
Po raz pierwszy w roku bieżącym 

wprowadzamy jednolitą dla wszyst-

kich obwodów formę potwierdzania 

uczestnictwa w spotkaniach z okazji 

Dni Budowlanych! Poniżej publikujemy 

zaproszenia dla członków Izby miesz-

kających w poszczególnych obwodach. 

Prosimy Kolegów o wycięcie zaprosze-

nia właściwego dla miejsca zamieszka-

nia. Zaproszenia są ważne po potwier-

dzeniu uczestnictwa w Biurze Izby lub 

Punktach Informacyjnych i Konsulta-

cyjnym – począwszy od 16 sierpnia br. 

Jesteśmy przekonani, że w roku bieżą-

cym, podobnie jak w latach poprzed-

nich, wszyscy będą się dobrze bawić.  

Zapraszamy!

Dyrektor Biura Izby, Renata Staszak 

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa NR 07-08/2011
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X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Pol-

skiej Izby Inżynierów Budownictwa, który 

obradował 17 i 18 czerwca br. w Warsza-

wie, wybrał naszego Kolegę do zespołu 

sześciu Krajowych Rzeczników Odpowie-

dzialności Zawodowej. A.Myśliwiec nie 

był jedynym kandydatem do tej funkcji. 

Mimo to, w głosowaniu uzyskał poparcie 

znaczącej większości delegatów. Dzię-

ki temu mamy we władzach krajowych 

kolejnego ważnego reprezentanta, co 

należy uznać za sukces osobisty naszego 

Kolegi i naszej Izby. Wybory uzupełnia-

jące do składu KROZ były konieczne po 

rezygnacji z tej funkcji znanego działacza 

samorządu inżynierskiego, inż. Andrzeja 

Bratkowskiego.

dokończenie na str. 2. 
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Tuż po wyborach, spytaliśmy Kol. A.My-
śliwca, jak ocenia ten wybór i swoją rolę w ze-
spole Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej.

- Z dużą satysfakcją przyjąłem propozycję 
kandydowania i wybór na tę funkcję tak zna-
czącą liczbą głosów delegatów – powiedział 
A.Myśliwiec. – Krajowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej to brzmi dumnie, ale 
zdaję sobie sprawę, że w mojej działalności 
w organach Izby jest to novum. Będę więc 
musiał włożyć sporo pracy w dokładne za-
poznanie się ze specyfiką postępowań KROZ, 
aby sprostać nowym obowiązkom i stawia-
nym mi zadaniom, dla dobra PIIB, ale i naszej 
Izby. Wszystkim Koleżankom i Kolegom dzię-
kuję za wybór i na pewno zrobię wszystko, 
aby nie zawieść tych, którzy na mnie stawiali.

Z naszej perspektywy
A jak przebiegały dwudniowe obrady X 

Krajowego Zjazdu? Tradycyjnie nie pojawił się 
na zjeździe minister infrastruktury, Cezary Gra-
barczyk, co wzbudziło zrozumiały niesmak. 
Jest to bowiem resort dla naszego samorządu 
najważniejszy i obecność ministra, a nie pod-
sekretarza stanu, mogłaby wielu przekonać, 
że nasz głos w wielu ważnych kwestiach go-
spodarczych jest doceniany i respektowany 
zarówno w pracach rządu, jak i w inicjatywach 
ustawodawczych. Co bardziej dociekliwi dele-
gaci sprawdzili, że pan minister nie miał w cza-
sie naszych obrad jakichś niezwykle ważnych 
dla kraju obowiązków, ani spotkań.

Wśród wielu wystąpień gości, warto było 
odnotować wystąpienie prezesa PZITB, któ-
ry, nawiązując do skandalu z budową dwóch 
odcinków autostrady A2 przez chińskie kon-
sorcjum, wyraził nadzieję nie tylko inżynierów 
budowlanych, że wreszcie w Polsce zacznie 
się mówić głośno o rażąco niskich cenach 
w przetargach i o kompletnie nieżyciowych 
przepisach Prawa zamówień publicznych. Cie-

kawe było też wystąpienie przewodniczącego 
Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa, 
Słoweńca Gorazda Humara, który przypo-
mniał, jak poważne zadania czekają europej-
skie budownictwo kubaturowe, w związku 
z wprowadzeniem europejskiej Dyrektywy 
2009/28/WE. Określa ona m.in. konieczność 
zastosowania do roku 2018 zasady „prawie 
zero” energochłonności budynków użyt-
kowanych przez instytucje publiczne lub 
będących własnością tych instytucji. Zasada 
„prawie zero” będzie w najbliższych dziesięciu 
latach bardzo poważnym wyzwaniem dla 
projektantów i wykonawców obiektów kuba-
turowych, zwłaszcza budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej.

Zgodnie z tradycją – budżet
I zdawać by się mogło, że o takich i im 

podobnych problemach warto dyskutować 
na zjazdach, tymczasem tradycja wskazu-
je, że mamy zupełnie inne problemy. Nie 
pierwszy już raz, obrady zjazdowe zdo-
minowała dyskusja o przyszłym budżecie 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Wiadomo, że składki członkowskie w na-
szym samorządzie nie są niskie. Niestety, ze 
sprawozdania finansowego Rady Krajowej 
wynikało, iż te wpływy nie pokryły plano-
wanych wydatków i Rada musiała pokryć 
zeszłoroczny deficyt odsetkami z lokat, od-
kładanych na sfinansowanie nowej siedziby 
Izby.

W trakcie debaty nad budżetem na 
rok 2012 okazało się jednak, że delegatów 
bardziej od nowej siedziby PIIB interesuje 
stworzenie nowoczesnej internetowej bazy 
norm obowiązujących w budownictwie. 
Rada Krajowa,  zaproponowała pokrycie 
kosztów stworzenia takiej bazy i kosztów 
działalności statutowej, m.in. poprzez pod-
niesienie rocznej składki członkowskiej. 
Zjazd nie zgodził się na tę propozycję, 

uchwalił wniosek o sfinansowaniu bazy 
norm z lokat przeznaczonych na nową sie-
dzibę i zdecydował o powołaniu zespołu 
negocjacyjnego, który rozpatrzy wszystkie 
warianty kosztów stworzenia bazy norm 
budowlanych, przedstawiając Radzie wa-
riant optymalny. Wszystko dlatego, że 
przedstawiony w propozycji budżetu na 
rok 2012 wariant finansowania interneto-
wej bazy norm spotkał się z ostrą krytyką, 
zwłaszcza działaczy Podkarpackiej OIIB. 
W kuluarach sporo mówiło się o koniecz-
ności kryzysowego zaciskania pasa, co – 
w opinii wielu delegatów – nie jest najmoc-
niejszą stroną władz krajowych. Trudno 
jednak oprzeć się wrażeniu, że propozycja 
podniesienia składek nie miała też powiąza-
nia z sensowną i dalekowzroczną perspek-
tywą rozwoju naszego samorządu. Gdyby 
delegaci taką perspektywę mogli poznać, 
nie musieliby zajmować się kalkulacjami 
kosztów wysyłki materiałów zjazdowych, 
które – np. w opinii Leszka Kaczmarczyka, 
sekretarza Podkarpackiej OIIB, były podej-
rzanie wysokie, bo komuś nie chciało się 
zrobić prostego rozeznania ofert firm wy-
syłkowych.

A jak X Zjazd oceniają nasi delegaci?
Tomasz Kasperkiewicz (Włocławek): 

– W porównaniu z poprzednimi zjazdami, 
ten ostatni był uporządkowany organi-
zacyjnie. Z wyjątkiem może wystąpień 
delegatów z Podkarpackiej OIIB, nie było 
wystąpień niepotrzebnie przeciągających 
obrady. Niewiele też jednak było istotnych 
dla naszego samorządu spraw, o których 
właśnie na zjeździe powinniśmy dyskuto-
wać. Najwięcej było dyskusji o budżecie 
na rok 2012, bo delegaci obawiają się, że 
władze centralnie chętnie oszczędzałyby na 
kosztach działalności, byle nie u siebie. Ta-
kie jest i moje zdanie, bo np. obsługa infor-
matyczna Biura Izby, która w terenie kosz-
towałaby ok. 4 tys. zł miesięcznie, w stolicy 
kosztuje 16 tys. zł. To jest gospodarka roz-
rzutna i delegaci się temu sprzeciwili, żąda-
jąc bardziej racjonalnych działań.

Bronisław Przybysz (Inowrocław): – 
Dla mnie ten zjazd był nijaki. Z jednej stro-
ny wszystko przebiegało niby dobrze, ale 
w sprawie budżetu na rok 2012 wszystko 
się odwróciło, bo uchwała zjazdowa jest 
inna niż propozycja Skarbnika RK. Zjazd 
uznał, że nie ma potrzeby podnoszenia 
składki członkowskiej, a delegaci przeko-
nywali, że dostęp do norm powinien być 
bezpłatny. Rozumiemy, że PKN musi jed-
nak zarobić coś na tym dostępie, ale wersja 
Rady Krajowej sfinansowania tego dostępu 
do norm była dla delegatów nie do przyję-
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Nasi delegaci na sali obrad. Siedzą od lewej: Marian Lipkowski, Andrzej  
Myśliwiec, Tomasz Kasperkiewicz, Dariusz Morczyński i Jacek Kołodziej

Fot. T. Kozłowski



14 czerwca br. w hotelu „Oaza” 

w Wąbrzeźnie odbyło się II Forum Dys-

kusyjno-Budowlane, poświęcone proble-

mom związanym z wodą w obiektach 

budowlanych. Referentami podczas fo-

rum byli: prof. dr hab. inż. Adam Pod-

horecki, przewodniczący Rady Okręgo-

wej KUP OIIB, Renata Staszak, dyrektor 

Biura Izby, Zbigniew Sulik, kujawsko-po-

morski wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego oraz dr hab. inż. Robert 

Wójcik, kierownik Katedry Budownictwa 

Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego. Sponsor spo-

tkania, firma „Polyteam” prezentowała 

podczas spotkania swoje wyroby – sys-

temy studzienek i akcesoriów z tworzyw 

sztucznych do drenażu i kanalizacji.

Inicjatorem kolejnego spotkania, po-

dobnie jak poprzedniego, był mgr inż. 

Marek Oleś, członek Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej, właściciel firmy projektowej 

„Archibud”. – Takie spotkania są po-

trzebne przede wszystkim dlatego, że 

inżynierowie z naszego rejonu niezbyt 

często uczestniczą w szkoleniach Izby – 

przyznał inż. Oleś. – Szkolenia wypadają 

w weekendy, kiedy moi koledzy są po 

całym tygodniu pracy, a w soboty ich 

żony też mają dla nich jakieś zadania. 

Dojazdy do Bydgoszczy oznaczają dla 

nich, że nawet w weekendy nie mają cza-

su na życie rodzinne. Doszedłem więc do 

wniosku, że raz na jakiś czas trzeba zor-

ganizować spotkanie o charakterze szko-

leniowym u nas i to w dzień powszedni. 

Koledzy biorą sobie na ten dzień urlopy 

i naprawdę jest to dla nich lepsze roz-

wiązanie. Mało który szef takiego urlo-

pu odmawia. Izba udzieliła mi pełnego 

poparcia, co ułatwiło nam zapraszanie 

odpowiednich gości. Termin forum po-

dajemy z wyprzedzeniem na łamach 

naszego biuletynu i to też nadaje spotka-

niom bardziej oficjalną rangę. Spotkania 

nie są częste, ale tym bardziej staram się, 

by uczestnicy dobrze na tym skorzystali – 

podkreślił M.Oleś.      (tk)

cia. W czasie obrad brakowało mi dyskusji 

o potrzebnych zmianach Prawa budowla-

nego. Poza wszystkim, cieszę się z wyboru 

A.Myśliwca do zespołu KROZ.

Marian Lipkowski (Bydgoszcz): 

– Zjazd był przygotowany od strony or-

ganizacyjnej dobrze i sprawnie przepro-

wadzony. W dyskusji zbyt często jednak 

występowali delegaci z Podkarpackiej OIIB, 

a ich nieporozumienia z władzami krajo-

wymi nie do końca były dla delegatów 

zrozumiałe. Co do budżetu, to propozycja 

podniesienia składki powinna być lepiej 

przygotowana i wysondowana w terenie, 

wtedy może byłby sukces. Może też skala 

podwyżki była zbyt wysoka. Na pewno 

zaś zbyt pochopnie zapisano w propozy-

cji budżetu na rok 2012 gotowy projekt 

sfinansowania internetowej bazy danych 

o normach.

Paweł Piotrowiak (Toruń): – Zapewne 

mówili o tym już koledzy, ale i ja potwier-

dzę, że projekt budżetu Izby na rok 2012 

można było przygotować lepiej. Można 

było też powołać wcześniej zespół negocju-

jący z PKN koszty sfinansowania interneto-

wej bazy danych o normach budowlanych 

i uniknąć niepotrzebnej dyskusji o tych 

kosztach z kolegami z Podkarpackiej OIIB. 

Generalnie jednak muszę przyznać, że zjaz-

dy, a byłem na wszystkich, są coraz lepiej 

przygotowywane od strony organizacyjnej, 

choć koszty tej organizacji mogłyby być 

niższe. Najbardziej boli mnie, że tak duża 

organizacja samorządowa, jak PIIB, prawie 

nie istnieje w mediach i dotąd nie stała się 

znaczącą grupą nacisku w parlamencie.

Jacek Kamiński (Toruń): – Po burzli-

wym ubiegłorocznym zjeździe, ten ostatni 

mógł się wreszcie zająć innymi sprawami 

niż wybory władz. Najbardziej widocznym 

punktem obrad było uchwalenie budżetu 

na rok 2012 wbrew oczekiwaniom Rady 

Krajowej, która proponowała podniesienie 

składki. Mając w perspektywie stale rosną-

ce koszty działalności, to niezbyt dobrze 

wróży na przyszłość. Moją osobistą reflek-

sją z obrad jest brak na sali ludzi młodych. 

Mam nadzieję, że z czasem dochowamy się 

kadry młodych działaczy samorządowych. 

Widzę ich na sesjach egzaminacyjnych, ale 

wciąż nie są oni aktywni w działaniach na 

rzecz naszej organizacji, a szkoda. Inna re-

fleksja jest taka, że nasze dyskusje i prze-

myślenia ze zjazdów nie są widoczne na 

zewnątrz. Tymczasem dla mnie ważne 

jest, byśmy w naszej Izbie czuli się potrzeb-

ni i żeby ludzie w Polsce wiedzieli, w jaki 

sposób my, inżynierowie chcemy nasz kraj 

zmieniać na lepsze.

Jacek Kołodziej (Bydgoszcz): – Po 

kompromitująco przeprowadzonych ze-

szłorocznych wyborach władz centralnych, 

tegoroczny zjazd, choć z pozoru zwyczaj-

ny, był w moim odczuciu przełomowy, 

bo zwiastujący, że nasz samorząd wchodzi 

w wiek dojrzały. Procedura uzupełniają-

cych wyborów trzech osób do centralnych 

władz była tym razem przeprowadzona 

profesjonalnie, a co ważniejsze transparent-

nie. Widać też było zmianę w podejściu do 

sposobu rozpatrywania wniosków zgłasza-

nych na Zjeździe. Dotychczas przewlekła 

procedura ich rozpatrywania ubezwłasno-

wolniała to najwyższe gremium na długie 

godziny. Dobrym symptomem było także 

wyraźne odrzucenie przez zjazd propozycji 

zmian regulaminów organów statutowych 

Izby, bo zmiany de facto naruszałyby auto-

nomię tych organów. A przy okazji refleksji 

pozjazdowych, chciałbym pogratulować 

Andrzejowi Myśliwcowi – opoce naszej 

kujawsko-pomorskiej izby – zasłużonego 

wyboru na funkcję krajowego rzecznika 

odpowiedzialności zawodowej .

Dariusz Morczyński (Grudziądz): – 

W porównaniu ze zjazdem ubiegłorocz-

nym, tegoroczne obrady obyły się bez sen-

sacji i zaburzeń. Niezbyt podobało mi się, 

że prowadzący obrady Franciszek Buszka 

komentował wystąpienia i głosy w dysku-

sji. A tak w ogóle, to można było zorganizo-

wać obrady taniej niż w hotelu „Novotel”. 

Nie sądzę, że zjazd zawsze musi odbywać 

się w Warszawie, a jeśli już, to zdecydowa-

nie taniej było zaprosić delegatów np. do 

Nieporętu, do ośrodka Ministerstwa Fi-

nansów. Zjazd nie dopuścił – i słusznie – do 

podwyższenia składki członkowskiej i do 

niekorzystnych dla naszej samorządowej 

demokracji zmian w regulaminach orga-

nów statutowych.

Rozmawiał: TADEUSZ KOZŁOWSKI

NR 07-08/2011
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