
SPRAWOZDANIE 

Z XXVI SPOTKANIA IZB I ZWIĄZKÓW INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH 

 Z KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ. 

 

Zgodnie z ustaleniami z XXV Spotkania izb i związków inżynierów budowlanych z krajów 

Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w dniach 4-7 października 2018 r. w Bańskiej 

Bystrzycy na Słowacji gospodarzami tegorocznego Spotkania zostały Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.  

W dniu 12 grudnia 2018 r. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołała 3-

osobowy Zespół ds. organizacji posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy 

Wyszehradzkiej w Polsce w składzie: Barbara Malec – przewodnicząca Zespołu oraz Zygmunt 

Rawicki i Ewa Winiarska – Teska jako członkowie Zespołu.. Współorganizatorem Spotkania 

została Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.  

Zespół ustalił, że miejscem odbywania się Spotkania będą Łódź i Warszawa. Termin 

Spotkania wyznaczono na 3–6 października 2019 r.  

Przygotowano program Spotkania, uwzględniający posiedzenie, udział w uroczystościach 

oraz imprezach towarzyszących. Program stanowi załącznik nr 1. 

W tegorocznym Spotkaniu wzięły udział następujące delegacje: 

 Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) pod przewodnictwem 

Aloisa Materny; 

 Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (ČSSI) pod przewodnictwem Adama 

Vokurki; 

 Węgierskiej Izby Inżynierów (MMK) pod przewodnictwem Nagy Gyuli; 

 Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) pod przewodnictwem Vladimira 

Benko, 

 Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI) pod przewodnictwem Juraja 

Nagy, 

 Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) pod przewodnictwem Zbigniewa 

Kledyńskiego, 

 Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) pod 

przewodnictwem Ryszarda Trykosko. 

 

Z okazji 25 lat współpracy izb i związków budowlanych z Krajów Grupy Wyszehradzkiej, do 

udziału w spotkaniu zostali również zaproszeni przewodniczący delegacji z pierwszego 

założycielskiego Spotkania Grupy V4 w 1994 r.: Jan Kysel (SKSI), Ödön Hajto (MMK), Vaclav 

Mach (ČKAIT), Miloslav Pavlik (ČSSI) oraz Andrzej Nowakowski (PZITB). 



W pierwszym dniu Spotkania podczas uroczystej kolacji dokonano oficjalnej prezentacji 

delegacji.  

W drugim dniu Spotkania delegacje odwiedziły nową siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 

w Warszawie, gdzie miały możliwość zwiedzenia budynku oraz zapoznania się z pracą 

Krajowego Biura PIIB i jej organów statutowych. Następnie uczestniczyły w uroczystej części 

Nadzwyczajnego Zjazdu PZITB zwołanego z okazji Jubileuszu 85-lecia PZITB. Pięciu 

przedstawicieli delegacji z Czech, Słowacji i Węgier uhonorowanych zostało odznaczeniem 

„Zasłużonym dla PZITB”. 

Główne obrady odbyły się w dniu 5 października 2019 r. w siedzibie Łódzkiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa w Łodzi. Obrady prowadzili Zbigniew Kledyński  - Prezes Krajowej 

Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Ryszard Trykosko - Przewodniczący 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. W czasie spotkania omówiono 

realizację deklaracji przyjętej na XXV spotkaniu organizacji budowlanych w Bańskiej Bystrzycy 

na Słowacji z października 2018 r. (referował Vladimir Benko (SKSI)). Przewodniczący 

poszczególnych delegacji poinformowali także o najważniejszych wydarzeniach w swoich 

organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem zmian stanu przepisów prawnych 

dotyczących budownictwa, jakie miały miejsce w ciągu ostatniego roku, tj. od spotkania w 

Bańskiej Bystrzycy. Przedyskutowano również problemy związane z ustawicznym 

doskonaleniem zawodowym w samorządach inżynierów budownictwa i stowarzyszeniach 

budowlanych funkcjonujących w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Temat ten omawiali 

przedstawiciele wszystkich państw uczestniczących w spotkaniu, podkreślając wagę tej 

problematyki. 

Delegacje zgodziły się, że działalność zawodowa potrzebna do kształtowania i tworzenia 

obszarów antropogenicznych (związanych z rozwojem i zabezpieczaniem podstawowych 

potrzeb człowieka) powinna być traktowana jako regulowana, służąca celom publicznym 

i jako taka jest nieodzownym warunkiem zapewnienia wysokiej jakości profesjonalnych 

usług. Dyskutowano także o jakości projektowania w budownictwie, w tym o jego 

integralności merytorycznej i formalno-prawnej. 

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że kolejne XXVII spotkanie organizacji budowlanych (izb 

i związków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej odbędzie się w październiku 2020 r. na 

Węgrzech, a gospodarzem tego spotkania będzie Węgierska Izba Inżynierów (MMK). Podczas 

obrad plenarnych organizacje biorące udział w obradach wyróżnione zostały Medalem ŁOIIB, 

które Barbara Malec - Przewodnicząca Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa  wręczyła przewodniczącym i prezesom tych organizacji. 

Na koniec spotkania wszystkie delegacje podpisały uroczyście w Pałacu Poznańskiego 

wspólny protokół z XXVI spotkania organizacji budowlanych (izb i związków) z krajów Grupy 

Wyszehradzkiej. Uhonorowano także symbolicznymi statuetkami przewodniczących delegacji 

z pierwszego założycielskiego spotkania Grupy V4 w 1994 r. z okazji 25 lat współpracy izb 



i związków budowlanych z Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Ponadto wszyscy uczestnicy 

spotkania otrzymali Fotokronikę z okazji 25 lat współpracy izb i związków budowlanych z 

krajów Grupy Wyszehradzkiej 1994 -2019. Uroczyste podsumowanie i zakończenie obrad 

uświetnił wspaniały koncert Aleksandry Wiwały (sopran) i Dariusza Stachury (tenor) wraz z 

zespołem. 

W dniu 4 października 2019 r. inżynierowie z zagranicy mieli także możliwość zapoznania się 

z historią Łodzi i jej ciekawych obiektów podczas prelekcji senatora Ryszarda Bonisławskiego. 

W następnym dniu podczas krótkiej wycieczki po Łodzi mieli okazję zobaczyć te obiekty na 

żywo. Uczestnicy Spotkania zwiedzili Manufakturę, EC1, Dworzec Fabryczny oraz ulicę 

Piotrkowską.  

 

Realizacja działań promocyjno-informacyjnych. 

 We wrześniu ŁOIIB wydała numer „Kwartalnika Łódzkiego” z wywiadami z prof. 

Zbigniewem Kledyńskim i Ryszardem Trykosko oraz artykułem nt. współpracy izb i 

związków inżynierów budownictwa z krajów Grupy Wyszehradzkiej (autor Zygmunt 

Rawicki); 

 Pod adresem www.loiib.pl/grupa ŁOIB uruchomiła stronę informującą na bieżąco 

o wydarzeniu; 

 24, 25 i 26 września oraz 3 października br. TVP Łódź wyemitowała film o inżynierach 

budownictwa i Grupie Wyszehradzkiej nakręcony przy współpracy z ŁOIIB, 

sfinansowany wspólnie przez PIIB oraz ŁOIIB – film dostępny jest w internecie pod 

adresem https://www.youtube.com/watch?v=k6UTIqdANmY&t=1s; 

 Na stronie internetowej TVP Łódź ukazał się artykuł zapowiadający spotkanie: "Do 

Łodzi przyjadą inżynierowie budowlani z krajów Grupy Wyszehradzkiej" 

https://lodz.tvp.pl/44637029/do-lodzi-przyjada-inzynierowie-budowlani-z-krajow-

grupy-wyszehradzkiej 

 w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej relacji Łódź–Warszawa w dniach 3 i 4 

października wyświetlany był na monitorach komunikat o spotkaniu o następującej 

treści: W dniach 3–6 października br. odbywa się w Polsce - w Łodzi i Warszawie - 26. 

SPOTKANIE IZB I ZWIĄZKÓW INŻYNIERÓW BUDOWLANYCH Z KRAJÓW GRUPY 

WYSZEHRADZKIEJ.  Spotkania inżynierów z krajów Grupy Wyszehradzkiej są okazją do 

dyskusji o sprawach budownictwa w poszczególnych krajach Grupy V4 oraz wymiany 

doświadczeń i poglądów na temat aktualnej sytuacji izb i związków budowlanych, 

a także możliwością prezentowania wspólnego stanowiska na forum państw UE. 

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest doskonalenie zawodowe 

inżynierów budownictwa. Organizatorami tego wydarzenia są: Polska Izba Inżynierów 

Budownictwa i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. 

 w "Łódzkich Wiadomościach Dnia - Serwisie Informacyjnym TVP3 Łódź" ukazała się 

w dniu obrad plenarnych w Łodzi (w sobotę 5 października) krótka wzmianka o 26. 



spotkaniu  izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej – 

z wypowiedziami Prezesów PIIB i PZITB – film dostępny jest pod adresem: 

http://lodz.tvp.pl/44710537/inzynierowie-budowlani-z-krajow-grupy-wyszehradzkiej-

spotkali-sie-w-lodzi 

 na stronie  PIIB w dniu 7.10.2019 r. ukazała się relacja z spotkania  izb i związków 

inżynierów budowlanych z krajów Grup Wyszehradzkiej: 

https://piib.org.pl/informacje-bieipce-aktualnosci-96/4074-2019-10-07-11-00-50 

 na stronie "Inżyniera Budownictwa" zamieszczono w dniu 11.10.2019 r. informację 

o Spotkaniu: 

http://inzynierbudownictwa.pl/wydarzenia,o_tym_sie_mowi,artykul,grupa_wyszehra

dzka__xxvi_spotkanie_organizacji_budowlanych,12305 

 Publikacja: Z. Rawicki, „26 spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy 

Wyszehradzkiej”, Przegląd Budowlany,  nr 11/2019 

 

Sprawozdanie finansowe 

W dniu 12.03.2019 r. pomiędzy PIIB, ŁOIIB i PZITB spisano porozumienie, w którym ustalono 

zasady współpracy stron w zakresie organizacji i pokrywania kosztów przeprowadzenia 

Spotkania. Ustalono budżet Spotkania w wysokości  98.000 zł brutto. PIIB zobowiązała się do 

pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Spotkania do wysokości 50.000 

zł brutto, zaś PZITB zobowiązała się do pokrycia pozostałych kosztów do wysokości 48 000 zł 

brutto. 

Koszty po stronie PIIB zamknęły się w kwocie 49.243,95 zł. Koszty po stronie PZITB zamknęły 

się w kwocie 45.516,93 zł. Szczegółowe rozliczenie kosztów stanowi załącznik nr 2 do 

sprawozdania. 

 

 


