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Deregulacja zawodów budowlanych

Kto zbuduje mosty?

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

Biblioteka Techniczna w Domu Technika
w Bydgoszczy czynna dla członków Izby
w dni powszednie, w godz. 1100–1700.
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

Fot. Tadeusz Kozłowski

2 października br. Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało do konsultacji społecznej tzw. drugą transzę projektu ustawy o ułatwieniach dostępu
do wykonywania zawodów. Druga transza jest projektem deregulacji dostępu do zawodów finansowych, budowlanych i transportowych, a więc
i o nas w niej mowa.
Przypomnijmy, że po wygraniu po raz kolejny wyborów parlamentarnych, lider zwycięskiej Platformy Obywatelskiej i premier
nowo utworzonego rządu, Donald Tusk zadeklarował w pierwszym expose w Sejmie,
18 listopada 2011 roku, deregulację dostępu
do co najmniej połowy zawodów, do tej
pory otwartych jedynie po uzyskaniu odpowiedniej licencji, zdaniu państwowego egzaminu czy odbyciu niezbędnej aplikacji.
Ta deklaracja dotyczyła również zawodów
budowlanych, co widać po projekcie II transzy ustawy deregulacyjnej. Rząd proponuje
w nim zmniejszenie liczby specjalności budowlanych do czterech – architektonicznej,
konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej
ale w odniesieniu do instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych.
Do uprawnień projektowych i wykonawczych bez ograniczeń lub w ograniczonym
zakresie dołączono jeszcze jedne - do kierowania robotami budowlanymi, z wyłączeniem budowy, w zakresie określonym
w dyplomie technika. Wraca więc szansa
na zatrudnianie na budowach techników,
o co od dawna walczy nasz samorząd zawodowy.
Projekt deregulacji dostępu do zawodów budowlanych przewiduje też zmiany
w praktykach zawodowych, wymaganych

do uzyskania uprawnień. Uprawnienia bez
ograniczeń wymagać będą rocznej praktyki w projektowaniu i rocznej na budowie
oraz dyplomu magistra, a uprawnienia
ograniczone - takiej samej praktyki i dyplomu ukończenia studiów inżynierskich lub
magisterskich na kierunku odpowiednim
dla danej specjalności.
W przypadku technika, do zdobycia
uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
z wyłączeniem budowy, potrzebne będzie
ukończenie technikum i odbycie dwuletniej
praktyki na budowie.
To tylko najważniejsze elementy ustawy,
bo równie „ciekawe” jest uchylenie art. 15
z Prawa budowlanego, mówiącego o rzeczoznawcy budowlanym, czy propozycja
rozpatrywania spraw dyscyplinarnych
przez okręgowe sądy dyscyplinarne jako
sądy polubowne.
Projekt już dziś prowokuje mnóstwo pytań, zwłaszcza ze strony inżynierów, których specjalności mają zniknąć z Prawa budowlanego. Ich obawy, że grozi nam zalew
bylejakości w projektowaniu i wykonawstwie mogą być na wyrost, bo projekt
przejdzie etap konsultacji społecznych i będzie się jeszcze docierał w tzw. drugim czytaniu w komisjach sejmowych. Ważne, by
ostateczne zmiany wyszły na dobre planowanym i reailzowanym inwestycjom.
Tadeusz Kozłowski
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Dni Budowlanych - finał

Spotkanie budowlanych we Włocławku, 12 października br., zakończyło nasze ponad miesięczne świętowanie. Harmonogram wydawniczy nie pozwolił nam przedstawić wszystkich imprez w poprzednim
numerze „Aktualności”, dlatego relacje kończymy w numerze niniejszym.
Brodnica - burmistrz pamiętał
14 września br. spotkali się w Brodnickim
Domu Kultury inżynierowie budowlani
z tego obwodu, by we własnym gronie
pobawić się i poucztować, bo przecież
jubileusz 10-lecia Izby dawał do świętowania szczególną okazję. Gospodarz
wieczoru, Zdzisław Brążkiewicz powitał
w Brodnicy wiceprzewodniczącego Rady,
Andrzeja Myśliwca i dyrektorkę Biura KUP
OIIB, Renatę Staszak, a z miejscowych
władz - m.in. starostę brodnickiego, Piotra
Boińskiego i burmistrza, Jarosława Radacza, którym towarzyszyli także niezawodni sojusznicy naszego środowiska - powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
Witold Sosnowski i dawny starosta, a dziś
dyrektor BDK, Waldemar Gęsicki.
Brodnica przygotowała na imprezę dwie
niespodzianki. Organizatorzy postanowili
ze środków przeznaczonych na obchody
Dnia Budowlanych przeznaczyć kwotę
2,5 tys. zł na dofinansowanie działalności
brodnickiej Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia. Natomiast burmistrz J. Radacz
wyróżnił najbardziej zasłużonych dla tego
terenu inżynierów medalami „Primus inter Brodnicienses”. Otrzymali je: Eugeniusz
Gajewski, Kazimierz Tuptyński, Zdzisław
Brążkiewicz, Zbigniew Bejger, Zdzisław Fi-

szer, Jan Waydmann i Stanisław Cieszyński.
To było naprawdę ładne potwierdzenie ze
strony władz, że budowlani są godni zaufania publicznego.
Z kolei Srebrne Odznaki Honorowe PIIB
otrzymali z rąk wiceprzewodniczącego
Rady: Eugeniusz Gajewski, Zdzisław Brążkiewicz i Zygfryd Filanowski.
Sojusznikom naszego środowiska odwdzięczyła się Izba wręczeniem srebrnych
medali 10-lecia Izby. Wręczono je i burmistrzowi, staroście oraz powiatowemu
inspektorowi nadzoru budowlanego, ale
nie zapomniano też o byłym staroście,
Waldemarze Gęsickim oraz wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszardzie Boberze.
Brodniczanie mieli okazję wysłuchać
sympatycznego koncertu uczniów dofinansowanej szkoły muzycznej i degustować do woli frykasy z restauracji „Omega”.

Inowrocław - prosiak dobrze
wypieczony
W Inowrocławiu nasi inżynierowie spotkali się w sali restauracji „Park” i było ich
wyjątkowo, może jubileuszowo, dużo, bo
dobrze ponad setka. Gospodarz wieczoru,
wiceprzewodniczący Rady, Włodzimierz
Miklas zastanawiał się nawet przez chwi-

„Primus inter Brodnicienses” dla brodnickich inżynierów
Fot. Łukasz Gęsicki

lę, czy jadła wystarczy dla wszystkich, ale
kuchnia restauracyjna spisała się na medal.
Kogo tu gościli inowrocławianie? Ze strony władz Izby - wiceprzewodniczących,
Andrzeja Myśliwca i Pawła Piotrowiaka. Ze
strony miejscowych władz - wicestarostę
Włodzimierza Figasa i panią naczelnik Wydziału Architektury, Budownictwa i Inwestycji, Danutę Malicką, a z Urzędu Miasta
- panią naczelnik Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Aleksandrę Dolińską-Hopcię. Obecny był także inowrocławski PINB - Mariusz
Linettej, a z sąsiedniego Mogilna - Andrzej
Stachowiak, naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Architektury i Budownictwa
oraz Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie
Powiatowym. Z ramienia NOT w imprezie uczestniczyl wiceprezes Tadeusz Chęsy
i dyrektor Grzegorz Lekan.
Czasy pionierskie naszej Izby wspominał
A. Myśliwiec, jeden z założycieli naszej organizacji, który dobrze pamięta trudy organizacyjne pierwszego zjazdu czy pierwszych
szkoleń, kłopoty z interpretacją przepisów
ustawy itd. Wręczył on srebrne Odznaki Honorowe PIIB znanym w środowisku
inowrocławskim i aktywnym we władzach
Izby inżynierom: Zbigniewowi Rybakowi i Markowi Plucie. Medale jubileuszowe 10-lecia Izby przyznano prezydentowi

Młodzi muzycy odwdzięczyli się za dar budowlanych
Fot. Łukasz Gęsicki
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miasta, Ryszardowi Brejzie, który zupełnie
wyjątkowo nie mógł być na spotkaniu, oraz
Tadeuszowi Chęsemu, o którym głośno
w mieście i kraju, bo inwestuje w modernizację pięknego miejscowego uzdrowiska.
Część oficjalną uprzyjemnił filmową
muzyką duet „Pro-arte”, a bardziej skocznie i do świetnej konsumpcji grał zespół
„Zmiennicy”. Gwiazdą wieczoru okazał się
długo i starannie pieczony prosiak, który
wjechał do sali po części oficjalnej wieczoru.

Bydgoszcz - Malicki wymiatał
Główna impreza środowiskowa odbyła
się, jak zwykle, w Bydgoszczy, 28 września, w Operze Nova, gdzie ośmiuset zaproszonych gości mogło się spodziewać
nie tylko bogatego programu oficjalnego,
wykwintnej kolacji, ale i wysokiej klasy
występów artystycznych.
Prowadzącym imprezę był Marek Jankowiak, który witał na wstępie przybyłych
przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych, a wśród nich: panią wiceprezydent
miasta Bydgoszczy, Grażynę Ciemniak,
dyrektora Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Mirosława Jagodzińskiego, panią dyrektor
Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy, Katarzynę Łaskarzewską-Karczmarz, Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Zbigniewa Sulika. Była też
liczna grupa gości z zaprzyjaźnionych
i współpracujących z naszą Izbą organizacji
i instytucji, a wśród nich: przewodnicząca
Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Architek-

tów, Anna Pawlicka-Zabojszcz, prezes Zarządu Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Michał Joachimowski, i dyrektor
Bydgoskiego Domu Technika NOT, Witold
Szylman oraz prokurent spółki BIMS PLUS,
Jerzy Chabowski.
Z przyjemnością odnotowaliśmy też
obecność kolegów z innych izb okręgowych - przewodniczącego Rady Śląskiej
OIIB, Franciszka Buszki, wiceprzewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, Jerzego
Kotowskiego i wiceprzewodniczącego Zachodniopomorskiej OIIB, Tadeusza Niechciała.
W części oficjalnej, o roli, jaką odgrywa
w środowisku budowlanych nasza Izba,
ale też i o czekających wszystkich inżynierów wyzwaniach, związanych z wieloma
projektami zmian prawnych, w tym projektem deregulacji dostępu do zawodów
budowlanych i projektem Kodeksu budowlanego oraz nowelizacją Prawa zamówień publicznych, a także o codziennych
konsekwencjach wykonywania przez inżynierów zawodu zaufania publicznego, mówił przewodniczący Rady KUP OIIB, prof.
dr hab. inż. Adam Podhorecki.
Za uczciwe i pełne zaangażowania
pełnienie wielu samodzielnych funkcji
w budownictwie dziękowała naszym inżynierom, niezawodna sojuszniczka, pani
wiceprezydent miasta, Grażyna Ciemniak,
ofiarowując na ręce przewodniczącego
pamiątkowy Medal Prezydenta Miasta
Bydgoszczy.
W czasie bydgoskiej uroczystości przewodniczący wręczył złote Odznaki Honorowe PIIB Olgierdowi Nagórskiemu i Hen-

G.Ciemniak wręczyła przewodniczącemu Medal
Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Fot. Tomasz Staszak

rykowi Pączkowi, a srebrne - Andrzejowi
Bizonowi, Renacie Hoffmann, Adamowi
Kolendzie, Danucie Konieczny i Janowi Siudzie. Lista osób, którym wręczono
medale okolicznościowe, wybite z okazji
10-lecia, była znacznie dłuższa i obejmowała wszystkich gości z władz i zaprzyjaźnionych instytucji oraz organizacji naszego
województwa, wymienionych na wstępie.
Swój moment w uroczystości miała też
Kapituła Konkursu „Najlepsze prace dyplomowe za rok 2011”. W jej imieniu wystąpił Andrzej Myśliwiec, który odczytał
ostateczny werdykt Kapituły. Konkurs stał
na wyjątkowo wysokim poziomie i przyznano w nim sześć nagród i dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce ex equo zajęli mgr
inż. Tomasz Borkowy (za pracę poświęconą projektowi konstrukcji dachu nad trybuną północną Stadionu Miejskiego w Iławie) oraz inż. Zuzanna Pieńczewska (za
pracę porównującą charakterystykę energetyczną budynków lekkich i masywnych).
Całą listę nagrodzonych dyplomantów
opublikujemy w następnym, grudniowym
numerze „Aktualności”.
Uczestnicy bydgoskiego spotkania mieli
również okazję posłuchać interesujących
wystąpień absolwentów Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego, którzy
omówili m.in. obecne trendy w projektowaniu w budownictwie jednorodzinnym
(mgr inż. Alicja Radziszewska), stosowanie
Eurokodów w projektowaniu np. krytej
pływalni (mgr inż. Jacek Trzcieliński) oraz
możliwości stosowania pyłu mineralnego
jako składnika betonu konstrukcyjnego
(mgr inż. Agnieszka Chojnicka).

Jubileuszowy hit - tort X-lecia
Fot. Tomasz Staszak
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K. Mizgalski otrzymał srebrną odznakę PIIB wraz
z B. Targańską
Fot. Tadeusz Kozłowski
Potem czas przyszedł na przyjemności
kulinarne i artystyczne, a artystą wieczoru był nie kto inny, jak znakomity muzyk,
Waldemar Malicki, który w programie
„Filharmonia Dowcipu - Malicki wymiata,
a śpiewa Anita, Kamil, Marcin i Renata”
bawił, wzruszał i zachwycał.
Przebojem kulinarnym na imprezach
budowlanych okazały się okolicznościowe torty. Pierwszy pokazał się w Toruniu.
W Bydgoszczy były aż trzy, proporcjonalnie do liczby gości. Ten największy dzielił
na scenie sam przewodniczący z elegancką kelnerką. Było na co popatrzeć.

Włocławek - w pałacu, na ludowo
Bursztynowy Pałac we Włocławku przyjął 12 października br. ostatnich gości tegorocznych obchodów Dni Budowlanych.
Oprócz licznie przybyłych inżynierów
z tego obwodu, obecny był prezydent
miasta, Andrzej Pałucki z przewodniczącym Rady Miasta, Stanisławem Wawrzonkoskim, a także architekt miejski, Jolanta
Stańczak. Władze zaprzyjaźnionej z naszą
Izbą Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości reprezentował m.in. prorektor,
prof. nadzw. dr hab. inż. Julian Polański,
natomiast zarząd oddziału SARP jego
szefowa mgr inż. Małgorzata Kulejewska.
Obecny był również właściciel Bursztynowego Pałacu, znany przedsiębiorca i inwestor włocławski, Krzysztof Grządziel.

Zespół z Kowala uwielbia śpiewki o miłości

Ze strony władz Izby obecni byli przewodniczący Rady, prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki, skarbnik Izby, Marian Lipkowski oraz dyrektor Biura Izby, Renata
Staszak.
Obowiązki gospodarza pełnił zastępca
przewodniczącego, Wojciech Bromirski,
który - po powitaniu gości i krótkim zaanonsowaniu „rewolucji” w zawodach
budowlanych, jaka nas czeka w przypadku uchwalenia ustawy deregulacyjnej
(patrz strona 1) - głos oddał prof. A. Podhoreckiemu.
Przewodniczący nie rozwijał już trudnych kwestii związanych z deregulacją,
i słusznie, bo to temat na dłuższą dyskusję
roboczą, natomiast więcej czasu poświęcił
czekającym nasze środowisko zmianom,
nazywanym projektem Kodeksu budowlanego. Ten bowiem akt prawny ma zastąpić dotychczasowe Prawo budowlane
i, oby tak było, ma po uchwaleniu stać się
znacznie lepszym i prostszym w praktyce budowlanej narzędziem, regulującym
zasady organizacji procesu budowlanego
i obowiązki jego uczestników.
Z kolei prezydent A.Pałucki odniósł się
do 10-letniej perspektywy, z jakiej oceniać
dziś warto dokonania budowlanych, zrzeszonych w Izbie. Te dokonania widoczne
są na każdym kroku, bo Włocławek dużo
inwestuje w infrastrukturę miejską, w tym
w układ komunikacyjny, który od dawna
był tu niewydolny, a dziś, dzięki też po-

Fot. Tadeusz Kozłowski

mocy europejskiej, z roku na rok się poprawia, po długim okresie wcześniejszych
zaniedbań.
Wśród wyróżnionych na tym spotkaniu
znanych inżynierów, członków Izby, srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali:
Krzysztof Mizgalski, Barbara Targańska
i Piotr Nakonowski. Natomiast medale
10-lecia Izby wręczył prof. A. Podhorecki
prezydentowi miasta, Andrzejowi Pałuckiemu oraz pani architekt Jolancie Stańczak. Medale przyznano też miejskiemu
konserwatorowi zabytków Włocławka,
Danucie Walczewskiej i rektorowi WSTiP,
prof. dr. hab. inż. Maciejowi Woropayowi.
Bogatą oprawę artystyczną wieczoru zapewniła utalentowana 14-latka Maja Kaczyńska, która śpiewa w musicalach teatru „Buffo”, a potem zespół ludowy
„Melodia” z Kowala i - na koniec wieczoru
- zespół muzyczny „Arsenał”. Trzeba jednak przyznać, że część zebranych nie doceniła walorów artystycznych kapeli ludowej i ruszyła do obficie zastawionych
stołów biesiadnych. Tym razem wygrał
szef naprawdę znakomitej pałacowej
kuchni, o czym miał okazję przekonać się
również autor tej relacji. Częścią zaś atrakcji kulinarnych był i we Włocławku bardzo
smaczny tort jubileuszowy, krojony, a jakże, przez przewodniczącego A.Podhoreckiego. Jubileusz miał więc swoje miłe
i smaczne obowiązki.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. B. Rumińskiego 6, 85 - 030 Bydgoszcz, tel. (52) 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Redakcja: Tadeusz Kozłowski. Skład i grafika: PZITS Grafika, tel. (56) 662 90 77, fax (56) 662 90 73. Druk: Drukarnia Tinta

