
Obrady otworzył przewodniczący Okręgo-
wej Rady prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, 
który wysunął kandydaturę mgr inż. Andrze-
ja Myśliwca jako przewodniczącego zjazdu. 
Zgodnie z ustaleniami obwodowych spotkań 
przedzjazdowych do prezydium zjazdu dele-
gowano: jako wiceprzewodniczących Sławo-
mira Konieczkę (Toruń) i Dariusza Morczyń-
skiego (Grudziądz), a na funkcje sekretarzy 
Katarzynę Dąbrowską (Włocławek) i Danutę 
Konieczny (Bydgoszcz).
W zjeździe uczestniczyło 97 delegatów 

(spośród 113 uprawnionych do udziału). 
Srebrne Odznaki Honorowe za zasługi 

dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
otrzymali Arkadiusz Kłopotek z Inowrocła-
wia i Stanisław Zięba z Brodnicy.

Gdy powołano już prezydium zjazdu i od-
znaczono wyróżnionych, przyszedł czas na 
wystąpienia zaproszonych gości. 

Życzenia i diagnozy

Wiceprezydent Bydgoszczy Mirosław Ko-
złowicz kurtuazyjnie podkreślił, jak ważna 

jest rola samorządu zawodowego jako re-
prezentanta naszych interesów i docenił 
dbałość Izby o wysokie kwalifikacje kadry 
inżynierskiej wszystkich specjalności budow-
lanych. Z kolei Wojewódzki Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego Zbigniew Sulik deklarował, 
że nadzór budowlany nie chce przeszkadzać 
w procesie budowlanym, ale pilnuje, żeby 
realizowano go poprawnie i w zgodzie 
z oczekiwaniami naszymi oraz inwestorów. 
Ciekawsze było wystąpienie przedstawiciela 
władz krajowych Gilberta Okulicza-Kozary-
na, który gościł w Bydgoszczy już drugi raz. 
Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscypli-
narnego podzielił się z delegatami ogólnymi 
informacjami o kondycji Izby. Od chwili po-
wstania PIIB liczba jej członków wzrosła dwu-
krotnie (z ok. 60 tys. do 115 tys. obecnie), ale 
dopływ młodych w 2015 był zbyt mały, by 
uzupełnić lukę po odchodzących - a połowa 
członków Izby zdążyła ukończyć 55 lat. Mało 
jest też wśród nas kobiet – jedynie 12%. Izbie 
przydałoby się nie tylko odmłodzenie, ale też 
większe zaangażowanie szeregowych człon-
ków – na szczeblu lokalnym aktywnie działa 
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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. 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.

WŁADZE   KONTAKTY

dokończenie na str. 2.  

Czas sprawozdań i postulatów
Tegoroczny XV Zjazd Sprawozdawczy KUPOIIB miał miejsce 9 kwietnia w 
siedzibie Izby i był już drugim po wejściu w życie tzw. ustawy deregulacyj-
nej, ułatwiającej dostęp do zawodu inżyniera. Z perspektywy czasu efekty 
jej wprowadzenia są już wyraźne i sporo się o nich mówiło wśród delegatów.

XV Zjazd Sprawozdawczy KUPOIIB 

W XV Zjeździe Sprawozdawczym KUPOIIB wzięło udział 85% uprawnionych 
delegatów Fot. P. Gajdowski



czenia kandydatów w 20%, zaś obecne 
oświadczenia nie pozwalają na taką wni-
kliwość i odrzuca się tylko 2%. Zatem to 
egzamin (zwłaszcza ustny) jest jedyną for-
mą sprawdzenia kwalifikacji kandydatów. 
Kołodziej zauważył, że dopuszczeni do 
uprawnień budowlanych technicy wciąż nie 
są solidnie reprezentowani podczas sesji eg-
zaminacyjnych – nie mogą jeszcze wykazać 
się odpowiednią praktyką, by ich wnioski 
zostały zakwalifikowane. Wskutek ustawy 
deregulacyjnej obniżyła się też niestety 
ranga zawodu rzeczoznawcy budowlane-
go, który nie ma już statusu samodzielnej 
funkcji w budownictwie. Do OKK nie wpły-
nął w ubiegłym roku ani jeden wniosek 
o nadanie uprawnień rzeczoznawcy – a na 
szczeblu krajowym liczba rozpatrywanych 
wniosków to tylko 1/3 tego co wcześniej. 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dys-

cyplinarnego Błażej Janiszewski odniósł 
się do wyliczeń szefa KSD – w naszym 
okręgu rzeczywiście wpłynęło 8 nowych 
spraw, ale OSD prowadził postępowania 
w 16 sprawach (część pochodziła jeszcze 
z 2014 roku). W 80% spraw obwiniono 
kierowników budowy, 2 sprawy wyto-
czono przeciwko inspektorom nadzoru, 1 
dotyczyła rzeczoznawcy, ani jednej skargi 
nie złożono na projektantów. Wiadomo, 
że większość zgłoszonych spraw trafia do 
Sądu, a tylko 20-30% zatrzymuje się na 
poziomie Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej. Koordynator 
tego organu Krzysztof Dudek wskazał, że 
w roku sprawozdawczym nastąpił dwu-
krotny spadek liczby wniosków składa-
nych przez rzeczników w sądzie.
Ostatnie sprawozdanie złożył przewodni-

czący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Bruno

Bronkau, wnioskując o udzielenie absolu-
torium Okręgowej Radzie: liczne kontrole 
organów statutowych nie wykazały zasad-
niczych uchybień. 
Obyło się bez dyskusji, a po krótkiej prze-

rwie zjazd jednomyślnie zatwierdził wszyst-
kie sprawozdania organów statutowych 
i udzielił Okręgowej Radzie absolutorium. 
Co czeka Okręgową Izbę w tym roku? 

O tym mówił Kazimierz Chojnacki. Jak 
wiadomo, obowiązki nałożone przez 
ustawodawcę na samorząd zawodowy 
determinują kierunki działania Okręgowej 
Rady. Będzie to więc kontynuacja dotych-
czasowej działalności Izby.
Projekt budżetu KUPOIIB na rok 2016 

zaprezentował Marian Lipkowski – wśród 
zaplanowanych wydatków sporą część 
budżetu pochłonie rozbudowa i remont 
siedziby Izby przy ul. Rumińskiego 6 
w Bydgoszczy. 

Obydwa punkty przegłosowano jed-
nomyślnie. Na koniec przyjęto uchwałę 
o złożeniu wniosku w Krajowej Radzie 
o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej 
PIIB inż. Pawłowi Grochockiemu, człon-
kowi Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Dyskusje i wnioski

Do komisji uchwał i wniosków wpłynęło 
8 wniosków, a dyskusja nad niektórymi 
była burzliwa. Ostatecznie przyjęto kilka 
z nich i zobowiązano Okręgową Radę do 
ich realizacji. Jak potoczą się ich losy, do-
wiemy się za rok. W tym miejscu wymień-
my kilka ciekawszych.
Krzysztof Dudek wnioskował o przy-

spieszenie realizacji wniosku dotyczącego 
uzupełnienia definicji projektu budowla-

nego o projekt wykonawczy, o którym 
mowa w Prawie zamówień publicznych, 
przyjętego jeszcze na XIII Zjeździe.
Edward Smentek zgłosił kilka postulatów, 

w tym propozycję lobbowania za uprosz-
czeniem procedury uzyskiwania pozwoleń 
na budowę – szereg projektów inżynier-
skich wodno-ściekowych wymaga kilku 
decyzji wydawanych m.in. przez Regional-
ną Dyrekcję Ochrony Środowiska, a każ-
da z nich musi prawomocnie poprzedzać 
następną. Przeciętnie okres procedowania 
jednej decyzji to kilka miesięcy, więc proces 
uzyskania ostatecznego pozwolenia staje się 
wyjątkowo żmudny i czasochłonny. 
Katarzyna Dąbrowska proponowała 

zmianę treści jednego z artykułów Prawa 
budowlanego, by zdjąć odpowiedzialność 
z kierownika budowy za wypadki wynika-
jące z nieprzestrzegania przez pracowników 
fizycznych zasad BHP pomimo obowiązko-
wych szkoleń – ten wniosek zostanie do-
pracowany i przedstawiony przez naszych 
delegatów na Zjeździe Krajowym. 
Na tym zakończono część oficjalną XV 

Zjazdu i zaproszono wszystkich uczestni-
ków na poczęstunek. 
Rok 2016 w branży upłynie pod znakiem 

kodeksu urbanistyczno-budowlanego, któ-
rego szybkie uchwalenie zapowiedział 
w kwietniu minister Infrastruktury i Budow-
nictwa Andrzej Adamczyk. Jeśli tak się sta-
nie, przyszłoroczny Zjazd będzie dla nas 
platformą wymiany pierwszych wrażeń. 
Miejmy nadzieję, że prawo, które po sześciu 
latach przedłużających się prac zastąpi 
w końcu obecne przepisy, okaże się skutecz-
nym narzędziem w naszej pracy.  

PIOTR GAJDOWSKI

1% wszystkich członków, a władze krajowe 
to tylko 92 osoby i niektóre pełnią więcej 
niż jedną funkcję.
W ubiegłym roku egzaminy na upraw-

nienia budowlane zdało 6 tys. osób, 
a wśród nich ci, którzy podnoszą kwali-
fikacje i rozszerzyli swoje uprawnienia 
o kolejne specjalności. 
Nie widać jeszcze wpływu ustawy dere-

gulacyjnej na strukturę zawodową Izby: 
54% członków ma tytuł magistra inży-
niera lub wyższy, 13,5% posiada tytuł 
inżyniera, 31% to technicy (których do-
puszczono do ograniczonych uprawnień 
budowlanych w zakresie wykonawstwa 
na wniosek PIIB), a 1,5% to majstrowie 
(którzy uzyskali ograniczone uprawnienia 
budowlane przed 2004, gdy ustawodaw-
ca zrezygnował z nadawania uprawnień 
budowlanych osobom posiadającym dy-
plom mistrza - nie widać jeszcze majstrów, 
którzy nabyli uprawnienia po zmianie 
tych zasad w ustawie deregulacyjnej 
z 2014, bo muszą legitymować się pięcio-
letnią praktyką). 
Zdawalność egzaminów wciąż nie jest 

wysoka i zdaniem Okulicza-Kozaryna 
dzieje się tak głównie z powodu skrócenia 
okresu praktyk i niedbałości opiekunów 
praktykantów, a nie za sprawą likwidacji 
książki praktyk – tę bowiem można było 
fałszować już wcześniej. 
Nowości czekają delegatów na Zjazd 

Krajowy, który odbędzie się 24-25 czerw-
ca. To pierwszy zjazd, w którym obok 
części sprawozdawczej pojawi się część 
merytoryczna pod hasłem „Co poma-
ga, a co przeszkadza w wykonywaniu 
zawodu inżyniera?”, nad której przygo-
towaniem pracuje pięć zespołów. Prze-
wodniczący Rady KUPOIIB prof. Adam 
Podhorecki jest szefem jednego z nich.
Trudno nie zauważyć internetowej eks-

pansji Izby: łatwy dostęp do biblioteki norm 
PKN, bazy cen e-SEKOCENBUD i wielu pro-
fesjonalnych usług to nie wszystko; równie 
istotne są kursy e-learningowe i szkolenia 
on-line, ponieważ wielu z nas ma utrudnio-
ny dostęp do szkoleń bezpośrednich. 
Na koniec Okulicz-Kozaryn odniósł się też 

do własnej aktywności jako przewodniczą-
cego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, do-
brze oceniając działanie Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego: tylko w 1 sprawie odwo-
łano się do szczebla krajowego, zaś pozosta-
łych 7 rozstrzygnął sprawiedliwie nasz sąd.

Pomyślne sprawozdania

Po wystąpieniach gości i ukonstytuowa-
niu się komisji zjazdowych (Komisji Skru-
tacyjnej pod przewodnictwem Jarosła-
wa Sentowskiego z Torunia oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków, której szefem został 
Marek Żółtowski z Torunia) przyszedł czas 
na sprawozdania organów statutowych.
Przewodniczący Okręgowej Rady prof. 

Adam Podhorecki mocno akcentował 
znaczenie statusu inżyniera jako zawodu 
zaufania publicznego. Pod względem wi-
zerunku jesteśmy w środku stawki, więc 
dbałość Izby o podnoszenie kwalifikacji 
członków istotnie poprawia nasze spo-
łeczne notowania. Przekazując delegatom 
wieści ze szczebla krajowego, wspomniał, 
że PIIB zyskała nową siedzibę w Warsza-
wie (ul. Kujawska 1), która obecnie jest na 
etapie modernizacji i przebudowy. 
Tymczasem na poziomie lokalnym Izba 

podejmuje nowe inicjatywy. Nowością 
jest pierwsza edycja konkursu „Prymus 
Budownictwa” dla członków KUPOIIB peł-
niących samodzielne funkcje techniczne. 
Wyróżnienia będą przyznawane w trzech 
kategoriach: projektant, kierownik budowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego. Kan-
dydatów można zgłaszać do 30 sierpnia, 
a wręczenie honorowych tytułów odbędzie 
się w trakcie Dni Budowlanych w Bydgosz-
czy. Kontynuujemy konkurs na najlepszą 
pracę dyplomową - zgłaszane prace nie są 
oceniane przez pracowników uczelni, tylko 
przez praktyków zawodu, więc recenzje zy-
skują dodatkowy walor merytoryczny. 
10 maja odbędzie się II Kujawsko-Pomor-

skie Forum Budownictwa – program znaj-
duje się w tym numerze „Aktualności”. 
KUPOIIB włącza się też organizacyjnie 

i merytorycznie w liczne konferencje, np. 
prestiżową 62. Konferencję Naukową Ko-
mitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Pol-
skiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki 
Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa „Bydgoszcz–Krynica”, 
której organizatorem jest (jak poprzed-
nio) Wydział Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska UTP. Konferencja 
odbędzie się w dniach 11-16 września i w 
Biurze KUPOIIB można składać wnioski 
o dofinansowanie uczestnictwa w niej. 
Sekretarz Okręgowej Rady Kazimierz Choj-

nacki złożył informację w sprawie ubiegło-
rocznych wniosków kierowanych przez de-

legatów na XIV Zjeździe Sprawozdawczym 
KUPOIIB i tych przekazanych bezpośrednio 
na dwóch zjazdach krajowych. Kilka z nich 
Krajowa Rada przyjęła do realizacji. Zyskał 
uznanie pomysł przewodniczącego OSD 
Błażeja Janiszewskiego, by promować na ła-
mach „Inżyniera Budownictwa” (a na szcze-
blu lokalnym – w „Aktualnościach”) kandy-
datów do parlamentu z naszej branży, co 
szczególnie ważne wobec groźby kolejnego 
obniżenia rangi zawodu, wynikającej wprost 
z przepisów nowego Prawa budowlanego. 
Krajowa Rada przyjęła do realizacji wniosek 
Adama Przybylskiego z Włocławka w spra-
wie zapisu nowelizacji Prawa zamówień 
publicznych, niosącego ryzyko nieprawidło-
wości w przetargach rozstrzyganych według 
kryterium „rażąco niskiej ceny”. W miejsce 
tego zapisu proponuje się wstępnie, aby 
ze złożonych ofert cenowych w przetargu 
publicznym obliczyć średnią arytmetycz-
ną cenę i wybierać tę ofertę, która jest jej 
najbliższa. Zrealizowano również wniosek 
Michała Sławka - PIIB złożyła skargę do Try-
bunału Konstytucyjnego na kontrowersyjne 
zapisy Rozporządzenia ws. samodzielnych 
funkcji technicznych. Sprawozdanie finan-
sowe za ubiegły rok kalendarzowy złożył 
skarbnik Okręgowej Rady Izby Marian Lip-
kowski. Tutaj wiadomości są bardzo dobre 
– wpływy uzyskano wyższe od planowanych 
na poziomie 104% (łącznie blisko 3 mln zł), 
natomiast wydatki zrealizowano w 79% 
wysokości przyjętej na XIV Zjeździe Sprawoz-
dawczym. Nadwyżkę w wysokości ponad 
700 tys. zł przeniesiono do wpływów budże-
tu na rok 2016 - w projekcie budżetu mamy 
wydatki związane z rozbudową siedziby Izby. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwa-

lifikacyjnej Jacek Kołodziej naszkicował 
bieżącą sytuację w kwestii przyznawania 
uprawnień budowlanych po wprowadze-
niu w 2014 ustawy deregulacyjnej. W ubie-
głym roku wnioski o nadanie uprawnień 
budowlanych złożyło 216 osób, a 191 
spośród nich uzyskały uprawnienia, co 
oznacza zdawalność na poziomie 78%. Te 
dane uwzględniają również te osoby, któ-
re ponownie zdają egzamin pisemny bądź 
ustny. Po odliczeniu „poprawkowiczów” 
zyskujemy zupełnie inny obraz: zdaje tylko 
65% przystępujących do egzaminu po raz 
pierwszy. Niestety komisja nie dysponu-
je odpowiednimi narzędziami weryfikacji 
wniosków – zlikwidowana książka praktyk 
pozwalała na zakwestionowanie doświad-
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 dokończenie ze str. 1.

18 kwietnia podpisano umowę 
z wykonawcą - Firmą „Gotowski” 
Budownictwo Komunikacyjne i 
Przemysłowe Sp. z o.o. na roz-
budowę siedziby Izby o klatkę 
schodową z szybem windowym.

Fot. R. Staszak

Miesiąc w Izbie
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Zapraszamy na bezpłatne szkolenia organizowane dla członków
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Akademia Inżyniera. „Budownictwo o niemal zerowym zapotrzebowaniu na ciepło – budynki pasywne”
• Toruń, 9 czerwca 2016 r., 9.00, Hotel Uniwersytecki UKM, Sz. Chełmińska 83A

„Praca elektrowni wiatrowych w sieciach elektroenergetycznych”
• Bydgoszcz, 11 maja 2016 r., godz. 10.00, siedziba KUPOIIB, sala eventowa, ul. B. Rumińskiego 6
• Toruń, 12 maja 2016 r., godz. 8.30, Copernicus Hotel, sala Terra BP, Bulwar Filadelfijski 11
• Włocławek, 12 maja 2016 r., godz. 14.00, Elmehurt, ul. Okrężna 2b

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby
nr tel.52/ 366-70-50, 52/366-70-56  lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org

Więcej informacji na www.kup.piib.org.pl

Z A P R O S Z E N I A  N A  S Z K O L E N I A

1. Dynamika rozwoju regionalnego i jej 
wpływ na kształtowanie ładu prze-
strzennego województwa kujawsko-
-pomorskiego - Mikołaj Bogdanowicz, 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

2. Wybrane problemy badań i oceny ładu 
przestrzennego- Leszek Kozłowski, 
Wydział Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu

3. Kształtowanie ładu przestrzennego w re-
gionie kujawsko-pomorskim celem polityki 
samorządu województwa - Zbigniew Wa-
jer, Pełnomocnik Marszałka d/s Ładu Prze-
strzennego, Departament Rozwoju Regional-
nego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

4. Mapa Hydrograficzna Polski w skali 
1:50000 jako narzędzie wspomagają-

ce kształtowanie ładu przestrzennego 
województwa kujawsko-pomorskiego 
- Marcin Gorączko, Wydział Budownic-
twa, AArchitektury i Inżynierii Środowiska, 
UTP w Bydgoszczy

5. Kontrola przestrzegania i stosowania 
przepisów Prawa Budowlanego przez 
organy nadzoru budowlanego w świe-
tle obowiązujących zasad - Zbigniew 
Sulik, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego

6. Realizacja projektów infrastrukturalnych 
w RPO WK-P w kontekście adaptacji zmian 
klimatu. Ład przestrzenny a RPO WK-P. 
Wymogi w zakresie ładu przestrzenne-
go stawiane inwestycjom finansowanym 
z RPO WK-P - Przemysław Mentkowski, 

Departament  Rozwoju Regionalnego, Wy-
dział Programowania Europejskiego, Biuro 
Programowania RPO 2014-2020, Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w Toruniu

7. Potencjał rozwojowy terenów przywę-
złowych autostrady A-1 i drogi ekspre-
sowej S-10 - Adam Stańczyk, Zastępca 
Dyrektora, Kujawsko-Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalne-
go we Włocławku, Oddział Bydgoszcz

8. Efekty stosowania konkursów archi-
tektonicznych jako przykłady dobrych 
praktyk przy realizacji obiektów finan-
sowanych ze środków publicznych - Je-
rzy Grochulski, wiceprezes SARP      

PG

które odbędzie się 10 maja 2016 r., o godz. 10.00 w Auditorium Novum Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Izby: tel. 52/ 366-70-50, e-mail: kup@piib.org.pl

II Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa 
„Ład przestrzenny województwa kujawsko-pomorskiego”

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zapraszają na: 

PROGRAM FORUM:


