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WŁADZE KONTAKTY
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
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UWAGA NOWY ADRES!
Punkt Informacyjny KUP OIIB w Toruniu zmienił adres. Będzie
teraz funkcjonował w siedzibie FSNT NOT przy ul. Piernikarskiej 6.
Dyżury w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 800-1500,
we wtorki 930 -1630

Dni Budowlanych

Pod znakiem deregulacji

26 września, a potem 3 i 17 października br. odbywały się kolejne spotkania integracyjne w ramach obchodów Dnia Budowlanych. Pogoda sprzyjała,
nastroje również, tylko nowe prawo, które dotknęło środowisko psuło nieco humor, bo nie tego po prawodawcach spodziewali się nasi inżynierowie.

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. Piernikarska 6,
tel. (56) 56 662-90-77, tel./fax 56 6629073
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.

Wątek ustawy deregulacyjnej i zmian
w ustawie o samorządzie zawodowym
przewijał się w oficjalnych wypowiedziach
zwłaszcza przedstawicieli władz naszej Izby,
bo PIIB od dłuższego czasu przekonywała
i resort sprawiedliwości, i odpowiednie
komisje sejmowe, że czym innym jest ułatwienie dostępu do zawodu płetwonurka
czy krupiera w kasynie, a czym innym deregulacja zawodu inżyniera budowlanego,
słusznie określanego zawodem zaufania
publicznego. Nasz niepokój budzi znaczne skrócenie okresu praktyk zawodowych.
Jak wiadomo dobry fachowiec powinien
„długo” praktykować pod nadzorem osoby
nadzorem osoby znającej rzemiosło projektanta i/lub kierownika budowy.Ponadto
zderegulowano zawód rzeczoznawcy budowlanego, który dzisiaj nie pełni samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeszcze bardziej kontrowersyjne
okazało się rozporządzenie wykonawcze
do ustawy deregulacyjnej, podpisane
przez panią minister infrastruktury, Elżbietę Bieńkowską tuż przed jej odejściem
do Komisji Europejskiej. Ministerstwo odstąpiło od dokumentowania praktyki zawodowej w książce praktyk. Jej odbycie
będzie potwierdzane oświadczeniem opiekuna, do którego dołączane będzie zestawienie odbytych przez osobę aplikującą do
zawodu czynności praktycznych.
Mimo tak kłopotliwego tła tegorocznych
obchodów, imprezy w Brodnicy, Inowrocławiu i Włocławku nie straciły na swej atrak-

cyjności, co widać było po dużej frekwencji
i jednak dobrych humorach uczestników.

W Brodnicy
Brodnickie spotkanie miało miejsce w restauracji „Omega” nad brzegiem jeziora
Niskie Brodno. Wśród gości, zaproszonych
przez Zdzisława Brążkiewicza, członka
Rady Okręgowej KUP OIIB i - jak zwykle gospodarza uroczystości - byli, z ramienia
Izby, sekretarz Rady, Kazimierz Chojnacki
i dyrektor Biura, Renata Staszak. Miejscowe władze reprezentowali burmistrz, Jarosław Radacz, wicestarosta Jędrzej Tomela,
powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, Witold Sosnowski i były starosta, a dziś
dyrektor Brodnickiego Domu Kultury, Waldemar Gęsicki.
W wystąpieniach gości pojawił się oczywiście wątek wątpliwych korzyści z nowego prawa, ale mówiono też o wielu
sukcesach miejscowych budowlanych, co
widać coraz wyraźniej na ulicach i szlakach komunikacyjnych Brodnicy. Miasto
zmienia się zwłaszcza w oczach licznych
tu, zwłaszcza latem, turystów, choć mieszkańcy chcieliby postępu jeszcze szybszego
i bardziej spektakularnego. Nie będzie
to możliwe bez wsparcia środków finansowych samorządu województwa i środków europejskich, a tych jeszcze do roku
2020 nie zabraknie.
Dni Budowlanych są zawsze okazją do
wyróżnienia
najbardziej
zasłużonych
dokończenie na str. 2. i 3.
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dokończenie ze str. 1.

w środowisku inżynierów. W tym roku,
w Brodnicy, Srebrne Odznaki PIIB przyznano Kazimierzowi Tuptyńskiemu, byłemu wieloletniemu szefowi brodnickich
wodociągów, byłemu wiceburmistrzowi,
inżynierowi o szerokim zakresie uprawnień budowlano-konstrukcyjnych i instalatorskich, a także równie zasłużonemu
drogowcowi, Stanisławowi Foksińskiemu, inspektorowi nadzoru budowlanego
z brodnickiego Urzędu Miasta.
Specjałów z kuchni restauracji „Omega”, jakie dane było próbować gościom
i uczestnikom spotkania nie będę tym
razem zachwalał, bo robiłem to już niegdyś. Szef kuchni nie szczędził różnorodnego mięsiwa, a i piwa nie brakowało.
A dobremu trawieniu sprzyjała przyjemna wodniacka muzyka w wykonaniu brodnickiego zespołu szantowego
„Ostatnia Deska Ratunku”.

W Inowrocławiu
Inowrocławską ozdobą wieczoru była
niewątpliwie urodziwa Dorota Rąblewska, piosenkarka rodem z Kruszwicy,
o której zapewne jeszcze usłyszymy.
Wykonała ona wiązankę popularnych
przebojów światowych i krajowych na
zakończenie części oficjalnej wieczoru, który zorganizowano tym razem
w nowo otwartej restauracji „Twoje
Smaki” przy ul. Dubienka.
Gospodarz spotkania, Włodzimierz Miklas, wiceprzewodniczący Rady Okręgowej KUP OIIB witał tam niezawodnych

W Brodnicy królowały szanty
gości w osobach wiceprzewodniczącego
RO, Andrzeja Myśliwca, dyrektorki Biura
Izby, Renaty Staszak, a także prezydenta miasta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy,
przewodniczącego miejscowej Rady FSNT
NOT, Tadeusza Chęsego i dyrektora Biura
tejże organizacji, Grzegorza Lekana.
A. Myśliwiec, zabierając głos w imieniu
władz Izby, przypomniał wszystkim, jaki
był cel organizacji obchodów Dnia Budowlanych.
- Inicjując przed laty te spotkania, chcieliśmy, by służyły autentycznej integracji
środowiska inżynierskiego - podkreślał.
- Bywało, że wielu z was pracowało
w jednym kombinacie, a po transformacji ustrojowej jesteście rozproszenie
w 20-30 firmach. Chcieliśmy stworzyć
wam okazję do spotkania i porozma-

Goście inowrocławskich „Twoich Smaków”. Od lewej: R. Brejza, A. Myśliwiec i R. Staszak
Fot. Tadeusz Kozłowski

Fot. Łukasz Gęsicki

wiania o tym, gdzie kto pracuje, jak mu
się powodzi, takiej koleżeńskiej wymiany poglądów i doświadczeń, bo to jest
zawsze bardzo sympatyczne i do tego
nadal zachęcamy.
Zawiłości uchwalonej niedawno ustawy
deregulacyjnej przybliżała koleżankom i
kolegom z Inowrocławia dyrektor R. Staszak, przyznając, że stawianie zawodu
zaufania publicznego, jakim jest inżynier
budownictwa, w jednym rzędzie z płetwonurkami i krupierami jest co najmniej
dziwne, choć nie wszystko w nowej ustawie jest złe. Zyskaliśmy dzięki niej nową
specjalność - hydrotechniczną - o co walczono od dawna. Zyskaliśmy możliwość
przyznawania uprawnień technikom budowlanym i mistrzom, co też należałoby
uznać za sprawiedliwość dziejową. Inżynierowie bez dyplomów magisterskich
będą mogli otrzymywać uprawnienia
bez ograniczeń po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej. Inne przepisy
nie dają już powodów do zadowolenia,
o czym była już mowa.
Pani dyrektor poinformowała zebranych o przyznaniu przez PIIB czterech
Złotych Odznak tej organizacji - Włodzimierzowi Miklasowi, Włodzimierzowi
Mrozińskiemu, Mirosławowi Ślesińskiemu i Danucie Stolarczuk-Guzik. Wszyscy oni zostaną zaproszeni na uroczystą
galę Dni Budowlanych w Operze Nova
w Bydgoszczy 28 października br.
Głos tego wieczoru zabierał również
prezydent R. Brejza, który chciał inżynierom powiedzieć o wielu ważnych
inwestycjach budowlanych, które mają
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szansę realizacji w najbliższych latach,
dzięki wsparciu samorządowemu i unijnemu. Jest bowiem realna perspektywa
roku 2017, jako terminu zakończenia
budowy, wyczekanej przez lata, obwodnicy Inowrocławia. Jest nadzieja na
stworzenie ciekawego centrum technologicznego na wzór Centrum Nauki
„Kopernik” w Warszawie. Jest marzenie
inowrocławskiego włodarza o rozbudowie drogi z Inowrocławia do Torunia
o drugą jezdnię. O wsparcie środowiska
inżynierskiego dla starań prezydenta
o wygodne połączenia komunikacyjne
miasta z przebiegającymi w jego pobliżu autostradami A1 i A2 apelował m.in.
przewodniczący miejscowego oddziału
NOT, Tadeusz Chęsy.
Wizje zaiste dalekosiężne pobudzały
apetyt słuchających, który starała się zaspokoić restauratorka „Twoich Smaków”.
Czy jej się to w pełni udało? Spytajcie
uczestników spotkania, którzy tłumnie
wypełnili sale restauracyjne. Głodni na
pewno nie wychodzili, bo kelnerzy czuwali nad wypełnianiem talerzy kolejnymi przysmakami.

We Włocławku
Wojciech Bromirski, wiceprzewodniczący RO i gospodarz spotkania we
włocławskiej restauracji „Riverside” miał
w tym roku niemałą tremę, bo uczestnicy obchodów Dnia Budowlanych pojawili się wyjątkowo tłumnie. Udało się
jednak pomieścić i nakarmić wszystkich,

co zapiszmy na plus miejscowemu restauratorowi i jego szefowi kuchni, naprawdę dobrej kuchni.
Restauracja gościła przedstawicieli
władz Izby w osobach przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i członka Rady Krajowej PIIB, Jacka
Kołodzieja, skarbnika, Mariana Lipkowskiego, a także dyrektorki Biura, Renaty
Staszak. Gościła też prezydenta miasta,
Andrzeja Pałuckiego i przewodniczącego Rady Miasta, Stanisława Wawrzonkoskiego. Towarzyszyła im pani architekt
miasta, Jolanta Stańczak i przedstawiciele zaprzyjaźnionej uczelni technicznej WSTiP, w której w międzyczasie doszło do
sporych zmian. Zmienił się układ własnościowy szkoły i rektor. Został nim znany
toruński działacz gospodarczy, były wojewoda, dr Stanisław Rakowicz. Niestety,
nieobecny na spotkaniu inżynierskim.
Swoją obecność zaznaczył natomiast
sekretarz Kapituły Konkursu „Budowa na Medal 2014”, mgr inż. Bogusław
Stroszejn, który poinformował zebranych o wyróżnieniu dwóch włocławskich
obiektów, oddanych w roku ubiegłym,
nagrodami Grand Prix. W kategorii
obiektów sportowych otrzymała ją przystań żeglarska z kładką nad rzeką Zgłowiączką, zaprojektowana przez mgr inż.
Wojciecha Ryżyńskiego, znanego z projektu włocławskiej Hali Mistrzów i projektu Stadionu Miejskiego w Poznaniu.
W kategorii obiektów modernizowanych
pod nadzorem konserwatora, Kapituła
przyznała nagrodę za Centrum Kultury

W restauracji „Riverside” byla w tym roku wyjątkowa frekwencja

Fot. Tadeusz Kozłowski

„Browar B2”, zrealizowane przy ul. Łęskiej.
Te wyróżnienia były mocnym akcentem
na początku spotkania, bo pokazały, jak
bardzo władzom miasta, ale i wielu włocławskim inżynierom, współpracującym
przy realizacji tych zadań inwestycyjnych,
zależy na wzbogacaniu zabudowy włocławskiej ciekawymi obiektami architektonicznymi. To są wprawdzie rodzynki,
podobnie jak oddany w roku bieżącym,
zmodernizowany teatr impresaryjny, ale
świadczące o dobrych trendach w pracy
inżynierskiej.
Miasto, o czym wspomniał prezydent
A. Pałucki, może się pochwalić też m.in.
osiągnięciami w poprawie infrastruktury drogowej (przebudowa DK1), a także
w modernizacjach budynków szkolnych.
Wszędzie tam mieli swój udział włocławscy inżynierowie - projektanci, wykonawcy i inspektorzy nadzoru.
Jest się z czego cieszyć, bo dzięki środkom unijnym jest szansa na kolejne ciekawe inwestycje.
Mniej radosne wieści przekazywał m.in.
Jacek Kołodziej, zabierający głos w imieniu przewodniczącego Rady Okręgowej Izby. Podobnie jak pani dyrektor
R. Staszak w Inowrocławiu, wskazał on
wiele słabości czy wręcz niegodziwości
w zmianach obowiązującego inżynierów
prawa, zaznaczając, że ucierpi na tym
prestiż inżynierskiego zawodu. A przecież, po 10 latach od wejścia do Unii Europejskiej i po 25 latach od zasadniczych
zmian ustrojowych w naszym kraju, brać
inżynierska zdała egzamin z wdrażania
nowych wymagań technicznych i technologicznych w budownictwie na ocenę
co najmniej wyróżniającą. Nie zasłużyliśmy więc na tak złe traktowanie ze strony polityków i prawodawców.
Dla złagodzenia nastrojów szef kuchni”Riverside” zaserwował zestaw smakowitych przystawek z ryb i pobudzających
apetyt sałatek, a na główne dania dodał
m.in. ciekawą formację kotlecików z łososia i duszonej pieczeni z pieczonymi
ziemniakami lub ryżem na sypko. Na deser były m.in. babeczki z kremami
i owocami. Dla ducha - muzyka ze standardami światowymi w wykonaniu zespołu „Koral Band”.
Nastroje badał i potrawy degustował:
TADEUSZ KOZŁOWSKI
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Ubezpieczenie na kolejny rok
Właśnie otrzymaliśmy z firmy Ergo Hestia warunki dodatkowego ubezpieczenia członków Izby następstw nieszczęśliwych wypadków, na kolejny rok (październik 2014 – wrzesień 2105). Oto one:
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