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WŁADZE KONTAKTY
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
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95 osób z uprawnieniami
budowlanymi
25 stycznia, podczas posiedzenia Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, odbyło się uroczyste wręczenie decyzji nadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie. Informowaliśmy o tym w poprzednim numerze
„Aktualności”. Teraz przybliżamy wyniki sesji jesiennej egzaminacyjnej.

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. 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

Wręczenie uprawnień budowlanych odbyło się w bardzo podniosłej
Fot. Archiwum KUPOIIB
atmosferze

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.

W poprzednim roku (do sierpnia 2015)
wpłynęło do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 115 wniosków osób, które
chciały przystąpić do wspomnianego
egzaminu.

Zdawalność na 85%
–– Wnioski składa się do sierpnia,
a sam egzamin odbył się 20 listopada
- mówi Jacek Kołodziej, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. - To wynik podobny do
poprzednich sesji. Warto pamiętać, że
w zgodzie z nowymi przepisami, po wejściu w życie tzw. ustawy deregulacyjnej
była to trzecia sesja egzaminacyjna.

Uprawnienia budowlane nadano 95
osobom, które zaliczyły zarówno część
teoretyczną (testową), jak i ustną egzaminu. Spośród 115 wniosków złożonych
w zeszłym roku dwa zostały odrzucone
z powodów formalnych. Do liczby 115
należy jednak doliczyć osoby, które nie
zdały egzaminu w poprzednich podejściach. Łącznie do części pisemnej stanęło 127 osób, a 107 zdało, co daje zdawalność na poziomie ok. 85%.
–– Do części ustnej stanęły 143 osoby,
a zdało ją 95 osób - informuje Jacek Kołodziej. - Są w tej liczbie także kobiety, ale
podobnie jak w przypadku członkowstwa
w KUPOIIB jest ich nieco poniże 20%. Stanowią zdecydowaną mniejszość.
dokończenie na str. 2.
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Egzamin trzeci raz po nowemu
Podczas pierwszej sesji po zmianie
przepisów, jesienią 2014 roku, nastąpił
solidny spadek procentowy osób, które egzamin zaliczały pozytywnie.
Może niektórzy zbyt lekko podeszli
do tego egzaminu myśląc, że rozszerzenie dostępu do zawodu spowoduje,
że sam egzamin będzie łatwiejszy? - zastanawia się Jacek Kołodziej. - Poziom
podczas egzaminu testowego, niezwykle wymiernego, był już nie najwyższy. To też mogło wiązać się z tym, że
skrócono średnio o pół roku czas potrzebnej do ubieganie się o możliwość
zdania egzaminu praktyki.
–– Wyniki obecnej sesji są już trzecimi i nastąpiła w tej mierze stabilizacja.
–– Procent zdających wrócił do poziomu sprzed tej ustawy - mówi Jacek
Kołodziej. - Wszyscy nauczyliśmy się
nowej formy egzaminu. Osoby zdające

Po minach, głównie młodych osób, było widać, że wydarzenie jest dla nich
sporym przeżyciem. W końcu wkraczają w prawdziwy świat budowlanych
Fot. Archiwum KUPOIIB
mają w czasie jego trwania mniej czasu
na przygotowanie się do odpowiedzi
podczas części ustnej, ale i egzamina-

torzy mają skrócony czas, w którym
mogą przeegzaminować ubiegającego
się o uprawnienia.

Po uprawnienia startują młodzi
Najczęściej do egzaminu przystępują
osoby „świeżo” po studiach i odbyciu
praktyki. Zdarzają się oczywiście wyjątki i podchodzenie do egzaminu
osób po 50 roku życia. Najczęstszych
wiek osób zdających mieści się jednak
w przedziale 26-28 lat. Uprawnienia
dzielą się na ograniczone i nieograniczone. Wyróżnia się też specjalności
w zależności od tego, jaką samodzielną
funkcję techniczną w budownictwie
dana osoba chce wykonywać.
(WT)

Wśród osób zdających egzamin panie stanowiły mniejszość
Fot. Archiwum KUPOIIB

Ustna część bardziej stresuje
Z Jackiem Jankowskim, jedną z trzech osób, która z najwyższym wynikiem zdała egzamin na uprawnienia budowlane w Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa, po odebraniu
decyzji o przyznaniu uprawnień, rozmawiał Tomasz Więcławski
–– Redakcja: Duże emocje towarzyszą egzaminowi pozwalającemu
zdobyć uprawnienia budowlane?
–– Jacek Jankowski: To coś nowego,
innego. Egzamin, jaki by nie był, za-

wsze jest stresujący, ale wiele pomaga
praktyka w branży.
–– Długo się Pan przygotowywał
do niego?
–– Trzy miesiące, ale jak mówię, ja
nie jestem typowym zdającym, bo

miałem uprawnienia budowlane, tyle,
że ograniczone. Wyrobiłem je dawno,
jako technik. Gdybym był inżynierem,
to nie byłoby problemu. A tak, żeby je
rozszerzyć i uczynić nieograniczonymi
musiałem przejść ścieżkę edukacyjną.

Od Lewej : Przewodniczący OKK Jacek Kołodziej, Jacek Jankowski- nasz rozmówca, jedna z trzech osób, które zdały egzamin najlepiej, oraz Krzysztof
Kaliski i Mariusz Melkowski
Fot. Archiwum KUPOIIB
–– Która z części egzaminu Pana
bardziej stresowała?
–– Obie wywołują w człowieku emocje, ale bardziej stresująca jest cześć
ustna. Test to test. Jeżeli zna się odpo-

wiedzi na pytania, to można zapanować nad stresem. W przypadku części
ustnej zawsze może paść jakieś dodatkowe pytanie, którego się nie spodziewamy, które wybije nas z rytmu.

–– Sama uroczystość na wręczenie uprawnień budowlanych także
było dużym przeżyciem?
–– W moim przypadku nie. Może ci,
którzy odbierali, zdobywali je pierwszy raz, tak do tego podchodzą. Dla
mnie ten moment był już raczej formalnością. Wiele lat działam w branży,
pracowałem w Urzędzie Miasta i Urzędzie Gminy, więc od tej strony również
znam tę materię.
–– Zaskoczyło coś Pana podczas
egzaminu?
–– Nic. W obu częściach pojawiły
się zagadnienia, które doskonale znam
i rozumiem, więc nie były one dla
mnie szczególnie kłopotliwe.
–– Działa Pan w branży. Co to
oznacza?
–– Mam swoje przedsiębiorstwo budowlane. Założyłem sobie, ze rozszerzę uprawnienia budowlane w tym
roku i zrealizowałem ten cel.
TOMASZ WIĘCŁAWSKI

Docenić rzetelność i innowacyjność
Przedstawiamy regulamin konkursu „Prymus Budownictwa”. W poprzednim numerze „Aktualności”
informowaliśmy o rozpoczęciu procedury zgłoszeń, a teraz wyjaśniamy szczegóły
Tę kwestię reguluje uchwała numer
11/45/2015 z końca sierpnia 2015. To
niezwykle ważna idea wprowadzana
przez Kujawsko-Pomorską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa, więc
warto się jej przyjrzeć. Ważną kwestią
jest fakt, że konkurs ten będzie cykliczny, a kolejne edycje odbywały się będą
raz w roku.
Na samym początku wskażemy,
co jest celem konkursu. Otóż, jak informuje w regulamin dostępny na stronie
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, podstawowym celem jest nagradzanie członków
KUPOIIB, którzy wzorowo wykonują
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Kolejnym celem jest promowanie osiągnięć członków Okręgowej Izby, których praca wykracza poza
ustalone standardy. Ostanie, ale nie

najmniej ważne, jest to, żeby wyróżnić
osoby sprawujące samodzielne funkcje
techniczne, wprowadzające innowacyjne rozwiązania w budownictwie.

Jakie warunki trzeba
spełnić, żeby móc wziąć udział
w tym konkursie?
Warunkiem uczestnictwa w konkursie
jest członkostwo w KUP OIIB oraz wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych przy projektowaniu i budowie
budynków oraz budowli na terenie kraju - informują organizatorzy konkursu.
- Honorowy tytuł „PRYMUS BUDOWNICTWA” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nadawany jest corocznie, za udział w realizacji obiektów oddanych do użytku
w roku poprzedzającym nadanie tytułu.

Tytuł ten nadawany będzie
w trzech kategoriach: projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego. Tytuł „PRYMUS BUDOWNICTWA” Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w poszczególnych kategoriach,
przyznaje Kapituła Konkursu.

Kto może zgłaszać kandydatów do
konkursu wraz z uzasadnieniem?
––
––

przedsiębiorcy, instytucje i organizacje,
członkowie KUP OIIB.

Co powinno obejmować
zgłoszenie?
––

opis obiektu z określeniem podstawowych parametrów technicznych,
dokończenie na str. 4.
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–– wskazanie terminu rozpoczęcia
i zakończenia budów,
–– krótkie uzasadnienie z opisem
nowatorskich rozwiązań mających wpływ na realizację inwestycji i ochronę środowiska,
–– ewentualne uzyskane nagrody
w konkursach z zakresu budownictwa,
–– pisemną zgodę kandydata na
udział w konkursie.
Kandydatów można zgłaszać do 30
sierpnia tego roku. Zgłoszenia w formie pisemnej kierować należy do
siedziby Biura KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz ul. Rumińskiego 6.
Przejdźmy do kryteriów, które zadecydują o tym kto będzie mógł otrzymać ten, niezwykle prestiżowy tytuł.
Podstawowymi kryteriami wyłaniania
kandydatów do tytułu są:

––

innowacyjność rozwiązań projektowych,
–– wysoka jakość wykonawstwa budowlanego,
–– doskonała organizacja procesu
budowlanego,
–– walory ekonomiczne i ekologiczne inwestycji.
Ocenę zgłoszeń i wybór laureatów
przeprowadzi
Kapituła
Konkursu
w terminie do dnia 30 sierpnia. Kapitułę konkursu w pięcioosobowym składzie powołuje Rada KUP OIIB.
Laureaci wybierani są w głosowaniu
jawnym. Honorowy tytuł „PRYMUS BUDOWNICTWA”
Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uzyskuje kandydat, który otrzyma
największą liczbę głosów - jak głosi regulamin konkursu. - Każdemu członkowi
kapituły przysługuje jeden głos.

Kiedy nastąpi uhonorowanie
laureatów?
Ogłoszenie osób uhonorowanych
tytułem „PRYMUS BUDOWNICTWA”
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa następuje
podczas corocznych obchodów Dnia
Budowlanych w Bydgoszczy.

Jakie będą nagrody?
Laureaci „Konkursu” otrzymują honorowy tytuł i statuetkę „Prymus Budownictwa” Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
O kolejnych etapach konkursy będziemy informowali w kolejnych numerach „Aktualności”,
TOMASZ WIĘCŁAWSKI

Miesiąc w Izbie
Wykaz ważniejszych wydarzeń z życia Izby w styczniu i lutym 2016 r.
7.01.2016r

Spotkanie Przewodniczącego Rady Okręgowej prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego z Marszałkiem
Województwa Kujawsko-pomorskiego

14.01.2016r

Posiedzenie Zespołu ds. szkoleń działającego przy Radzie Okręgowej Izby

19.01.2016r

Udział w spotkaniu dotyczącym targów budownictwa GRYF-BUD

25.01.2016r

Posiedzenie zespołu ekonomicznego Rady Okręgowej

25.01.2016r

Posiedzenie Prezydium Rady Okręgowej

25.01.2016r

Rozprawa przed Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności Zawodowej

25.01.2016r

Uroczyste wręczenie Decyzji nadających uprawnienia budowlane i przyjęcie ślubowania od osób
odbierających Decyzje

5.02.2016r

Rozprawa przed Okręgowym Rzecznikem Odpowiedzialności Zawodowej

8.02.2016r

Przesłuchanie stron przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

11.02.2016r

Posiedzenie niejawne Składu orzekającego Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

11.02.2016r

Przesłuchanie stron przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

18.02.2016r

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz Zespołów Egzaminacyjnych przed wiosenna sesją
egzaminacyjną

19.02.2016r

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Witolda Szylmana – długoletniego dyrektora Bydgoskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

22.02.2016r

Przesłuchanie stron przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

24.02.2016r

Przesłuchanie świadków przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. B. Rumińskiego 6, 85 - 030 Bydgoszcz, tel. (52) 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Redakcja: Tomasz Więcławski. Skład i grafika: PZITS Grafika, tel. (56) 662 90 77, fax (56) 662 90 73. Druk: Drukarnia Tinta

