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Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, 
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.  

Grudziądz grilluje

Cykl spotkań z okazji Dnia Budowlanych 
w tym roku rozpoczął się w Grudziądzu. 8 
września w Karczmie „Czarci Młyn”, która 
od lat jest ulubionym miejscem dorocznych 
spotkań członków naszej Izby, jak zwykle ba-
wiono się doskonale. Dobra muzyka, schło-
dzone piwo, specjały z grilla, takie jak wy-
śmienita karkówka i golonka, gwarantowały 
nieskrępowaną atmosferę, która sprzyjała 
zacieśnianiu towarzyskich więzów. Nim jed-
nak rozpoczęła się zabawa, gości powitał go-
spodarz spotkania, mgr inż. Olgierd Nagór-
ski, wiceprzewodniczący Okręgowej Rady 
KUP OIIB. Obchody zaszczycili swą obecno-
ścią m.in. wiceprezydent Grudziądza Marek 
Sikora, wicestarosta powiatu grudziądzkiego 
Marek Szczepanowski, poseł Tomasz Szy-

mański oraz architekt miejska mgr inż. Anna 
Dekarczyk-Czajka. Oklaskami przywitano 
zwłaszcza seniorów: mgr. inż. Mieczysława 
Maja i inż. Jana Talkowskiego. Do Grudzią-
dza przyjechali także przedstawiciele władz 
Izby: wiceprzewodniczący Okręgowej Rady 
KUP OIIB mgr inż. Paweł Piotrowiak oraz mgr 
inż. Renata Staszak, dyrektor Biura KUP OIIB. 
- W tym roku nasz samorząd zawodowy 

obchodzi swoje 15-lecie. Na początku li-
czyliśmy 2,7 tys. członków w regionie, dziś 
jest to 5,6 tys. i ta liczba nie zmienia się 
od kilku lat. Z okazji jubileuszu nie zor-
ganizowano w PIIB żadnych uroczystych 
obchodów – odbyła się za to ogólnopol-
ska konferencja poświęcona kwestii etyki 
w zawodzie inżyniera budownictwa. Bo 
nasza wiedza inżynierska i umiejętności to 
nie wszystko - również etyka zawodowa 

Fot. Archiwum KUP OIIB

Świętujemy jubileuszowo
Dzień Budowlanych, czyli święto przedstawicieli środowiska budowlane-
go, obchodzone jest od wielu lat, chociaż nie ma stałego miejsca w kalen-
darzu. Organizowane tradycyjnie na przełomie września i października 
spotkania w obwodach są okazją do rozmów na temat sytuacji i per-
spektyw branży budowlanej, ale przede wszystkim towarzyskich spotkań 
i dobrej zabawy. Za nami pierwsze Dni Budowlanych, tym razem jubi-
leuszowe – Polska Izba Inżynierów Budownictwa świętuje w tym roku 
15-lecie swojej działalności. 8 września odbyły się obchody w Grudziądzu, 
9 września w Bydgoszczy, zaś 11 września w Toruniu. 

Gospodarz grudziądzkiego Dnia Budowlanych mgr inż. Olgierd Nagór-
ski został wyróżniony za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz 
KUP OIIB



decyduje o tym, jak nas postrzega społe-
czeństwo - mówiła mgr inż. Renata Sta-
szak. – Liczy się etyka, ale także podno-
szenie kwalifikacji zawodowych. Krajowa 
Rada PIIB podpisała uchwałę dotyczącą 
obowiązku podnoszenia kwalifikacji za-
wodowych, czyli uczestniczenia w szko-
leniach, czytania prasy fachowej. Trzeba 
stale się uczyć, na bieżąco śledzić dyna-
miczne zmiany w naszej branży – jeśli 
tego nie robimy, to nie stoimy w miejscu, 
tylko się cofamy. 
Z okazji jubileuszu dyrektor Biura KUP OIIB 

złożyła podziękowania członkom Izby z ob-
wodu grudziądzkiego, którzy przez ten czas 
brali czynny udział w jej życiu: Dariuszowi 
Morczyńskiemu, Krzysztofowi Dudkowi, 
Stefanowi Bacy, Markowi Krzyżanowskie-
mu, Markowi Iwińskiemu, Pawłowi Gro-
chockiemu oraz śp. Czesławowi Rybakowi.
– Szczególnie i bardzo serdecznie chcę 

podziękować jednej osobie, która tworzyła 
Izbę od początku na szczeblu centralnym 
– panu Olgierdowi Nagórskiemu – mówi-
ła mgr inż. Renata Staszak. Dyrektor Biura 
KUP OIIB odczytała także list przekazany 
przez przewodniczącego Okręgowej Rady 
prof. dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego, 
w którym pisał m.in.: „Z okazji jubileuszu 
składam panu Olgierdowi Nagórskiemu, 
zastępcy przewodniczącego Okręgowej 
Rady, wyrazy szacunku i podziękowania za 
15 lat pracy i osobistego zaangażowania na 
rzecz KUP OIIB”. 
- Kończymy IV kadencję KUP OIIB. 

W styczniu 2018 r. odbędą się we wszyst-
kich obwodach wybory delegatów na zjazd 
sprawozdawczo-wyborczy, który odbędzie 
się 14 kwietnia – zapowiadała mgr inż. Re-
nata Staszak. Do bieżącego wydania „In-
żyniera Budownictwa” dołączono imienne 
zaproszenie na wybory delegatów z infor-
macją o dacie i miejscu wyborów. 

Bydgoszcz i konkursowe emocje

9 września odbyły się obchody Dnia Bu-
dowlanych w Bydgoszczy. Uroczystość 
w Operze Nova była okazją do rozstrzy-
gnięcia konkursów organizowanych przez 
KUP OIIB. Laureatem drugiej edycji konkur-
su „Prymus Budownictwa”, który ma pro-
mować najlepszych fachowców z regionu 
pełniących samodzielne funkcje techniczne, 
został mgr inż. Sławomir Witek z Mogilna 
– rozmowę z nim o nagrodzonej realizacji 

zamieścimy w następnym numerze „Aktu-
alności”. Ogłoszono także wyniki konkursu 
na najlepsze prace dyplomowe – pełną listę 
laureatów będzie można znaleźć w następ-
nym wydaniu „Aktualności”.
Złote Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: 

inż. Czesław Szczesik oraz inż. Krzysztof Du-
dek. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB przy-
znano mgr inż. Aleksandrze Pieniaszek oraz 
mgr. inż.. Włodzimierzowi Palickiemu. Spe-
cjalne wyróżnienie jubileuszowe KUP OIIB 
otrzymał inż. Marian Lipkowski, który od 
początku jej istnienia nieprzerwanie pełni 
funkcję skarbnika. 
Wśród gości Dnia Budowlanych w Ope-

rze Nova znaleźli się m.in. poseł Piotr Król, 
wicemarszałek województwa Zbigniew 
Ostrowski, wiceprezydent Bydgoszczy 
Anna Mackiewicz, Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Zbigniew Sulik, 
przewodnicząca Rady Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Architektów Anna 
Pawlicka-Zabojszcz, Architekt Miasta Toru-
nia Adam Popielewski, wiceburmistrz Na-
kła Piotr Kalamon. Przybyli także delegaci 
trzech Izb Okręgowych: dr inż. Jan Bobkie-
wicz z Zachodniopomorskiej OIIB, mgr inż. 
Andrzej Wasilewski z Mazowieckiej OIIB 
oraz dr hab. inż. Grzegorz Świt reprezentu-
jący Świętokrzyską OIIB.
Do tegorocznego jubileuszu Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa nawiązał prof. 
dr hab. inż. Adam Podhorecki: - W tym 
roku obchodzimy 15-lecie PIIB, która jest 
liczną grupą zawodową, liczącą 116 tys. 
członków. 5,6 tys. spośród nich należy do 

KUP OIIB, jesteśmy więc średniej wielkości 
Izbą. Poza wykonywaniem statutowych 
obowiązków staramy się także pomagać 
w doskonaleniu prawa, które kształtuje ład 
budowlany w Polsce. Wyrażam nadzieję, że 
zmiany legislacyjne, nad którymi obecnie 
pracuje ministerstwo, pozwoli jednocześnie 
usprawnić proces inwestycyjny i zachować 
ład przestrzenny. 
Podkreślił też znaczenie etyki w pracy in-

żyniera budownictwa: - Projektujemy, nad-
zorujemy, kierujemy budowami – słowem, 
sprawujemy bardzo odpowiedzialne funk-
cje w budownictwie. To my jesteśmy odpo-
wiedzialni za bezpieczeństwo użytkowni-
ków budynków, do których przyłożyliśmy 
rękę. Etyka zawodowa jest więc niezby-
walnym elementem naszej codziennej 
praktyki. Dzięki inżynierom budownictwa 
zauważalnie poprawia się jakość przestrze-
ni publicznej – widzimy to choćby na wsi, 
gdzie poziom życia często nie odbiega już 
od tego w miastach – mówił przewodniczą-
cy Okręgowej Rady. Pokazał też, jak etyka 
zawodu inżyniera budownictwa może re-
alizować się na poziomie instytucjonalnym: 
- Przez województwo kujawsko-pomorskie 
przeszły w sierpniu potężne wichury. Pięć 
powiatów mocno ucierpiało. Huragan 
uszkodził ok. 10 tys. budynków. We współ-
pracy z wojewodą i Wojewódzkim Inspek-
torem Nadzoru Budowlanego stworzyli-
śmy zespół do spraw bezpłatnej pomocy 
technicznej w gminach dotkniętych tym 
kataklizmem. Odbudowa obiektów będzie 
przebiegać według uproszczonej procedury, 
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bez zwyczajowych formalności. KUP OIIB 
będzie dobierać specjalistów, którzy ocenią 
stan budynku, spiszą protokół, co należy 
zrobić itd. Tak wyrażamy solidarność z tymi, 
których spotkało nieszczęście. Przekażemy 
też symboliczne środki finansowe, by po-
móc gminie Sośno, która mocno ucierpiała 
w wyniku sierpniowej nawałnicy – deklaro-
wał prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. 
Po wystąpieniach gości przyszła pora na 

część artystyczną – w tym roku członkowie 
Izby obejrzeli operetkę austriackiego kompo-
zytora Johanna Straussa „Zemsta nietoperza”. 
To jedna z najstarszych realizacji pozostają-
cych wciąż w bieżącym repertuarze Opery 
Nova – jej premiera miała miejsce 22 lata 
temu! Wspaniałe walce, polki i arie, dowcipne 
libretto i mistrzostwo wykonawców zmieniły 
na trzy godziny operową scenę w wiedeński 
salon z początku XIX wieku. Orkiestrą dyry-
gował dyrektor opery Maciej Figas. Po spek-
taklu goście przeszli do foyer, gdzie rozpoczął 
się koktajl z jubileuszowym tortem. 

Toruń chory na bluesa

11 września w toruńskim Dworze Artusa 
obchody zainaugurował zastępca prze-
wodniczącego Okręgowej Rady KUP OIIB 
mgr inż. Paweł Piotrowiak. Wśród obec-
nych znaleźli się m.in. zastępca prezydenta 
Torunia Zbigniew Fiderewicz, dyrektor Wy-
działu Architektury i Budownictwa Urzędu 
Miasta Torunia – Architekt Miasta Adam 
Popielewski oraz dyrektor Wydziału Inwe-
stycji i Remontów UMT Marcin Maksim. 
Przybyli także przedstawiciele władz Izby: 
przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, za-
stępca przewodniczącego Okręgowej Rady 
mgr inż. Włodzimierz Miklas, przewodni-
czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
mgr inż. Jacek Kołodziej, przewodniczący 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego mgr 
inż. Błażej Janiszewski oraz dyrektor Biura 
KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak. 
Z okazji jubileuszu PIIB przewodniczący 

Okręgowej Rady wyróżnił mgr. inż. Pawła 
Piotrowiaka, gospodarza toruńskich ob-
chodów, wręczając okolicznościowy dy-
plom i upominek. Gratulując, zaznaczył, 
że mgr inż. Paweł Piotrowiak jest osobą 
szczególnie zasłużoną dla funkcjonowania 
KUP OIIB jako ten, który od początku zaan-
gażowany w tworzenie regionalnych struk-
tur podejmował przez lata szereg cennych 

aktywności. Obecnie mgr inż. Paweł Piotro-
wiak pełni funkcję wiceprzewodniczącego 
Okręgowej Rady KUP OIIB. 
Zastępca prezydenta Torunia Zbigniew Fi-

derewicz mówił: - Trudno sobie wyobrazić 
Polskę, Europę, świat – bez budownictwa. 
To koło zamachowe każdej gospodarki. Do-
ceniam, że mimo wielu trudności w branży 
wielu młodych chce kształcić się na poli-
technikach. Szkoda, że tak niewielu decy-
duje się na szkoły branżowe – ten brak pra-
cowników budowlanych na polskim rynku 
doskwiera także nam w Toruniu, jako inwe-
storowi. Fachowcy decydują się na wyjazd 
z kraju w poszukiwaniu lepszych perspek-
tyw. Minęły czasy, gdy ukończenie szkoły 
budowlanej oznaczało prestiżowy zawód 
i gwarancję pracy. Dziś jednak świętujmy! 
Składam najlepsze życzenia w imieniu swo-
im i prezydenta Torunia. 
Na ręce prof. Podhoreckiego złożył 

w imieniu prezydenta Torunia okoliczno-
ściowy adres, w którym Michał Zaleski pisał 
m.in.: „Gratuluję państwu troski o najwyż-
sze standardy pracy inżynierów budownic-
twa, a więc także optymalny poziom usług 
świadczonych na rynku budowlanym. Dzię-
kuję za to, że również Toruń korzysta z tej 
branżowej aktywności”. Prezydent miasta 
podkreślał również dobrą współpracę Izby 
z lokalnym samorządem, która wzmacnia 
potencjał i dobrze służy Toruniowi. 
Okolicznościowe życzenia przesłał także 

starosta toruński Mirosław Graczyk: „Wy-

rażam uznanie dla państwa ciężkiej pracy, 
której owocem jest zmieniająca się infra-
struktura naszego regionu. Budownictwo 
to najważniejszy sektor gospodarki naro-
dowej, który jest czynnikiem rozwoju wielu 
innych dziedzin produkcji i usług. Jest ono 
także odbiciem gospodarczej rzeczywi-
stości i barometrem sygnalizującym nad-
chodzący wzrost lub spadek koniunktury”. 
Starosta podkreślił także znaczenie etosu 
zawodowego w pracy inżyniera budownic-
twa i docenił zaangażowanie, które prze-
kłada się na wzrost poziomu życia miesz-
kańców regionu. 
Tradycją toruńskich obchodów Dnia Bu-

dowlanych jest występ muzyków związa-
nych z miastem. Tym razem na scenie w Sali 
Wielkiej Dworu Artusa zagrała Nocna Zmia-
na Bluesa – obchodząca w tym roku 35-lecie 
grupa jest legendą polskiej sceny bluesowej. 
Charyzmatyczny lider zespołu Sławek Wierz-
cholski dał publiczności fascynujący miniwy-
kład historii gatunku, prezentując bluesowe 
standardy. Nie zabrakło oczywiście nie-
śmiertelnych przebojów Nocnej Zmiany Blu-
esa, takich jak „Chory na bluesa” i „Godzina 
czwarta nad ranem”. 
****
Relacje z obchodów Dni Budowlanych 

w Inowrocławiu (22 września), Brodnicy (29 
września) i Włocławku (6 października) znaj-
dą się w kolejnym wydaniu „Aktualności”. 

PIOTR GAJDOWSKIFot. Archiwum KUP OIIBBydgoszcz: Najlepsi dyplomanci w komplecie

Fot. Małgorzata Litwin/UM Toruń

Toruń: Z okazji jubileuszu 15-lecia samorządu zawodowego wyróż-
niono działaczy szczególnie zasłużonych dla KUP OIIB. Przewodniczą-
cy Okręgowej Rady prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki wręczył oko-
licznościowy dyplom i statuetkę mgr. inż. Pawłowi Piotrowiakowi, 
wiceprzewodniczącemu OR
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 – Mgr inż. Tadeusz Depa: Jestem in-
żynierem budownictwa i magistrem inży-
nierem budowy maszyn. Obydwa kierunki 
ukończyłem na Politechnice Poznańskiej. 
Posiadam uprawnienia bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
Przez większość życia pracowałem w bu-
downictwie i do dziś realizuję zlecenia. 
Przez lata byłem zatrudniony w Zakładach 

Włókien Chemicznych Elana. Mieszkając 
w Toruniu, rozpocząłem studia na Politechni-
ce Poznańskiej. Dyplom robiłem u prof. Ka-
liksta Grabca, który był cenionym naukow-
cem i autorem wielu ekspertyz. Prowadził 
m.in. nadzór naukowy nad odbudową za-
walonej hali produkcyjnej Torlen na terenie 
Elany w 1973 roku, był też autorem projektu 
rekonstrukcji hali opakowań na terenie Elany 
po pożarze w 1974 roku. W latach 80. wyje-
chałem do USA, gdzie mieszkał mój brat. 
Tam przepracowałem w zawodzie około trzy 
lata. Wróciłem w momencie, gdy w Polsce 
zaczęły się przemiany ustrojowe. Wtedy za-
łożyłem Towarzystwo Gospodarcze Rzeczo-
znawców sp. z o.o., którego byłem prezesem 
przez blisko dwadzieścia lat. Jako projektant 
oraz inspektor nadzoru byłem odpowie-
dzialny za budowę, a później rozbudowę 
budynku biurowo-produkcyjnego firmy 
Biurfol w Toruniu, która od 25 lat zajmuje się 
produkcją artykułów biurowych. Towarzy-
stwo Gospodarcze Rzeczoznawców sp. z o.o 

zaprojektowało halę magazynową wysokie-
go składowania materiałów hutniczych dla 
firmy Energostal S.A. w Toruniu (dziś Thys-
senKrupp Energostal); przy tej budowie 
również pełniłem funkcję inspektora nadzo-
ru inwestorskiego. W Toruniu takich inwe-
stycji, do których przyłożyłem rękę, jest wię-
cej – hale, biurowce, budynki gospodarcze 
i warsztatowe. Później zarejestrowałem Biu-

ro Gospodarcze Rzeczoznawców, którego 
jestem właścicielem do dziś. BGR „Rzeczo-
znawca” świadczy m.in. usługi projektowe, 
budowlane, nadzory inwestorskie; przepro-
wadza ekspertyzy budowlane i techniczne 
oraz wyceny dla celów odszkodowań, prze-
kształceń własnościowych, kredytów.   

Rozmawiał PIOTR GAJDOWSKI

Mgr inż. Tadeusz Depa z Torunia jest jednym z wyróżnionych Srebrną 
Odznaką Honorową PIIB. W budownictwie pracuje od ponad 40 lat

Wyróżniony z Torunia
Srebrną Odznaką Honorową PIIB został wyróżniony mgr inż. Tadeusz Depa. Od początku istnienia 
KUP OIIB mgr inż. Tadeusz Depa był delegatem na Zjazd Okręgowy. Czynnie współpracował także z punk-
tem informacyjnym KUP OIIB w Toruniu. 

Fot. Archiwum KUP OIIB

- niszczących działań nadmiernych wielkości pól elektrycznych na kable i osprzęt,
- zasady oznakowania kabli”. 

Wykładowca: dr inż. Adam Rynkowski – Politechnika Gdańska
Szkolenia odbędą się: 

 – w Bydgoszczy 07.11.2017 r. (wtorek), godz. 9:00-13:00, sala „Eventowa” w siedzibie Izby (I piętro), ul. Rumińskiego 6; 

 – w Toruniu 07.11.2017 r. (wtorek), godz. 14:30-18:30, Hotel „Copernicus”, ul. Bulwar Filadelfijski 11.

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

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa branży elektrycznej i elektroenergetycznej na temat: 

„Elektroenergetyczne linie kablowe – budowa i eksploatacja w zakresie:


