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Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, fax 366 70 59.,
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 Informacyjne Izby:
 

86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20, 
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288  44
 

88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48, 
tel./fax (52) 357 46 66
 

87-100 Toruń, ul. Szeroka 34,
tel. (56) 622 19 17, tel./fax 622 72 81
 

87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50

Punkt konsultacyjny Izby:
 

87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12, 
tel. (56) 49 410 90

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

W siedzibie Izby i w punktach informacyjnych 
dostępne są do wglądu materiały dotyczące 
umów FIDIC oraz zeszyty „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
W biurze Izby można korzystać z komputerowego 
Serwisu Budowlanego oraz norm budowlanych.

WŁADZE   KONTAKTY

16 grudnia 2013 r. odbyło  się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady 
Okręgowej KUP OIIB. Wzięło w nim udział m.in. troje młodych inży-
nierów, którzy w czasie listopadowej sesji egzaminów na uprawnie-
nia budowlane uzyskali najwyższe oceny. Byli to: Agnieszka Wojnicka 
(branża konstrukcyjno-budowlana), Mateusz Stolarczuk (branża kon-
strukcyjno-budowlana) oraz Marek Rzytelewski (branża mostowa).

Posiedzenie składało się z dwóch czę-
ści. W pierwszej, jakby już świątecznej, 
składano sobie życzenia i dyskutowano 
o planach na bliskiego Sylwestra. Szef 
kuchni zaserwował nam świąteczne 
menu – pierogi z kapustą i świetną rybę 
na ciepło, a na deser – piernik, sernik 
i makowiec. 
W części roboczej był czas na całorocz-

ny remanent z działalności i omawianie 
najważniejszych wydarzeń minionego 
roku i tych, których spodziewamy się 
w roku 2014.

Co w stolicy

Na ostatnim posiedzeniu Rady Kra-
jowej, 11 grudnia 2013 r., o którym 
mówiła dyr. Renata Staszak, wróciła 
m.in. sprawa niepełnych kadencji władz 
izb okręgowych, budząca wiele spo-
rów, zwłaszcza w Łódzkiej OIIB, gdzie 
przewodniczący zmienił się w okresie 
między zjazdami i walczy o możliwość 
kandydowania na tę funkcję ponownie 
w roku bieżącym. Oczywiście, najwięcej 
do powiedzenia na temat kadencyjno-

dokończenie na str. 2.  

Pierogi z kapustą i wizja 
na forum 

Zespół ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, któremu przewodniczy 
P. Piotrowiak (na zdjęciu stoi), planuje w tym roku szkolenia w terenie

Fot. T. Kozłowski

Ostatnie posiedzenie Rady Okręgowej w roku 2013



ści władz mają prawnicy, którzy nie są 
jednomyślni. Jedni uważają, że nawet 
niepełna kadencja musi być uznawana 
za równą kadencji pełnej, inni twierdzą 
coś wręcz przeciwnego. Rada Krajowa 
ma też nieustanny ból głowy z projek-
tami ustawy deregulacyjnej i Kodeksu 
budowlanego. Grozi nam w dalszym 
ciągu spadek znaczenia zawodu po-
przez drastyczne skracanie praktyk za-
wodowych, niezbędnych do uzyskania 
uprawnień budowlanych. Siła lobby-
styczna PIIB jest zbyt nikła, by zapobiec 
takim zmianom. Okazało się jednak, że 
mamy sojusznika w Komisji Nadzwy-
czajnej do spraw związanych z ograni-
czeniem biurokracji, która to komisja 
przygotowuje ostateczną wersję pro-
jektu ustawy o ułatwieniu dostępu do 
niektórych zawodów regulowanych. 
Posłanka PO, Brygida Kolenda-Ła-
buś, członek tej komisji, poparła sta-
nowisko PIIB, o czym zawiadomiono 
przewodniczącego komisji, przy okazji 
przedstawiając ponownie zestaw wciąż 
aktualnych zastrzeżeń PIIB do projektu 
deregulacyjnego. 
Jak co roku, dokonano oceny funkcjo-

nowania w skali kraju inżynierskiego 
ubezpieczenia OC. Obecny ubezpie-
czyciel, firma Ergo Hestia zapropono-
wała obniżenie składki rocznej tego 
ubezpieczenia do kwoty 70 zł, gdyż 
środków gromadzonych na OC jest już 
sporo, a odszkodowania wypacane są 
rzadziej. Nasza izba, jako jedna z nie-
wielu w kraju, daje członkom jeszcze 
szansę dodatkowego ubezpieczenia 
w tej firmie następstw nieszczęśliwych 
wypadków (tzw. NNW).
Krajowa Rada PIIB jest blisko podjęcia 

ostatecznej decyzji o lokalizacji nowej 
stołecznej siedziby, prawdopodobnie 
przy ul. Chmielnej 5. Wybrany budynek 
wymaga jednak gruntownego remontu 
i modernizacji pod potrzeby PIIB.

Co robiły zespoły  
problemowe

Prezentację prac zespołów proble-
mowych, wspierających decyzje władz 
KUP OIIB w kończącym się roku, zapo-
czątkował Zespół ds. Ekonomicznych, 
który jest kolegialnym wsparciem dla 
decyzji finansowych Rady, w tym do-

tyczących bieżącego i planowanego 
budżetu KUP OIIB . Na ostatnim po-
siedzeniu, 16 grudnia ub. roku, zespół 
analizował pomysł ziwększenia plano-
wanych na rok bieżący pozycji wydat-
ków na obsługę zespołu okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej i na posiedzenia Okręgowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej. W obu pozycjach 
zatwierdzono projekt korekty przesu-
nięć budżetowych o plus 1500 zł po 
to, by zapewnić obu organom statu-
towym spokojną pracę do końca roku. 
Zespół ds. Ustawicznego Doskonale-

nia Zawodowego, któremu przewodni-
czy Paweł Piotrowiak, kolejny rok pró-
bował dopasować formy doskonalenia 
zawodowego do potrzeb członków 
Izby. Wieloletnia praktyka szkoleniowa 
pokazała, że naszym zapracowanym 
kolegom trudno jest zaproponować 
program doskonalenia zawodowego, 
który skłoniłby do pogłębiania wie-
dzy możliwie dużą liczbę członków 
Izby. Nawet odgórnie projektowany 
przez Radę Krajową PIIB e-learning 
nie wzbudził spodziewanego zainte-
resowania. Wygląda jednak na to, że 
ciekawym dla członków Izby rozwią-
zaniem byłyby spotkania na placach 
ciekawych budów i omawianie potem, 
już w formie seminaryjnej, problemów 

technicznych, prawnych i organiza-
cyjnych, które na takich budowach 
się rodzą. – Taka forma doskonalenia 
mogłaby „chwycić” pod warunkiem, 
że znajdziemy naprawdę ciekawe in-
westycje do zaprezentowania – przy-
znał Paweł Piotrowiak, apelując do 
zebranych o dostarczanie zespołowi 
propozycji. Izba nie zrezygnuje mimo 
wszystko ze szkoleń tzw. ogólnych, 
choćby na temat bhp na placu budowy 
czy istotnych w pracy inżyniera ubez-
pieczeń. 
Zespół ds. Prawno-Regulaminowych 

skupiał się na analizowaniu kolejnych 
przymiarek do najważniejszych obec-
nie dla naszego środowiska projek-
tów ustawy deregulacyjnej i Kodeksu 
budowlanego. Wojciech Bromirski, 
przewodniczący zespołowi, potwier-
dził tylko to, o czym wiemy od dawna. 
Nasz samorząd nie ma odpowiedniej 
siły przebicia, gwarantującej nam, 
w trakcie prac Sejmu, ochronę intere-
sów środowiskowych. 
Niewielu członków Izby korzysta 

z samopomocy koleżeńskiej, ale cza-
sem sytuacja życiowa zmusza ich do 
tego. W minionym roku Zespół ds. 
Samopomocy Koleżeńskiej i Ochrony 
Interesów Zawodowych zaakceptował 
cztery wnioski o pomoc finansową, 
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Najlepsi młodzi z egzaminacyjnej sesji jesiennej. Od lewej:  
M. Stolarczuk, A. Wojnicka i M. Rzytelewski Fot. T. Kozłowski



która przeznaczona była na doraź-
ne wsparcie wnioskodawców w sytu-
acjach utraty zdrowia czy pracy. 
O pracach Zespołu ds. Współpracy 

z Uczelniami i Kujawsko-Pomorską 
Izbą Architektów (któremu przewodni-
czy Marian Lipkowski) pisaliśmy przy 
okazji rozstrzygnięcia konkursu na 
najlepszą pracę dyplomową, którym 
m.in. ten zespół się zajmuje. Konkurs, 
przypomnijmy, miał w minionym roku 
duże powodzenie i tradycyjnie wysoki 
poziom.
Swoje sprawozdanie zaprezentował 

też przewodniczący Rady Programo-
wej Informatora „Aktualności”. Wło-
dzimierz Miklas dobrze ocenił bieżące 
śledzenie działań Izby i środowiska 
przez Informator, za co dziękujemy.

Wnioski po zjeździe

Sekretarz Kazimierz Chojnacki przy-
pomniał po raz kolejny losy wniosków, 
zgłaszanych przez delegatów ostat-
niego, XII Zjazdu Sprawozdawczego 
KUP OIIB, a kierowanych do zjazdu 
krajowego i władz krajowych. Wnio-
ski M. Buzalskiego i E. Smentka do-
tyczące doprecyzowania obowiązują-
cych przepisów Prawa budowlanego 
i rozporządzenia wykonawczego z 9 
listopada 2010 r., do Prawa ochrony 
środowiska, mają szansę na uwzględ-
nienie w ewentualnych nowelizacjach. 
Chodzi m.in. o doprecyzowanie kom-
petencji uczestników procesu budow-
lanego tak, aby tych obowiązków nie 
mógł wykonywać ktoś, kto nie ma 
uprawnień. Chodzi też o wyłączenie 
niewielkich elementów instalacji dro-
gowych z obowiązku składania rapor-
tów o oddziaływaniu na środowisko. 
Inne wnioski, np. dotyczące udziału 
inżynierów w doborze biegłych sądo-
wych czy w spółce Polskie Inwestycje 
Rozwojowe, władze krajowe uznały za 
niemożliwe do zrealizowania ze wzglę-
du na specyfikę ustaw, które o tym 
mówią.
Poparcie krajowe zyskał protest P. Pio-

trowiaka przeciwko dopuszczaniu 
w przetargach do powierzania nadzoru 
autorskiego osobom, które nie są auto-
rami projektów budowlanych, a zezwa-
la na to Prawo zamówień publicznych.

Forum musi się udać

Rozwija się natomiast nadal idea za-
inicjowana na zjeździe przez Krzysz-
tofa Mizgajskiego, aby zacząć dysku-
tować o podstawowych problemach 
budownictwa i zainteresować tymi 
problemami parlamentarzystów, któ-

rzy nie zwykli pojawiać się na naszych 
zjazdach. Ta idea przeradza się w po-
ważną imprezę z poparciem marszał-
ka województwa i wojewody, z pro-
gramem daleko wykraczającym poza 
środowiskową dyskusję. Jak podkre-
ślił przewodniczący Rady Okręgowej, 
prof. Adam Podhorecki, planowane 
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Opłatkowa wymiana uwag M. Stolarczuka (z lewej)  
i przewodniczącego OKK, J. Kołodzieja Fot. T. Kozłowski

W świątecznej części posiedzenia na stołach pojawiły się świerkowe 
stroiki ze świeczkami Fot. T. Kozłowski

dokończenie na str. 4.  
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na marzec forum powinno umożli-
wić jego uczestnikom: po pierwsze 
– bliższe zapoznanie się ze strategią 
Urzędu Marszałkowskiego w zakresie 
inwestycji budowlanych na terenie 
województwa w latach 2014-2020, po 
drugie – uzyskanie informacji o moż-
liwościach wspierania przez władze 
wojewódzkie przedsiębiorców budow-
lanych w rozwoju ich firm, po trzecie 
– poznanie szczegółów dobrze prowa-
dzonych inwestycji z ostatnich lat, po 
czwarte – poznanie polityki wojewody 
w zakresie wspierania przedsiębiorstw 
budowlanych, po piąte – uzyskanie 
informacji o tym, jak można wspierać 
firmy stosujące najbardziej bezpieczne 
i nowoczesne technologie budowlane, 
po szóste wreszcie – jak organizować 
samorząd gospodarczy, aby służył roz-
wojowi inwestycji budowlanych. To 
program maksimum i organizatorzy 
są przekonani, że powinien dać się 
zrealizować w marcu br., aby za rok 
można było sprawdzić, czy taka kon-
kretna i wszechstronna debata pomo-
gła w stworzeniu lepszego klimatu dla 
budownictwa. 

Spokojny budżet

Oczywiście na ostatnim posiedzeniu 
nie mogło zabraknąć budżetowego 
prowizorium, które ma zapewnić Izbie 
spokojne działanie w roku bieżącym. 
Nowych członków, zdaniem skarbnika 
M. Lipkowskiego, nie przybędzie nam 
wielu, ale nie spodziewamy się też na-
głych redukcji szeregów członkowskich. 
Planowane składki od 5450 członków 
Izby, wsparte wpływami z opłat za 
egzaminy na uprawnienia i innymi, 
mniejszymi pozycjami dochodowymi, 
dają Izbie stabilną perspektywę sfinan-
sowania wszystkich ważnych przedsię-
wzięć, z XIII Zjazdem Sprawozdawczo-
-Wyborczym i I Forum Budownictwa 
i niezbędnymi kosztami adaptacji za-
kupionych ostatnio powierzchni biuro-
wych w Domu Technika włącznie. Izba 
ma zaoszczędzone środki na remont 
pomieszczeń biurowych, ma też szansę 

na dofinansowanie Forum Budownic-
twa przez Marszałka Województwa.
Przewodniczący Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej, miał 
okazję przekazać na tym posiedzeniu in-
formację o zaskakujących wynikach sesji 
jesiennej egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane. Zaskakująca tym razem nie była 
liczba 88 osób zakwalifikowanych do eg-
zaminów, ani liczba 79 osób, które w koń-
cowym efekcie zdały egzamin i otrzymają 
decyzje o przyznaniu uprawnień. Niespo-
dziewana dla egzaminujących była tym 
razem bardzo słaba zdawalność kandy-
datów w specjalności instalacyjno-elek-
trycznej (35%). Praktycznie zdawał tylko 
co czwarty z kandydatów. W sesji wiosen-
nej elektrycy wręcz brylowali! Przypadek? 
Zapewne nie byli dobrze przygotowa-
ni, skoro padali i podczas testów, i po-
tem, w czasie egzaminów ustnych. Tym 
niemniej przewodniczący OKK czuje się 
wręcz zobowiązany do dokładnego prze-
analizowania przyczyn tej elektrycznej 
klęski. Generalnie bowiem zdawalność 
była na typowym dla naszej Izby pozio-
mie 75-80% i – jak zaznaczył J.Kołodziej 
– nikt już nie próbuje fascynować się staty-
styką i zdawalnością bliską 100%. Reszta 
równa do nas, a nie odwrotnie! 

Zjazd w harmonogramie

Bliski termin XIII Zjazdu (12 kwietnia 
2014) zmusza sekretariat Rady Okręgowej 
do wzmożonego wysiłku. Nic zatem dziw-
nego, że sekretarz K. Chojnacki apelował 
o możliwie szybkie i solidne przygotowy-
wanie sprawozdań z działalności poszcze-
gólnych organów statutowych. Styczeń 
upłynie nam na zebraniach przedzjazdo-
wych i wyborach delegatów. W Toruniu 
i Inowrocławiu odbędą się one 14 i 15.01, 
w Bydgoszczy – 14, 15 oraz 21, 22 i 23.01, 
w Grudziądzu – 16 i 17.01, w Brodnicy – 
17.01, a we Włocławku – 21 i 22.01. 

W podsumowaniu roku wziął również 
udział przewodniczący Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej. Komisja, której prze-
wodniczy Bruno Bronkau, przyglądała 
się tym razem szczególnie działaniom 
zespołów Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej i Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego, nie znaj-
dując w ich pracy uchybień.
Tak właśnie wyglądał grudniowy ra-

chunek Izbowego sumienia. Teraz czas 
na wyzwania roku 2014!   

W podsumowaniu uczestniczył
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Z opłatkiem do przewodniczącego Rady. Od lewej: W. Mroziński,  
O. Nagórski i A. Podhorecki. Fot. T. Kozłowski


