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  W dniach 10 – 11 października 2014r. w Hotelu „Dama Pik”  w Dzierżoniowie odbyło się 

spotkanie szkoleniowo – integracyjne  w ramach programu szkoleniowego DOIIB.  Spotkanie 

zorganizowane zostało przez członków Obwodowych Zespołów Członkowskich z powiatów 

dzierżoniowskiego, kłodzkiego i ząbkowickiego przy wsparciu organizacyjnym i finansowym 

DOIIB.  Zadaniem samorządu jest m.in. współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych 

inżynierów i techników budownictwa. Jedną z takich form to szkolenia „w terenie”, jak również 

spotkania i dyskusje z przedstawicielami powiatowych organów nadzoru budowlanego i 

administracji architektoniczno – budowlanej, przedstawicielami władz Izby, integracyjne 

spotkania członków z naszego środowiska. 

  Szkolenia zorganizowane już kilkakrotnie przez członków DOIIB z w/w powiatów  wpisały się w 

tradycję cyklu szkoleniowego DOIIB, cieszyły się zawsze bardzo dużym zainteresowaniem 

inżynierów i techników budownictwa.    

  Wiodącym tematem jesiennego spotkania szkoleniowo - integracyjnego w Dzierżoniowie było 

Prawo budowlane i rola inżyniera przy projektowaniu, realizacji i utrzymaniu obiektów 

zabytkowych.  Szkolenie zostało zorganizowanie na wysokim poziomie pod względem 

organizacyjnym i merytorycznym. W szkoleniu wzięło udział  129 osób a wśród zaproszonych 

gości byli m.in.: Pani Teresa Świło, poseł na Sejm z ziemi świdnicko - dzierżoniowskiej, 

przedstawiciele władz powiatu i gminy Dzierżoniów, Powiatowi Inspektorzy Nadzoru 

Budowlanego,  Dyrektorzy Wydziałów Architektury i Budownictwa Starostw Powiatowych oraz 

przedstawiciele Rady i organów DOIIB.  

  Spotkanie otworzył dr inż. Andrzej Pawłowski, Wiceprzewodniczący Rady DOIIB.  Po 

przywitaniu gości przedstawił informację o aktualnej działalności Izby, zadaniach i obowiązkach  

nowo wybranych władz Izby,  szczególny nacisk położył na podnoszenie kwalifikacji i prestiżu 

zawodu inżyniera.  

  Staraniem organizatorów udało się pozyskać sponsorów dla wsparcia finansowego spotkania. 

Sponsorzy, producenci materiałów i technologii, wpisali się bardzo interesująco w program 

szkolenia, prezentując podczas bloków wykładowych swoje produkty i technologie budowlane w 

zakresie renowacji obiektów zabytkowych. Kolejno zapoznaliśmy się z produktami: firmy 

Remmers [materiały budowlane służące do renowacji budownictwa i konserwacji zabytków] oraz 

firmy Sto-ispo  [systemy ocieplania i termorenowacji, również dla obiektów zabytkowych].  

Sponsorzy sfinansowali  koszty uroczystej kolacji integracyjnej. 

  Pierwsza część bloku szkoleniowego to Prawo budowlane oraz rola inżyniera przy obiektach 

zabytkowych. Podstawowe wymagania, obowiązujące przy składaniu dokumentacji projektowej 

w obiektach zabytkowych przedstawił Pan Lech Nowak, Dyrektor Wydziału Urbanistyki, 

Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.  Pan Krzysztof Umiński, 

Powiatowy Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie, przedstawił kilka istotnych 



wymogów prawa budowlanego na etapie realizacji i odbioru robót w budynkach wpisanych do 

rejestru zabytków. 

  Wykład na temat „Samodzielne funkcje w budownictwie w obiektach zabytkowych;  

konserwacja zabytków architektury - uwagi o metodzie /poznanie zabytku, wartościowanie, 

projekt, realizacja z nadzorem, dokumentacja powykonawcza”  – prowadziła Pani  Maria Ptak - 

Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  w Wałbrzychu.    

  Kolejny blok szkoleniowy (2 części wykładowe), wybrane zagadnienia Prawa budowlanego 

prowadziła Pani Agnieszka Znamiec Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Administracyjnego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  we Wrocławiu. Cz. 1  Rola Inwestora, 

kierownika budowy, nadzoru przy realizacji i zakończeniu procesu inwestycyjnego w obiektach 

zabytkowych oraz aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.  Cz. 2 - Rola nadzoru przy 

obiektach zabytkowych, obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, zabezpieczenie ruin oraz 

budynków grożących zawaleniem. Istotne zmiany w Prawie budowlanym.  

Ostatni wykład,  Formy ochrony zabytków po zmianach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami w 2010 r.  na przykładzie Gorzanowa; uprawnienia konserwatora w przygotowaniu 

procesu budowlanego, w procesie budowlanym  i w planowaniu przestrzennym prowadziła - Pani  

Barbara Nowak-Obelinda  Dolnośląski Wojewódzki Konserwatora  Zabytków.  

 Każdy z bloków programowych wywoływał szerokie dyskusje, prowadzący odpowiadali na szereg 

pytań  na podstawie konkretnych przykładów z życia, z którymi muszą się zmagać inżynierowie 

podczas realizacji budowy. Pozytywna reakcja uczestników na przedstawione zagadnienie 

świadczyć może jak bardzo ważny i trudny momentami był temat szkolenia. Spotkanie było okazją 

do przypomnienia zadań i roli wszystkich uczestników procesu budowlanego a wzajemne 

zrozumienie punktów widzenia, może w przyszłości prowadzić do poprawy funkcjonowania i 

rozwoju środowiska inżynierskiego na styku z administracją państwową. 

 

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenie DOIIB o udziale w seminarium 

szkoleniowym.   

 

Zespół organizacyjny szkolenia w Dzierżoniowie: 

1. Zenon Naskręt – Przewodniczący OZC Dzierżoniów; Andrzej Bobiński  

2. Zbigniew Wnęk – Przewodniczący OZC Kłodzko;  Ryszard Babik; Władysław Juchniewicz, 

3. Dariusz Miernik – Przewodniczący OZC Ząbkowice ; Mariola Ślusarek – Furgalska   

 

Za zespół organizacyjny:   Zbigniew Wnęk 


