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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 Konsultacyjne Izby:
 87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12, 
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600

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 6,
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 
– 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

WŁADZE   KONTAKTY

dokończenie na str. 2.  

Ostatni taki rok

Fot. R. Staszak

Sprawozdania okręgowych organów, niepokoje związane ze zmianami 
w legislacji i kwestia pożyczki dla PIIB - to główne tematy XVI Zjazdu Spra-
wozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa, który odbył się 22 kwietnia w Bydgoszczy.

Zjazd sprawozdawczy otworzył prze-
wodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, któ-
ry zaproponował kandydaturę mgr inż. 
Dariusza Morczyńskiego na stanowisko 
przewodniczącego. W prezydium Zjazdu 
zasiedli: jako wiceprzewodniczący mgr 
inż. Jadwiga Kaniewska i mgr inż. Wło-
dzimierz Miklas, zaś na funkcje sekreta-
rzy wybrano inż. Barbarę Antonowicz 
oraz mgr. inż. Ryszarda Orłowskiego.
W Zjeździe wzięło udział 89 delegatów 

z 113 uprawnionych. Na wniosek Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej XVI Zjazd Spra-
wozdawczy KUP OIIB udzielił absoluto-
rium Radzie Okręgowej KUP OIIB.

Kodeks urbanistyczno-budowlany. 
Co dalej?

Sekretarz Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa mgr inż. Danu-
ta Gawęcka przedstawiła bilans prac PIIB 
w zeszłym roku i poinformowała o do-
brej współpracy z Ministerstwem Infra-
struktury i Budownictwa. 
- Wiemy, że już w lipcu br. Kodeks 

urbanistyczno-budowlany ma trafić do 
Sejmu. PIIB bardzo intensywnie uczest-
niczyła w pracach nad tym projektem. 
Utworzony został specjalny Komitet 
Problemowy B-21 składający się z przed-
stawicieli samorządów zawodowych 

Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki 
otworzył ostatni w tej kadencji Zjazd Sprawozdawczy.



i organizacji związanych z branżą bu-
dowlaną, który przekazał własne uwagi 
do Ministerstwa. Kontakty z MIiB ukła-
dają się poprawnie, ale niepokoi nas 
projekt zmiany ustawy o samorządach 
zawodowych inżynierów budownictwa 
i architektów. Jest pomysł, aby zmienić 
nazwę tej ustawy na ustawa o zawodzie 
inżyniera, architekta i być może także 
urbanisty. Jak wiadomo, Krajowa Izba 
Urbanistów została na mocy ustawy 
deregulacyjnej w 2014 r. zlikwidowana, 
ale życie pokazuje, że jednak walidacja 
umiejętności urbanisty jest niezbędna. 
Istnieje projekt ustawy wprowadzającej 
egzamin państwowy dla urbanistów, 
chociaż nie przywraca się izby samorzą-
dowej. Zmiana nazwy tej ustawy może 
rodzić pewne obawy co do prawnego 
umocowania naszego samorządu, cho-
ciaż Ministerstwo zapewnia nas, że nic 
się nie zmieni. Jak będzie, zobaczymy – 
mówiła mgr inż. Danuta Gawęcka.

Trzeba się szkolić

Sekretarz Krajowej Rady PIIB podjęła 
także sprawę doszkalania zawodowego.
– 1 marca Komisja Ustawicznego Do-

skonalenia Zawodowego, której prze-
wodniczącym jest prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki, przyjęła uchwałę 
dotyczącą opracowania szczegółowych 
zasad podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych naszego samorządu. Bez do-
szkalania nie możemy funkcjonować 

efektywnie. Zmieniają się technologie, 
materiały, dlatego każdy aktywnie pra-
cujący inżynier powinien być na bieżąco. 
Tego wymaga od nas rzeczywistość, ale 
także Ministerstwo oczekuje, że sami tę 
sprawę załatwimy. Jeśli nie uporządku-
jemy zasad doszkalania zawodowego, 
zostaną nam po prostu narzucone. Le-
piej, byśmy dobre reguły wypracowali 
sami – mówiła mgr inż. Danuta Gawęc-
ka. Do tematu wrócił przewodniczący 
Okręgowej Rady KUP OIIB prof. dr hab. 
inż. Adam Podhorecki w sprawozdaniu 
z działalności Okręgowej Rady. 
- Bardzo ważne jest to, abyśmy sami 

wprowadzili w życie obowiązek podno-
szenia kwalifikacji zawodowych, a nie 
czekali, aż zrobi to za nas ktoś inny, np. 
Ministerstwo na drodze przymusu ad-
ministracyjnego. W większości krajów 
o rozwiniętej gospodarce od wielu lat 
istnieje obowiązek podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych przez osoby spra-
wujące samodzielne funkcje technicz-
ne w budownictwie. Na posiedzenie 
Krajowej Rady zaprosiliśmy przedsta-
wicieli środowisk budowlanych ze Sta-
nów Zjednoczonych i Niemiec, i jak się 
okazało, taki obowiązek istnieje w obu 
tych krajach. Warto wiedzieć, jak inni 
to robią, nawet jeśli sami wypracujemy 
inny model doszkalania zawodowego. 
Chcemy, by obowiązek podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych nie utrudniał 
pracy zawodowej, dlatego stawiamy na 
szkolenia z wykorzystaniem nowocze-

snych środków informatycznych. Skła-
niamy się ku rozwiązaniom ewolucyj-
nym, być może na początku będziemy 
po prostu promować osoby podnoszą-
ce swoje kwalifikacje lub przyjmować 
oświadczenia o odbyciu szkoleń zamiast 
kontroli – zapowiadał przewodniczący 
Okręgowej Rady KUP OIIB. – W 2016 r. 
859 członków naszej Izby wzięło udział 
w 15 szkoleniach. Ponadto 118 człon-
ków wzięło udział w innych formach 
szkoleniowych, takich jak konferencje, 
seminaria, sympozja. Z kursów e-lear-
ningowych skorzystały 482 osoby, tj. 
niespełna 9% wszystkich członków KUP 
OIIB. Na szczęście programy te cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem – do-
dał prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. 

Rok w Izbie 

- Chciałbym też powiedzieć o kilku 
inicjatywach, które w ostatnich latach 
realizujemy – mówił przewodniczący 
Okręgowej Rady. - Pewnym novum 
jest konkurs „Prymus Budownictwa”. 
W tego typu konkursach zwykle wybie-
rane są obiekty, budowy, moderniza-
cje itd. Nam chodzi o to, by wyróżnić 
osoby – najlepszych fachowców zaan-
gażowanych w kreowanie obiektów 
budowlanych, a więc projektantów, 
kierowników budowy i inspektorów 
nadzoru. W tym roku odbędzie się dru-
ga edycja konkursu „Prymus Budownic-
twa”. Pierwsze honorowe tytuły otrzy-
mali dwaj projektanci i jeden kierownik 
budowy. Kontynuujemy też konkurs na 
najlepsze prace magisterskie i inżynier-
skie z szeroko pojętego budownictwa, 
który cieszy się sporym zainteresowa-
niem. W ostatniej edycji zgłoszono 25 
prac z trzech uczelni województwa. 
Warto podkreślić, że prace oceniają 
praktycy zawodu, a nie nauczyciele aka-
demiccy – to sprawia, że zwracają uwa-
gę na aspekty, które jurorzy pracujący 
na uczelni mogliby pominąć. Przewod-
niczącym tego gremium jest obecnie 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. 
W maju 2016 r. KUP OIIB zorganizowa-
ła wspólnie z wojewodą i marszałkiem 
województwa II Kujawsko-Pomorskie 
Forum Budownictwa pod hasłem „Ład 
przestrzenny województwa kujawsko-
-pomorskiego”. Na Forum omawiano 
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m.in. problemy badania i oceny ładu 
przestrzennego, wpisując je w lokalny 
kontekst ładu przestrzennego w na-
szym regionie. Kujawsko-Pomorskie 
Forum Budownictwa jest organizowane 
co dwa lata, zatem kolejna edycja czeka 
nas w 2018 r. W listopadzie odbyły się 
z kolei konsultacje publiczne projektu 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego 
z udziałem Wiceministra Infrastruktury 
i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego. 
W Auditorium Novum Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego pojawi-
ło się ok. 400 osób. Warto podkreślić, 
że konsultacje były okazją do pogłębio-
nej, merytorycznej debaty pozbawio-
nej akcentów politycznych. Zakończyli-
śmy już proces rozbudowy siedziby KUP 
OIIB przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgosz-
czy. Nie mamy co prawda samodzielne-
go obiektu, jak to się zdarza w innych, 
większych izbach, ale jest tu wystarcza-
jąco dużo miejsca na swobodne funk-
cjonowanie okręgowych organów, na 
szkolenia, posiedzenia Okręgowej Rady, 
zjazdy itd. – podsumował prof. dr hab. 
inż. Adam Podhorecki. 

***

Remont i rozbudowa siedziby KUP 
OIIB o klatkę schodową z szybem win-
dowym pochłonęły w 2016 r. w sumie 
ok. 385 tys. zł, jak wynika ze sprawoz-
dania finansowego sporządzonego 
przez skarbnika KUP OIIB inż. Mariana 
Lipkowskiego. Prawidłowe i oszczędne 
gospodarowanie środkami w 2016 r. 
pozwoliło na zrealizowanie zadań statu-
towych zgodnie z przyjętym budżetem. 
Ważną kwestią poruszaną przez delega-
tów na XVI Zjeździe Sprawozdawczym 
była pożyczka dla PIIB na remont nowej 
siedziby przy ul. Kujawskiej 1 w Warsza-
wie. Przewodniczący PIIB mgr inż. An-
drzej Roch Dobrucki wystosował pismo 
do Okręgowej Rady KUP OIIB z prośbą 
o udzielenie pożyczki na okres do 10 lat. 
Zwrócił uwagę, że w poprzednich latach 
PIIB pomagała finansowo kilku izbom 
okręgowym w remoncie lub zakupie ich 
siedzib. Dziś własne środki PIIB w wy-
sokości ok. 4 mln zł nie wystarczają na 
pokrycie kosztów kapitalnego remontu 
nowej siedziby, zaś kredyt bankowy 
byłby dość kosztowny. Wobec dobrej 

sytuacji finansowej izb okręgowych 
PIIB poprosiła o pomoc po znacznie niż-
szych kosztach. – Wiem, że inne Okrę-
gowe Rady podjęły pozytywną decyzję 
w tej sprawie – mówił prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki. Ostatecznie zdecy-
dowano o udzieleniu pożyczki w wy-
sokości 186.867,57 zł. - Nowa siedziba 
PIIB ma być gotowa na początek przy-
szłej kadencji, czyli w 2018 r. – mówiła 
sekretarz Krajowej Rady PIIB mgr inż. 
Danuta Gawęcka, która pokazała pre-
zentację multimedialną, jak budynek 
wygląda dziś i jak ma wyglądać w przy-

szłości. 
Począwszy od sprawozdania finanso-

wego za rok 2016 obowiązują w izbie 
nowe zasady rachunkowości - zjazd 
podjął uchwałę o przyjęciu przez KUP 
OIIB statusu jednostki mikro. Noweli-
zacja ustawy o rachunkowości z 2014 r. 
wprowadziła kategorię jednostek mikro, 
które prowadzą uproszczoną sprawoz-
dawczość finansową i księgi rachunko-
we – pod warunkiem, że nie prowadzą 
działalności gospodarczej. KUP OIIB 
spełnia to kryterium. Taki postulat 
przedstawił sekretarz Okręgowej Rady 

dokończenie na str. 4.  

W XVI Zjeździe Sprawozdawczym KUP OIIB wzięło udział 89 
delegatów Fot. R. Staszak

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej KUP OIIB inż. Bruno Bronkau 
wnioskował o absolutorium dla Okręgowej Rady Fot. R. Staszak

Sekretarz Krajowej Rady PIIB mgr inż. Danuta Gawęcka  
gratulowała dobrej kondycji KUP OIIB Fot. R. Staszak
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KUP OIIB mgr inż. Kazimierz Chojnac-
ki. Zmieniła się także formuła funkcjo-
nowania Punktów Informacyjnych KUP 
OIIB w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu 
i Inowrocławiu, a także Punktu Konsul-
tacyjnego w Brodnicy. Od 1 stycznia 
2017 r. działają na innych zasadach 
nowe Punkty Konsultacyjne. 

***

W 2016 r. odbyły się jak zawsze dwie 
sesje egzaminacyjne na uprawnienia 
budowlane w terminach wyznaczo-
nych przez Krajową Komisję Kwalifika-
cyjną. Egzaminy przeprowadzono 20 
maja (sesja wiosenna) i 18 listopada 
(sesja jesienna). – W sumie przyjęto 
205 wniosków o nadanie uprawnień 
budowlanych, najwięcej – ponad po-
łowę wszystkich złożonych wniosków - 
w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej – mówił przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Jacek 
Kołodziej. – Ogólny współczynnik tzw. 
zdawalności wyniósł ok. 82% w sesji 
wiosennej i ok. 71% w sesji jesiennej. 
To przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę 
fakt, że rok 2016 był czasem utrwalania 
nowych zasad egzaminowania zmienio-
nych rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury i Rozwoju w 2014 r. Po zawiro-
waniach sesji jesiennej 2014 i wiosennej 
2015 zdawalność ustabilizowała się na 
poziomie sprzed zmian. Pozytywnie 
oceniam zwiększenie znaczenia wiedzy 
i umiejętności praktycznych podczas 
egzaminu ustnego, co czyni je sednem 
procesu kwalifikowania. Mam nadzie-
ję, że zmiany prawa związane z Ko-
deksem urbanistyczno-budowlanym, 
który przewiduje przeniesienie kwestii 
nadawania uprawnień budowlanych do 
odrębnych przepisów, których jeszcze 
nie znamy, nie zmieni tych pozytyw-
nych trendów. Trzeba jednak przyznać, 
że przyszłość nas niepokoi, bo prace 
legislacyjne bardzo przyspieszyły –Mi-
nisterstwo zapowiadało przekazanie 
projektu Kodeksu pod obrady Sejmu na 
jesień, teraz wiemy, że będzie to jesz-
cze w lipcu. Wypracowaliśmy bardzo 
dobre modele nadawania uprawnień 

budowlanych i dajemy sobie znakomi-
cie radę – dlatego martwi nas to, że 
nowy kodeks reguluje wszystkie spra-
wy związane z prawem budowlanym 
z wyjątkiem nadawania uprawnień. 
Wyłączenie unormowań dotyczących 
nadawania uprawnień z prawa budow-
lanego to precedens. Już w pierwszym 
prawie budowlanym z 1928 r. zapisano 
te kwestie i to pierwsza taka sytuacja, 
że wyłącza się je do odrębnych przepi-
sów wprowadzanych prawdopodobnie 
na drodze rozporządzenia, a nie ustawy 
– mówił mgr inż. Kołodziej. – Chciałbym 
na koniec dodać, że to pierwszy rok 
mojej siedmioletniej działalności jako 
przewodniczącego OKK, w którym nie 
było ani jednego odwołania od decyzji 
negatywnych – wskazywał w sprawoz-
daniu. 

***

W 2016 r. Okręgowy Rzecznik Od-
powiedzialności Zawodowej ogółem 
rozpatrywał 45 spraw, w tym 8 spraw 
z roku poprzedniego oraz 37 spraw, któ-
re wpłynęły w roku sprawozdawczym. – 
Wydaliśmy 17 decyzji o umorzeniu po-
stępowania w trybie odpowiedzialności 
zawodowej, 1 postanowienie o odmo-
wie wszczęcia postępowania w trybie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej i 10 
wniosków do Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego. Wszystkie dotyczyły ukara-
nia w sprawach odpowiedzialności za-
wodowej – mówił rzecznik koordynator 
inż. Krzysztof Dudek. – W porównaniu 
z rokiem poprzednim zwiększyła się 
liczba spraw, które wpłynęły do OROZ. 
W 2015 r. było 25 nowych wniosków – 
dodawał.
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny pro-

wadził postępowania w 13 sprawach. 
W sprawie odpowiedzialności zawodo-
wej wydano 8 decyzji, orzekając karę 
upomnienia, 2 decyzje o umorzeniu po-
stępowania, 1 postanowienie o zwrocie 
wniosku do OROZ celem uzupełnienia 
postępowania wyjaśniającego. W spra-
wie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wydano 2 postanowienia o odmowie 
wznowienia postępowania na wniosek 

stron - mówił przewodniczący Okrę-
gowego Sądu Dyscyplinarnego mgr 
inż. Błażej Janiszewski. – Postępowania 
przed OSD w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej dotyczyły naruszenia 
podstawowych obowiązków kierow-
nika budowy, m.in. wykonywania ro-
bót w sposób odbiegający od ustaleń 
i warunków określonych w przepisach, 
pozwoleń na budowę i zatwierdzonego 
projektu; niedbałego prowadzenia do-
kumentacji budowy itp. – informował 
przewodniczący OSD. – Pamiętajmy, 
że kodeks etyki nie jest po to, żeby nas 
gnębić – on jest również po to, żeby sta-
nowił naszą obronę przed inwestorem: 
możemy zasłonić się tym, że „ja nie 
mogę tego zrobić, bo nie pozwala mi 
na to kodeks etyki. Muszę postępować 
zgodnie z nim, bo inaczej przestaję być 
inżynierem budownictwa, czyli przed-
stawicielem zawodu zaufania publicz-
nego”. Chciałbym, żebyśmy pamiętali 
o tym, że on obowiązuje nas całą dobę, 
a nie tylko wtedy, gdy pełnimy samo-
dzielne funkcje techniczne, jak niektó-
rzy koledzy próbują sugerować. Wte-
dy wzrośnie prestiż naszego zawodu 
– wskazywał mgr inż. Błażej Janiszewski. 
Głos przewodniczącego OSD współ-
brzmiał z wystąpieniem byłej Rzecznik 
Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipo-
wicz, której wystąpienia na marcowej 
konferencji z okazji 15-lecia PIIB „Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa inżynie-
rów budownictwa – fundamentem za-
ufania społecznego” o powinnościach 
etycznych zawodu inżyniera budow-
nictwa wysłuchali delegaci na bydgoski 
zjazd.

***

15-lecie istnienia samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa przy-
pada na czas rewolucyjnych zmian 
w prawie w związku z wprowadzeniem 
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 
Ten rok to także ostatni rok IV kadencji 
Rady Okręgowej. W przyszłym roku 
czeka nas zjazd sprawozdawczo-wy-
borczy. 

PIOTR GAJDOWSKI
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