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Przypominamy o zebraniach wyborczych, na których zostaną wybrani delegaci na
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. W styczniu odbędą się one we wszystkich obwodach.
Szczegóły dotyczące terminów i miejsc zebrań dostępne w Izbie.

WŁADZE KONTAKTY
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50,
e-mail: kup@piib.org.pl
www.kup.piib.org.pl

Biuro Izby pracuje w godzinach:
Pon.
700-1500
Wt.
900-1700
Śr.
800-1600
Czw.
700-1500
Pt.
700-1500

Procedury nie zastąpią wyobraźni
- Na budowach robi się niebezpiecznie. Drobni podwykonawcy reprezentują
coraz niższy poziom, wielu dobrych fachowców wyjechało za granicę. Niska
kultura bezpieczeństwa na budowie zmusza nas, by żmudnym kontrolom
przestrzegania procedur BHP poświęcać dużo czasu - mówi inż. Mariusz
Trzciński, kierownik kontraktu i kierownik budowy Zakładu Produkcji Wyrobów Czekoladowych w Tucholi. Inwestycja realizowana przez ERBUD S.A.
Oddział w Toruniu zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Buduj bezpiecznie” organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy.

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400
Punkty Konsultacyjne Izby:
87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12,
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600
86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20,
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288 44
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500
88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48,
tel./fax (52) 357 46 66
Wt., godz. 1400-1500, Pt., godz. 800-1500,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500
87-100 Toruń, ul. Piernikarska 6,
tel. (56) 662-90-77,
Pon., Wt., godz. 1200-1530,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1530
87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50
Wt., Sr., Czw., godz. 900-1300,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1400

Dyżury członków władz:
Przewodniczący Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500
Zastępca Przewodniczącego Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– środa, godz. 1500-1600
Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
– wtorek, godz. 1500-1700
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1600
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– środa, godz. 1400-1600
Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600
Skarbnik Rady
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700

Dzięki takim tablicom informacyjnym ostrzeżenia są dobrze widoczne.
ERBUD S.A. nie stosuje tablic pisanych ręcznie
Fot. Arch. ERBUD S.A.
–– ERBUD S.A. został laureatem
pierwszego miejsca w konkursie „Buduj
bezpiecznie” za budowę fabryki czekolady w Tucholi. Pan był kierownikiem tej
budowy. Proszę przyjąć gratulacje.
–– inż. Mariusz Trzciński: Dziękuję bardzo.
Chciałbym jednak podkreślić, że jest to nagroda zespołowa, którą otrzymuje cały nadzór
pracujący na budowie. Chciałbym w tym miejscu podziękować szczególnie: panu Januszowi
Kujawie – kierownikowi robót, panu Stanisławowi Mitkowi – majstrowi oraz Pawłowi
Czarneckiemu – inżynierowi budowy. Dzięki
ich działaniom i bardzo szczegółowym kontrolom wewnętrznym naszych służb BHP udało
się osiągnąć tak dobry wynik i zdobyć nagrodę.
To trzecia w mojej karierze taka nagroda –
poprzednie otrzymałem za budowę osiedla

Alfa Park w Gdańsku (drugie miejsce) oraz
rozbudowę szpitala w Brzezinach (pierwsze
miejsce). Ta ostatnia inwestycja była sporym
wyzwaniem, bo nadbudowywaliśmy dwie
kondygnacje do budynku, który cały czas
pracował - a mówimy tu o szpitalu, gdzie
były sale operacyjne i odział położniczo-ginekologiczny. Bardzo ważnym aspektem była
tam sterylność i szczelność obiektu oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala.
W przypadku fabryki czekolady w Tucholi trudność polegała na tym, że była
to szybka budowa – zaczynaliśmy w maju,
a skończyliśmy budowę 30 października. Takie budowy wymagają szczególnej
troski o bezpieczeństwo. Jeszcze przed
rozpoczęciem prac musieliśmy solidnie
przeanalizować nasze procedury BHP
dokończenie na str. 2.
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i przygotować odpowiedni plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tak by
dotrzymać rygorystycznych terminów
i budować bezpiecznie.
Od 2002 r., gdy uzyskałem uprawnienia budowlane, na szczęście miałem do
czynienia tylko ze stłuczeniami. Żadnych
groźniejszych wypadków na moich budowach nie było. Chciałbym zachować
takie „czyste konto” do końca swojej
pracy w nadzorze.
–– Jak Pan chce to osiągnąć?
–– MT: Najważniejszą rzeczą przy prowadzeniu budowy – poza wszystkimi procedurami – jest wyobraźnia. Nic nie zastąpi
zdrowego rozsądku. Stale uświadamiamy
pracownikom, jak wiele zależy od drobiazgów, zwracania uwagi na prozaiczne rzeczy.
Na każdym etapie prac prowadzimy intensywne rozmowy dotyczące bezpieczeństwa
budowy – omawiamy procedury, by pracownicy sami wiedzieli, jak się zachować i zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz innych,
niestety często to nie wystarcza. Zauważyłem, że na budowach robi się niebezpiecznie.
Drobni podwykonawcy reprezentują coraz
niższy poziom, wielu dobrych fachowców
wyjechało za granicę. Niska kultura bezpieczeństwa na budowie zmusza nas, by
żmudnym kontrolom przestrzegania procedur BHP poświęcać dużo czasu. To, o czym
mówię, dotyczy głównie mniejszych firm
wykończeniowych, brukarskich itd. Staramy
się eliminować ryzyko jeszcze przed podpisaniem umowy z podwykonawcą – analizujemy doświadczenie firm, sprawdzamy, czy
są w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań. Dajemy też podwykonawcom czas
na podjęcie decyzji i przeanalizowanie umowy. Niestety w trakcie realizacji okazuje się,
że wciąż zmieniają się pracownicy, czasem
co kilka dni przychodzą nowi ludzie, którym
trzeba organizować szkolenia stanowiskowe
i przedstawiać nasze procedury.
–– Nie ma na to rady?
–– MT: Być może nie zabrzmi to dobrze,
ale umowy z podwykonawcami wyposażamy w załączniki z taryfikatorem kar za złamanie zasad BHP. Nie chodzi tu o karanie,
tylko o bezpieczeństwo. Są firmy, dla których
rygorystyczne procedury nie są rzeczą nową,
ale dla wielu to wciąż nie jest standard. Ryzyko poniesienia kar finansowych daje efekty.
Poza tym kontrole. Odzież ochronna, kaski,
słuchawki, wszelkie zabezpieczenia i środki
BHP – to wszystko jest codziennie dokładnie
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Zaproszenie na Jubileusz

50-lecia

Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydoszczy
ERBUD S.A. stosuje nowatorskie środki bezpieczeństwa, które nie są
jeszcze standardem na polskich budowach. Na zdj. siatki chroniące
przed upadkiem podczas montażu poszycia dachu
Fot. Arch. ERBUD S.A.
sprawdzane. Raz w tygodniu nasze służby
BHP przeprowadzają ogólne kontrole budów
– wnikliwie zapoznajemy się z dokumentacją,
stanem szkoleń, ważnością badań lekarskich
wszystkich pracowników. Sporządzany jest
bardzo szczegółowy protokół opisowy ze
zdjęciami, który jeszcze tego samego dnia trafia do wglądu wszystkich zainteresowanych,
także do przełożonych. Błędy są natychmiast
eliminowane – niektóre trzeba poprawić od
razu, inne w określonym terminie. Zagrożenia niekoniecznie wynikają z braku zabezpieczeń. Dużą rolę odgrywa tzw. czynnik ludzki
i z tym jest niestety największy problem. Luki
w procedurach można uzupełnić. Uświadomić i nauczyć właściwego postępowania nieodpowiedzialnych pracowników jest trudniej.
–– Uzyskanie wysokiego poziomu
kultury bezpieczeństwa na budowie
jest jednym z celów nie tylko ERBUD
S.A.
–– MT: Rzeczywiście. Na budowie
w Tucholi funkcjonowały deklaracje przyjęte
w tzw. małym porozumieniu dla bezpieczeństwa w budownictwie z 2014 r., podpisane
m.in. przez ERBUD S.A. i innych lokalnych
liderów branży budowlanej. Porozumienie
„ma za zadanie połączenie działań największych firm budowlanych działających w województwie kujawsko-pomorskim w celu
obniżenia wypadków przy pracy, wymiany
dobrych praktyk, ujednolicenia podejścia do
zagadnień bezpieczeństwa pracy, a przede
wszystkim oddziaływania na podwykonawców średnich i drobnych firm budowlanych”.
–– Jesteście świadomi, że postawy

wobec bezpieczeństwa i higieny pracy
kształtowane są przez przełożonych.
Przykład idzie więc z góry.
–– MT: Tak. Wszyscy podczas spotkań
z działem BHP wnikliwie analizujemy poszczególne budowy, wymieniamy doświadczenia, omawiamy rozmaite trudności.
–– W Tucholi na pewno trudności
nie brakowało. Wspomniał Pan, że na
realizację inwestycji nie było wiele czasu.
–– MT: Wspomnę tylko o jednej sytuacji.
Operator ważącego 70 ton dźwigu chciał
rozłożyć się na piaszczystym terenie przy
krawędzi skarpy, ale nie miał podstaw betonowych do podparcia. Oczywiście nakazano
mu opuścić teren budowy. Poza tym sprzęt
jest często przestarzały, musimy sprawdzać
dokumenty, czy w ogóle dane urządzenia nadają się do użytku, należy sprawdzać
uprawnienia operatorów. To nagminne rzeczy.
–– A więc „zero wypadków”, do
którego dąży w deklaracji poświęconej
sprawom bezpieczeństwa ERBUD S.A.,
w rzeczywistości nie jest możliwe?
–– MT: Nikt nie da gwarancji, że wypadek na budowie się nie przydarzy. Czasem
może wydarzyć się z niczego. Widziałem na
szkoleniu sytuację, gdy pracownik po prostu
się poślizgnął i zginął. Nie było sposobu, by
temu zapobiec. Ale można w dużym stopniu
ograniczyć takie wypadki.
Rozmawiał PIOTR GAJDOWSKI

Z dumą i wielką radością pragniemy zaprosić Państwa na uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Wydziału
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Wydział jest kontynuatorem naukowej, badawczej
i dydaktycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego powstałego w 1967 roku w Wyższej Szkole
Inżynierskiej.
Uroczysta Gala Jubileuszowa odbędzie
się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godzinie 15.30 w Auditorium Novum UTP, al.
prof. S. Kaliskiego 7.
W dniu 6 kwietnia 2018 roku odbędzie
się Konferencja Absolwentów „Wyzwania i innowacje w działalności inżynierskiej”. Tematyka konferencji dotyczy
innowacyjnych rozwiązań inżynierskich,

najważniejszych projektów i najciekawszych realizacji obiektów budowlanych,
które są dziełami absolwentów naszego wydziału. Bardzo gorąco zachęcamy
wszystkich absolwentów do czynnego
udziału w konferencji i przygotowania
referatów, które wygłoszone zostaną
podczas konferencji.

Zapraszamy wszystkich absolwentów,
pracowników i studentów, którzy przez
ostatnie 50 lat tworzyli historię naszego
wydziału.
dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP
Dziekan Wydziału Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Ramowy program obchodów Jubileuszu 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
5-6 kwietnia 2018
5 kwietnia (czwartek)
–– 15.30-17.30: Uroczysta Gala Jubileuszowa – Auditorium Novum UTP,
al. prof. S. Kaliskiego 7
–– 18.00-23.00: Spotkanie towarzyskie – Restauracja Uniwersytecka,
ul. gen. Andersa 1

6 kwietnia (piątek)
–– 10.00-14.30: Konferencja Absolwentów „Wyzwania i innowacje
w działalności inżynierskiej” – Auditorium Novum UTP, al. prof. S.
Kaliskiego 7
–– 20.00: Bal Jubileuszowy Budowlanych - Muzeum Wodociągów w Bydgoszczy Hala Pomp,
ul. Gdańska 242

Szczegółowe informacje oraz rejestracja: www.wbaiis.utp.edu.pl w zakładce Jubileusz 50-lecia
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Mist rzowie p ł y wania
Członkowie KUP OIIB odnoszą sukcesy nie tylko w życiu zawodowym. Potrafią osiągnąć mistrzostwo także
w sporcie.

Nasza reprezentacja w składzie: Katarzyna Dąbrowska, Joanna Żmich-Fórmaniak, Marcin Grzebień i Damian Sawicki
pojechała na VIII Międzynarodowe
Zawody Pływackie „MASTERS” organizowane przez Mazowiecką Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa o Puchar
Przewodniczącego MOIIB, które odbyły
się 20-21 października w Ostrowi Mazowieckiej. Drużyna KUP OIIB spisała się
tam doskonale. W konkurencjach indywidualnych nasi reprezentanci osiągnęli
rewelacyjne wyniki, zdobywając wiele
medali: cztery złote, dwa srebrne oraz
pierwsze miejsce w konkurencji zespołowej (wyniki w ramce).
- Wydarzenie ma charakter nie tylko
sportowy, ale też integracyjny – mówi
Katarzyna Dąbrowska. - Zawodnicy reprezentują różny poziom i rozmaite podejście do rywalizacji. Jedni startują, by
osiągnąć satysfakcjonujący wynik, inni
traktują imprezę czysto rekreacyjnie,
chcą przede wszystkim dobrze się bawić.
– Będąc na studiach, należałam do sekcji
pływackiej AZS-u. Teraz pływam ama-

torsko, dla własnej przyjemności, ale
chętnie wyjeżdżam na zawody. W tych
organizowanych przez MOIIB uczestniczyłam już po raz trzeci i na pewno nie
ostatni. To przede wszystkim fajna zabawa, ale też doskonała okazja, by spotkać
się i porozmawiać z dawno niewidzianymi znajomymi. Wszystkim polecam taką
formę zaangażowania, zwłaszcza że zawody pływackie to niejedyny sport uprawiany przez członków Izby – z rozmów
kuluarowych wiem, że odbywają się także integracyjne spływy kajakowe, hubertusy i zawody szachowe. Każdy więc
znajdzie coś dla siebie. Ja zachęcam do
pływania, bo im więcej osób bierze
udział w tych zawodach, tym większa
szansa na zdobycie specjalnego pucharu
dla naszej Okręgowej Izby. Każde zwycięstwo reprezentanta KUP OIIB to kolejne punkty. Drużyna, która zbierze najwięcej punktów, otrzymuje Puchar
Przewodniczącego MOIIB. Może za rok,
gdy pojedzie więcej osób, ten puchar będzie w naszej Izbie? (PG)

Wyniki naszej reprezentacji
w VIII Międzynarodowych
Zawodach Pływackich
„MASTERS”.

I miejsce 4 x 25 m w sztafecie mieszanej
w kat. B stylem dowolnym:
Joanna Żmich-Fórmaniak, Katarzyna
Dąbrowska, Marcin Grzebień, Damian
Sawicki
I miejsce na dystansie 25 m stylem klasycznym w kat. B:
Joanna Żmich-Fórmaniak
I miejsce na dystansie 50 m stylem dowolnym w kat. B:
Joanna Żmich-Fórmaniak
I miejsce na dystansie 25 m stylem dowolnym w kat. B:
Katarzyna Dąbrowska
I miejsce na dystansie 50 m grzbietem
w kat. B:
Katarzyna Dąbrowska
II miejsce na dystansie 25 m stylem klasycznym w kat. B:
Marcin Grzebień
II miejsce na dystansie 50 m stylem klasycznym w kat. B:
Marcin Grzebień
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