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Uwaga! Na str. 4 zaproszenia na Dni Budowlanych
WŁADZE KONTAKTY
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

Nowy początek w burzliwych czasach
XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa odbył się w dniach 29-30 czerwca. To był czas ważnych
podsumowań mijającej kadencji, wytyczenia nowych strategicznych kierunków działania na najbliższe cztery lata, a przede wszystkim – wyboru
nowego sternika. Ustępującego prezesa PIIB mgr. inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego zastąpił prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński.

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400
Punkty Konsultacyjne Izby:
87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7,
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600
Zmiana adresu od 15 lipca 2018 r.
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 4/1,
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
– środa, godz. 1500-1600
Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600
Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

Delegaci oklaskują nowo wybranego prezesa PIIB
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego (w centrum).
Po lewej honorowi prezesi PIIB: prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski
Fot. Archiwum KUP OIIB
i mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki
Do Warszawy pojechali delegaci na Krajowy Zjazd w kadencji 2018-2022: przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak, a także prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki, mgr inż. Andrzej Myśliwiec,
mgr. inż. Paweł Piotrowiak, mgr inż. Kazimierz Chojnacki, mgr inż. Jacek Kołodziej,
mgr inż. Marek Żółtowski, inż. Krzysztof Dudek, mgr inż. Michał Miklas.
Wśród honorowych gości zjazdu byli między innymi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek, wiceminister
inwestycji i rozwoju Artur Soboń i - w zastępstwie ministra Andrzeja Adamczyka - dyrektor biura w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Maciej Michałowski.
Gości i delegatów uroczyście powitał prezes
PIIB w kadencjach 2010-2014 i 2014-2018
mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki.

- To już siedemnasty rok, gdy spotykamy
się na Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym.
W tym roku wybierzemy także nowe władze
i organy na kolejną kadencję. W ciągu tych lat
zbudowaliśmy od podstaw nasz samorząd.
Dziś skutecznie zabiegamy o pozycję i prestiż
zawodu inżyniera budownictwa, staramy się
dbać o etyczne wykonywanie naszego zawodu i ustawiczne podnoszenie kwalifikacji. To
dobra, konsekwentnie wypracowana przez
lata pozycja. Ale pamiętajmy, że nasza siła
bierze się z jedności. Chociaż w skład PIIB
wchodzi 16 okręgowych izb, należy przeciwstawiać się próbom federalizacji samorządu
zawodowego – mówił prezes Dobrucki. – Ma
to szczególne znaczenie w kontaktach z administracją rządową. Ciągle borykamy się
też z wieloma trudnościami zewnętrznymi.
Choćby dziś obserwujemy próby dezintegradokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

cji zawodów architekta i inżyniera budownictwa, co budzi zrozumiały niepokój [o
tym w dalszej części tej relacji – PG]. Najbliższe lata będą więc dla naszego samorządu
zawodowego czasem intensywnej pracy –
deklarował mgr inż. Dobrucki.
W uznaniu dorobku i zasług w tworzeniu
i kierowaniu PIIB mgr inż. Andrzej Roch
Dobrucki został mianowany honorowym
prezesem PIIB, dołączając tym samym do
pierwszego prezesa PIIB w latach 20022010 prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Grabowskiego, który otrzymał ten tytuł podczas IX
Krajowego Zjazdu. Podziękowania otrzymali także dotychczasowi przewodniczący
Okręgowych Rad OIIB, w tym prof. dr hab.
inż. Adam Podhorecki, przewodniczący
KUP OIIB w latach 2010-2018.
Na stanowisko prezesa Krajowej Rady
PIIB w kadencji 2018-2022 wybrano prof.
dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Mazowieckiej OIIB, który otrzymał poparcie
107 delegatów. Prof. dr hab. inż. Zbigniew
Kledyński to specjalista z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i inżynierii wodnej. W 2010 roku uzyskał tytuł naukowy
profesora nauk technicznych. Jest wykładowcą na Wydziale Instalacji Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest też członkiem
wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych i technicznych, między
innymi Komitetu Gospodarki Wodnej PAN
oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Kontrkandydatem prof. dr. hab. inż. Kledyńskiego był dr inż. Mieczysław Grodzki,
były przewodniczący Mazowieckiej OIIB,
którego wsparło 86 delegatów.
- Przed wyborami padło wiele zapewnień,
deklaracji, zobowiązań. Sam je składałem,
ale też słyszałem. Więc teraz mówię: sprawdzam – oświadczył po głosowaniu prof. dr
hab. inż. Zbigniew Kledyński. - Oczekuję,
że w zmaganiach z rozlicznymi problemami, jakie czekają naszą Izbę, otrzymam
realną pomoc, niezależnie od tego, kto jak
głosował. PIIB potrzebuje nas wszystkich,
a ja dołożę wszelkich starań, aby wasze
talenty, możliwości, kompetencje dobrze
wykorzystać dla dobra naszego samorządu.
Serdecznie dziękuję i zapraszam do współpracy - deklarował.
A będzie co robić. Jedną z pierwszych aktywności Izby podjętych w nowej kadencji
było przyjęcie stanowiska w sprawie legi-

slacyjnych działań zmierzających do „dezintegracji zawodów architekta i inżyniera
budownictwa”. Chodzi o przygotowywane w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju
zmiany w przepisach ustawy o samorządach zawodowych w zakresie nadawania
uprawnień zawodowych. Delegaci wyrazili
stanowczy sprzeciw wobec „sztucznego
i nieznajdującego uzasadnienia rozdzielania
tych zawodów”, które będzie miało „negatywne konsekwencje dla przebiegu procesu
inwestycyjnego (…), a w konsekwencji dla
jakości dzieła inżynierskiego”. Powołując
się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 2015 roku, napisali między innymi: „[Zawody architekta i inżyniera budownictwa]
uznawane były zawsze za zawody pokrewne, których wspólne działanie zmierzało
do zbudowania dzieła w postaci obiektów
budowlanych. Dziedziny architektury, konstrukcji i instalacji przenikają się wzajemnie
tak, że żaden ze wskazanych zawodów nie
jest samodzielny w projektowaniu i budowaniu nowych obiektów. (…) Istnieją zatem
faktyczne relacje, które łączą te zawody.
Brak natomiast uzasadnienia dla tworzenia
rozdzielnych regulacji dla tych zawodów,
zwłaszcza bez konsultacji, czyli bez wiedzy
i woli reprezentantów”. Do tych zarzutów
odniósł się obecny na zjeździe wiceminister
inwestycji i rozwoju Artur Soboń: „Zapewniam, że prace nad ustawą o zawodach
nie doprowadzą do dezintegracji procesu
inwestycyjno-budowlanego. Szanujemy
racje zarówno architektów, jak i inżynierów
budownictwa. Przygotowujemy przepisy
funkcjonalne i uwzględniające specyfikę obu zawodów. Wspólnie powinniśmy
wypracowywać najlepsze rozstrzygnięcia,
rozwiązania dla procesu inwestycyjno-budowlanego i dla Polski”.
Nowa ustawa o samorządach zawodowych będzie „regulować wykonywanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, organizację i zadania
samorządów zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa, prawa
i obowiązki członków tych samorządów,
a także odpowiedzialność dyscyplinarną.
Będzie także określać zakres uprawnień
budowlanych” – czytamy na stronie internetowej resortu. Nowe władze PIIB z pewnością będą bacznie się przyglądać treści
tworzonej ustawy – opiniowanie projektów ustaw i przepisów techniczno-budow-

lanych oraz współpraca w tym zakresie
z parlamentem i ministrem właściwym do
spraw budownictwa należą do strategicznych kierunków działalności PIIB w latach
2018-22, jakie zapisano w uchwalonym na
zjeździe programie działania. Wiele z nich
to kontynuacja podstawowych zadań, jakie
wynikają z ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Ich realizacja należy
do statutowych organów krajowych oraz
okręgowych. Są też zadania szczegółowe,
wynikające z aktualnych zmian w otoczeniu
samorządu. Warto tu wymienić działania
mające na celu zachowanie zasady równości stron w umowach na roboty budowlane,
zwłaszcza z dużymi inwestorami publicznymi oraz wzrost znaczenia pozacenowych
kryteriów oceny ofert na usługi świadczone przez inżynierów budownictwa, a także
propagowanie idei spotkań na poziomie
okręgowym z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej w celu wypracowania wspólnego modelu współpracy,
mającego bezpośredni wpływ na przebieg
procesu inwestycyjnego w budownictwie.
PIIB szczególny nacisk kładzie na to, co jest
istotne dla postrzegania zawodu inżyniera
budownictwa jako zawodu zaufania publicznego: promowanie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie zawodowe. Temu
ma służyć przyjęty na zjeździe regulamin
w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżyniera budownictwa. Projekt
zaprezentował przewodniczący Komisji
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Obowiązkowe szkolenia są standardem także
w innych izbach samorządu zawodowego.
Prowadzą je między innymi adwokaci, radcy prawni, notariusze, lekarze, farmaceuci,
doradcy podatkowi.
– Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
uczenie się przez całe życie jest oczywiste,
dotyczy to zresztą wszystkich zawodów.
Nie powinniśmy czekać na ustawowe uregulowanie procesu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dbając o prestiż zawodu
inżyniera budownictwa, powinniśmy sami
zdyscyplinować się w tym zakresie – mówił prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. –
Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń
będzie oparte na solidnym dorobku: wdrożono w PIIB system informatyczny BUDINFO, na portalu PIIB znajdują się liczne kursy
e-learningowe, biblioteka norm PKN, ser-
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wis budowlany (prawo w budownictwie),
serwis Prawo ochrony środowiska, e-Sekocenbud, e-BISTYP.
„Stałe podnoszenie kwalifikacji jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, co jednocześnie
sprzyja wzrostowi prestiżu i rangi zawodu
inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego” – przypominają autorzy regulaminu.
Wśród form podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżyniera budownictwa warto wymienić szkolenia organizowane przez okręgowe
izby lub krajową izbę - udział w nich jest
obecnie najpowszechniejszą formą szkolenia - a także samokształcenie: korzystanie
z kursów e-learningowych zamieszczonych
na stronach PIIB i okręgowych izb. Należą
do nich również opieka nad praktykantem
starającym się o uprawnienia budowlane,
udział w konferencjach naukowych i technicznych, studia podyplomowe, publikacje
artykułów naukowo-technicznych. Także
czytelnictwo prasy naukowo-technicznej
zostało uznane za istotną formę podnoszenia kwalifikacji. Ponadto w 2017 r. z kursów
e-learningowych skorzystało 10,11% członków KUP OIIB, a z norm PKN 27,99%. Nie
odbiega to mocno od średniej ogólnopolskiej (odpowiednio 11,37% i 36%).
Zakres i formę podnoszenia kwalifikacji
zawodowych wybiera indywidualnie czło-

Miesiąc w Izbie

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium i Okręgowej Rady KUP OIIB
odbyło się 11 czerwca w Grudziądzu. Poza zwykłym porządkiem
obrad znalazł się czas na spotkanie z prezydentem Grudziądza
Robertem Malinowskim, a także
wizytę w historycznej oczyszczalni ścieków. Posiedzenie zorganizował mgr inż. Dariusz Morczyński, zastępca przewodniczącego
KUP OIIB. (PG)

Fot. Archiwum KUP OIIB

nek PIIB, stosownie do swoich potrzeb zawodowych i aspiracji. Doskonalenie zawodowe będzie stale monitorowane, a jego
formom Krajowa Rada jeszcze w tej kadencji przypisze miary punktowe. Będą też
zachęty do podnoszenia kwalifikacji - okręgowe rady izb wprowadzą system nagradzania członków wyróżniających się pod
tym względem, na przykład poprzez dofinansowanie szkoleń, przy opiniowaniu na
funkcję biegłego sądowego, w procedurze
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego itp.
Obecnie w szkoleniach uczestniczy mniej
niż połowa członków PIIB – w 2017 roku
było to 30,5%. Średnio poświęcali oni
na szkolenie 2,05 godziny w ciągu roku.
W wycieczkach technicznych i konferencjach wzięło udział zaledwie 5,2% wszystkich członków Izby.
Całość wspomnianych wyżej oraz pozostałych przyjętych na zjeździe dokumentów
można przeczytać na stronie internetowej
PIIB: www.piib.org.pl w zakładce „Informacje bieżące”.
Podczas obrad nie zabrakło też tematów
trudnych. Na zjeździe sprawozdawczym
w zeszłym roku można było usłyszeć, że
tegoroczny zjazd sprawozdawczo-wyborczy
odbędzie się, gdy PIIB będzie mieć już nową
siedzibę przy ul. Kujawskiej w Warszawie.
Obiekt miał być oddany pod klucz na koniec
marca 2018 roku. Plany pokrzyżowała katastrofa budowlana, która nastąpiła w paź-

dzierniku 2017 roku. Ściana zewnętrzna
w środkowej części oficyny osunęła się na
około 14-metrowym odcinku, pociągając
za sobą stropy na kolejnych kondygnacjach, co w konsekwencji spowodowało, że
wszystkie elementy na tym odcinku postępująco zeszły w dół. W wyniku zdarzenia
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego powołał komisję do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku. Obecnie trwa
przebudowa zgodnie z projektem budowlanym odtworzeniowym. Bieżący stan spraw
związanych z przebudową i modernizacją
tego budynku zrelacjonowała mgr inż. Danuta Gawęcka, sekretarz Krajowej Rady
PIIB. Według sprawozdania specjalnego zespołu PIIB katastrofa nie zwiększy znacząco
całkowitego kosztu zakupu i modernizacji
siedziby PIIB – w stosunku do zakładanego
wzrosły o 4,2%. Jest to o tyle istotne, że PIIB
zaciągnęła na tę inwestycję pożyczki we
wszystkich okręgowych izbach – w łącznej
wysokości około 8,3 mln zł. Całkowity koszt
ma wynieść 22,64 mln zł wobec planowanych wcześniej około 21,7 mln zł.
Wreszcie wybrano skład krajowych organów PIIB. Do Krajowej Rady wybrano
z naszej Izby mgr inż. Renatę Staszak
i prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. Członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej został mgr inż. Jacek Kołodziej.
W Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym zasiadł inż. Krzysztof Dudek.
PIOTR GAJDOWSKI
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Zaproszenia na „Dni Budowlanych” w pozostałych obwodach w następnym numerze Aktualności

®

ZAPROSZENIE
Obwód Grudziądzki

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Na spotkanie z okazji

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

®

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się
14 września 2018 r. (piątek)
o godz. 1700
w Restauracji „Twoje Smaki”
ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu

ZAPROSZENIE
Obwód Toruński

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Na spotkanie z okazji

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa
w Punkcie Konsultacyjnym KUP OIIB w Toruniu, tel. 56 662 90 77
lub w Biurze Izby, tel. 52 366 70 50 e-mail:kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!
®

które odbędzie się
7 września 2018 r. (piątek)
o godz. 1700
w Restauracji „Leśniczówka”
Al. Wigury 1 w Grudziądzu

ZAPROSZENIE
Obwód Inowrocławski

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

®

„Dnia Budowlanych”

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się
19 września 2018 r. (środa)
o godz. 1800
w ACKiS „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a w Toruniu

ZAPROSZENIE
Obwód Bydgoski

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”,
Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

które odbędzie się
21 września 2018 r. (piątek)
o godz. 1800
w Operze „NOVA”,
ul. M. Focha 5 w Bydgoszczy

Sektor ........ rząd ...... miejsce........
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