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Wyroby budowlane
bardziej europejskie
17 listopada ub. roku w Bydgoszczy odbyła się Konferencja Regionalna – Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych. Była to jedna
z czterech konferencji, zorganizowanych w kraju z inicjatywy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego po to, by maksymalnie spopularyzować nowelizację ustawy z 25 czerwca 2015 w kręgach inżynierów
budownictwa, producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych.

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. Piernikarska 6,
tel. (56) 56 662-90-77, tel./fax 56 6629073
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.

Zbigniew Sulik: - Jako WINB pozostajemy pierwszą instancją w kontroli
wyrobów budowlanych u producentów i upoważnionych sprzedawców
Fot. T. Kozłowski
W konferencji bydgoskiej uczestniczył
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Robert Dziwiński ze swoim zastępcą,
Jackiem Szerem. Spośród władz regionalnych państwowego nadzoru budowlanego, obecni byli m.in.: WINB z Bydgoszczy
– Zbigniew Sulik, WINB z Gdańska – Grzegorz Stosik i WINB z Łodzi – Jan Wroński,
a także inspektorzy powiatowi z tych regionów, jak i z regionu zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Ponadto
w konferencji wzięli udział licznie (ponad
400 osób): inżynierowie budownictwa
i producenci wyrobów budowlanych.

Głównym prelegentem na konferencji była dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB, Dorota
Podsiedzik-Malec.
Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, inż. ZBIGNIEWA SULIKA poprosiliśmy o kilka refleksji na ten temat.
Zbigniew Sulik: - Nowelizacja ustawy
o wyrobach budowlanych z 25 czerwca
2015 jest w istocie dostosowaniem dotychczasowych przepisów, regulujących wprowadzanie do obrotu lub udostępnianie na
rynku wyrobów budowlanych, do rozpodokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.
rządzenia nr 305/2011(CPR) Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z 9 marca 2011
roku, określającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych. Ustawa precyzuje obowiązki
producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych
oznaczonych znakiem budowlanym.
Przepisy europejskie generalnie doprecyzowują wszelkie zasady i procedury, dotyczące wprowadzania wyrobów do obrotu
rynkowego, wycofania wyrobów z obrotu, zasadniczych charakterystyk wyrobów
i właściwości użytkowych wyrobów. W nowelizacji pojawiły się też znane z rozporządzenia 305 pojęcia, takie jak udostępnianie
na rynku krajowym czy krajowa ocena techniczna. Nie zmienia się możliwość znakowania znakiem budowlanym (B) wyrobów
nie objętych zharmonizowaną specyfikacją
techniczną i wytwarzanych tradycyjnie.
Warunki zharmonizowane z rozporządzeniem 305/2011 są szczególnie ważne
dla producentów wyrobów budowlanych
i dla firm zajmujących się dystrybucją tych
wyrobów. W zakresie zadań, jakie w tej
dziedzinie spoczywają na państwowym
nadzorze budowlanym w zasadzie nic się
nie zmieniło, poza możliwością mandatowania oraz obowiązkiem przekazywania
do GUNB przez WINB informacji o wynikach kontroli zleconych badań próbek,
przejmowania prowadzenia postępowania
administracyjnego w I instancji przez GUNB,
gromadzenia informacji o wynikach/kontrolach i publikowaniu ich w BIP GUNB itp.
–– To znaczy?
ZS: - My, jako WINB, w dalszym ciągu
jesteśmy pierwszą instancją w zakresie kontroli wyrobów u producenta i sprzedawcy,
i ewentualnego postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, natomiast powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego mają prawo
kontrolować te wyroby jedynie w trakcie
procesu budowlanego bezpośrednio podczas budowy. W przypadku kontroli wyrobów budowlanych przez GUNB, organ ten
może przyjąć postępowanie administracyjne jako I instancja.
–– Czy w nowelizacji znalazły się
przepisy zezwalające Waszym inspektorom na niespodziewane kontrole u producenta?
ZS: - Były takie propozycje, by dla popra-

Miesiąc w Izbie

Rada świątecznie

14 grudnia zebrała się na swym ostatnim w roku 2015 posiedzeniu Rada Okręgowa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Przyjęto m.in. termin kolejnego zjazdu delegatów Izby na 9 kwietnia 2016 r.

W bydgoskiej konferencji Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych
Fot. R. Staszak
wzięło udział ponad 400 osób
wy skuteczności naszych działań można było
zastosować tzw. zakup kontrolowany. Ale
ten zapis nie znalazł się tej nowelizacji, zatem
o każdej kontroli musimy producenta nadal
powiadamiać. Ustawa wprowadza możliwości nieodpłatnego pobierania próbek
wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz
z wyrobów budowlanych składowanych
na terenie budowy, jeżeli jest prowadzona
z wykorzystaniem środków publicznych, jak
i również zlecenie ich badań, bez konieczności zabezpieczania wyrobów. Wyłączono
jednocześnie w tym przypadku obowiązek
zawiadamiania przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli wynikającej z ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej.
–– Czy wyroby importowane podlegają w świetle tych przepisów jakimś
szczególnym procedurom?
ZS: - Podleganie europejskiej zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobów
oznacza obecnie, że każdy wyrób budowlany, znajdujący się w obrocie na rynkach
Unii Europejskiej, oznaczany symbolami
CE, podlega takiej samej procedurze badania właściwości użytkowych czy określania ich w deklaracji właściwości użytkowych (która też pojawiła się jako nowe
pojęcie po nowelizacji ustawy). Każdy
więc sprzedawca wyrobów budowlanych
zobowiązany jest posiadać odpowiednie
dokumenty, informacje i instrukcje wyrobu budowlanego, do których dostarczenia
zobowiązany jest producent.
–– Niektóre konsekwencje wprowadzenia zharmonizowanej specyfikacji
technicznej mogą być dla producenta
dość przykre…

–– ZS: - To fakt, bo w przypadku stwierdzenia niezgodności jakości wyrobu z deklaracją właściwości użytkowych może
dojść do wycofania z obrotu już nie partii
wyrobów, ale całości wyrobu z obrotu
rynkowego. A nawiązując do szczegółowości obecnej ustawy, mamy tam sporo
zmian w odniesieniu do procedur badania,
doprecyzowano, kto może zajmować się
badaniami, wyznaczono tzw. JOT-y (Jednostki ds. Oceny Technicznej). Badaniem
właściwości objęto teraz wszelkiego typu
piaski i kruszywa, będące surowcem wyjściowym dla wielu produktów spoinowych.
Dokładnie też ujęto zasady oznakowania
wyrobu. Są ponadto zmiany dotyczące np.
składu Rady Wyrobów Budowlanych przy
GINB, w skład którą będą teraz tworzyły
osoby rekomendowane przez samorządy zawodowe architektów i inżynierów
budowlanych, a także przez organizacje
zrzeszające producentów i jednostki oceny
produktów. Rada będzie zobowiązana do
przedstawiania ministrowi infrastruktury
i budownictwa rocznego sprawozdania ze
swej działalności.
Uważam, że dostosowanie do spełnienia
wymagań ustawowych spowoduje znaczne
zaangażowanie producentów i dystrybutorów, ale z pozytywnym skutkiem dla odbiorców w przypadku obiektów budowlanych z oraz spełnieniem wymagań
podstawowych gwarantujących pełne bezpieczeństwo w zakresie szeroko rozumianego użytkowania.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

W części świątecznej zebrani złożyli sobie życzenia, podzielili się opłatkiem, by
następnie przejść do części roboczej.
Ostatnie posiedzenie w roku ma zwykle
bogaty porządek dnia, gdyż Rada zapoznaje się w nim z działaniami poszczególnych
organów statutowych i zespołów problemowych, podsumowuje też najważniejsze
dokonania samorządu, przyjmuje preliminarz budżetu na rok następny itd.
I jak zwykle, realizacja porządku obrad rozpoczęła się od relacji przewodniczącego, prof. Adama Podhoreckiego,
z posiedzenia Rady Krajowej PIIB. Wśród
uchwał warszawskiego posiedzenia znalazła się również i ta, która zawierała
negatywne stanowisko Rady Krajowej
w sprawie organizacji przez izby okręgowe odpłatnych kursów przygotowawczych dla kandydatów do egzaminów na
uprawnienia budowlane.
Członkowie Rady Okręgowej zapoznali się również z efektami posiedzenia
Prezydium KUP OIIB z 30 listopada ub.
roku, podczas którego m.in. przyjęto
harmonogram przygotowań do zjazdu
delegatów, jak również harmonogramy
posiedzeń Prezydium i Rady na 2016 r.
Przyjęto też wtedy propozycję terminu
zjazdu. Ma się on odbyć 9 kwietnia 2016 r.
Prezydium przyjęło i przedstawiło Radzie do akceptacji ostateczną wersję regulaminu konkursu pod nazwą „Prymus
Budownictwa”, a ponadto karty zgłoszenia kandydatów do konkursu.
Stan przygotowań do rozbudowy siedziby Izby przedstawiła zebranym dyrektor Biura Izby, Renata Staszak. Wykonanie osobnej klatki schodowej z szybem
windowym i instalacją windy nastpi w
2016 r. W preliminarzu budżetowym na
bieżący rok przewidziano na ten cel odpowiednie środki.
Wyniki jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane omówił
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej. Zdawalność
po egzaminach ustnych wyliczono tym
razem na prawie 75%, przy czym zda-

walność po testach była o blisko 10%
wyższa. Istotne jest, że statystykę podnoszą znacznie lepsze wyniki poprawkowiczów, którzy są też znacznie lepiej
przygotowani do sesji niż osoby zdające
po raz pierwszy. W sumie egzaminy na
uprawnienia zdało 95 osób.
W sprawozdaniach zespołów problemowych, o działaniach Zespołu ds. Ekonomicznych mówiła R. Staszak. Zespół
zasugerował Radzie m.in. promocję Izby
w wydawnictwie z okazji 650-lecia Bydgoszczy oraz niezbędne środki na planowane szkolenia i konferencje .
Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego
ma w swym dorobku doprowadzenie do
organizacji w sumie 13 szkoleń finansowanych przez Izbę i 5 szkoleń sponsorowanych, czyli dla Izby bezkosztowych.
Zespół Prawno-Regulaminowy miał
w roku 2015 mniej pracy, podkreślił
jego przewodniczący, Wojciech Bromirski, bo stosunkowo mała była aktywność parlamentu, ze względu na dwie
kampanie wyborcze. Zespół przygotował natomiast regulamin konkursu

„Prymus Budownictwa”, którego pierwsza edycja powinna doczekać się finału
w roku 2016.
Włodzimierz Miklas z kolei omówił
działania Zespołu ds. Samopomocy
Koleżeńskiej i Ochrony Interesów Zawodowych Członków Izby. Na wniosek
Zespołu Izba udzieliła pomocy finansowej dwóm członkom KUP OIIB, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji.
Zespół oceniał też dwie kandydatury
na biegłych sądowych, odrzucając obie,
gdyż deklarowany dorobek zawodowy
kandydatów budził zasadnicze wątpliwości.
Zespół ds. Współpracy z Uczelniami, którym kieruje Marian Lipkowski,
odbył dwa posiedzenia, poświęcone
głównie konkursowi na najlepsze prace
dyplomowe. W konkursie po raz pierwszy nagrodzono najlepsze prace inżynierskie, o czym pisaliśmy w numerze
12 z ubiegłego roku.
Rada Programowa ds. Informatora
„Aktualności” zebrała się dwukrotnie
i oceniła zawartość oraz sposób reda-

Rada jednogłośnie przyjęła m.in. preliminarz budżetu na rok 2016,
rezerwując środki na dobudowę windy do siedziby Izby
Fot. T. Kozłowski
i na organizację II Forum Budownictwa
dokończenie na str. 4.
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dokończenie ze str. 3.

gowania Informatora, który generalnie
spełniał sugestie Rady i założenia ujęte
w regulaminie, z wyjątkiem informacji
o działaniach zespołów problemowych
Izby. Generalne zalecenia Rady Programowej dotyczyły większego urozmaicania artykułów ilustracjami, a także
dbania o bogatsze informowanie o codziennych działaniach Izby.
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Zewnętrznymi nawiązwał dobrą
współpracę z Państwową Inspekcją Pracy. Mniej owocne okazały się kontakty z Państwową Straż Pożarną, której
przedstawicieli chcieliśmy skłonić do
współpracy przy organizacji szkoleń na
temat przepisów przeciwpożarowych.

W czasie ostatniego posiedzenia Rada
przyjęła informację o wykonaniu budżetu za rok 2015. Wpływy ubiegłoroczne wykonano w 106%, przy wydatkach realizowanych na poziomie
90%. Przyjęto też projekt preliminarza
budżetu na rok 2016, w którym sporą
kwotę nadwyżki z roku ubiegłego odłożono na sfinansowanie budowy klatki
schodowej z szybem windowym przy
naszej siedzibie.
Rada uchwaliła szczegółowy plan
działań na rok bieżący.
Przyjęto też do wiadomości informację o zakończeniu sprawy dyscyplinarnej przeciwko jednemu z członków Izby,
któremu Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

udzielił nagany i nakazał zwrot kosztów
postępowania z powodu naruszenia
przepisów Kodeksu Zasad Etyki Zawodowej Członków PIIB.
Rada podjęła podczas posiedzenia 24
uchwały akceptujące generalnie propozycje Prezydium. Zaakceptowano też
propozycję Kol. Krzysztofa Dudka, aby
wystąpić do Krajowej Rady PIIB o nadanie srebrnej Honorowej Odznaki PIIB
członkowi Podkarpackiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa, Grzegorzowi Gajewskiemu, który szczególnie
zasłużył się w Bydgoszczy jako kierownik robót przy budowie Trasy Uniwersyteckiej oraz Trasy Fordońskiej.
(tk)

Izba działa

Wykaz ważniejszych wydarzeń z życia Izby w lisopadzie i grudniu 2015 r.
2.11.2015 r. Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
4.11.2015 r. Przesłuchanie strony w postępowaniu wyjaśniającym przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
5.11.2015 r. Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
9.11.2015 r. Rozprawa w sprawie odpowiedzialności zawodowej członka Izby
17.11.2015 r. Przesłuchanie strony w postępowaniu wyjaśniającym przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
20.11.2015 r. Egzamin testowy na uprawnienia budowlane
20 – 24.11.2015 r. Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane
24.11.2015 r. Przesłuchanie strony w postępowaniu wyjaśniającym przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
30.11.2015 r. Posiedzenie Zespołu Ekonomicznego Rady Okręgowej
30.11.2015 r. Posiedzenie Prezydium Rady Okręgowej
1.12.2015 r. Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
3.12.2015 r. Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
7.12.2015 r. Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
8.12.2015 r. Posiedzenie Zespołu do spraw wykonywania usług transgranicznych
9.12.2015 r. Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
10.12.2015 r. Udział w spotkaniu rzeczników prasowych PIIB
10.12.2015 r. Kontrola OROZ przeprowadzona przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB
14.12.2015 r. Posiedzenie Rady Okręgowej KUP OIIB
14.12.2015 r. Szkolenie „Wyłączniki róznicowo-prądowe w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia”, Bydgoszcz, Toruń
15.12.2015 r. Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sadu Dyscyplinarnego
17.12.2015 r. Posiedzenie Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
17.12.2015 r. Posiedzenie członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
19.12.2015 r. Szkolenie „BIM (Building Information Modeling) - modelowanie informacji o budynkach i budowlach”, Bydgoszcz
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