelniaczy. Izolacja 
natryskowa fundamentów może być też wykonana w przypadku starych obiektów, 
nawet takich, które mają nierówną powierzchnię. Gdyby stosować tu tradycyjne 
materiały izolacyjne, które są mało plastyczne, to siłą rzeczy tworzyłyby się 
pod nimi puste miejsca. Pianki wypełniają takie przestrzenie szczelnie, tworząc 
jednolitą izolację bez przerw i mostków termicznych – mówi doradca techniczny 
z firmy Salus Expo.

Izolacje natryskowe do zadań specjalnych
Obok zastosowań domowych, dużą część zleceń wykonywanych przez Salus 

Expo stanowią izolacje natryskowe obiektów przemysłowych i rolniczych. Firma 
podejmuje się także wykonywania izolacji natryskowych konstrukcji nietypowych 
oraz zabytkowych. W tych ostatnich często właśnie pianka, z uwagi na swoją 
lekkość, jest jedynym dopuszczonym przez konserwatora zabytków izolatorem. 
Podobnie jest w przypadku hal stalowych o ściśle sprecyzowanych ograniczeniach 
dotyczących dopuszczalnych obciążeń. Tutaj pianka wygrywa też za sprawą 
odporności na często stosowane w tego typu obiektach odczynniki chemiczne 
czy inne przechowywane w halach materiały.

W portfolio Salus Expo znajdują się też ocieplenia obiektów, w których inni 
wykonawcy zawiedli.

– Flagowym przykładem może by realizacja basenu w Olsztynie. Piana 
najdosłowniej uratowała basen. Zarządzający tym obiektem od lat borykali się 
z problemem znacznych strat ciepła i z trudnościami z utrzymaniem temperatury. 
Do tego dochodził przeciekający dach i przemarzające elementy konstrukcji, co 
sprawiało, że wewnątrz skraplała się woda. Izolacja natryskowa nie tylko rozwiązała 
te problemy. Bardzo szybka realizacja projektu pozwoliła inwestorom zaoszczędzić 
znaczne sumy pieniędzy uzyskanych z Unii Europejskiej – mówi specjalista ds. 
izolacji z Salus Expo.

Izolacje natryskowe – cena ma znaczenie
Ocieplanie pianką poliuretanową pozwala zaoszczędzić nie tylko dużym inwestorom, 

takim jak wspomniany wyżej olsztyński basen. Cena izolacji natryskowych to temat, 
który na budowlanych forach internetowych jest poruszany nieustannie, bo wielu 
potencjalnych klientów bierze pod uwagę tylko koszt materiału, który rzeczywiście 

jest wyższy niż styropianu lub wełny. Jeśli analizować tylko kwoty inwestycyjne, to 
rzeczywiście mogłoby się wydawać, że decydując się na izolacje natryskowe, cena 
będzie wyższa niż za ocieplenie styropianem lub wełną. O tym, że są to tylko pozory 
przekonały się te osoby, które dokładniej zgłębiły temat i porównały koszty.



Na każdy plac budowy prefbet ŚNiadowo poleca...

Maxiblok
Bloki betonowe MAXIBLOK, 
produkowane przez Przedsiębiorstwo 
Produkcji Betonów „PREFBET” Sp. z o.o. 
w Śniadowie to doskonała alternatywa dla 
popularnie stosowanych murów oporowych 
z elementów typu „L” i „T” używanych przy budowie 
silosów na kiszonki jak i inne materiały sypkie: kruszywa, 
piasek. Idealnie sprawdzają się również jako elementy 
konstrukcyjne takie jak: fundamenty, przegrody, ściany 
tymczasowych wiat na maszyny rolnicze lub płody rolne, 
podwaliny, umocnienia skarp, a nawet ogrodzenia, czy 
obciążniki.

Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu. W bar-
dzo prosty i stosunkowo tani sposób można przenieść daną 
konstrukcję w inne miejsce lub wykorzystać bloki do innych 
celów. Uchwyty montażowe ułatwiają ich transport wózkami 
widłowymi, ładowarkami, koparkami, HDS-em, suwnicą, czy też 
innym sprzętem budowlanym bądź rolniczym.

Bloki betonowe nie wymagają budowania specjalnych funda-
mentów, wymagane jest jedynie utwardzone, równe podłoże. 
W przypadku budowy silosów na kiszonki, gdzie wymagane 
jest zapewnienie szczelności, bloki należy układać na pły-
cie betonowej lub posadzce betonowej. Ogromną zaletą jest 
ich trwałość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne 
i mechaniczne.

PREFBET Śniadowo 
produkuje MAXIBLOKI o wymiarach:

180x60x60 cm (1.425kg),
120x60x60 cm (950kg),
60x60x60 cm (475kg).

Do korzystania z bloków betonowych nie jest potrzebne po-
zwolenie na budowę, ponieważ bloki nie są trwale połączone 
z gruntem.

Zalety bloków betonowych:
 | łatwość montażu i demontażu
 | wielozadaniowość
 | szybkość wznoszenia konstrukcji
 | wysoka masa
 | trwałość i wytrzymałość na warunki atmosferyczne i mecha-

niczne (wykonanie z betonu o klasie ekspozycji XC4, XF2),
 | brak potrzeby budowania fundamentów (wystarczy proste 

i utwardzone podłoże)
 | nie wymagają spoiw, bezpośrednio po wybudowaniu mogą być 

poddawane obciążeniom
 | brak czasochłonnego procesu związanego z wydaniem pozwo-

lenia na budowę.

Parametry:
1. PODŁOŻE:

 | nawierzchnia drogowa: beton/beton asfaltowy/trylinka/
kostka brukowa/płyty drogowe – nośność podłoża/podbu-
dowy podłoża: 300kPa

 | maksymalne nachylenie podłoża ≤2°. W przypadku większego 
stosować warstwę wyrównującą z mrozoodpornej zaprawy 
cementowej M20/mrozoodpornego betonu C20/25 (kruszywo 
do 8 mm)

2. UKŁADANIE:
 | układać na równym, oczyszczonym podłożu tak, aby stykały 

się całą powierzchnią z betonowym podłożem (patrz pkt 1)
 | układać w osi pionowej jeden nad drugim (bez poziomych 

przesunięć na „grubości” muru) – patrz poniższy rysunek
 | stosować przewiązanie bloków w postaci przesunięcia pio-

nowej spoiny minimum o 60cm
3. WARUNKI SKŁADOWANIA KISZONKI:

 | kiszonkę składować w obrębie boksu z zachowaniem mak-
symalnej wysokości składowania

 | dla muru grubości 60 cm: Hmax ≤2,40m dla ściany o wyso-
kości Hściany 3,0 m

4. WARUNKI TRANSPORTU:
Transportować za pomocą zawiesia lub specjalistycznego 

chwytaka. Przy stosowaniu zawiesia belkowego niedopuszczalny 
jest rozstaw cięgien zawiesia równy lub szerszy od rozstawu 
haków montażowych. Warunki stosowania zawiesi przedsta-
wiono na poniższym schemacie:
5. WARUNKI SKŁADOWANIA:

Bloki składować na utwardzonym placu układając w stosy 
po max trzy elementy. W przypadku stosowania podkładek 
drewnianych umieszczać je w odległości 1/5 długości elementu.

Oddział Śniadowo, tel. 86 217 62 95
Oddział Łomża, tel. 86 218 06 72

Oddział Zambrów, tel. 86 475 04 24

www.prefbet.pl


