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Jesienna sesja egzaminacyjna zakończyła 
się pomyślnie dla 84 osób. Wśród nich by-
ły-34 osoby o specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, 20 instalacji sanitarnych, po 13 
instalacji elektrycznych oraz drogownictwa, 
2 budownictwa kolejowego, po jednej z mo-
stowej i telekomunikacyjnej.

 - To wasz ogromny i zasłużony zawodo-
wy sukces. Zdobycie uprawnień otwiera wam 
drogę do grona fachowców pełniących odpo-
wiedzialne samodzielne funkcje techniczne 
w branży budowlanej. Niektórzy zapewne 
zdecydują się na rozpoczęcie własnej dzia-
łalności gospodarczej, będą tworzyć miejsca 
pracy dla innych – oby z sukcesem. Nie za-
pominajcie jednak o doskonaleniu wiedzy 
praktycznej, śledzeniu nowinek technicz-
nych, a przede wszystkim dbajcie o budo-
wane i modernizowane obiekty, jakość prac 
i terminy ich wykonania. Te właśnie obiekty 
zaświadczać będą o waszym mistrzostwie 
i zjednywać uznanie społeczności, której 
wam serdecznie życzymy.

Nie zapominajcie o doskonaleniu wiedzy

To najczęściej powtarzane słowa w Sali 
Lustrzanej kieleckiego WDK, podczas 
uroczystego spotkania z okazji wręczenia 
decyzji o nadaniu 84 osobom uprawnień 
budowlanych. Po raz pierwszy w kronikach 
Izby, wyróżniono najlepszych, którzy otrzy-
mali najwyższe oceny na egzaminie - Kamila 
Cieśle w specjalności instalacji sanitarnych 
i Grzegorza Januska z branży instalacji elek-
trycznych.

Po wręczeniu uprawnień budowlani zło-
żyli ślubowanie, a później wspólnie z zapro-
szonymi gośćmi wznieśli toast za pomyślny 
nowy etap w karierze zawodowej. Andrzej 
Pawelec – przewodniczący komisji kwalifi-
kacyjnej Izby skomentował wyniki jesiennej 
sesji egzaminacyjnej i pogratulował dobrego 
przygotowania i dużego zasobu wiedzy prak-
tycznej u wielu zdających. 

Prezes Andrzej Pieniążek poinformował 
o działalności Izby i jej świadczeniach dla 
członków, czym powinni się zainteresować 
nowi „uprawnieni”. Tym bardziej, że ostatnio 
Izba liczy już 3807 członków. W ciągu dziesię-
ciu lat funkcjonowania Izby, nadano upraw-
nienia 1312 osobom. 

Na spotkanie z nowymi uprawnionymi 
budowlanymi przybyli liczni goście – którzy 
osobiście w krótkich wystąpieniach gratu-
lowali sukcesu osobistego i życzyli im po-
myślności w wypełnianiu zawodu zaufania 
publicznego - dwóch posłów Jan Cedzyński 
oraz Krzysztof Lipiec, członek zarządu woje-
wództwa Jan Maćkowiak, Maria Szydłowska 
– dyrektor generalna Świętokrzyskiego Urzę-
du Wojewódzkiego, starosta kielecki Zdzi-
sław Wrzałka, prezydent Staropolskiej Izby 
Przemysłowo – Handlowej Ryszard Zbróg, 
prezes Świętokrzyskiej Izby Architektów - 
Włodzimierz Tracz, szefowie stowarzyszeń 
technicznych. Wojewoda świętokrzyska, 
Bożentyna Pałka - Koruba skierowała do bu-
dowlanych list z gratulacjami i życzeniami.- 
Szczególne słowa kieruję do odbierających 
uprawnienia. Jestem dumna, że wkładają 
Państwo olbrzymi wysiłek w wypełnianie 
obowiązków zawodowych, dlatego życzę 
wszelkiej pomyślności w codziennej pracy.

84 budowlanych  
z uprawnieniami

Do pisemnego testu przystąpiło 91 kandy-
datów na uprawnienia (w czterech przypad-
kach negatywnie oceniono złożone wnioski), 
trzy osoby nie zaliczyły testu, natomiast sie-
dem będzie powtarzać egzamin ustny.

Nadal utrzymuje się wysoka średnia po-
zytywnie zaliczonych egzaminów, która w tej 
sesji wyniosła 92 proc. 



31/2012 Biuletyn Świętokrzyski

Świętokrzyska Okręgowa Izba  
Inżynierów Budownictwa

25- 304 Kielce, ul.Leonarda 18
tel.041 344 94 13, fax.041 344 63 82

www.swk.piib.org.pl
swk@piib.org.pl

Przewodniczący Okręgowej Rady 
Andrzej Pieniążek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności  
Zawodowej Michał Łapiński

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej  
Andrzej Pawelec

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Zbigniew Dusza

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego  
Jan Gąsior

Biuro Izby czynne w godzinach:  
poniedziałki - piątki 10- 16,  

środy nieczynne
Dyrektor Biura Wiesława Sobańska

Członkowie Prezydium
 (dyżury sekretariat Izby lub pokój 201)
Andrzej Pieniążek: poniedziałki 12-15, 

czwartki 12-14
Wojciech Płaza: wtorki 15-16

Tomasz Marcinowski:  
Kielce – I i III czwartek miesiąca 14- 15.30

Ostrowiec - II i IV czwartek miesiąca 15-17
Danuta Jamrozik – Szymkiewicz: piątki 15-16

Elżbieta Chociaj: poniedziałki 12- 14,  
czwartki 10- 12

Julian Kołosowski, Tomasz Mierzwa,  
Wojciech Sierak

Komisja Kwalifikacyjna
Andrzej Pawelec wtorki i czwartki 14-17
Stefan Szałkowski co drugi wtorek 15-17

Józef Piwko co drugi wtorek 15-17
Edmund Pieniążek wtorki i czwartki 14-17

Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Wojciech Sierak poniedziałki 10-11.30  

czwartki 12-13.30

Sąd Dyscyplinarny 
Jan Gąsior piątki 14-15

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Po zgłoszenie do biura Izby, zainteresowani 
zostaną poinformowani o terminie rozmowy 

i spotkania.

Porady prawne  
adwokat Justyna Grąkowska – wtorki 14-16 lub 

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Czytelnia – wtorki 10-16

Stanowisko komputerowe – czynne
w godzinach pracy biura Izby

Punkt Informacyjny w Ostrowcu Św.
ul. Sandomierska 26 a lok.15 (II piętro)

tel./fax. 041 /248 00 55
poniedziałki, czwartki godz. 15–17.

Także dyżury delegatów na zjazd z powiatu 
ostrowieckiego.

Wiadomości z izby

Z obrad Okręgowej Rady
Najistotniejszą sprawą na grudniowym 

posiedzeniu, było przyjęcie prowizorium 
budżetowego na 2012 po optymistycznej 
informacji skarbnika Izby, Danuty Jamrozik-
Szymkiewicz o przewidywanym zrealizowa-
niu planowanych rocznych przychodów, przy 
wydatkach ok. 85 proc.

Rada podjęła uchwały o rewaloryza-
cji ryczałtów, dofinansowaniu organizacji 
konferencji „Warsztat pracy rzeczoznawcy 

budowlanego”, zatwierdziła regulamin rady 
programowej „Biuletynu”, wybrała Tomasza 
Marcinowskiego na przewodniczącego ko-
mitetu organizacyjnego X-lecia Izby. 

Zapoznano się z przygotowaniami do 
zjazdu sprawozdawczego, który odbędzie się 
14 kwietnia. Prezes Andrzej Pieniążek poin-
formował o powołaniu przez Krajową Radę 
PIIB zespołu do analizy wysokości składek na 
izby okręgowe.

Niższa opłata OC 
Od stycznia br. nowa opłata za ubezpie-

czenie obowiązkowe OC wynosi 83 zł, a więc 
jest niższa o 13 zł od składki dotychczasowej. 
Jest to wynikiem podpisania umowy z TU 
Ergo Hestia SA przez PIIB.

14 kwietnia 
– godz.10.00 XI Okręgowy zjazd spra-

wozdawczy ŚOIIB
– godz.15.00 Zjazd nadzwyczajny z oka-

zji X-lecia ŚOIIB
Sala Kongresowa Centrum Biznesu, 

Kielce, al. Solidarności 34.

Radości i pogodnego wiosennego wypoczynku 

podczas Świąt Wielkanocnych

Koleżankom i Kolegom

życzy 

Okręgowa Rada 

Na okładce nowoczesne instalacje w oczyszczalni ścieków w Sitkówce.
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178 nowych uprawnionych
Okręgowa komisja kwalifikacyjna w 2011 przyjęła do postępowania kwalifikacyjnego 181 

wniosków o nadanie uprawnień budowlanych. Z uwzględnieniem wcześniejszej kwalifikacji, 
do egzaminu ustnego przystąpiło 190 osób. Ostatecznie po egzaminie ustnym uprawnienia 
budowlane uzyskało 178 osób (94 proc.zdających). W tym 76 w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, 37 w instalacyjno-sanitarnej, 27 w instalacyjno-elektrycznej, 27 w drogowej, 5 
w mostowej, 2 w branży telekomunikacyjnej i 4 w specjalności kolejowej. 

Od 2003 roku uprawnienia budowlane w Świętokrzyskiej Izbie uzyskało1312 osób 
(85 proc. z grona kandydatów). Świadczy to zarówno o otwartości Izby na pozyskiwanie mło-
dych inżynierów jak i o coraz lepszym przygotowaniu kandydatów do egzaminów, w szczegól-
ności z zakresu praktycznego przygotowania do zawodu. 

Komisja. rozpatrzyła pozytywnie 3 wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2 osoby zostały zaakceptowane przez krajową ko-
misję kwalifikacyjną. Od 2003 roku tytuł rzeczoznawcy uzyskały 23 osoby, w tym 17 – w spe-
cjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3 – w instalacyjno-sanitarnej i 2  – w instalacyjno-elek-
trycznej.

Członkowie komisji najwięcej pracy poświęcali interpretacji zakresu uprawnień budowla-
nych na zapytania członków Izby, wynikających z nowelizacji prawa budowlanego i przepisów 
wykonawczych. Rozpatrzono 79 takich spraw i udzielono pisemnych odpowiedzi.

Okręgowa Rada
Odbyło się 9 posiedzeń Prezydium Rady, 

które podjęło 18 uchwał oraz cztery zebra-
nia Okręgowej Rady, na których zapadły 23 
uchwały.

Skład orzekający
Podczas 13 posiedzeń, rozpatrzył 514 

wniosków, w tym: 219 dotyczących wpisania 
na listę członków, 91 w sprawie zawieszenia w 
prawach członka na wniosek zainteresowane-
go, 63 zawieszenia w prawach członka w wy-
niku nie uiszczania składek członkowskich 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 43 z powo-
du skreślenia w wyniku nie uiszczania składek 
członkowskich przez okres roku, 18 skreślenia 
z powodu śmierci członka Izby, 11 skreślenia na 
wniosek zainteresowanego, 59 przywrócenie 
członkowstwa na wniosek zainteresowanego, 
5 wniosków dotyczących przeniesienia do 
innej izby, 5 anulowanie uchwały.

Osoba niezadowolona z rozstrzygnięcia 
może w terminie 30 dni odwołać się do Kra-
jowej Rady PIIB w Warszawie.

Odpowiedzialność prawna uczestników 
procesy wydawniczego – autora publikacji, 
redaktora naczelnego, wydawcy – a także 
zagadnienia dotyczące poprawnego redago-
wania biuletynów – były tematem spotkania 
szefów redakcji, przewodniczących rad pro-
gramowych oraz członków izb regionalnych 
odpowiedzialnych za kontakty z mediami. 

Prezes Polskiej Izby Andrzej R. Dobruc-
ki poinformował o bieżących sprawach dla 

członków izb, podjętych działaniach dla re-
alizacji pilnych wniosków zgłaszanych od lat, 
potrzebie tworzenie korzystnego klimatu dla 
eliminowania problemów pojawiających się 
w budownictwie.

Prof. Zbigniew Kledyński wiceprezes Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa przed-
stawił sugestie do sposobu prezentowania 
informacji o działaniach izb, w tym PIIB, po-
pularyzowania decyzji i uchwał zjazdowych, 
docierania z wiadomościami do najszerszej 
rzeszy członków.

Warsztaty prasowe

Jacy jesteśmy?
W ciągu roku przybyło 100 członków. 

Z grona 3807 – 45,34 proc jest mgr. inżynie-
rów i osób w tytułami naukowymi, 16,71 inży-
nierów, 36,09 techników i 1,86 proc. majstrów. 

Do lat 45 jest nas 30,24 proc., w przedziale 
45-65 lat – 59,13, powyżej – 10,63 proc.

Kobiet jest 382 (10,03 proc.), mężczyzn 
3425. Kobiety w organach Izby stanowią 
26,53 proc.

Pomoc koleżeńska 
Członkowie Izby zgłosili siedem wnio-

sków, pięć z nich zostało zaakceptowane 
przez komisję i wypłacono zapomogi na kwo-
tę łączną 7.700 zł. Dwa wnioski dotyczyły za-
pomóg związanych ze śmiercią członka, a trzy 
dotyczyły przewlekłej choroby.

Szkolenia
W 58 szkoleniach w różnych formach 

w 2011, uczestniczyło 1184 członków Izby, 
w tym 6 w Ostrowcu, na których obecnych 
było 187 osób. Z dofinansowania Izby do 
udziału w indywidualnie wybranych konfe-
rencjach lub seminariach krajowych, skorzy-
stało pięć osób. Z bezpłatnego wydrukowania 
norm i przepisów w biurze Izby skorzystało 59 
członków, w Ostrowcu 17. Prenumeratę cza-
sopisma specjalistycznego zamówiło 50 osób.

Rzecznicy
Do zespołu rzeczników wpłynęło 10 

spraw, w tym 5 wniosków od Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Trzy 
sprawy dotyczyły rozliczeń finansowych oraz 
biegłego sądowego, co jest poza kompetencją 
rzecznika. Jedna sprawa została umorzona, 
ponieważ w trakcie postępowania wyjaśniają-
cego PINB wycofał skargę. 

W jednej sprawie złożono wniosek do 
sądu dyscyplinarnego o ukaranie. Trzy spra-
wy są w toku postępowania wyjaśniającego.
Większość dotyczyła skarg na pracę człon-
ków Izby zatrudnianych do pełnienia funkcji 
kierownika budowy na budowach domów 
jednorodzinnych. 

Sąd dyscyplinarny
Sąd rozpatrywał jedną sprawę w trybie od-

powiedzialności zawodowej, która nie została 
zakończona  w 2011. Odbyły się cztery posie-
dzenia wszystkich członków sądu. 

Przeprowadzona kontrola działalności 
sądu nie stwierdziła nieprawidłowości.
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Sieci liniowe
Nowelizacja prawa budowlanego ze 

szczególnym uwzględnieniem realizacji in-
westycji liniowych, była tematem szkolenia 
przeprowadzonego w sali Oddziału GDD-
KiA, przez Andrzeja Klimczaka, kierownika 
oddziału budownictwa drogowego, kolejo-
wego i wodnego. Temat zainteresował 31 
uczestników.

Samowole budowlane
Piotr Sztechman z Wojewódzkiego In-

spektoratu Nadzoru Budowlanego przedsta-
wił podczas szkolenia w Izbie, zagadnienia 
związane z samowolą budowlaną – proces 
legalizacji takich przypadków na podstawie 
przepisów prawa budowlanego, samowolne 
wykonywanie robót budowlanych jak i dzia-
łania dotyczące samowolnej zmiany sposobu 
użytkowania obiektu.

Renowacje dachów
Robert Tylek z wrocławskiego Visbud-

Projekt przedstawił w sali Izby zagadnienia 
związane z remontami dachów płaskich, 
tarasów, balkonów oraz mówił o izolacjach 
przeciwwilgociowych, renowacji zawilgoco-
nych ścian. 

Wśród tematów uczestnikom szkolenia 
zaprezentowano systemy i materiały firmy 
Hahne do ochrony fundamentów, renowacji 
murów, ochrony posadzek, uszczelnienia, 
a także sposoby zwalczania pleśni.

Odpowiedzialność  
budowlanych 

W siedzibie Izby odbyło się szkolenie 
członków Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecz-
ników Odpowiedzialności Zawodowej. 
Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora-
tu Nadzoru Budowlanego w Kielcach - dyrek-
tor Urszula Markowska i naczelnik wydziału 
inspekcji i kontroli Stefan Sikora, omówili 
sposoby współdziałania w zakresie odpowie-
dzialności osób pełniących samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 

Mecenas Justyna Grąkowska wyjaśniła 
praktyczne aspekty ubezpieczenia OC inży-
niera budownictwa oraz odpowiedzialności 
kontraktowej i materialnej wynikającej z ko-
deksu pracy i kodeksu cywilnego. 

O problematyce zbiegu odpowiedzial-
ności zawodowej, dyscyplinarnej i karnej 
osób pełniących samodzielnie funkcje tech-
niczne w budownictwie mówiła prawnik 
Anna Tkaczyk.

Budżet na 2012
Przychody   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .639 .750 
w tym :
składki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.185.000
wpisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20.000
opłaty za egzamin 
i rzeczoznawstwo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363.000
wpłaty z książek praktyk  . . . . . . . . . . . . .13.750
odsetki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56.500
wpływy z OSD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

Wydatki   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .639 .750
w tym:
Okręgowa Rada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208.500
komisja rewizyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43.400
zjazd sprawozdawczy i X-lecie  . . . . . . .59.400
komisja kwalifikacyjna . . . . . . . . . . . . . 229.400
sąd dyscyplinarny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.500
rzecznicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48.000
działalnośc na rzecz członków . . . . . 470.760
koszty pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . 377.000
koszty biurowo-administracyjne . . 158.790

Rada programowa 
Biuletynu

Spotkała się czterokrotnie. Trzy posie-
dzenia były wyjazdowe. W kieleckiej firmie 
Agat rozmawiano o kłopotach na budowach 
i skomplikowanych przepisach i utrudnie-
niach jak napotykają członkowie Izby w reali-
zacji inwestycji. 

W Exbud Skanska tematem rozmów były 
zagadnienia dokształcania budowlanych. W 
jędrzejowskim Elgórze dyskutowano o lo-
sach małych firm rodzinnych.

Porady prawne
W minionym roku mecenas Justyna Grą-

kowska udzieliła 14 porad prawnych, w tym 
dwie telefoniczne, podczas dyżurów pełnio-
nych w każdy wtorek w biurze Izby, jedną 
w kancelarii adwokackiej. 

Były to porady z prawa cywilnego w związ-
ku z zawartymi umowami o prace projekto-
we, zamówienia publiczne, odpowiedzial-
ność deliktową, jaka może grozić w związku 
z wykonywanymi czynnościami w procesie 
budowlanym, dochodzeniem roszczeń w po-
stępowaniu gospodarczym, pomoc w napisa-
niu wniosku dowodowego w sprawie o wy-
kroczenie, wskazanie podstaw do wniesienia 
apelacji w sprawie karnej, a także z prawa bu-
dowlanego. 

Prawnik Anna Tkaczyk sporządziła 64 
interpretacje prawne dotyczące uprawnień 
budowlanych.

Zestawienie członków Izby z podziałem na branże na koniec 2011
Razem BO BM BD BT BK BW IE IS WM

Kielce 2044 1116 45 175 23 18 286 355 26
Busko-Zdrój 200 109 3 21 1 1 18 33 14
Jędrzejów 161 98 1 19 0 2 24 13 4
Kazimierza 
Wielka 29 13 1 5 1 0 2 5 2

Końskie 128 62 1 13 0 2 27 20 3
Opatów 50 26 3 7 1 1 7 5 0
Ostrowiec Św. 278 164 4 20 2 2 41 38 7
Pińczów 58 37 0 7 0 1 9 3 1
Sandomierz 153 81 2 7 4 2 17 20 20
Skarżysko- 
Kamienna 224 116 11 11 5 22 33 26 0

Starachowice 231 134 6 29 0 5 20 30 7
Staszów 180 98 1 20 0 6 27 25 3
Włoszczowa 71 37 1 6 0 2 16 8 1
Razem 3807 2091 79 340 37 64 527 581 88
% 100 54,93 2,08 8,93 0,97 1,68 13,84 15,26 2,31

BO –budownictwo ogólne, BM- mostowe, BD - drogowe, BK - kolejowe, BW -wodne, IE- instalacje 
elektryczne, IS- sanitarne, WM - budownictwo wodno- melioracyjne

Komisja rewizyjna
Komisja odbyła pięć posiedzeń, przepro-

wadziła kompleksową kontrolę sprawozdań 
organów Izby, wykonanie budżetu za 2010, 
działanie komisji do spraw losowych. Podjęła 
12 uchwał w sprawie wniosków o nadanie zło-
tych i srebrnych odznak honorowych PIIB. Ko-
misja złożyła wniosek do zjazdu o udzielenie 
absolutorium Radzie Izby za 2010. Omawiano 
również stan realizacji wykonania budżetu Izby 
za półrocze oraz za trzy kwartały 2011.

SzkoLenia
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Tradycyjne ślubowanie oraz pasowa-
nie na inżynierów absolwentów wydziału 
budownictwa i inżynierii środowiska Poli-
techniki Świętokrzyskiej, zgromadziło wielu 
przedstawicieli firm z regionu, instytucji jak i 
najbliższych i członków rodzin.

Dziekan prof.Jerzy Piotrowski pogratu-
lował absolwentom ukończenia studiów, ale 
i zapewnił ich, że po odbyciu praktyki zawo-
dowej, mają szanse ubiegać się o uprawnienia 
budowlane, które stworzą możliwości pełnie-
nia samodzielnych funkcji technicznych w tej 
dziedzinie gospodarki.

Rektor prof. Stanisław Adamczak przy-
pomniał, że jest to ważny dzień dla nowych 

Dyplomowani budowlańcy
budowlańców. – Z dyplomem politechniki, 
uczelni o wysokiej randze w kraju i za grani-
cą, idziecie do pracy, w której wykorzystacie 
wiedzę zdobytą podczas studiów. Ostatnio 
podpisywałem dyplomy ukończenia poli-
techniki z numerami ponad 33 tysięcznymi. 
Tylu absolwentów opuściło mury tej uczelni 
w ciągu 47 lat. Pamiętajcie o uczelni, wra-
cajcie do niej, gdy szukać będziecie pomocy 
i wsparcia.

Wieczorem odbył się tzw. wianek budow-
lańców, czyli bal absolwentów - ostatnie już 
spotkanie kadry dydaktycznej politechniki 
z byłymi studentami, tym razem w towarzy-
skiej konwencji.

Pozwolenie na budowę 
W punkcie informacyjnym w Ostrowcu 

Świętokrzyskim odbyło się szkolenie „Postę-
powanie administracyjne w sprawie pozwo-
lenia na budowę”.Szkolenie przeprowadziła 
Bożena Jakubczyk – kierownik oddziału 
orzecznictwa administracji architektonicz-
no-budowlanej Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego

Ubezpieczenia OC  
w praktyce

OC zawodowa członków PIIB, a OC dzia-
łalności gospodarczej – praktyczne aspekty 
odpowiedzialności projektanta, inspektora 
nadzoru, kierownika budowy – o zagadnie-
niach z tym związanych mówił w sali Izby Ma-
rek Szmaj, dyrektor handlowy Hanza Brookes.

W programie szkolenia były m.in. spra-
wy odpowiedzialności cywilnej oraz za wy-
kroczenia przeciw prawu, przedawnienia 
roszczeń, OC zawodowa a problemy z inwe-
storami, OC działalności gospodarczej a obo-
wiązkowa OC zawodowa – zakres ochrony 
ubezpieczeniowej, zagrożenia, różnice. 
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Początki ŚOIIB
15 grudnia 2000 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał 

ustawę o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budow-
nictwa i urbanistów. Ustawodawca wskazał, że działalność samorządu. 
będzie finansowana z obowiązkowej składki na izby krajową i okręgo-
wą, zobowiązał też członków do obowiązkowego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej.

25 maja 2001 powołanie zespołu organizacyjnego, wręczenie no-
minacji przez Ksawerego Krassowskiego z komitetu warszawskiego 
PIIB.

Październik 2001 - otwarcie biura w lokalu PZITB w budynku 
NOT, które było czynne dwa razy w tygodniu. Do 9 listopada akces 
wstąpienia do przyszłej Izby, zgłosiło 1381 osób. W grudniu wybrano 
87 delegatów w 10 rejonach województwa.

20 maja 2002 zebranie komitetu organizacyjnego, ustalenie termi-
nu zjazdu i przygotowania do wyboru władz.

1 czerwca 2002 zjazd wyborczy w Sali Kominkowej WDK, 76 de-
legatów, goście – Andrzej Bratkowski i Ksawery Krassowski.

2003 - biuro Izby w nowej siedzibie, przy ul.Leonarda 18. Rozpo-
częto przygotowania do pierwszej sesji egzaminacyjnej. Odbyła się 
ona jak i następna w auli Politechniki Świętokrzyskiej. Zorganizowano 
pierwsze szkolenia.

Wspomnienia  
Doroty Lipińskiej

– Powrót do nadawania uprawnień budowlanych po przepro-
wadzeniu egzaminu, a więc nie tylko na podstawie udokumentowa-
nej praktyki zawodowej, nastąpił w 1995 roku w wyniku noweliza-
cji prawa budowlanego. Urząd Wojewódzki opracował regulamin 
przeprowadzania egzaminów oraz przygotowywał pytania na 
każdą sesję – wspomina Dorota Lipińska, była dyrektor wydziału 
rozwoju regionalnego obejmującego m.in. sprawy budownic-
twa.

– Mam wielki szacunek dla Pana Mieczysława Gębskiego, archi-
tekta, wieloletniego dyrektora wydziału urbanistyki i architektury, 
który był pierwszym i głównym autorem procedur egzaminacyjnych, 
był po prostu perfekcjonistą w tym względzie. 

– Pytania egzaminacyjne (na początku opracowane pod nadzo-
rem dyr. M. Gębskiego) charakteryzowały się trafnym dostosowa-
niem do specjalności i zakresu uprawnień. W mojej ocenie, jakość wy-
konywania tego właśnie zadania z Prawa budowlanego w naszym 
Urzędzie była bardzo dobra do samego końca.

– Na prowadzenie spraw uprawnień przeznaczony był jeden etat. 
Pracownica wydziału przyjmowała wnioski, kompletowała je i po-
wiadamiała kandydatów o poszczególnych fazach postępowania. 
Utrzymywała też kontakty z członkami komisji egzaminacyjnej, 
przygotowywała niezbędne materiały do rozpatrywania wniosków, 
a następnie przeprowadzania egzaminów, wynajmowała w „okrą-
glaku” salę na egzaminy. 

– Byłam członkinią komisji od początku, a w końcowym okresie, 
przed przekazaniem uprawnień do Izby, przewodniczyłam jej, jako 
ówczesna dyrektor wydziału. W każdym zespole egzaminacyjnym, 
na prawach członka komisji, był także prawnik z Urzędu, który 
czuwał nad zgodnością przeprowadzanych egzaminów z regulami-
nem. Ilość zdających była podobna jak teraz, na sesji mieliśmy ok. 
100 osób. 

– Poziom przygotowania kandydatów był równie dobry jak dziś. 
Chociaż w pierwszych latach zdającym trudniej było się przygoto-
wać do egzaminów, bo nie było tak łatwego dostępu do przepisów 
i możliwości wymiany informacji, jak obecnie w epoce Internetu.

– Na egzaminie ustnym losowano pytania z norm a pozostałe, 
związane z wykazanymi pracami w książce praktyki zawodowej, 
zadawali wyłącznie członkowie komisji. To w znacznym stopniu 
ułatwiało komisji ocenę praktycznej wiedzy zdającego.

– Na przełomie 2002 /2003 przekazaliśmy Izbie wszystkie 
wnioski jakie wpłynęły do Urzędu w ostatnich miesiącach po ostat-
niej naszej sesji; nie było żadnych spraw zaległych.

– Uważam za właściwe umiejscowienie nadawania uprawnień 
budowlanych w samorządzie zawodowym, który zajmuje się także 
nadzorem nad wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, szkoleniami oraz poradami prawnymi. Wielu 
dawnych członków naszej komisji pracuje obecnie przy egzaminach 
w Izbie. Mam nadzieję, że wynieśli oni jak najlepsze wspomnienia 
i doświadczenia z naszej współpracy.

– W pierwszym okresie funkcjonowania Izby zasiadałam w ko-
misji egzaminacyjnej dla elektryków, byłam też członkinią Izby. 
Obecnie jestem na emeryturze, jednak w dalszym ciągu mam kontakt 
z tematyką uprawnień, ponieważ w ramach współpracy z PZITB, 
zajmuję się przygotowaniem kandydatów do egzaminów na upraw-
nienia.

Izba liczy ponad 3800 czynnych członków, ma dobre warunki do 
ich obsługi, w wyniku zakupienia piętra w budynku Biura Projektów 
Budownictwa Komunalnego, przy ul, Leonarda 18. Było to możliwe 
dzięki oszczędnemu i rozsądnemu gospodarowaniu składkami człon-
kowskimi i gromadzeniu funduszy na ten cel przez kilka lat.

Własna siedziba to także zmniejszenie wydatków na rosnący czynsz, 
a sala szkoleniowo-egzaminacyjna umożliwia organizowanie szkoleń, 
prezentacji, spotkań. Do dyspozycji członków Izby oprócz wspomnia-
nej sali (wyposażonej w nagłośnienie, rzutnik multimedialny, ekran, 
tablicę) jest obszerna biblioteka, specjalne stanowisko komputerowe 
z programami i zbiorami prawnymi, normalizacyjnymi, przepisami bu-
dowlanymi, które członkowie mogą sobie bezpłatnie wydrukować.
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Trzymają Państwo w dłoniach okolicznościowy Biuletyn upamięt-
niający X-lecie Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Jubileusz niezwykle ważny, bo to dziesięć lat rozwoju i wspo-
magania budownictwa w naszym województwie, tyleż właśnie 
działań propagowania wiedzy z tego zakresu czy zdobywania 
nowych uprawnień pomocnych w codziennej pracy. To wizytówka 
Izby, która w sposób szczególny zapisuje się na kartach rozwoju 
województwa świętokrzyskiego.
Budownictwo to jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu. Świad-
czy o dynamicznym rozwoju całego kraju, ale również jest wy-
znacznikiem postępu cywilizacyjnego. Państwa praca ma charakter 
szczególny i wymaga niezwykle szerokiej wiedzy i umiejętności, bo-
wiem często właśnie od Was zależy bezpieczeństwo ludzi. 
Jestem pod wrażeniem licznych działań na rzecz podno-
szenia jakości i kwalifikacji szeroko pojętej społeczno-
ści budowlanej. Strategia rozwoju i działalności Izby jest 
tożsama z najwyższymi standardami – wprowadza inno-
wacje, udostępnia praktyczne informacje czy współpracuje  
z administracją rządową, jednostkami samorządowymi, placów-
kami naukowymi.
Jestem głęboko przekonana, że wkładają Państwo olbrzymi wy-
siłek w obowiązki zawodowe, dlatego życzę wszelkiej pomyślno-
ści w codziennej pracy. Składam też gorące podziękowania za 
wytrwałą, trudną do przecenienia pracę.

Bożentyna Pałka-Koruba
Wojewoda Świętokrzyska

Początek przed dziesięciu laty to praca od podstaw?
– W pierwszych latach zajmowaliśmy się tworzeniem struktury or-

ganizacyjnej Izby, utworzeniem biura, pozyskaniem lokalu. Starania 
o siedzibę zakończyły się dopiero w połowie drugiej kadencji, gdy zaku-
piliśmy pomieszczenia obecnie zajmowane, które zapewniły warunki 
do poprawnej obsługi członków Izby. To były spore wydatki, na zakup 
lokalu, wyposażenie techniczne i biurowe. Dzięki jednak oszczędnemu 
gospodarowaniu funduszami, udało się to zrealizować. 

Wszyscy z tzw. grupy inicjatywnej, a później pierwszych wybranych 
władz Izby, uczyliśmy się realizacji idei samorządności zawodowej, 
korzystania z kompetencji. Dużą rolę odegrała w tym procesie Okrę-
gowa Rada pierwszej kadencji, a zwłaszcza prezes Marian Jantura. 

Zmagaliśmy się bowiem w tym czasie 
z oznakami nieufności i rezerwy do 
Izby, ze strony tych, którzy wbrew swej 
woli, musieli być członkami, zgodnie 
z ustawą sejmową.

Start był jednak pomyślny
– Nie mieliśmy problemów z nada-

waniem uprawnień budowlanych, po-
nieważ większość członków komisji 
kwalifikacyjnej miała już doświad-
czenie i uczestniczyła w egzaminach 
prowadzonych poprzednio przez 
Urząd Wojewódzki. Nie zaskoczyło 

nas organizowanie szkoleń dla członków, ponieważ tym zajmowa-
liśmy się w branżowych stowarzyszeniach technicznych. Inne zada-
nia stanowiły dla nas nowość, np. prowadzenie poprzez sąd oraz 
rzecznika postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej członków Izby. Dlatego do dziś osoby zajmujące się 
tymi sprawami, uczestniczą w regularnych szkoleniach dla zdoby-
wania i poszerzania nowych kwalifikacji.

Kolejna czteroletnia kadencja?
– W tym okresie szukaliśmy takich form działalności naszego sa-

morządu, które byłyby zbieżne z oczekiwaniami członków, wyraża-
nymi także w postaci wniosków zjazdowych a także korzystaliśmy 
z doświadczeń innych izb regionalnych. Od 2006 wydajemy Biule-
tyn Świętokrzyski, od 2008 organizujemy spotkania środowiskowo- 
szkoleniowe w poszczególnych powiatach, tak pozytywnie przyjęte 
przez członków. W 2009 otworzyliśmy w Ostrowcu filię biura Izby 
dla członków z powiatów ostrowieckiego i opatowskiego, tam też pro-
wadzimy szkolenia. 

Z intensyfikowaliśmy organizację szkoleń – wzrosła znacząco liczba 
uczestników. W pierwszych latach były to przedsięwzięcia organizowa-
ne głównie przez stowarzyszenia naukowo-techniczne. Ostatnio ciężar 
organizacyjny przejęła Izba. Od 2005 rocznie korzystało ze szkoleń 
900-1100 osób, w minionym roku w 58 szkoleniach, konferencjach i se-
minariach uczestniczyły 1184. Od 2009 kilkudziesięciu członków rocz-
nie korzysta z bezpłatnej prenumeraty czasopisma specjalistycznego. 

Po raz pierwszy w okresie 2009/2010 odbyły się zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze we wszystkich powiatach, dzięki temu wszystkie 
rejony województwa mają swych delegatów na zjazdach, wybrano też 
przedstawicieli do kontaktów z organami Izby.

Sukces Izby
Z Andrzejem Pieniążkiem, prezesem Świętokrzyskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa rozmawia Andrzej Orlicz

dokończenie na stronie IV

RozmoWy

Szanowni Państwo!
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W ubiegłym roku z inicjatywy delegatów ostrowieckich zorganizo-
waliśmy w tym mieście spotkanie z okazji Dnia Budowlanych. Nato-
miast od kilku lat nadaliśmy uroczystą formę wręczaniu uprawnień 
budowlanych, które odbywa się w historycznej sali WDK, z udziałem 
`m.in. posłów i przedstawicieli władz regionu.

Nastał czas stabilizacji …
- Po dziesięciu latach uważamy, że Izba jest dobrze zorganizowana 

i wyposażona, a wszystkie jej organa i komisje funkcjonują poprawnie 
wykorzystując nabyte doświadczenia. Dlatego chcemy utrwalać przy-
jęte wcześniej formy działalności, doskonalić niektóre z nich uwzględ-
niając uwagi i spostrzeżenia z ich realizacji. Będziemy czynić starania, 
by największą część działalności skierować na rzecz członków, zapew-
niając im możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostęp do 
norm i aktów prawnych, warunki do samokształcenia poprzez czaso-
pisma specjalistyczne, wszelką pomoc prawną, a także finansową, jeśli 
jest potrzebna.

Dążymy, by działalność Izby i jej struktury były przejrzyste, a to co 
robimy uczciwe i czytelne dla członków. Chcemy, by każdy członek sa-
morząd zawodowy traktował jak swój. Oczekujemy równocześnie, aby 
uwagi krytyczne były zgłaszane otwarcie, miały swojego autora i były 
uczciwe i uzasadnione. By można było o nich dyskutować, a wnioski 
zmierzały do uzyskiwania z działalności Izby jak największych korzy-
ści dla członków.

Były niepowodzenia?
- Nie doprowadziliśmy do uchwalenia nowego prawa budowla-

nego, spójnego jednolitego i czytelnego. Wykazaliśmy ogromne zaan-
gażowanie w konsultowanie projektu takiego prawa autorstwa min. 
Olgierda Dziekońskiego, przekazując tylko z naszej Izby 42 wnioski 
i propozycje. Opiniowaliśmy również projekt ustawy zgłoszonej przez 
sejmową komisję „Przyjazne państwo”, do którego zgłosiliśmy 9 istot-
nych wniosków. Poszło to na marne.

Nie udało się dokonać zmian w obecnym prawie, aby uprawnienia 
w pełnym zakresie do wykonawstwa przyznać inżynierom, a w ogra-
niczonym zakresie technikom. Wielokrotne wystąpienia Polskiej Izby, 
także wspólnie z PZITB, nie przyniosły oczekiwanych efektów 

Boli nas spadek zainteresowania stowarzyszeń naukowo- technicz-

nych organizowaniem szkoleń, mimo że koszty tych przedsięwzięć po-
nosi Izba. W minionym roku 63 proc. imprez szkoleniowych zostało 
zorganizowanych przez Izbę. Przy takiej tendencji będziemy zmuszeni 
do przygotowania biura Izby na przyjęcie zwiększonych obowiązków 
w tym zakresie, przy współpracy ze stowarzyszeniami, które wyrażą 
taką wole.

Nie mamy pewności czy nasz samorząd zawodowy będzie funk-
cjonował w dotychczasowej formie. Już po kilku latach od powołania 
Polskiej Izby pojawił się poselski projekt zmierzający do zlikwidowa-
nia obligatoryjnej przynależności do izb. W każdej nowej kadencji par-
lamentarnej, pojawiają się podobne wnioski, sugerujące likwidację izb 
budowlanych i przejęcia części zadań ponownie przez administracje 
państwową.

Pomysły te wymierzone są przeciwko idei samorządu zawodowe-
go. Także przeciwko członkom, którzy tylko z tytułu indywidualnego 
ustawowego ubezpieczenia OC, prawdopodobnie kilkanaście razy 
wyższego od obecnego ubezpieczenia zbiorowego, a kilka razy wyższe-
go od rocznej składki członkowskiej, mogą ponieść tego koszty.

Mam nadzieję, że obecni posłowie będą bronić dotychczasowej 
formuły. Tym bardziej, że niektórzy parlamentarzyści mieli możli-
wość w kontaktach z Izbą, poznać działalność samorządu budowla-
nych, przekonać się o korzyściach takiego rozwiązania dla polskiego 
budownictwa, a szczególnie otwartości izb budowlanych na nowych 
członków, o czym wspominali ostatnio posłowie podczas wręczania 
uprawnień budowlanych.

Z okazji jubileuszu …
-Stwierdzam z satysfakcją, że funkcjonowanie Świętokrzyskiej 

Izby jest ogromnym sukcesem jej organów, wszystkich komisji i biura. 
Wyodrębniła się liczna grupa, głównie członków organów Izby, którym 
idea samorządu zawodowego jest bliska, którzy pracy w strukturach 
Izby poświęcają sporo czasu, bardzo często kosztem swoich obowiąz-
ków zawodowych.

Wszystkim gorąco dziękuję - członkom Okręgowej Rady, Komisji 
Kwalifikacyjnej, Sądu, Rzecznikom, Komisji Rewizyjnej, członkom 
komisji i zespołów problemowych, jak również pracownikom biura 
oraz delegatom na zjazdy okręgowe.

Życzę okazji do świętowania kolejnych jubileuszów Izby.

dokończenie ze str. III

Od nas zależy Rekordy frekwencji
W dziesięcioleciu Izby były spotkania szkoleniowe o „rekordowej” 

frekwencji. Paweł Ziemski z GUNB mówił o prawie budowlanym, któ-
rego słuchało 96 osób w 2003. Podobny temat w Starachowicach (2004) 
przedstawiony przez Dorotę Lipińską, Urszulę Markowską i Kazimierza 
Nowaka ze ŚUW - zainteresował 128 osób. Ten sam temat w Ostrowcu 
(2004) przy tych samych prelegentach wysłuchało 119 budowlanych. 
Trzy spotkania o zamówieniach publicznych gromadziły po 35-45 słu-
chaczy. O ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w Kielcach (2004), D. Lipińska 
mówiła do 70 osób.

W minionym roku 1184 
osoby uczestniczyły w 58 szko-
leniach. Drugim takim obfitym 
rokiem był 2007, w którym 
w 33 imprezach udział wzięło 
1048 osób. W latach 2008-
2010, rocznie korzystało z tej 
formy pomocy Izby, ponad 900 
członków. 

Izbę – jako samorząd zawodowy 
– tworzą członkowie, to dla nich ona 
funkcjonuje, to oni decydują o for-
mach  działalności. Wybierają i są wy-
bierani do gremiów kierujących Izbą. 
Niektórzy pracownicy biura też mają 
uprawnienia budowlane.

Wszyscy członkowie poprzez 
swych delegatów na zjazd okręgowy, 
wybieranych jak ostatnio na spotka-
niach w powiatach, czy zjazd Polskiej 
Izby, a także przez funkcyjnych za-
siadających w organach i komisjach problemowych, mają możliwość 
wpływania na działalność Izby oraz realizacji wniosków, w sprawach 
i zjawiskach utrudniających wypełnianie funkcji technicznych w bu-
downictwie, a poprzez Polska Izbę, występowanie do ministerstwa lub 
parlamentu z postulatami legislacyjnymi.

(Fragment dyskusji podczas wizyty w siedzibie Izby w Kielcach w paź-
dzierniku 2011 prezesa PIIB Andrzeja R. Dobruckiego.)
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Podnoszenie kwalifikacji
Szanowne Koleżanki i Koledzy 

Mija 10 lat istnienia samorządów zawodowych. Nasze samo-
rządy okręgowe – Świętokrzyska Izba Inżynierów Budownictwa 
i Świętokrzyska Izba Architektów mogą podsumować ten czas 
jako czas intensywnej pracy, pracy na rzecz jakości naszego za-
wodu. Pierwsza kadencja i pierwsze lata istnienia samorządów 
to okres tworzenia struktur, organizacji biura, wypracowywania 
procedur i zasad postępowania. Niewątpliwie jednym z najwięk-
szych wyzwań tego okresu było przejęcie przez Izby obowiązków 
nadawania uprawnień budowlanych. Kolejne lata działalności 
Rad naszych Izb to praca na rzecz uproszczenia procedur i uła-
twień w obsłudze administracyjnej dla naszych członków – wpro-
wadzenie cyfryzacji zaświadczeń, opłat, zawierania polis ubez-
pieczeniowych. Jednocześnie nasze izby prowadziły działania na 
rzecz podniesienia kwalifikacji członków i jakości wykonywania 
zawodu poprzez organizowanie szkoleń, wykładów, zachęcanie 
do udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju i za 
granicą. 

Z ogromną przyjemnością i osobistą satysfakcją muszę stwierdzić, 
że współpraca naszych okręgowych izb - Izby Inżynierów i Izby Ar-
chitektów przebiegała przez ostatnie 10 lat bardzo dobrze, a w ostat-
nim okresie jest coraz bardziej intensywna i wymierna. Służą temu 
wspólne spotkania i działania zarządów izb, ale także oferta moż-
liwości udziału w szkoleniach złożona członkom Izby Architektów 
przez Przewodniczącego Izby Inżynierów. Jest to dla nas, członków 
Izby Architektów ważna deklaracja, zwłaszcza, że nasza Izba Okrę-
gowa jest nieliczna i możliwości organizowania szkoleń m.in. z tego 
powodu są ograniczone.

Myślę, że najlepszym podsumowaniem 10 lat pracy samorzą-
dów zawodowych Inżynierów i Architektów są inwestycje i obiekty 
zaprojektowane i zrealizowane na terenie naszego województwa. 
W tym ostatnim okresie powstało w Kielcach i regionie wiele budyn-
ków, obiektów sportowych, kulturalnych, budynków użyteczności 
publicznej, budynków przemysłowych i obiektów infrastruktury 
technicznej. 

Przy tej okazji warto powiedzieć kilka słów o przyszłości naszych 
samorządów i naszego zawodu. Zgodnie z zapowiedziami polity-
ków już niebawem możemy spodziewać się istotnych zmian w pra-
wie budowlanym i procedurach administracyjnych. Jeśli zapowiedzi 
i wstępne plany Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej się potwierdzą, już w tym roku czeka nas wprowadzenie 
zupełnie nowego aktu prawnego – Kodeksu Budowlanego, zastępu-
jącego m.in. obecnie obowiązujące Prawo Budowlane, Ustawę o pla-
nowaniu przestrzennym, Ustawę w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz 
kilka innych aktów procesu budowlanego. Podnoszenie kwalifikacji 
to zadanie na najbliższą przyszłość. Niezależnie od zmian prawa 
budowlanego, działalność naszych samorządów musi się skupić na 
szkoleniach permanentnych dla naszych członków. O podnoszeniu 
kwalifikacji Architektów i Inżynierów mówią już nie tylko organiza-
cje europejskie, ale także inwestorzy, organy administracji państwo-
wej, a ostatnio także ubezpieczyciele. 

Z okazji 10-tej rocznicy powstania samorządów zawodowych 
życzę Radzie Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa i wszystkim jej członkom owocnej i satysfakcjonującej pracy. 
Mam nadzieję, że planowane i wprowadzane unormowania prawne 
wpłyną korzystnie na komfort naszej pracy, a nasze organizacje będą 
w tej sprawie mówić jednym głosem.

Włodzimierz Tracz
Przewodniczący Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów.

Rzetelnie
– Z budowlanymi miałam kontakt podczas egzaminów na 

uprawnienia. Byłam powoływana do obsługi prawnej komisji egza-
minacyjnej dwa razy w roku. Początkowo komisji przewodniczył 
Mieczysław Gębski, dyrektor wydziału urbanistyki i architektury, 
wzorowy urzędnik, specjalista wysokiej klasy. Później komisją kie-
rowała Dorota Lipińska, też dyrektor wspomnianego wydziału 
i również znakomita urzędniczka. Z zawodu inżynier elektryk, ma-
jąca uprawnienia – wspomina Maria Szydłowska dyrektor generalna 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

W tamtych latach egzaminy ustne były organizowane w dużej sali 
konferencyjnej nr 13 - mimo feralnego numeru przynosiła szczęście 
zdającym - na parterze okrąglaka. Jednocześnie funkcjonowały trzy 
lub cztery komisje w narożnikach tej sali dla szybszego przeprowadze-
nia egzaminów. 

– Jak pamiętam komisja była bardzo rzetelna, nie przepuszczała 
osób, które nie przedstawiły wystarczającej wiedzy na egzaminie. Nie 
raz widziałam łzy u delikwentów, którzy musieli powtarzać egzamin. 
We wspomnianych „podkomisjach” były co najmniej trzy osoby, z po-
szczególnych branż budownictwa. Każdy z członków komisji miał trzy 
pytania, z których adepci losowali. Zestawy pytań przygotowywali po-
szczególni członkowie komisji. Po zakończeniu odpowiedzi, podkomisja 
dyskutowała o zdającym, było też wewnętrzne głosowanie nad końcową 
oceną. Nie przypominam sobie, by składano odwołania lub reklamacje.

dokończenie na stronie XI
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Komisja kwalifikacyjna
Po przejęciu nadawania uprawnień od Urzędu Wojewódzkiego, 

postępowanie kwalifikacyjne według nowych zasad, wprowadzonych 
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa sprawiło pewne proble-
my kandydatom w przygotowaniu się do wymagań na egzaminie. 
W pierwszej sesji w 2003 uprawnienia uzyskało 20 osób, a w drugiej 
36 osób. W następnych latach sytuacja znacznej poprawiła i w 2004 r 
uprawnienia budowlane uzyskało już 186 osób. 

W minionych dziesięciu latach w 18 sesjach egzaminacyjnych, 
uprawnienia budowlane uzyskało 1312 osób, co stanowi 85 proc. 
przystępujących do egzaminu pisemnego. 

Komisja kwalifikacyjna systematycznie zwiększała ilości pytań 
dotyczących wiedzy kandydatów z zakresu odbytej praktyki jak i prak-
tycznego przygotowania do zawodu. Wymaga to innego przygotowa-
nia się kandydatów do egzaminu.

W latach 2003-2007 nastąpiło szereg nowelizacji prawa budow-
lanego i przepisów wykonawczych. W ich wyniku od 2006 do kom-
petencji kieleckiej komisji doszło nadawanie uprawnień w specjalno-
ściach kolejowej, telekomunikacyjnej i wyburzeniowej. Jednocześnie 
utracili możliwość uzyskiwania uprawnień budowlanych technicy 
budownictwa, a inżynierowie mający wykształcenie zawodowe (bez 
mgr) mogą otrzymywać uprawnienia w ograniczonym zakresie. 

W całym dziesięcioleciu komisja kwalifikacyjna rozpatrywała rów-
nież wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Tytuł ten 
otrzymało 23 członków naszej Izby.

W działalności komisji kwalifikacyjnej wiele czasu zajmują zagad-
nienia interpretacji zakresu uprawnień z różnych okresów funkcjono-
wania prawa budowlanego, począwszy od 1928.

Wielokrotne zmiany przepisów powodują, że zarówno członkowie 
Izby jak i organy administracji architektoniczno-budowlanej mają pro-
blemy z właściwą interpretacją. Szczególnie w odniesieniu do sporzą-
dzania konkretnych projektów budowlanych lub kierowania określoną 
budową. Podejmowane decyzje w istotny sposób pomagają członkom 
Izby w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie. Corocznie komisja rozpatruje od 80 do 120 takich wniosków.

Komisja rewizyjna
Komisja rewizyjna kontroluje działalność statutową, finansową 

i gospodarczą Izby. Sprawozdania ze swej pracy składa okręgowemu 
zjazdowi oraz swojemu organowi nadzorującemu, jakim jest krajowa 
komisja rewizyjna. Kontrola działalności statutowej Izby polega na ba-
daniu czy są przestrzegane i realizowane przez wszystkie organy izby 
przepisy ustawy (powołującej samorządy zawodowe), statutu i uchwał 
podjętych na zjazdach okręgowych.

Działalność finansowa podlega kontroli poprzez badanie wyko-
nania uchwał finansowych zjazdu, badaniu ksiąg, rejestrów i innych 
dokumentów księgowych, a także przez analizę spraw finansowych 
prowadzonych przez okręgowa radę. Na wniosek Prezydium Rady, 
komisja opiniowała zamierzenia finansowe i gospodarcze Izby. 

Komisja korzystała z pomocy prawników a w przypadku badania 
bilansu również z pomocy biegłego księgowego. 

Przez wszystkie lata swojej działalności komisja aprobowała 
w swoich sprawozdaniach realizację prac organów Izby występując 
z wnioskami o udzielenie kierownictwu absolutorium oraz przyjęcie 
sprawozdań z wykonania budżetu. We wszystkich przypadkach zjazdy 
akceptowały propozycje komisji..

Praktyka i przepisy
– Poziom wiedzy zdających ? Podczas egzaminów w UW, zada-

waliśmy pytania z książek praktyk, a losowane były pytania z norm. 
W ten sposób ocenialiśmy faktycznie stopień wiedzy praktycznej – 
wspomina Andrzej Pawelec. 

– Po przejęciu przez Izbę, stworzono bazę pytań egzaminacyj-
nych, w której znalazły się zagadnienia z prawa budowlanego, admi-
nistracyjnego, o zamówieniach publicznych i inne akty prawne zwią-
zane z budownictwem. Wprawdzie znajomość prawa jest potrzebna, 
ale moim zdaniem zbyt daleko poszły wymagania znajomości prze-
pisów. Jednym z tego skutków był pierwszy egzamin w 2003, który 
zaliczyło 22 proc. zdających. 

– Zmiana struktury pytań, wprowadzone dość drastyczne wy-
magania znajomości przepisów prawnych, kandydaci nie byli na to 
przygotowani. Później stopniowo przesuwano uwagę z zagadnień teo-
retycznych na pytania praktyczne. Dziś połowa pytań dotyczy wiedzy 
praktycznej sprawdzanej na podstawie ksiązki praktyk.

– Co dalej? Muszą być pytania na egzaminie ustnym z najważ-
niejszych postanowień prawa budowlanego, z warunków technicz-
nych poszczególnych specjalności, znaczną cześć – może jak obecnie 
– połowę powinny stanowić zagadnienia z wiedzy praktycznej. Cią-
gle jeszcze w testach przewagę stanowią pytania z przepisów praw-
nych. Działa już dwa lata zespół w PIIB, który po każdej sesji zbiera 
uwagi i modyfikuje pytania testowe przed następnymi egzaminami. 
Krajowa komisja kwalifikacyjna nadal uważa, że test ma być egza-
minem wiedzy teoretycznej i prawnej, a ustny ma sprawdzić znajo-
mość praktyczną budownictwa.

– Wyniki ostatniej sesji egzaminacyjnej wskazują, że kandydaci 
są dobrze przygotowani do samodzielnej pracy, jeśli zdawalność wy-
nosi osiemdziesiąt kilka procent.

Andrzej Pawelec, absolwent komunikacji (koleje, komunikacja miejska, 
drogi i mosty) na Politechnice Gdańskiej, znany bardziej jako drogo-
wiec, który przepracował 42 lata właśnie w firmach i instytucjach zwią-
zanych z drogownictwem. Ma uprawnienia bez ograniczeń do projekto-
wania i kierowania w zakresie dróg. Członek naszej Izby, obecnie szef 
komisji kwalifikacyjnej.
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Sąd dyscyplinarny
Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu odpo-

wiedzialności zawodowej określonej w ustawie prawo budowlane 
oraz sprawy dyscyplinarne członków izby wniesione przez rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej lub radę izby. 

Od początku działalności sąd rozpatrzył 11 spraw w trybie odpo-
wiedzialności zawodowej oraz 3 sprawy w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. Działalność sądu była dwukrotnie kontrolowana przez 
krajowy sąd dyscyplinarny w listopadzie 2009 oraz listopadzie 2011.

Z przykładów - obwinionym był członek naszej izby, który pełniąc 
funkcję kierownika budowy uległ namowom inwestora i dokonał 
istotnych odstępstw od projektu budowlanego. Inna sprawa dotyczyła 
sfałszowania uprawnień budowlanych przez członka naszej izby. 

Rzecznicy
Odpowiedzialność dyscyplinarna, zgodnie z ustawą o samorzą-

dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urba-
nistów, polega na zawinionym naruszeniu obowiązków. Członek Izby 
jest zobowiązany: przy wykonywaniu czynności zawodowych prze-
strzegać przepisów oraz zasad wiedzy technicznej lub urbanistycznej, 
przestrzegać zasad etyki zawodowej, stosować się do uchwał organów 
izby, regularnie opłacać składki członkowskie.

Natomiast odpowiedzialności zawodowej podlegają osoby wyko-
nujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które: zosta-
ły ukarane w związku z wykonywaniem tych funkcji, wskutek rażących 
błędów lub zaniedbań, spowodowały zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska albo znaczne szkody 
materialne; nie wypełniają lub spełniają niedbale swoje obowiązki; 
uchylają się od podjęcia nadzoru autorskiego lub wykonują niedbale 
obowiązki wynikające z tego nadzoru. 

W okresie dziesięciolecia działalności do okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej wpływało rocznie około 10 – 12 róż-
nych spraw. Najwięcej (ponad 70proc.) z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej - dotyczących pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
kierownika budowy, zwłaszcza na budowach domów jednorodzin-
nych, na których często występuje konflikt pomiędzy inwestorem 
i kierownikiem budowy, jak również dotyczących interpretacji nie-
istotnych odstępstw od pozwolenia na budowę. 

Były też skargi na czynności rzeczoznawców budowlanych oraz 
członków Izby pełniących funkcje biegłych sądowych. Sprawy te jed-
nak nie należą do kompetencji Izby, lecz do sądów powszechnych, któ-
re powołują konkretnego biegłego. 

Większość spraw udaje się załatwić polubownie lub wyjaśnić pod-
czas postępowania przygotowawczego. Do sądu dyscyplinarnego kie-
rowanych jest niewiele spraw, 1 – 2 rocznie.

Czym jest Izba ?
Polska Izba Inżynierów Budownictwa - jako samorząd zawodowy 

– powstała na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 o samorządach zawo-
dowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. 

Izba realizuje zadania powierzone jej przez państwo, m.in. sprawuje 
nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu oraz nadaje uprawnie-
nia budowlane i tytuły rzeczoznawcy budowlanego.

Funkcje te zostały przejęte w 2002 roku przez izby regionalne od 
urzędów wojewódzkich, bez funduszy, lokali i koniecznego do działa-
nia oprzyrządowania. Koszty wykonywania zadań publicznych wyni-
kających z ustawy jak i szkolenia, pomocy prawnej i działalności socjal-
nej, są pokrywane ze składek członkowskich.

Samorządy zawodów zaufania publicznego – a takim jest Izba – są 
koniecznością w demokratycznym państwie. To drugi z trzech filarów 
– obok samorządów terytorialnych oraz izb rolniczych – na których 
powinna opiera się samorządność w Polsce. Samorządy zawodowe są 
jednym z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego.

Od lat zawód inżyniera i budowlańca cieszył się poważaniem 
w społeczeństwie. Już w latach trzydziestych minionego wieku, miał 
powstać samorząd inżynierów budowlanych, uważano bowiem wów-
czas, że niektóre zawody mogą same oddziaływać na jakość i rzetel-
ność wykonywania profesji. Obecnie aż 65 proc. Polaków obdarza 
inżyniera szacunkiem.

Jednym z ważniejszych osiągnięć samorządu PIIB było ujedno-
licenie w kraju zasad przeprowadzania egzaminów na uprawnienia 
budowlane. Odbywają się one we wszystkich województwach w tym 
samym terminie i mają jedną bazę pytań testu pisemnego.

Uprawnienia od 84 lat
Samorządy zawodowe jak i uprawnienia budowlane nie są nowo-

ścią ani wymysłem ostatnich lat, jak niektórzy próbują tłumaczyć funk-
cjonowanie izby budowlanych. 

84 lat temu, 16 lutego 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki pod-
pisał rozporządzenie o prawie budowlanym. W nim zawarto nowe 
brzmienie – uprawnienia budowlane, umożliwiające pełnienie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

Pojęcie funkcji technicznych w budownictwie określono 51 
lat temu, samodzielne funkcje techniczne sprecyzowano 37 lat 
temu. 

Rozporządzenie pre-
zydenta I. Mościckiego 
było kontynuowaniem 
– jak pisze Andrzej Brat-
kowski – przepisów 
o …”koncesjonowaniu 
zawodów budowlanych 
obowiązujących w Galicyi 
i Lodomeryi z Wielkim 
Księstwem Krakowskim 
i w krajach skupionych 
w Cesarstwie Austro – 
Węgierskim”.

Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski podczas pobytu w Kielcach w 2008, 
złożył wizytę wojewodzie świętokrzyskiej, Bożentynie Pałka-Korubie.
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Komisja rewizyjna
2002 – 2006
Danuta Jamrozik – przewodnicząca 
Ryszard Wojton – wiceprzewodniczący
Małgorzata Sławińska – sekretarz
Ewa Maruszak
Halina Rojek 

2006-2010
Danuta Jamrozik – przewodnicząca
Małgorzata Sławińska – wiceprzewodnicząca
Halina Rojek – sekretarz
Józef Kuleszyński
Ewa Maruszak 

2010-2014
Zbigniew Dusza – przewodniczący
Małgorzata Sławińska – wiceprzewodnicząca
Halina Rojek – sekretarz
Ewa Maruszak
Andrzej Pawłowski

Świadczenia  
dla członków
Przegląd potencjalnych świadczeń 
samorządu zawodowego.

Szkolenia . Członek Izby ma prawo 
bez opłat korzystać ze wszystkich spo-
tkań szkoleniowych, zgłaszać tematykę, 
oceniać ich organizacje i przebieg. Każdy 
członek może otrzymać raz na dwa lata do-
finansowanie na udział w konferencji lub 
seminarium. 

Ubezpieczenia . Są obowiązkowe dla 
osób świadczących usługi w ramach upra-
wiania zawodu zaufania publicznego, co 
wynika z dyrektyw Unii Europejskiej. Gru-
powy charakter ubezpieczeń obejmujący 
wszystkich członków samorządu w kraju, 
pozwala wynegocjować warunki, dzięki 
którym odpłatność członków jest bardzo 
korzystna. W przypadku indywidualnych 
ubezpieczeń wnoszone opłaty byłyby wie-
lokrotnie wyższe od obecnych.

Prasa . Członkowie otrzymują mie-
sięcznik „Inżynier Budownictwa” i kwar-
talnik „Biuletyn Świętokrzyski”. Redakcje 
oczekują na listy, maile od członków w spra-
wach utrudniających wypełnianie obowiąz-
ków zawodowych lub propozycji tematycz-
nych oczekiwanych publikacji.

Pisma fachowa . Wszyscy członkowie 
mają prawo do bezpłatnej prenumeraty jed-
nego wybranego czasopisma specjalistycz-
nego. Pozostaje jedynie wypełnić ankietę 
i przesłać ją do biura Izby.

Porady prawne . Członkowie Izby, 
którzy znaleźli się w trudnej zawodowo sy-
tuacji mogą skorzystać z prawnej porady. 
Wystarczy skontaktować się z biurem Izby, 
dla wyznaczenia terminu spotkania z praw-
nikiem. 

Porady zawodowe . Izba dysponu-
je specjalistami wszystkich branż, którzy 
mogą doradzać i pomagać w wyjaśnieniu 
i rozstrzygnięciu wielu sporów. Należy 
skontaktować się z biurem lub skorzystać 
z dyżurów członków kierownictwa Izby.

Biblioteka i czytelnia. Dostępne są 
we wtorki w godzinach 10-16

Stanowisko komputerowe. Do za-
poznania się z przepisami, normami, i wy-
drukowania bezpłatnego – czynne jest co-
dziennie w godzinach pracy biura.

Pomoc koleżeńska. Członek, któ-
ry znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, 
może uzyskać zapomogę po złożeniu w biu-
rze Izby stosownego podania.

Okręgowa Rada
2002 – 2006 
Prezydium
Marian Jantura przewodniczący
Andrzej Pieniążek wiceprzewodniczący
Wojciech Płaza wiceprzewodniczący
Wojciech Sierak wiceprzewodniczący
Andrzej Pawelec sekretarz
Zbigniew Dusza skarbnik
Ewa Banaczkowska członkowie
Adam Wawrzkiewicz 

Członkowie OR
Jerzy Adamski
Edward Barański
Jacek Bojarowicz
Julian Kołosowski
Tomasz Marcinowski
Jacek Szostak
Stanisław Zieliński

2006 – 2010
Prezydium
Marian Jantura przew. do IV 2008 
Andrzej Pieniążek przew. od IV 2008
Andrzej Pieniążek wiceprzew. do IV 2008
Wojciech Płaza wiceprzewodniczący
Tomasz Marcinowski wiceprzew. od VI 2008
Andrzej Pawelec sekretarz
Zbigniew Dusza skarbnik
Julian Kołosowski członkowie 
Tomasz Marcinowski
Tomasz Mierzwa
Wojciech Sierak 

Członkowie OR
Ewa Banaczkowska 
Wojciech Błaszczyk
Wiesława Czech – Morawska
Zbigniew Grabarczyk †
Ewa Hajduk
Józef Kręcisz 
Włodzimierz Olszewski
Jerzy Wójcicki 
Stanisław Zieliński 
Franciszek Żurawski

2010 – 2014
Prezydium 
Andrzej Pieniążek przewodniczący 
Tomasz Marcinowski wiceprzewodniczący
Wojciech Płaza wiceprzewodniczący 
Elżbieta Chociaj sekretarz
Danuta Jamrozik – Szymkiewcz skarbnik
Julian Kołosowski członkowie
Tomasz Mierzwa 
Wojciech Sierak 

Członkowie OR
Bolesław Balcerek 
Ewa Banaczkowska 
Jacek Bojarowicz 
Wiesława Czech – Morawska 
Tadeusz Dworak 
Ewa Hajduk
Andrzej Janicki
Ryszard Piotrowski
Jerzy Wójcicki †
Dariusz Wróbel 
Stanisław Zieliński 
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Sąd dyscyplinarny
2002 – 2006
Jan Krzanowski – przewodniczący 
Anna Dębakowska – sekretarz
Jan Gąsior – członkowie
Ryszard Górecki 
Feliks Nowek
Marian Skawiński
Wiesława Wojciechowska 

2006-2010
Jan Krzanowski przew. do V 2006 †
Jan Gąsior – p.o. przew. do IV 2007
Jan Gąsior – przew. od IV 2007
Ryszard Górecki – wiceprzewodniczący
Dariusz Adamek – sekretarz
Grzegorz Adamus – członkowie
Edward Biały 
Feliks Nowek †
Bożena Niwińska
Teodora Przysucha 
Ewa Skiba
Jacek Ślusarczyk od IV 2007
Bożena Wieżel 

2010-2014
Jan Gąsior – przewodniczący
Ryszard Górecki – wiceprzewodniczący
Dariusz Adamek – sekretarz
Grzegorz Adamus – członkowie 
Edward Biały 
Bożena Niwińska
Ewa Skiba 
Jacek Ślusarczyk
Bożena Wieżel

Rzecznicy 
2002-2006
Zbigniew Major – koordynator 
Michał Łapiński
Elżbieta Radzisz 

2006-2010
Zbigniew Major – koordynator 
Tadeusz Adamiec 
Michał Łapiński 
Teresa Świeboda
Grzegorz Świt
Jerzy Wrona

2010-2014
Michał Łapiński – koordynator
Jerzy Adamski
Zbigniew Major
Teresa Świeboda
Grzegorz Świt
Jerzy Wrona

Komisja kwalifikacyjna
2002-2006
Stefan Szałkowski – przewodniczący 
Józef Piwko – wiceprzewodniczący 
Wiesław Nowak – sekretarz
Roman Deska – członkowie 
Marian Dolipski 
Stanisław Grudzień 
Mieczysław Kasprzyk
Zdzisław Kozera
Włodzimierz Olszewski 
Andrzej Pająk
Edmund Pieniążek
Krzysztof Strzelczyk 
Zdzisław Szyszkowski
2006-2010
Stefan Szałkowski – przewodniczący
Józef Piwko – wiceprzewodniczący
Edmund Pieniążek – sekretarz
Bolesław Balcerek – członkowie 
Antoni Bilski 
Elżbieta Chociaj
Roman Deska 
Marian Dolipski
Zenon Kubicki 
Barbara Kieres
Zdzisław Kozera
Stanisław Rozin
2010-2014
Andrzej Pawelec – przewodniczący
Stefan Szałkowski – wiceprzewodniczący
Józef Piwko – wiceprzewodniczący
Edmund Pieniążek – sekretarz
Antoni Bilski
Monika Czekaj
Marian Dolipski
Zdzisław Kozera
Zenon Kubicki
Stanisław Rozin
Zygmunt Zimny

Delegaci na Zjazd PIIB 
2002-2006
Marian Jantura, Michał Łapiński, Andrzej 
Pawelec, Wojciech Płaza, Marian Skawiński, 
Ewa Skiba, Stanisław Zieliński

2006-2010
Jacek Bojarowicz, Danuta Jamrozik, Marian 
Jantura, Andrzej Pawelec, Wojciech Płaza, 
Stefan Szałkowski, Stanisław Zieliński

2010 -2014
Bolesław Balcerek, Tadeusz Durak, Michał 
Łapiński, Andrzej Pawelec, Andrzej Pienią-
żek, Wojciech Płaza, Stefan Szałkowski 

W organach PIIB
2002-2006
Marian Jantura – Krajowa Rada, Stanisław 
Zieliński – Krajowa Rada, Wojciech Płaza 
– komisja kwalifikacyjna, Michał Łapiński 
– sąd krajowy, Jerzy Wójcicki – sąd krajowy, 
Andrzej Pawelec – komisja prawno-regula-
minowa, Zbigniew Kozikowski – komisja ds. 
doskonalenia zawodowego i szkoleń
2006-2010
Marian Jantura – Rada Krajowa, Stanisław 
Zieliński – Krajowa Rada, Andrzej Pieniążek 
– komisja rewizyjna, Wojciech Płaza – prezy-
dium komisji kwalifikacyjnej, Michał Łapiń-
ski – sąd krajowy, Andrzej Pawelec – komisja 
prawno-regulaminowa
2010-2014
Tomasz Marcinowski – Rada Krajowa, Andrzej 
Pieniążek – Rada Krajowa, Tadeusz Durak – 
przewodniczący komisji rewizyjnej, Wojciech 
Płaza – komisja kwalifikacyjna, Michał Łapiń-
ski – sąd krajowy, Jacek Bojarowicz – komisja 
prawno-regulaminowa, Wojciech Sierak – ko-
misja ustawicznego doskonalenia zawodowe-
go, Stanisław Zieliński – komisja wnioskowa.

Wspólnie o trudnych 
sprawach
Świętokrzyska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa

W imieniu Krajowej Rady Polskiej Izby 
Urbanistów oraz wszystkich członków na-
szej Izby składam serdeczne życzenia z oka-
zji X-ej rocznicy powstania Świętokrzyskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Rozpoczęliśmy tworzenie naszych Izb nie 
posiadając doświadczenia w kształtowaniu 
zupełnie nowego bytu – samorządu zawo-
dowego. Ramy prawne (poza które nie mo-
gliśmy wszak wykraczać) zostały określone 
w ustawie. Pracowaliśmy ze świadomością że 
powstaje coś, czego było nam brak. Pracowa-
liśmy społecznie, poświęcając czas i siły z prze-
konaniem, że nareszcie sami będziemy mogli 
wywierać znaczący wpływ na kształtowanie 
przestrzeni, jakość obiektów i co najważniej-
sze, kształtować młodych adeptów uczelni 
wkraczających w życie zawodowe, podno-
sić poziom zawodowy naszych członków 
i ich etykę zawodową. Mieliśmy poczucie, że 
współtworzymy nową tradycję - a może raczej 
powracamy do tradycji tkwiącej korzeniami 
w ruchach zawodowych Polski i Europy.

Niestety, nie wszystkie nasze oczekiwa-
nia się spełniły. Polityka bezlitośnie odcisnęła 

dokończenie na str. X
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swoje piętno na całokształcie życia społecz-
nego i ekonomicznego w Polsce. Musieliśmy 
podjąć walkę o zachowanie zasad dobrych 
praktyk.

Bardzo szybko zorientowaliśmy się, że 
jedyną drogą która może doprowadzić do 
sukcesu jest współdziałanie Izb. Doskona-
łym tego przykładem były działania podjęte 
w ramach porozumienia B-8. Wielokrotnie 
skutecznie zastopowaliśmy ewidentne „kno-
ty” legislacyjne. Obecnie współpraca między 
Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Pol-
ską Izbą Urbanistów kształtuje się wyjątko-
wo dobrze i skupia się na kilku kluczowych, 
wspólnych dla obu Izb zagadnieniach, do 
których należą m.in. pilna potrzeba nowe-
lizacji ustawy prawo o zamówieniach pu-
blicznych, nowelizacja prawa budowlanego.

Pragnę tu podkreślić wyjątkowo dobrą 
i efektywną współpracę z prezesem PIIB, 
Andrzejem Rochem Dobruckim. Dzięki jego 
zaangażowaniu udało się odsunąć „widmo” 
deregulacji grożące naszym zawodom. Rów-
nież bardzo wysoko cenię wspólne wypraco-
wywanie zasad nowelizacji ustawy prawo 
o zamówieniach publicznych.

Serdecznie pozdrawiam członków Rady 
Okręgowej ŚOIIB i wszystkich członków 
Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Składam Wam serdeczne 
życzenia dalszej owocnej pracy dla dobra 
naszego kraju, wielu sukcesów zawodo-
wych i szczęścia w życiu osobistym.

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby 
Urbanistów

Jacek Sztechman

Odznaki honorowe PIIB 
Złote
Danuta Jamrozik-Szymkiewicz
Marian Jantura
Michał Łapiński
Zbigniew Major
Andrzej Pawelec 
Andrzej Pieniążek
Edmund Pieniążek
Wojciech Płaza
Wojciech Sierak
Marian Skawiński 
Stefan Szałkowski
Jerzy Wójcicki 
Stanisław Zieliński 
Srebrne 
Dariusz Adamek
Grzegorz Adamus
Bolesław Balcerek
Ewa Banaczkowska
Edward Biały
Antoni Bilski
Jacek Bojarowicz
Ewa Chajduk
Elżbieta Chociaj
Wiesława Czech – Morawska
Monika  Czekaj
Roman Deska
Marian Dolipski
Tadeusz Durak 
Zbigniew Dusza
Jan Gąsior
Ryszard Górecki
Danuta Jamrozik – Szymkiewicz
Julian Kołosowski
Zdzisław Kozera
Zenon Kubicki
Michał Łapiński 
Zbigniew Major
Tomasz Marcinowski
Ewa Maruszak
Tomasz Mierzwa
Bożena Nowińska
Włodzimierz Olszewski
Andrzej Pieniążek
Edmund Pieniążek
Józef Piwko 
Wojciech Płaza
Halina Rojek 
Stanisław Rozin
Wojciech Sierak 
Ewa  Skiba
Małgorzata Sławińska
Wiesława Sobańska 
Stefan Szałkowski 
Teresa Świeboda
Grzegorz Świt
Jerzy Wrona
Stanisław Zieliński 
Zygmunt Zimny

dokończenie na str. IX

Seniorzy
Józef Zbigniew Adamczyk, absol-

went Politechniki Gdańskiej i Politechniki 
Łódzkiej, ma dwie specjalności – maszyny 
elektryczne oraz automatyka przemysło-
wa. Uprawnienia budowlane (IE) od 1968. 
Pracował w łódzkim Przedsiębiorstwie 
Elektryfikacji Rolnictwa, później kieleckim, 
w Zakładzie Energetycznym Kielce, Elektro-
projekcie. – Obecnie dorywczo wykonuję 
prace projektowe, jak koledzy przypomną 
sobie, że jestem. 

Ryszard Marcinkowski, technik bu-
dowlany po Państwowej Szkole Technicznej 
(po maturze) na ul. Gagarina w Kielcach. 
Uprawnienia projektowe i wykonawcze od 
1972, zdawał egzaminy w ówczesnym UW. 
Pracował we włoszczowskiej Betoniarni, 
w Zakładach Materiałów Budowlanych w tym 
mieście, był dyrektorem technicznym MPG-
KiM, zajmował się nadzorem budowlanym 
w Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej. 
Od 37 lat prezes OSP. Ma 85 lat. – Otrzymuję 
sporadycznie zlecenia na opracowanie i ada-
ptacje projektów mniejszych obiektów, prze-
ważnie domków jednorodzinnych.

Zygmunt Polak – absolwent inżynierii 
budowlanej Politechniki Śląskiej w Gliwi-
cach, uprawnienia z lat 60. projektowe i wy-
konawcze. Pięć lat spędził po studiach w woj-
sku. Pracował w starachowickich firmach 
– oddziale Biura Projektów Budownictwa 
Spółdzielczego, przez 25 lat był dyrektorem 
technicznym w oddziale Okręgowej Dyrekcji 
Inwestycji Miejskich, kiedy powstawały uję-
cie wody dla miasta, oczyszczalnia ścieków, 
osiedla mieszkaniowe, w tym m.in. osiedle 
Wanacja. Już na emeryturze pracował doryw-
czo w miejscowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz w „Wodociągach”. –Od ponad roku nie 
robię nic, bo nie trafiają się zleceniodawcy.
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Spotkania środowiskowe
W 2008 roku Rada Izby postanowiła wprowadzić nową formę 

działalności szkoleniowej – spotkania środowiskowe bliżej miej-
sca zamieszkania członków, a jednocześnie wykorzystać okazję do 
zaprezentowania władzom samorządowym powiatów potencjał 
kadrowy budowlanych, bez którego nie możliwe jest zrealizowanie 
jakiejkolwiek inwestycji. 

Projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru na co dzień 
współpracują z samorządami terytorialnymi i właściwym było za-
prezentowanie im organów samorządu zawodowego.

Dlatego każdą wizytę w powiatach  rozpoczynaliśmy od wizyty 
u starosty, przedstawiając  osiągnięcia i zamierzenia Izby. Ważnym 
elementem tych wyjazdów były wizyty w zakładach, zatrudniających 
członków Izby, albo będącymi właścicielami względnie członkami 
kierownictw  tych firm.

Spotkania rozpoczęliśmy od Sandomierza. Tematem wiodącym 
spotkania były zagadnienia praw i obowiązków kierowników budów. 
Obecna na spotkaniu Urszula Markowska Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego szczegółowo wyjaśniała szereg wątpliwości.

Należy podkreślić, że  pani inspektor była stałym gościem naszych 
spotkań w powiatach. Kolejne dwa spotkania zorganizowaliśmy 
dla członków powiatów buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego 
oraz dla powiatów ostrowieckiego i opatowskiego. Połączenie tych 
spotkań, które odbyły się w Busku i Ostrowcu wynikało z małej li-
czebności członków Izby w tych powiatach i również spodziewaną 
frekwencją. Tematyka spotkań dotyczyła współpracy członków izby 
z administracją powiatową oraz firm z politechniką w zakresie podno-
szenia kwalifikacji zawodowych i poznawania nowych technologii.

W 2009 odbyliśmy dwa spotkania . W Skarżysku dyskusja kon-
centrowała się wokół problemów komunikacji, omawiano zakres 
inwestycji węzła Skarżysko i drogi krajowej nr 42 oraz zamierzenia 
inwestycyjne PKP, biorąc pod uwagę rolę jaką spełnia węzeł kolejowy 
Skarżysko w regionie. 

W Jędrzejowie dyskusja obracała się wokół nowoczesnych tech-
nologii ,a kolejne spotkania w Końskich i Staszowie to możliwość za-
prezentowania innowacyjnych firm należących do krajowej czołów-
ki, jak Alpol Ggips, HydromeL oraz Inżbud.

Spotkanie w Starachowicach zdominował temat nowoczesnych 
budowli mostowych na świecie, a także jak w poprzednich spotka-
niach sprawa infrastruktury drogowej i współpracy z politechniką. 
Członkowie Izby z powiatu włoszczowskiego wysłuchali szereg infor-
macji o innowacyjnych produktach firmy ZPUE a także uzyskali za-
pewnienie, że na następne spotkanie środowiskowe we Włoszczowe 
dojedziemy z Kielc zmodernizowaną drogą wojewódzką 786.

Przebogaty program inwestycyjny w zakresie ochrony środowi-
ska polegający na wykonaniu kanalizacji sanitarnej dla Kielc i gmin 
ościennych zaprezentowany został przez kierownictwo  „Wodocią-
gów Kieleckich” podczas spotkania członków z powiatu kieleckiego. 
Program ten to również szansa dla kieleckich firm i możliwość dużych 
wyzwań technicznych dla inżynierów. 

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich spotkań było stworze-
nie atmosfery wymiany poglądów oraz poznania problematyki jaką 
zajmują się organy Izby. Przedstawiciele tych organów obecni na 
wszystkich spotkaniach w dyskusji wyjaśniali interesujące uczestni-
ków problemy. 

Także informacje prezesa Okręgowej Rady o wydarzeniach 
w Izbie, podejmowanych problemach, sukcesach i zawirowaniach 
wokół samorządu zawodowego pozwalały w wypracowaniu moc-
niejszych więzi środowiska budowlanych.

Pytania do egzaminu pisemnego układał wydział urzędu, a jego 
dyrektor był odpowiedzialny za zachowanie poufności, więc były pie-
czołowicie pilnowane, by nikt do zawartości nie dotarł.

– Powierzenie nadawania uprawnień izbom budowlanym, oce-
niam pozytywnie. Jestem członkiem samorządu zawodowego radców 
prawnych, i uważam to rozwiązanie ze wszech miar słuszne. Przedsta-
wiciele danego zawodu najlepiej mogą ocenić kto się do tej dziedziny 
nadaje, jaką ma wiedzę i umiejętności praktyczne. Kto daje rękojmię 
poprawnego wywiązywania się z obowiązków zawodu zaufania pu-
blicznego, jakim są budowlani. Zdjęcie tych czynności z administracji 
publicznej było słuszne. Tym bardziej, że izby budownictwa sprawu-
ją obecnie nadzór nad wypełnianiem funkcji technicznych poprzez 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej i sąd dyscyplinarny, czego 
administracja nie mogłaby wykonywać. To jest gwarancja podniesie-
nia rangi i prestiżu zawodów zaufania publicznego.

dokończenie ze strony V
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Misjonarze?
- Dawniej inżynierów traktowano jak misjonarzy, którzy mieli 

wprowadzać postęp techniczny w budownictwie, poprzez zdobywa-
nie wiadomości, podpatrywania zagranicznych rozwiązań i ciągłe 
eksperymentowanie, wdrażanie tych innowacji. Często wymyślano 
na kolanie rozwiązania, bo władze bez przerwy naciskały na skra-
canie harmonogramów budowania. Niekiedy tempo na budowach 
było iście ekspresowe, ale i improwizacji nie brakowało. Mimo to do 
dziś wszystko stoi, nie wali się, co jest zasługą budowlańców – do-
brych rzemieślników.

10 lat temu większość z nas zastanawiała się, czy po-
wołane do życia ustawą sejmową  z 15 grudnia 2000 roku 
o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów bu-
downictwa i urbanistów - Izby Inżynierów Budownictwa 
zmienią coś w naszym zawodowym życiu. Dzisiaj możemy 
śmiało stwierdzić, że działalność Izb na pewno je uporząd-
kowała. Regularnie prowadzone egzaminy na uprawnienia 
budowlane, wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń 
od odpowiedzialności cywilnej, szkolenia tematyczne 
i branżowe, redakcja miesięcznika Inżynier Budownictwa 
i jego „dodatków” dostarczanych członkom Izby, to przykła-
dy tego nowego „porządku”.

Zyskaliśmy równocześnie organizację, która podjęła 
trud reprezentacji naszego środowiska nie tylko w regio-
nie, w kraju ale także za jego granicami. Toczony od dawna 
bój o uznanie zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu 
zaufania publicznego oraz zawodu regulowanego, to duże 
wyzwanie dla naszego środowiska i reprezentujących nas 
Izb Inżynierów Budownictwa. „W jedności siła” – to hasło 
nic nie traci na swojej racjonalności, gdyby ktoś zastanawiał 
się nad sensem istnienia naszego samorządu.

Z okazji 10 – lecia działalności Izb Inżynierów Budownic-
twa składam najlepsze życzenia wszystkim ich członkom.

Wiesław Milcarz
Prezes Condite Sp. z o.o.

Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
przejęła od administracji państwowej zadania w zakresie 
przyznawania uprawnień budowlanych. Wykonuje je na wy-
sokim poziomie merytorycznym i jednocześnie skutecznie, 
gdyż w kolejnych latach gospodarka regionu wzmacniana 
jest około 200 inżynierami, uprawnionymi do wykonywania 
funkcji w budownictwie. 

Obok szerokiej działalności w sferze kwalifikacji zawodo-
wych Izba organizuje ubezpieczenia inżynierów od odpo-
wiedzialności cywilnej. Jest to akceptowane i przyjmowane 
przez środowisko z wielką aprobatą, gdyż ochrona od odpo-
wiedzialności cywilnej za ewentualne błędy, które zawsze 
mogą się zdarzyć wśród ludzi obarczonych odpowiedzialno-
ścią i ryzykiem, to cenna inicjatywa i dobra praktyka.

Izba dąży również do integracji środowiska inżynierów 
i pomysły w tym zakresie będą owocować w przyszłości. Re-
alna jest bliska współpraca ŚOIIB jako ogniwa samorządu 
zawodowego z samorządem gospodarczym reprezentowa-
nym przez Staropolską Izbą Przemysłowo-Handlową w Kiel-
cach. Pierwsze jej przykłady zaistniały ostatnio – wyrażam 
nadzieję, że nastąpi kontynuacja. 

Ryszard Zbróg
Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Kielcach

LiSty

Za te nowości firma liczyła się w kraju, chwalili nas także sekre-
tarze partyjni, którzy w wielu przypadkach nas młodych inżynie-
rów bronili przed atakami tzw. fachowców, sprzeciwiających się 
wszelkim nowościom, np. zastosowania prefabrykowanych elemen-
tów. Takim też był w KBM dr Zbigniew Ciałowicz, który sprzyjał 
poszukiwaniom technicznych nowości, wspierał nas i zachęcał do 
eksperymentowania, a jak trzeba było nadstawiał za nas głowę. 
Miałem szczęście, że trafiłem swym życiu zawodowym na takiego 
człowieka. 

Dziś młodzi inżynierowie nie muszą niczego zdobywać i szu-
kać, mają już wszystko w zasięgu ręki. Nie tylko komputery z fan-
tastycznym oprogramowaniem, ale literaturę, nowe opracowania 
i materiały, projekty i gotowe rozwiązania dostępne na całym świecie. 
Pozostaje im budować nowocześnie, dobrze i szybko – zwierzał się 
„Biuletynowi” prezes M.Jantura
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SzkoLenia

– Nie powinniśmy stać z boku i czekać, 
aż urzędnicy opracują dla nas noweliza-
cje ustaw lub stworzą kodeks budowlany. 
Musimy aktywnie uczestniczyć w tych pro-
cedurach i przedkładać nasze propozycje 
i sugestie, bo nikt inny za nas tego lepiej 
nie zrobi. 

Takie stwierdzenia powtarzały się podczas 
kolejnego w naszej Izbie spotkania przedsta-
wicieli samorządów zawodowych architek-
tów i urbanistów. 

Wymieniano uwagi nie tylko w sprawie 
prawa budowlanego, ale również ustawy 
o planowaniu przestrzennym, szybkim 
znowelizowaniu postanowień w zakresie 
zamówień publicznych, wyeliminowania 
utrudnień biurokratycznych w procesie in-
westycyjnym. 

Rozmowy z architektami i urbanistami

Członkowie samorządów od lat czekają 
na załatwienie ważnych problemów dla po-
szczególnych środowisk. Np. budowlani na 
przywrócenie pełnych uprawnień dla inży-
nierów oraz ograniczonych dla techników, 
rozstrzygniecie kwestii spornych dotyczą-
cych specjalności. Architekci mają kłopoty 

Jakie wybrać okna?
To zasadniczy temat szkolenia jakie w sali 

konferencyjnej Izby prowadził Andrzej Żyła 
z Laboratorium Techniki Budowlanej w Dą-
browie Górniczej. 

Przedstawił warunki jakim powinny 
odpowiadać okna, obliczenia cieplne, wy-
magania wynikające ze statyki budynku, 
regulacje prawne, normy, klasyfikacje wy-
robów, jak i zasady wbudowania okien do 
obiektów.

Systemy kontroli  
i dozoru

Nowości w zakresie analogowych oraz 
cyfrowych systemów telewizji dozorowej, 
zintegrowane systemy kontroli dostępu, 
domofony i wideodomofony, urządzenia 
wykrywania i sygnalizacji pożaru a także in-
stalacje sygnalizacji napadów i włamań – to 
interesująca tematyka prezentacji jaka odbyła 
się w sali Izby. O nowościach mówili przedsta-
wiciele łódzkiego MIWI - Urmet oraz kielec-
kiego Regiahurt.

z próbami przerzucania na projektanta pełnej 
odpowiedzialności za wszystko w procesie 
inwestycyjnym, nie dając w zamian żadnych 
większych możliwości. Wiele uczelni niepu-
blicznych prowadzi studia architektoniczne, 
których programy rażąco odbiegają od wy-
magań stawianych przyszłym fachowcom tej 
dziedziny. Urbaniści chcieliby mieć większy 
wpływ na to co i gdzie się buduje, na planowa-
nie i przestrzenny obraz naszych miast i trafnie 
rozwiązywane problemy np. z komunikacją

W spotkaniu uczestniczyli –prezes Kra-
jowej Rady Izby Urbanistów Jacek Sztech-
man, członkowie kierownictwa Okręgowej 
Rady Architektów RP – prezes Włodzi-
mierz Tracz, wiceprezesi – Wojciech Gwiz-
dak i Włodzimierz Pedrycz, sekretarz Alicja 
Bojarowicz.
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To był udany rok, więcej było osiągnięć 
niż narzekań, więc przedstawiciele stowarzy-
szeń technicznych mieli o czym rozmawiać. 
Na tradycyjne doroczne spotkanie w Izbie 
przybyli – Alfred Zgoda – przewodniczą-
cy Rady NOT, Bożena Gumułka – prezes 
PZITS, Grzegorz Mieczkowski – prezes SEP, 
Wojciech Sierak – prezes SITK, Marian Ska-
wiński – prezes ZM RP, dr Stefan Szałkowski 
– wiceprezes PZITB.

Ze zrozumieniem na trudności organiza-
cyjne niektórych stowarzyszeń oraz z szacun-
kiem dla Izby, oceniono rosnącą ilość szkoleń 
i liczbę uczestników. Było to możliwe, bowiem 
Izba zorganizowała większość tych szkoleń, 
zastępując stowarzyszenia. Padły deklaracje, że 
stowarzyszenia zwiększą starania do organiza-

Przede wszystkim wiedza 

Techniki bezwykopowe 
NO-DIG Poland 

17-19 kwietnia w salach Hotelu Uroczy-
sko w Cedzynie, obradować będą uczestnicy 
V międzynarodowej konferencji Technolo-
gie bezwykopowe NO-DIG Poland 2012. 

Konferencja połączona jest z wystawą oraz 
pokazami technologii.

W programie przewidziano m.in. zagad-
nienia bezwykopowej budowy i odnowy sieci 
podziemnych, urządzenia i rury stosowane 
w tych technologiach, materiały do napraw 
i renowacji, urządzenia do czyszczenia i dia-
gnostyki sieci podziemnych, planowanie i pro-
jektowanie, tunelowanie wielkogabarytowe.

Tradycyjnie w drugim dniu przyznane zo-
staną statuetki konkursu „Ekspert 2012”.

Współorganizatorem konferencji jest na-
sza Izba. Zapraszamy do udziału. Zgłoszenia 
i szczegóły - www.nodigpoland.tu.kielce.pl

cji szkoleń, uwzględnią w swych planach tema-
tykę związaną z uzupełnianiem wiedzy prak-
tycznej dla mniejszych grup zawodowych. 

Rozważano także szanse na zwiększenia 
zainteresowania członków udziałem w szkole-
niach, poprawieniem frekwencji, a także zwró-
ceniem uwagi na tematykę, jako że połowa 
propozycji tematycznych w minionym okre-
sie, nie zyskała aprobaty. W najbliższych latach 

trzeba przewidzieć szkolenia skierowane do 
kierowników budów oraz kierowników robót, 
jak i uwzględnić w planach zagadnienia doty-
czące eksploatacji obiektów budowlanych.

Goście sygnalizowali również pojawia-
jące się zagrożenie jakim może być znaczne 
zmniejszenie ilości godzin z przedmiotów 
zawodowych w programach studiów opraco-
wywanych samodzielnie przez każdą uczel-
nię. Już teraz członkowie komisji egzaminują-
cych kandydatów na uprawnienia sygnalizują 
spore braki wiedzy zawodowej, w tym prak-
tycznej, mimo kilkuletniej pracy po studiach. 
Młodzi budowlani nie wiedzą o wielu techni-
kach i technologiach stosowanych obecnie 
w budownictwie, dotyczy to projektantów 
jak i wykonawców na budowach.

Człowiek uczący się podbija świat,
człowiek nauczony, przekonuje się, 
jak doskonale został przygotowany do życia 
w świecie, którego już nie ma…

Eric Hoffer, filozof amerykański 
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Condite buduje
- Trochę o nas mniej słychać w Kielcach, bowiem budujemy w in-

nych regionach kraju. W Lublinie chcemy zamiast w grudniu, już 
w czerwcu oddać obiekt dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Koszt tej skomplikowanej inwestycji 40 mln. Rozpoczęliśmy roboty 
na budowie krytej pływalni w tym mieście, planujemy zakończyć ją 
w 2013, za cenę 18 mln.- zapowiada Andrzej Łęczyński, dyrektor kie-
leckiej spółki Condite.

W katowickim szpitalu im.Leszczyńskiego kielczanie budują za 24 
mln. centralną izbę przyjęć wraz z oddziałem na 72 łóżka dla ortope-
dii i onkologii, z kompletnym wyposażeniem w urządzenia i meble. 
Wprawdzie termin oddania jest ustalony na październik, ale inwe-
storzy już się przyzwyczaili, że ekipy Condite budują szybko i koniec 
prac kielczanie przewidują w lipcu. W podwarszawskich Ząbkach za 
24 mln. kielecka spółka rozpoczęła w styczniu budowę krytej pływal-
ni. W Świeradowie Zdroju ekipy kieleckie będą budować park wodny 
i hotel dla „Interferii”, spółki zależnej od KGHM. 

- Będziemy obecni także w regionie. Inwestorzy (udziałowcem 
jest znana marka budowlana PSB) powierzyli nam wybudowanie 
w Busku –Zdroju prestiżowego „Słonecznego Zdroju”. Kontrakt 
wartości 50 mln obejmuje hotel na 120 pokoi, basen, komplet SPA, 
sale konferencyjne, pełną balneologię, komorę do krioterapii, instala-
cje na miarę obecnych czasów. Kierownikiem budowy został Dariusz 
Mojecki, który ma zadbać o to, by obiekt został oddany do użytku 
na wiosnę 2013. Doświadczenie ma dobre, budował bowiem parking 
wielopoziomowy w Kielcach obok magistratu oraz blok operacyjny 
w staszowskim szpitalu.

Jubileusz mostowców Estakada
– Po wykonaniu pali pod fundamenty, w robotach drogowych 

trwają prace przy zbrojeniach na obu przyczółkach oraz dwóch fi-
larach estakady, która będzie miała trzy przęsła. Roboty betonowe 
zależą od ustąpienia silnych mrozów - wyjaśnia Grzegorz Niemiec 
z KPRD, kierownik budowy węzła Grunwaldzka.

Ze sporego zakresu prac przy instalacjach podziemnych, wyko-
nawcy nie mogą dokończyć przebudowy ciepłociągu w ulicy Żelaznej, 
na skutek kolizji z kablem energetycznym 15 KV oraz wodociągiem 
kolejowym, nie ujętymi w dokumentacji.

Taka budowa w centrum, musi utrudniać ruch pojazdów. Będą 
liczne objazdy, tymczasowe trasy, z czym muszą pogodzić się kierowcy. 
Do 10 grudnia, kiedy powinny zakończyć się roboty na tym węźle.

Grzegorz Niemiec, ab-
solwent dróg i mostów 
Politechniki Święto-
krzyskiej, przepracował 
na budowach 13 lat, ma 
uprawnienia bez ograni-
czeń do konstrukcji bu-
dowlanych, w tym dro-
gowych, członek naszej 
Izby. Estakadę i węzeł 
buduje konsorcjum, któ-
rego liderem jest Radko 
Kraków, a partnerem 
Kieleckie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych. 

- Przed dwudziestu laty z sekcji technik mostowych w kieleckim 
SITK, powstał oddział Związku Mostowców Rzeczypospolitej. Przez 
te lata czyniliśmy co tylko można, by integrować nasze środowisko, 
a poprzez szkolenia umożliwiać koleżankom i kolegom zdobywanie 
wiedzy o technologiach w polskim i zagranicznym mostownictwie – 
powiedział Marian Skawiński, prezes kieleckiego oddziału ZM RP

Związek Mostowców RP skupia 12 oddziałów regionalnych, li-
czących łącznie 1200 członków. Świętokrzyska organizacja ma 67 
członków, w tym wielu zasłużonych i doświadczonych mostowców, 
którzy kiedyś budowali mosty w kraju i za granicami. Prezesami od-
działu w tym okresie byli dr inż.Marceli Dziurla z politechniki oraz 
M. Skawiński, były szef Ośrodka Badań Mostów. 

- Koledzy z kieleckiego oddziału są bardzo aktywni, mają pomy-
sły na działanie, przywiązują wielką uwagę do doskonalenia wiedzy. 
Dlatego z zadowoleniem przyjechałem na ten skromny jubileusz, by 
wspólnie cieszyć się z osiągnięć i spotkać się zacnymi kolegami i świet-
nymi fachowcami – zwierzył się prof. Kazimierz Furtak, prezes ZM RP.

Podczas spotkania wspominano sukcesy w działalności związku, 
akcje i przedsięwzięcia promocyjne. Także osiągnięcia zawodowe 
w ostatnich latach – nagrody „Dzieło mostowe roku” przyznane kielec-
kiemu Fartowi w 2006 za ciekawy technologicznie wiadukt w Kijach 

oraz w 2008 dla Skan-
ska SA za znakomicie 
wybudowaną estaka-
dę w Milówce w Be-
skidach. Natomiast 
Mirosław Biskup 
dokończenie na stronie 11
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– Tradycyjna XII konferencja o warsz-
tacie pracy rzeczoznawcy wraca po latach 
do Kielc. Poprzednio miejscem obrad była 
Ameliówka, teraz baza mieścić się będzie 
w Cedzynie. Początkowo organizowana 
była co roku, później ustalono, że obradować 
będzie przemiennie w okresach dwuletnich. 
W ostatnich latach głównym organizatorem 
był Instytut Techniki Budowlanej, z tej ra-
cji też, konferencja przeniesiona została do 
Miedzeszyna pod Warszawą –mówi dr inż.
Barbara Goszczyńska z Politechniki Świę-
tokrzyskiej, wiceprzewodnicząca komite-
tu organizacyjnego.

Czym się będzie różnić od poprzed-
nich?

– Jest przeznaczona dla rzeczoznawców 
jak i dla osób pragnących pełnić tę profesję. 
Warsztaty mają być elementem doskonale-
nia zawodowego rzeczoznawców ale i po-
głębienia wiedzy dla inżynierów prowadzą-
cych kontrole obiektów. Dlatego powracamy 
do dawnej tematyki, czyli do warsztatu 
rzeczoznawcy. W programie przewiduje-
my referaty zamawiane i zgłoszone przez 

Warsztat rzeczoznawcy
uczestników, formułę wykładów, dyskusji, 
spotkań inżynierskich, wymianę doświad-
czeń, a także prezentacje systemów badaw-
czych, sprzętu diagnostycznego, materiałów 
do napraw konstrukcji, metody monitorin-
gu obiektów budowlanych, analiz diagno-
zowanych konstrukcji.

Tego oczekiwali zainteresowani?
– Takie były sugestie rzeczoznawców jak 

i PZITB, by funkcjonowały dla budowla-
nych cztery krajowe konferencje – typowo 
naukowa doroczna w Krynicy oraz trzy 
szkoleniowe, wykorzystujące doświadczenia 
specjalistów, organizowane przemiennie co 
dwa lata - awarie budowlane, warsztat pra-
cy projektanta oraz nasza kielecka.

I to się sprawdzi?
– Przygotowaliśmy trzy bloki tematycz-

ne – podstawy prawne i finansowo-podat-
kowe związane z rzeczoznawstwem, z czym 
borykają sie na co dzień, zagadnienia paten-
towania i własności intelektualnej, sesje wy-
kładów wysokiej klasy specjalistów. 

– O warsztatowym charakterze kon-
ferencji świadczy najlepiej fakt, iż przewi-

konfeRencJa kRaJoWa
dujemy półgodzinne wykłady i tyleż samo 
trwające dyskusje po nich, zadawanie pytań 
i wymianę doświadczeń. 

– Nie mieliśmy zbyt dużo czasu na przy-
gotowanie tegorocznych warsztatów, po 
otrzymaniu w ubiegłym roku z PZITB pro-
pozycji organizacji konferencji. Liczymy, że 
do Cedzyny przyjedzie ok. 100 uczestników 
– zapewnia prof. Wieslaw Trąmpczyński, 
przewodniczący komitetu organizacyjnego.

– Już w 2010 otrzymywaliśmy sugestie 
od członków, by zmienić coś w organizacji 
konferencji, w tym także padały propozy-
cje przeniesienia jej do Kielc. Niektórzy 
wspominali bardziej fortunną i pożytecz-
ną dla uczestników formułę warsztatów, 
czyli wymiany doświadczeń, prezentacji 
ekspertyz, a także sprzętu diagnostyczne-
go, metod badawczych, co miało miejsce na 
poprzednich sześciu konferencjach, jakie 
odbyły się w Górach Świętokrzyskich - oce-
nia dr inż. Stefan Szałkowski, wiceprezes 
oddziału kieleckiego PZITB. 

– Muszę podkreślić dużą rolę prezesa 
PZITB Wiktora Piwkowskiego w zmianie 
formuły oraz przeniesieniu w Góry Świę-
tokrzyskie warsztatów rzeczoznawcy, któ-
rych koncepcja powstała przed laty w Kiel-
cach.



– Skończyliśmy konstrukcje wiaduktu połu-
dniowego (z dwu bliźniaczych w ciągu 1 Maja) 
– jest zabetonowany ustrój nośny, czekamy na 
wyższe temperatury, by go sprężyć. Na dru-
gim – północnym – są przygotowane szalunki 
ostatniej podpory do zabetonowania i rozpocz-
niemy ustawianie rusztowań pod ustrój nośny. 
Jest już gotowy tunel pieszo–jezdny o długości 
53 metrów – mówi Katarzyna Rudnicka z Mo-
ta-Engil Central Europe, dyrektor kontraktu bu-
dowy węzła Żelazna w Kielcach.

Trwają roboty na przyczółku od strony linii 
kolejowej Kielce – Warszawa, będzie tam pod-
pora wspólna łącząca nową część ze starym wia-

duktem. Plan prze-
widuje wykonanie 
wszystkich trzech 
wiaduktów w tym 
rejonie, zakończenie wzmocnienia gruntu, 
przebudowanie sieci i instalacji podziemnych 
na Zagnańskiej, by można było pod koniec 
marca rozpocząć prace drogowe na tej ulicy. 

- W ten sposób do końca września prze-
widujemy zakończenie prac na Żelaznej, 
1 Maja i wykonanie jednej jezdni ul. Za-
gnańskiej. Czekają nas jeszcze roboty przy 
ostatnim wiadukcie oraz przejściu podziem-
nym obok hotelu Qubus.

Optymistycznie na Żelaznej

Chmielnik - Staszów
- Dobra pogoda pozwoliła nam wykonać 

wiele prac bitumicznych, bowiem zakoń-
czyliśmy poszerzanie jezdni, która teraz 
ma 7 m, a pobocza po 1,25 m. Ułożyliśmy 
warstwę wiążącą prawie na całej długości, 
poza odcinkiem w samym Staszowie. Za-
kończyliśmy roboty ziemne na obwodnicy 
Kurozwęk, jest już podbudowa bitumiczna 
na tym odcinku, w połowie także ułożona 
wiążąca warstwa. Wykonana jest ścieżka ro-
werowo-piesza w Chmielniku, trwają prace 
przy takiej ścieżce w Szydłowie - mówi Nor-
bert Wnuk ze Strabaga, kierownik moderni-
zacji drogi (35 km) Chmielnik – Staszów.

W 70 proc. wykonane zostały prace przy 
obiektach mostowych, zamontowano 40 se-
paratorów do oczyszczania wód opadowych. 
Są równie zakończone roboty montażowe 
przy 46 przejściach dla małych zwierząt. Rury 
z blachy stalowej dostarczyła firma ViaCon.

otrzymał nagrodę im. Mieczysława Rybaka 
dla młodych naukowców zajmujących się 
mostownictwem.

Były medale XX-lecia związku, atrakcyjne 
ksiązki „Mosty świata na medalach i monetach”, 
a na zakończenie jubileuszowy toast oraz tra-
dycyjne noworoczne życzenia. Prezes Andrzej 
Pieniążek pogratulował mostowcom dotychcza-
sowych osiągnięć i życzył rozwijania związku oraz 
kontynuowania pomyślnej współpracy z Izbą. 
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Objazdy na obwodnicy

Groby średniowieczne 
w Jędrzejowie

– Z dziewięciu obiektów mostowych, 
siedem jest zakończonych, na wiaduktach 
nad torami kolejowymi w Jędrzejowie oraz 
w Prząsławiu, czekamy na ocieplenie, by za-
betonować ostatnie ustroje nośne – zapewnia 
Andrzej Czyż z Budimexu, kierownik budo-
wy 8-kilometrowej obwodnicy północnej 
Jędrzejowa.

W pogoni za słońcem
- Kończymy budowę, trwają ostatnie roz-

ruchy urządzeń elektrycznych, bo wszystkie 
prace wykończeniowe zostały wykonane. 
To było ekstra tempo, posadzki, okładziny 
ścian, podwieszone sufity, montaż licznych 
akcesoriów aluminiowych, kompletne pró-
by wentylacji i klimatyzacji, sprawdzanie 
automatyki. Termin zostanie dotrzymany 
– zapowiada Józef Wykrota z kieleckiego 
Dorbudu, kierownik budowy gmachu Ener-
gis – siedziby wydziału inżynierii środowiska 
Politechniki Świętokrzyskiej.

Koniec prac wykonawca wyznaczył 
na ostatnie dni lutego, w marcu pracownicy 
Dorbudu będą ustawiać wyposażenie, sprzęt, 
meble, we wszystkich pomieszczeniach, 
włącznie z urządzeniami bufetu na parterze. 
W drugiej połowie marca przewidziano za-
kończenie prób wszystkich instalacji i urzą-
dzeń, aby kwietniu przeprowadzić odbiory 
techniczne i przekazać gmach politechnice.

- To był bardzo skomplikowany obiekt do 
budowy pod względem wyposażenia technicz-
nego. Olbrzymia ilość urządzeń i instalacji, 
zarówno na kondygnacjach górnych, jak i na 
poziomie -1 oraz -2, gdzie jest m.in. hydrofor-
nia i urządzenia techniczne obiektu, a także 
na dachu. Tam są kolektory solarne, panele fo-
tovoltaniczne stałe i ruchome (sterowane kom-
puterem w „pogoni” za słońcem - widoczne 
z ul. Warszawskiej), centrala klimatyzacyjna. 
Do tego liczne pracownie, laboratoria.

Energis będzie świadectwem solidnej 
pracy wielu firm specjalistycznych z nasze-
go regionu, które uczestniczyły w budowie 
i wykonywaniu instalacji oraz montażu urzą-
dzeń i systemów automatyki. Sądzić należy, iż 
choćby dla studentów warto byłoby zawiesić 
gdzieś w budynku tablicę z nazwami firm, 
które uczestniczyły w budowie nowoczesnej 
siedziby wydziału politechniki. 

– Lekka pogoda w ostatnich miesiącach 
sprzyjała nam, jeśli nie będzie silnych mro-
zów, zakończymy też zagospodarowania te-
renów wokół budynku, wykonanie ostatnich 
chodników i dróg dojazdowych. Na wiosen-
ne tygodnie pozostanie tylko posianie trawy, 
wysadzenie krzewów. I satysfakcja z kolejnej 
dobrej roboty. 

W części drogowej ułożono 12 tysięcy 
ton masy bitumicznej, co daje pokrycie na 
dwóch jezdniach obwodnicy ok. 3,9 km. 
Zakończono wszystkie nasypy, na wielu 
odcinkach wykonano górne warstwy, zgro-
madzono materiały do wykonania nasypów 
przy ostatnich wiaduktach, na których trwają 
jeszcze prace. Z początkiem wiosny wykona-
ne zostaną roboty przy kanalizacji wód opa-
dowych. Miniony rok zakończył się zgodnie 
z planem rzeczowym jak i finansowym wyni-
kającym z harmonogramu.

– Na drodze dojazdowej w Prząsławiu 
odkryliśmy 12 grobów średniowiecznych. 
Przedstawiciel nadzoru archeologicznego 
zadecydował, że do prac przy ich przenie-
sieniu, przystąpi wyłoniony wykonawca na 
wiosnę.

W robotach drogowych na 10 km położo-
no warstwy bitumiczne, także na dojazdach 
wokół obiektów mostowych, co umożliwi 
przeniesienie ruchu drogowego. Na pięciu 
obiektach są już przygotowane objazdy. 

– Tzw. przekładki ruchu będą najważ-
niejszą operacją organizacyjną w najbliż-
szych tygodniach, aby można było przy-
stąpić do robót na starej jezdni, zwłaszcza 
rozpocząć burzenie dotychczasowych obiek-
tów mostowych. 

– Grudzień i styczeń były miesiącami ko-
rzystnymi dla nas, mogliśmy kontynuować 
roboty, szczególnie na obiektach mostowych. 
Zrobiliśmy spore postępy. Na ośmiu jesteśmy 
gotowi do przeniesienia ruchu pojazdów na 
nową jezdnię, na innych pozostało do położe-
nia asfaltu twardo lanego i bitumicznej war-
stwy ścieralnej. Na wszystkich obiektach no-
wej jezdni oraz na węźle Kostomłoty mamy 
zabetonowane ustroje nośne. Na dwóch 
obiektach – w ciągu ulicy Łódzkiej oraz na 
węźle w Chęcinach nie podjęliśmy dotych-
czas prac, ze względu na potrzebę utrzyma-
nia ruchu pojazdów – twierdzi Artur Raczak 
z Mostostalu Warszawa, dyrektor kontraktu 
modernizacji obwodnicy kieleckiej.


