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dokończenie na str. 2.  

 – Z samorządem zawodowym inży-
nierów budownictwa jest Pani związana 
od początku jego istnienia. Przez ten czas 
pełniła Pani istotne funkcje zarówno na 
szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim.

 – Z budownictwem jestem związana 
przez całe swoje zawodowe życie - czy-
li nieprzerwanie od 33 lat, a wliczając czas 
spędzony w technikum budowlanym i na 
studiach na wydziale budownictwa, to aż 43 
lata. Pracowałam na różnych stanowiskach, 
pełniąc funkcję inżyniera budowy, kierow-
nika budowy, inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Nadzorowałam pracę w administracji 
architektoniczno-budowlanej Urzędu Miasta 
w Bydgoszczy oraz w biurze projektowym. 
Z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Inży-
nierów Budownictwa jestem związana od 
jej początku, tj. od 2002 r. Przez wszystkie 
kadencje byłam członkiem Rady Okręgowej. 

Przez 4 lata pełniłam funkcję zastępcy skarb-
nika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
jako członek Prezydium Rady Krajowej. Przez 
dwie kadencje, tj. 8 lat, byłam członkiem 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przez 15 
lat byłam dyrektorem biura naszej Izby. Tak 
więc mogę powiedzieć, że zakres działania 
Izby nie jest mi obcy.

 – Proszę opowiedzieć nieco o zamie-
rzeniach, z jakimi rozpoczyna Pani ka-
dencję na stanowisku przewodniczącego 
Okręgowej Rady.

 – Najbliższym wydarzeniem będzie III 
Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa 
„Szanse dla budownictwa”, na które wszyst-
kich serdecznie zapraszam (więcej na temat 
forum – str. 4 tego wydania „Aktualności” - 
przyp. red.). Zapraszam również na szkolenia 
organizowane przez Izbę - zmieniający się ry-
nek nowych technologii i materiałów budow-

Fot. Archiwum KUP OIIB

14 kwietnia na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym KUP OIIB 
mgr inż. Renata Staszak została wybrana przewodniczącym Okręgowej 
Rady na kadencję 2018-2022. W krótkiej rozmowie przybliżamy jej sylwet-
kę zawodową oraz pytamy o plany na przyszłość.

Nowa przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak 
w otoczeniu poprzedników: prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego oraz 
mgr. inż. Andrzeja Myśliwca

Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 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 

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 
– wtorek, godz. 1500-1700

  Zastępca Przewodniczącego Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– poniedziałek, godz. 1300-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– czwartek, godz. 1300-1500 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1300-1500 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– wtorek, godz. 1500-1700 

Skarbnik
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY Całe życie w budownictwie



lanych powinien być znany osobom, które 
później będą doradzać inwestorom, pro-
jektować dla nich nowe obiekty budowlane 
oraz nadzorować ich wykonanie. Musimy 
proponować inwestorom nowoczesne, naj-
lepsze i najbardziej efektywne technologie 
i rozwiązania konstrukcyjne. Inwestor musi 
mieć przekonanie i pewność, że rozmawia 
z fachowcem w dziedzinie budownictwa, 
a wykonywany przez nas zawód będzie 
postrzegać jako zawód zaufania publiczne-
go, który reprezentujemy. Zamierzam rów-
nież kontynuować spotkania integracyjne 
członków naszego samorządu z okazji Dnia 
Budowlanych, które nadal będą się odby-

wały w miastach, w których prowadzone 
są punkty konsultacyjne KUP OIIB: Brod-
nicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu, 
Włocławku oraz w Bydgoszczy.

 – A jaka jest Pani zdaniem ogólna 
sytuacja branży budowlanej?

 – Trudno powiedzieć o kondycji ca-
łej branży. Patrząc poprzez pryzmat ilości 
osób czynnie wykonujących samodzielne 
funkcje w budownictwie, to jest ona stała 
od kilku lat. Zauważyć należy jednak nakła-
daną coraz większą odpowiedzialność na 
kierowników budów, co powoduje, że nie 
wszyscy dają radę tym wyzwaniom. 
Ponadto branża boryka się z brakiem wy-

kwalifikowanych pracowników, dlatego 
coraz częściej pracownicy ci pochodzą zza 
naszej wschodniej granicy. Problemem są 
również postępowania przetargowe w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”, ze stałą ceną 
ryczałtową za przedmiot zamówienia, gdy 
termin realizacji to często 3-4 lata. Szczegól-
nie widać ten problem na realizowanych 
odcinkach drogi ekspresowej S-5, gdy ob-
serwujemy wzrost cen materiałów budow-
lanych i robocizny. Niemniej w ocenie spe-
cjalistów rok 2018 powinien być dla branży 
korzystny, poprzez spodziewany przyrost 
inwestycji w infrastrukturę.    

Rozmawiał: PIOTR GAJDOWSKI
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14 kwietnia odbył się XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB. Dyskutowano nad spra-
wozdaniami organów oraz na tematy bieżące związane z samorządem zawodowym inżynierów budow-
nictwa. Jednak najgorętszym punktem obrad były wybory nowych władz - przewodniczących Okręgowej 
Rady oraz pozostałych organów KUP OIIB. Głosowanie przebiegło bardzo sprawnie dzięki wypracowa-
nym na spotkaniach przedzjazdowych propozycjom kandydatur. 

Coś się kończy, coś się zaczyna

Przewodniczącym Okręgowej Rady 
KUP OIIB w kadencji 2018-2022 została 
mgr inż. Renata Staszak; przewodniczą-
cym Okręgowej Komisji Rewizyjnej - mgr 
inż. Andrzej Myśliwiec; przewodniczą-
cym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
- dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka; prze-
wodniczącym Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego - mgr inż. Błażej Janiszewski; 
Okręgowym Rzecznikiem Odpowie-
dzialności Zawodowej (koordynatorem) 
- inż. Czesław Szczesik. Wybrano także 
członków okręgowych organów oraz 10 
delegatów na Krajowy Zjazd PIIB. 
W XVII Okręgowym Zjeździe Spra-

wozdawczo-Wyborczym wzięło udział 
102 z 110 uprawnionych delegatów. 
Przewodniczącym zjazdu został mgr 
inż. Włodzimierz Miklas, który z dużym 
zaangażowaniem i sprawnością organi-
zacyjną przeprowadził delegatów przez 
kolejne punkty obrad. Gościem specjal-
nym zjazdu był honorowy prezes PIIB 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski, 
prezes PIIB w I (2002-2006) i II (2006-
2010) kadencji. Przybyli także Woje-
wódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go inż. Zbigniew Sulik oraz Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr 
inż. Zbigniew Jarosz. Nad prawidłowym 

przebiegiem głosowań czuwała oraz 
zawiłości legislacyjne wyjaśniała delega-
tom mec. Jolanta Szewczyk. Nim jednak 
rozpoczęła się dyskusja i głosowanie 
nad sprawozdaniami, głos mieli zapro-
szeni goście. Jako pierwszy wystąpił 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski.

 – Mija 16 lat istnienia Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Jesteśmy więc jesz-
cze młodym samorządem zawodowym. 
Jednak mijająca kadencja była dla nas okre-
sem różnych trudności, wywołanych przez 
niezbyt korzystnie sformułowane ustawy 
dotyczące prawnych regulacji – mówił prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Grabowski. – Tak-
że w tej kadencji nie zabraknie wyzwań. 
Choćby zapowiadany Kodeks urbanistycz-
no-budowlany – należy spodziewać się, że 
prace nad projektem będą trwały jeszcze do 
końca roku. Do projektu wnieśliśmy kilkaset 
uwag, z tego jedynie niewielka część została 
do dziś uwzględniona. Będziemy zabiegali 
o kolejne, ale możemy to skutecznie zrobić 
tylko zjednoczeni. KUP OIIB jest jedną z tych 
izb, które w budowaniu naszego samorządu 
wzięły aktywny udział, opowiadając się za 
powołaniem jednolitego samorządu, a nie 
federacji okręgów. Doceniam, że KUP OIIB 
rozumie, że mamy realną siłę tylko wtedy, 
gdy jesteśmy jednością. Władze państwowe 

muszą się z nami liczyć, nawet jeżeli nie za-
wsze uwzględniają nasz głos. Jeśli staniemy 
się federacją okręgów o różnych poglądach, 
ministerstwo będzie nas rozgrywać zgodnie 
z zasadą „dziel i rządź”, osłabiając znacze-
nie naszego samorządu. Zwracam się więc 
z prośbą, by nowo wybrana Okręgowa 
Rada KUP OIIB oraz delegaci na Krajowy 
Zjazd nie zapominali, co jest istotą działania 
naszego samorządu – mówił prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Grabowski. 
Honorowy prezes PIIB zwrócił też 

uwagę delegatów, że rok 2018 został na 
wniosek PIIB ogłoszony Europejskim Ro-
kiem Inżynierów Budownictwa. W tym 
samym roku przypada rocznica 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. PIIB chce z tej okazji przypo-
minać o roli inżynierów budownictwa 
w ówczesnym dziele odbudowy kraju.
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-

dowlanego inż. Zbigniew Sulik zapew-
niał o znakomitej współpracy między 
KUP OIIB a kujawsko-pomorskim nad-
zorem budowlanym.

 – Dowodem wyjątkowego porozumie-
nia i współpracy jest udział KUP OIIB w akcji 
pomocy dla poszkodowanych po ubiegło-
rocznej nawałnicy, która nawiedziła nasze 
województwo w sierpniu – mówił Zbigniew 

 dokończenie ze str. 1.



Sulik. – Pan przewodniczący Okręgowej 
Rady wraz z zaangażowanym zespołem 
współpracowników czynnie włączyli się 
w akcję wsparcia technicznego w odbudo-
wie zniszczonych lub uszkodzonych budyn-
ków i kontynuują to wsparcie do tej pory. 
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. 
Na koniec Wojewódzki Inspektor Nad-

zoru Budowlanego przekazał pisem-
ne podziękowania za dotychczasową 
współpracę i wkład KUP OIIB w dzia-
łania pomocowe na ręce prof. dr. hab. 
inż. Adama Podhoreckiego, co delegaci 
przyjęli gromkimi brawami. 
Po wystąpieniach gości wręczono 

szczególnie zasłużonym członkom na-
szej Izby honorowe odznaczenia PIIB. 
Srebrną Odznakę Honorową przyzna-
no Markowi Iwińskiemu z Grudziądza 
i Andrzejowi Wałdowskiemu z Brodni-
cy. Wyróżnionym odznaczenia wręczali 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski 
oraz prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. 
Wreszcie nadszedł czas sprawozdań 

organów KUP OIIB. Skróconą treść tych 
sprawozdań zaprezentowano w po-
przednim wydaniu „Aktualności” (nr 
4/2018). Przy okazji sprawozdania 
Okręgowej Rady wystąpił jej przewod-
niczący prof. dr hab. inż. Adam Podho-
recki, który podsumował minione dwie 
kadencje spędzone na tym stanowisku 
oraz podzielił się refleksją na temat 
ogólnego stanu samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa.
- Moja druga kadencja jako przewodni-

czącego Okręgowej Rady KUP OIIB koń-
czy się. Na tym stanowisku pracowało 
mi się bardzo dobrze, czułem mocne 
i szczere wsparcie wspólnoty inżynierów 
budownictwa, również w skali ogól-
nopolskiej. Poznałem wielu mądrych 
i wspaniałych ludzi, oddanych budo-
waniu prestiżu inżyniera budownictwa 
– mówił prof. dr hab. inż. Adam Pod-
horecki. – Uważam, że kondycja nasze-
go samorządu zawodowego jest dobra, 
choć w obliczu projektowania nowego 
prawa nasze zaangażowanie musi być 
bardziej aktywne i bardziej efektywne. 
Czasem brakuje nam mocnych, jedno-
litych stanowisk. Zdarza się, że w jednej 
sprawie mamy zbyt dużo odmiennych 
propozycji i w końcu wszystko trafia 
do kosza. Dyskutować warto w naszym 
gronie, ale później trzeba zająć stano-

wisko zdecydowane i jednoznaczne. 
Samorząd zawodowy inżynierów bu-
downictwa będzie się umacniał, nieza-
leżnie od chwilowych zawirowań. Je-
stem o tym przekonany – mówił.
Swojej następczyni na stanowisku 

przewodniczącego Okręgowej Rady 
życzył wszelkiej pomyślności i wyraził 
nadzieję, że będzie dostosowywała się 
aktywnie do aktualnej sytuacji, która 
dynamicznie się zmienia, oraz mocno 
dbała o koleżeńską atmosferę w lokal-
nej społeczności inżynierów budow-
nictwa. Podziękował też wszystkim 
organom KUP OIIB za skuteczną pracę. 
Szczególne wyrazy wdzięczności skiero-
wał zaś do pracowników Biura KUP OIIB, 
którym wręczył kwiaty. 
Minutą ciszy delegaci uczcili pamięć 

zmarłego w marcu inż. Mariana Lip-
kowskiego, skarbnika KUP OIIB w latach 
2002-2018. Przygotowane przez niego 
sprawozdania finansowe i z realizacji 
budżetu za 2017 rok przedstawił prze-
wodniczący zespołu ekonomicznego 
działającego przy Okręgowej Radzie 
mgr inż. Andrzej Myśliwiec.
Uchwały zatwierdzające sprawozda-

nia wszystkich organów oraz uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Okręgowej Rady przyjęto dużą większo-
ścią głosów. 

Po przerwie nastąpiła część wyborcza 
zjazdu. Na zebraniach przedwyborczych 
w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, 
Grudziądzu, Włocławku i Brodnicy dele-
gaci wypracowali jednolite stanowiska 
w sprawie składów osobowych prze-
wodniczących oraz członków organów 
KUP OIIB, dzięki czemu głosowania nad 
kandydaturami przeprowadzono spraw-
nie. Przed rozpoczęciem pierwszego gło-
sowania wystąpił raz jeszcze prof. dr hab. 
inż. Adam Podhorecki, który rekomen-
dował delegatom wybór na stanowisko 
przewodniczącego Okręgowej Rady mgr 
inż. Renaty Staszak jako osoby doskonale 
znającej realia funkcjonowania KUP OIIB, 
a zarazem zdolnej do zjednoczenia lokal-
nego środowiska wokół wspólnych celów. 
W głosowaniu wzięło udział 96 delegatów, 
w tym 77 głosów oddano „za” kandyda-
turą. Wybór mgr inż. Renaty Staszak zjazd 
powitał długimi brawami. Nowo wybra-
na przewodnicząca Okręgowej Rady po-
dziękowała delegatom za zaufanie.
- Szczególnie zaś dziękuję panom: Adamo-

wi Podhoreckiemu, Andrzejowi Myśliwco-
wi (przewodniczącemu Okręgowej Rady 
w pierwszych dwóch kadencjach KUP OIIB) 
oraz Zbigniewowi Grabowskiemu. To byli 
przez lata moi mentorzy. Mam nadzieję, że 
to, czego się od nich nauczyłam, przekażę 
dalej – mówiła mgr inż. Renata Staszak.

NR 5/2018

Fot. Archiwum KUP OIIB
Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB podziękował pracownikom 
Biura za dobrą współpracę w minionej kadencji

dokończenie na str. 4.  
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Głosowania nad wyborem przewodni-
czących oraz członków pozostałych orga-
nów KUP OIIB przebiegły równie sprawnie.
XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-

-Wyborczy nie przyjął żadnych wniosków 
proponowanych przez delegatów. Jednym 
z ciekawszych było powracające kolejny 
raz oczekiwanie „odmłodzenia” kadry 
PIIB (średnia krajowa jest dość wysoka) 

poprzez ograniczenie wieku biernego pra-
wa wyborczego do 65 lat. Mec. Jolanta 
Szewczyk zwróciła jednak uwagę, że jest 
to rozwiązanie niekonstytucyjne, zaś wła-
ściwą drogą jest po prostu większe zaan-
gażowanie młodszych członków Izby.
Na koniec delegaci przyjęli wniosek 

w sprawie przyznania Odznaki Hono-
rowej PIIB mgr inż. Katarzynie Dąbrow-

skiej, członkini Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej oraz delegatce na Krajowy Zjazd 
w poprzedniej kadencji. 
To był ostatni punkt XVII Okręgowego 

Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KUP 
OIIB, po którym przewodniczący mgr inż. 
Włodzimierz Miklas zamknął obrady.  

PIOTR GAJDOWSKI

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„Projektowanie oszczędne konstrukcji 
żelbetowych” cz. II

BYDGOSZCZ 15.05.2018 r.
(wtorek)

Aula Uniwersytetu Technologiczno
-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 
Rejestracja: www.archmedia.pl

„Wzmacnianie i naprawa konstrukcji 
w technologii kompozytowej”

BYDGOSZCZ 21.05.2018 r.
(poniedziałek),
godz. 1300-1600

Sala Eventowa w siedzibie KUP OIIB,
ul. Gotowskiego 6 (dawna Rumińskiego 6), 
I piętro 

„Elektroenergetyczne linie napowietrz-
ne prądu przemiennego z przewodami 
niepełnoizolowanymi”

BYDGOSZCZ 22.05.2018 r.
(wtorek),

godz. 900-1300

Sala Eventowa w siedzibie KUP OIIB,
ul. Gotowskiego 6 (dawna Rumińskiego 6), 
I piętro 

„Elektroenergetyczne linie napowietrz-
ne prądu przemiennego z przewodami 
niepełnoizolowanymi”

TORUŃ 22.05.2018 r.
(wtorek),

godz. 1400-1800

Toruński Klub Technika, ul. Piernikarska 6, 
Sala Konferencyjna

„Elektromobilność, ekobudownictwo 
- szansa na poprawę jakości powietrza 
w miastach”

TORUŃ 11.06.2018 r.
(poniedziałek)
godz. 1000-1500

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, 
Al. Solidarności 1-3,
Sala Konferencyjna

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
oraz

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI,
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

przy współudziale 

Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP) 

zapraszają na

Forum odbędzie się 16 maja 2018 r. o godz. 1030

w Auli Auditorium Novum UTP przy al. prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy (Fordon)

Zapraszamy wszystkich, którym problemy budownictwa nie są obojętne.

Udział w III Kujawsko-pomorskim Forum jest bezpłatny.

III KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM BUDOWNICTWA
„SZANSE DLA BUDOWNICTWA”

 dokończenie ze str. 3.


