
Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa NR 10/2014

W Grudziądzu

12 września w Grudziądzu odbył się pierw-
szy z tegorocznych Dni Budowlanych. Or-
ganizatorem wydarzenia, w imieniu Rady 
Okręgowej, był jak zawsze wiceprzewod-
niczący Rady Okręgowej Olgierd Nagórski, 
który tradycyjnie okazał się doskonałym go-
spodarzem. Zaproszeni do restauracji „Czarci 
Młyn” goście byli w tej kwestii jednomyślni, 
gratulując wspaniałej oprawy imprezy, bar-
dzo cennej dla integracji środowiska, jako 
corocznej okazji do dyskusji nad kluczowymi 
dla branży problemami. 
Część oficjalna spotkania rozpoczęła się od 

powitania przybyłych przedstawicieli władz 
i ważnych dla branży instytucji. W „Czarcim 
Młynie” pojawili się m.in. grudziądzcy par-
lamentarzyści Janusz Dzięcioł i Tomasz Szy-
mański, wiceprezydent Marek Sikora (który 
jest także członkiem naszej Izby), starosta po-
wiatu grudziądzkiego Marek Szczepanowski 
i wicestarosta Edmund Korgol, pani architekt 
Miasta Grudziądza Anna Dekarczyk-Czajka, 
wiceprezes Grudziądzkiej Rady FSNT NOT 

Bogdan Pniewski, przedstawiciel Szkoły Wyż-
szej Krzysztof Schroeder, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Oczyszczal-
ni Krzysztof Dąbrowski, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomo-
ściami Zenon Różycki i prezes Grudziądzkiego 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ka-
zimierz Piotrowski (trzej ostatni z wymienio-
nych również są członkami Izby). 
Na początku głos zabrał wiceprzewodni-

czący Rady Okręgowej Andrzej Myśliwiec, 
który stwierdził, że dobiegła końca już trzecia 
kadencja działalności Izby, przypomniał jej 
początki i zaakcentował specyfikę samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa, 
urbanistów i architektów. Poprosił również 
o wyrozumiałość, gdy wnioski składane do 
władz ustawodawczych nie zawsze odnoszą 
skutek. Później złożył wszystkim obecnym 
gratulacje z okazji dotychczasowych osią-
gnięć, życząc kolejnych sukcesów w życiu 
zawodowym i szczęścia w życiu prywatnym. 
Następnie wystąpiła pani dyrektor Biura 

KUP OIIB Renata Staszak, podnosząc pro-
blem  kontrowersyjnych zmian wprowadzo-

dokończenie na str. 2.  

Nie tylko pracujemy
12 września w Grudziądzu i 18 września w Toruniu odbyły się pierwsze w 
tym roku imprezy z okazji ósmej już edycji Dni Budowlanych organizowa-
nych przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Jak zwykle przygotowane na najwyższym poziomie, były idealną okazją, 
by nie tylko wziąć udział w poważnej rozmowie o branży, ale też świetnie 
się zabawić w dobrym towarzystwie.

Uwaga! Na str. 4
zaproszenia na

Dni Budowlanych 
do Włocławka
i Bydgoszczy

W grudziądzkim „Czarcim Młynie” zapełniły się nie tylko ławy dla VIP-ów
Fot. Piotr Gajdowski

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. Szeroka 34,
tel. (56) 622 19 17, tel./fax 622 72 81
 

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



nych przez przyjętą w tym roku tzw. usta-
wę deregulacyjną, która dotyczy również 
inżynierów budownictwa, architektów ale 
nie dotyczy już urbanistów. Ze względu 
na obecność wśród gości posła rządzącej 
Platformy Obywatelskiej Janusza Dzięcioła 
poprosiła go o uzasadnienie stanowiska 
w tej sprawie (poseł głosował za przyję-
ciem ustawy). Niestety, poseł Dzięcioł nie 
odniósł się od razu do wskazań pani Sta-
szak usprawiedliwiając się koniecznością 
merytorycznego przygotowania do rze-
czowej dyskusji. Poseł ograniczył się wobec 
tego do życzeń dla wszystkich zgromadzo-
nych. Ciekawe było wystąpienie starosty 
Marka Szczepanowskiego, który nie po-
przestał tylko na kurtuazyjnych życzeniach, 
akcentując uniwersalną rangę działalności 
budowlanych, którzy służą wspólnocie po-
zostawiając trwały, materialny ślad również 
wartości intelektualnych. Zaznaczył przy 
tym, jak ważna jest współpraca samorządu 
zawodowego z samorządem terytorialnym.
Po dość zwięzłej części oficjalnej goście 

swobodnie przeszli do niezobowiązującej za-
bawy przy wspaniałym jedzeniu i przyjem-
nej składance złotych przebojów. A menu 
było naprawdę imponujące: dominowały 
ciepłe i zimne dania kuchni staropolskiej, a 
na deser – ciasta oczywiście z kawą i herbatą. 
Wszystkim dopisywały dobre humory, więc 
zabawa trwała do późnego wieczora. Miej-
my nadzieję, że za rok będzie podobnie!

W Toruniu

18 września toruński Dwór Artusa po raz 
kolejny stał się miejscem obchodów Dnia 
Budowlanych. Do wspaniałej Sali Wielkiej 
zapraszał w imieniu Rady Okręgowej go-
spodarz uroczystości, Paweł Piotrowiak. 
Oficjalnie powitano gości: prezydenta 
Torunia Michała Zaleskiego, przewodni-
czącego Rady Miasta Mariana Frąckie-
wicza, dyrektor Departamentu Inwestycji 
Urzędu Marszałkowskiego Anitę Rylską, 
przybyłą w zastępstwie nieobecnego 
Marszałka Województwa Piotra Całbec-
kiego, a także Włodzimierza Miklasa, 
wiceprzewodniczącego RO, Jacka Koło-
dzieja, obecnego w zastępstwie prze-
wodniczącego RO Adama Podhoreckiego 
i dyrektor Biura KUP OIIB Renatę Staszak. 
Następnie głos zabrał  przybyły z Bydgosz-

czy Jacek Kołodziej, który złożył życzenia od 
prof. A. Podhoreckiego i już we własnym 

imieniu docenił ogrom inwestycji budow-
lanych w Toruniu, wymieniając wśród nich 
m.in. nowy most drogowy. Przechodząc do 
spraw ogólnych zauważył, że w tym roku 
minęła właśnie trzecia kadencja naszej Izby 
i należałoby dokonać pewnych podsumo-
wań jej działalności, zwłaszcza w kontekście 
zmian, które wprowadziła ustawa o ułatw-
nieniu dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych. Zaznaczył również, 
że inżynier budownictwa jest zawodem za-
ufania publicznego, a PIIB przykłada ogrom-
ną wagę do poziomu wiedzy osób zdających 
egzamin na uprawnienia budowlane. Wyso-
ka średnia zdawalność państwowych egza-
minów świadczy o braku ograniczeń do-
stępu do zawodu. Później przeszedł jednak 
do przyjemniejszych tematów, wymieniając 
nazwiska wyróżnionych złotymi honorowy-
mi odznakami PIIB, które zostaną wręczone 
28 października podczas obchodów central-
nych Dni Budowlanych. Zakończył, składa-
jąc obecnym raz jeszcze życzenia wszelkich 
sukcesów w imieniu prof. A. Podhoreckiego. 
Wyróżnionym złotymi odznakami pogra-

tulował także prezydent Torunia Michał 
Zaleski, rozwijając przy okazji listę toruń-
skich inwestycji, na które warto zwrócić 
uwagę – wymienił tu m.in. będącą w trak-
cie budowy salę koncertową na Jordan-
kach. Ostatecznie jednak złożył wszystkim 
świętującym życzenia przede wszystkim 
ambitnych zleceń i powodzenia w życiu 
osobistym, wyraził uznanie dla Izby, której 
dbałość o wysoki poziom pracy zasługuje 
na szacunek, i nadzieję, że jej działalność 
zniweluje wszystkie zagrożenia, choćby ze 
strony ustawodawców. 
Po prezydencie wystąpił przewodniczący 

Rady Miasta Marian Frąckiewicz, który rów-

nież wyraził ogromne uznanie dla działalno-
ści Izby jako gwaranta jakości realizowanych 
inwestycji budowlanych i życzył wszystkim 
obecnym pomyślności zarówno na płasz-
czyźnie zawodowej jak i prywatnej, jako 
nierozłącznie związanych w życiu każdego 
człowieka. Następnie głos zabrała pani Ani-
ta Rylska, odczytując list intencyjny od Piotra 
Całbeckiego, marszałka województwa. Na 
koniec odczytano list z życzeniami od wice-
marszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha, któ-
ry nie mógł przybyć ze względu na wcześniej 
podjęte zobowiązania.
W tym roku część rozrywkowa wieczoru 

była na bardzo wysokim poziomie: wystąpili, 
solo i w duecie, pianiści - małżonkowie Alek-
sandra Soboń-Wakarecy i Paweł Wakarecy, 
wyróżniony na Międzynarodowym Konkur-
sie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. Za-
grali utwory Mozarta, Griega, Kisielewskiego 
i oczywiście Chopina. Po wspaniałym wystę-
pie znanych pianistów była już pora na naj-
mniej oficjalną, a najbardziej swobodną część 
imprezy: wszyscy goście przeszli do drugiej 
sali, gdzie przy suto zastawionych wyśmie-
nitym jedzeniem stołach mogli rozmawiać 
nie tylko o kwestiach związanych z branżą, 
ale też wymienić się choćby wrażeniami po 
koncercie i po prostu zwyczajnie pogawędzić. 
Przyjęcie trwało długo i naturalnie nikomu nie 
chciało się wychodzić. 
Obydwie dotychczasowe imprezy były 

wyjątkowo udane – a to dopiero począ-
tek tegorocznych Dni Budowlanych. 
W planie są jeszcze spotkania w Brodni-
cy (26 września), Inowrocławiu (3 paź-
dziernika), Włocławku (17 października) 
i Bydgoszczy (28 października). 

Piotr Gajdowski

Posiedzenie tradycyjnie zaczęło się od 
powitania nadzwyczajnych gości Rady 
- najlepszych inżynierów, zdających na 
uprawnienia budowlane w czasie wio-
sennej sesji egzaminacyjnej. Z zaprosze-
nia przewodniczącego Rady skorzystali 
tym razem Sławomir Kowalczyk i Paweł 
Rytlewski. Pierwszy z nich błysnął wie-
dzą  fachową z branży drogowej, zdoby-
wając pełne uprawnienia do kierowania 
robotami. Przyznał, że w wykonawstwie 
działa już 10 lat, a branża budowlana 
pociągała od wczesnych lat młodzień-
czych, bo lubi w niej dynamikę działań 
i nieustanną zmienność nowych wyzwań. 
Drugi z gości, Paweł Rytlewski, jest in-
żynierem elektrykiem i w sesji wiosennej 
uzyskał pełne uprawnienia wykonawcze 
oraz projektowe, a obecnie zajmuje się 
energetyką wiatrową w firmie Energa, bo 
korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
jest dziś wymagane przez Unię Europejską.
Obaj panowie mogli się przyjrzeć, jak 

Rada dochodzi do konsensusu i ostatecz-
nych decyzji w niełatwych czasem spra-
wach, jakich nie brakowało na sierpnio-
wym posiedzeniu.

Refleksje pozjazdowe

Na wstępie jednak przewodniczący, 
prof. Adam Podhorecki, przypomniał 
zebranym, jak przebiegał XIII Krajowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Jak 
stwierdził, charakterystyczne było to, że 
na nową kadencję wybrano, podobnie 
jak w izbach okręgowych, w większości 
dotychczasowe władze organów statu-
towych z prezesem Andrzejem Rochem 
Dobruckim na czele, natomiast wymieni-
ły się w dużym stopniu składy tych orga-
nów. W czasie obrad, jak przyznał nasz 
przewodniczący, który prowadził obrady 
zjazdu krajowego, dało się odczuć symp-
tomy rywalizacji pomiędzy środowiskiem 
architektów i inżynierów budowlanych 

o to, kto ma nadawać uprawnienia do 
projektowania w ograniczonym zakresie. 
Wiadomo bowiem, że uchwalona nie-
dawno ustawa „deregulacyjna” spowo-
duje w tej materii niemałe zamieszanie, 
a wpływ na jej realizację będzie miało 
rozporządzenia wykonawcze, którego 
jeszcze nie ma.
Delegaci mieli jednak jedno wspólne 

zdanie na temat samej ustawy - i dla śro-
dowiska, i dla rangi zawodu inżyniera 
budownictwa jest to ustawa zła, a dla ja-
kości stawianych w przyszłości budynków 
i obiektów budowlanych - ustawa niebez-
pieczna.
Po zjeździe krajowym zawsze pozosta-

je pytanie, na ile udało się na nim prze-
forsować wnioski ze zjazdu KUP OIIB, 
kierowane do władz krajowych. Marek 
Żółtowski, którego na zjeździe krajowym 
wybrano do Komisji Uchwal i Wniosków, 
przyznał, że dwa z naszych ważnych 
wniosków przepadły. Pierwszy - o niż-
sze składki członkowskie dla inżynierów 
emerytów, nie spotkał się z aprobatą, bo 
liczba członków izb okręgowych spada 
i część izb już boryka się z kłopotami 
finansowymi. Drugi wniosek kierowany 
do zjazdu krajowego, Kol. Krzysztofa 
Dudka - o wprowadzenie do Kodeksu 
Etyki Zawodowej możliwości  pozbawia-
nia funkcji w organach statutowych osób, 
karanych z tytułu odpowiedzialności 
dyscyplinarnej lub zawodowej oraz osób,  
wobec których toczą się postępowania. 
Zjazd krajowy uznał, że takie kwestie 
powinna regulować ustawa o samorzą-
dzie zawodowym, a więc trzeba wniosek 
przeredagować.

Izba w dobrej kondycji

Rada Okręgowa wysłuchała informacji 
o realizacji planów dotyczących działal-
ności merytorycznej Izby i wykonania 
budżetu. Jak podkreślił sekretarz Rady, 

Kazimierz Chojnacki, Izba działa, jak 
dobrze naoliwiony mechanizm i wszyst-
kie zadania statutowe wykonywane są 
bez kłopotów. Izba przyjmuje nowych 
członków, przeprowadza egzaminy na 
uprawnienia, wydaje zaświadczenia oso-
bom wykonującym samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, przeprowa-
dza postępowania dyscyplinarne wobec 
osób łamiących zasady etyki zawodowej 
i przepisy Prawa budowlanego itd. 
Podobnie dobrze ma się budżet Izby. 

Wykonanie założonych wskaźników 
- wpływów na poziomie 86 proc. pla-
nu rocznego, a wydatków na poziomie 
38 proc., oszczędności w wydatkach na 
zjazd okręgowy, pozwoliły skarbnikowi, 
Marianowi Lipkowskiemu, na wniosko-
wanie o przesunięcia 50 tys. zł z rezerwy 
na nieprzewidziane wydatki i z pozycji 
szkoleń oraz pozycji zjazdowej - na do-
finansowanie organizacji Dni Budowla-
nych po to, by środki na ten cel utrzy-
mać na poziomie ubiegłorocznym. Rada 
przychyliła się do tego wniosku. 
Obchody Dnia Budowlanych zakończą 

się imprezami we Włocławku (17 paź-
dziernika br.) i w Bydgoszczy (28 paź-
dziernika br.), gdzie wręczone zostaną 
m.in. nagrody za najlepsze prace dyplo-
mowe, pisane na uczelniach wyższych, 
na  wydziałach kształcących kadrę inży-
nierską w naszym województwie.
Kapituła konkursu na najlepszą pracę 

dyplomową kierowana przez prof. dr 
hab. inż. K. Szulborskiego zakończyła 
pracę przyznając nagrody i wyróżnienia. 
W piątym punkcie obrad zebrani otrzy-

mali informację na temat adaptacji 
nowo zakupionych pomieszczeń siedziby 
Izby, na pierwszym piętrze Bydgoskiego 
Domu Technika, na potrzeby naszego 
samorządu. Jest szansa na zaproszenie 
kolegów z Rady na pierwsze spotkanie 
w tych nowych pomieszczeniach jesz-
cze na Gwiazdkę roku bieżącego. Wio-
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dokończenie na str. 4.  

 dokończenie ze str. 1.

25 sierpnia br. Rada Okręgowa KUP OIIB podsumowała półrocze swej działalności, pochyliła się nad 
nową sytuacją w środowisku po uchwaleniu ustawy deregulacyjnej i przyjęła harmonogram organizacji 
Dni Budowlanych w naszym województwie.

Rok na półmetku
Posiedzenie Rady Okręgowej 

W toruńskim Dworze Artusa gości zachwycił występ pianistycznego 
małżeństwa Wakarecych Fot. Piotr Piotrowiak



 ZAPROSZENIE
Obwód Bydgoski

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”,
które odbędzie się 

28 października 2014 r. (wtorek)
o godz. 1800

w Operze „NOVA”,
ul. Focha 5 w Bydgoszczy

Sektor ........ rząd ...... miejsce........ 
Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu po 

potwierdzeniu uczestnictwa 
 w Biurze Izby tel. 52 366 70 50

Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń

KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA 
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA 

ZAPROSZENIE
Obwód Włocławski

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”,
które odbędzie się 

17 października 2014 r. (piątek) 
o godz. 1800

w Restauracji RIVERSIDE
ul. Piwna 3 we Włocławku

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu, 
po potwierdzeniu uczestnictwa 

w Punkcie Informacyjnym KUPOIIB 
we Włocławku,  tel. 54 232 62 50 
lub w Biurze Izby tel. 52 3667050

Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń

KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA 
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA 
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sną w roku przyszłym powinny ruszyć 
roboty przy wykonywaniu osobnej dla 
naszej siedziby klatki schodowej i szybu 
windowego. Niezbędne pozwolenia Izba 
powinna uzyskać do końca tego roku.

Regulamin dobry na wszystko

W związku z ustawą o dostępie do in-
formacji publicznej, nasza Izba zobowią-
zana była do ustalenia zasad, na których 
odbywać się będzie udzielanie takiej in-
formacji osobom zwracającymi się o nią 
do Izby. Ustalono, że koszty przygoto-
wania takiej informacji na piśmie będą 
kształtować się na poziomie 2,20 zł za 
stronę maszynopisu plus koszty wysyłki. 
Rada zaakceptowała tę kalkulację i projek-
towany regulamin udzielania informacji. 
Zaakceptowano też siedem odrębnych 

regulaminów, określających zasady dzia-
łania siedmiu zespołów problemowych. 
W stosunku do ubiegłej kadencji, Rada 
powołała o jeden zespół problemowy 

więcej - pod nazwą Zespół do Spraw 
Współpracy z Organizacjami i Podmiotami 
Zewnętrznymi. Zespół ten, pod przewod-
nictwem prof. A. Podhoreckiego, będzie 
odpowiedzialny za kontakty z takimi or-
ganizacjami, jak np. Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Izba Architektów czy instytu-
cjami, jak Urząd Marszałkowski. Będzie 
też zajmował się organizowaniem imprez 
typu forum budownictwa czy konkurs 
„Perła Pomorza i Kujaw” - na najciekawsze 
inwestycje regionu. Odciążono Zespół nr 
5, który obecnie będzie odpowiadał wy-
łącznie za kontakty z uczelniami wyższymi. 
Co ma zrobić Okręgowa Komisja Kwa-

lifikacyjna z ustawą deregulacyjną, któ-
ra weszła w życie, ale do której bra-
kuje przepisów wykonawczych? Rada 
dogłębnie przedyskutowała ten problem, 
mając w perspektywie bliską jesienną 
sesję egzaminacyjną. Przeważył chłodny 
dystans do powstałego bałaganu praw-
nego, jaki zaprezentował przewodniczą-
cy OKK, Jacek Kołodziej. Jego zdaniem, 

OKK powinna stosować dotychczasowe 
zasady postępowania, z wyjątkiem sy-
tuacji, w których te stare zasady będą 
w sprzeczności z ustawą deregulacyjną. 
Serię natomiast uchwał regulaminów 

różnej maści, jakie będą obowiązywać 
Radę, a zwłaszcza Biuro Izby, zakończyło 
uchwalenie regulaminu, określającego 
zasady wydawania opinii o kandydatach 
na biegłych sądowych w dziedzinie bu-
downictwa. Prośby o opinie trafiają do 
Biura Izby coraz częściej, mimo że, jak 
dotychczas, głos decydujący w sprawie 
powoływania biegłych mają sędziowie. 
To się ma niedługo zmienić, dobrze więc, 
że Rada ustaliła zasady opiniowania kan-
dydatów na biegłych. Jest to przecież 
zgodne z wieloletnim, ciągle powtarza-
nym postulatem powoływania biegłych 
wyłącznie po uzyskaniu opinii samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. 

Obradom przysłuchiwał się: 
TADEUSZ KOZŁOWSKI
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