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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
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
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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i za chwilę będziemy witać Nowy Rok 2016. Z tej okazji, jako że wydajemy ostatni tegoroczny numer „Aktualności”, chciałbym
złożyć Wam - koleżanki i koledzy - najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, dużo szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym!
Przyszło nam żyć w ciekawych czasach i trudno dziś jeszcze powiedzieć, co to może oznaczać dla naszej przyszłości, ale wierzymy i czujemy, że wszystko ułoży się pozytywnie i szczęśliwie. Już niedługo poznamy pierwsze decyzje nowo wybranego Sejmu RP, nowego ministra
infrastruktury i budownictwa, Andrzeja Adamczyka. Jeśli wierzyć komentatorom politycznym, będzie to minister z misją dokonania istotnych zmian, m.in. w sposobie budowania dróg
w Polsce, w organizacji kolei i modernizacji sieci kolejowej. Minister ma wielką ochotę i determinację w stworzeniu w możliwie szybkim tempie nowego prawa budowlanego – jasnego,
nie podlegającego pokrętnym interpretacjom i czytelnego dla wszystkich, a także na zorganizowanie taniego budownictwa mieszkaniowego na terenach, należących do Skarbu Państwa.
Czy to się wszystko ziści, zobaczymy, ale życzymy wszystkiego najlepszego. Deklarujemy,
że chętnie włączymy się w taką kreatywną, efektywną działalność. Na pewno pojawienie się
u steru władzy nowej formacji politycznej oznaczać będzie także dla naszego środowiska –
inżynierów budownictwa – nowe nadzieje i nowe obawy. Jeśli marzenia obecnego szefa resortu infrastruktury się spełnią, możemy już niedługo obserwować duże ożywienie na rynku
inwestycji, które nie będzie wprost powiązane z subsydiami Unii Europejskiej. Jeśli powstanie
dobra nowa kodyfikacja prawa budowlanego, pozostanie nam tylko przyklasnąć takim inicjatywom.
To wszystko jednak jest dopiero przed nami, tak jak przed nami są np. wdrożenia dyrektywy o budownictwie energooszczędnym i wiele innych wyzwań,
którym będziemy musieli sprostać. Dlatego mogę tylko życzyć, aby nie tylko
nadzieje nowych władz, ale i nasze własne plany i projekty doczekały się pełnej, zgodnej z naszymi oczekiwaniami, realizacji.
A na razie cieszmy się czasem świątecznym, bo to czas, gdy bieżące
problemy odchodzą na chwilę na plan dalszy, najważniejsze zaś jest
przebywanie w gronie najbliższych, zgodnie z piękną, wielowiekową
tradycją.
Życzę Wam, koleżanki i koledzy, aby ten świąteczny okres pozwolił wszystkim pozyskać nową energię, niezbędną do stawiania
czoła codziennym obowiązkom i trudnościom i aby nasz codzienny wysiłek, wkładany w budownictwo przynosił coraz
lepsze i piękniejsze efekty oraz był coraz bardziej społecznie
dostrzegany i doceniany
Wszystkiego najlepszego!
Adam Podhorecki
Przewodniczący Rady KUP OIIB
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Magister może więcej
W ostatniej edycji konkursu Izby na najlepszą pracę dyplomową, pisaną w roku 2014, po raz pierwszy
przyznano nagrodę za najlepszą pracę inżynierską. W czasie gali w Operze Nova otrzymali ją absolwenci
UTP, inżynierowie GRZEGORZ GIL i PATRYK MISZTELA za pracę pt. „Projekt techniczny budynku biurowego”, pisaną pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Dobiszewskiej z Katedry Mechaniki Konstrukcji Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.
Obaj są z rocznika 1991. W czerwcu
2015 ukończyli studia magisterskie,
pracują i marzą o szybkim sfinalizowaniu pracy magisterskiej.
– Ta nagroda – mówi Patryk Misztela
– jakoś nas zobowiązuje do tego, żeby
i praca magisterska była na odpowiednim poziomie.
Pomysł nagrodzonej pracy inżynierskiej
pochodził od dyplomantów. – Kiedy rozglądaliśmy się po Bydgoszczy, doszliśmy
do wniosku, że w naszym mieście tak
naprawdę nie ma ciekawych obiektów
biurowych – przyznaje Grzegorz Gil. –
Nie ma budynków, które mogłyby być
ciekawymi wizytówkami firm, które tam
mają siedziby. Siedziba Projprzemu? To
chyba nie jest obiekt na miarę XXI wieku. Dlatego zaczęliśmy naszą pracę nie od
wyboru konstrukcji, ale tak naprawdę od
koncepcji architektonicznej. Chcieliśmy
być pewni, że nasz biurowiec, choć tylko
trzypiętrowy, będzie atrakcyjny wizualnie, będzie przyciągał wzrok przechodnia.
– Chcieliśmy też, aby ten budynek
spełniał wszystkie podstawowe warunki, jakie musi spełniać biurowiec
w dzisiejszych czasach – dodaje Patryk.
– A więc klimatyzacja mechaniczna, ciągi
komunikacyjne wygodne także dla osób
niepełnosprawnych, odpowiednio dużo
sanitariatów. Wiem, że wykraczaliśmy
poza ramy pracy inżynierskiej poświęconej konstrukcji budynku, ale mieliśmy
takie marzenie, żeby nasz projekt w zasadzie spełniał wymagania stawiane projektowi budowlanemu, składanemu w urzędzie z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowę. To miał być projekt, na podstawie którego można by zrealizować ten
budynek i zawiesić na nim wiechę.
–– Pani promotor nie miała zastrzeżeń do Waszego pomysłu?
– Pani doktor Dobiszewska dała nam
w pracy dużo luzu – wyjaśnia G.Gil

– Pomagała wtedy, gdy trzeba było
utrzymać projekt w ryzach, narzuconych przez obowiązujące przepisy. Częściej nas naprowadzała na odpowiednie
rozwiązania niż pokazywała je palcem.
– Teoretycznie – dodaje – mogliśmy
wziąć na warsztat gotową koncepcję architektoniczną i tylko opracować dla niej
odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne.
Łatwiej też byłoby zaprojektować prostą
halę, po co zaraz biurowiec. Ale jakoś
od początku nam pasowało coś bardziej
ambitnego.
–– Ten Wasz biurowiec jest uniwersalny?
– Może na lokal gastronomiczny to by się
nie nadawał, bo tam obowiązują bardzo
restrykcyjne warunki sanitarne, ale np. za
siedzibę urzędu pocztowego mógłby służyć spokojnie – potwierdzają obaj.
–– Co robicie w pracy magisterskiej?
– To jest też projekt techniczny biurowca, ale na większą skalę – mówi Patryk Misztela. – Opracowaliśmy nową
koncepcję, tym razem pięciopiętrowca. Mamy nadzieję, że będzie równie

atrakcyjny, jak ten inżynierski. Piszemy
tę pracę również pod kierunkiem pani
doktor Dobiszewskiej, bo jej sposób
prowadzenia dyplomantów bardzo
nam odpowiada.
–– Żadnych ograniczeń?
– Największe ograniczenia stawia nam
sprzęt i Robot – program do obliczeń statycznych i wytrzymałościowych. Gdybyśmy mogli pracować na wydajniejszych
komputerach i posługiwać się nie edukacyjną, ale taką bardziej profesjonalną
wersją Robota, byłoby nam na pewno
łatwiej – zapewnia Grzegorz Gil.
– Nie da się ukryć, że ogranicza nas
obecnie czas, jaki możemy poświęcić pracy magisterskiej – dodaje Patryk. – Pisząc
pracę inżynierską, mogliśmy zarywać
noce, nie przejmować się naszymi bliskimi, którzy mieli do nas świętą cierpliwość.
Dzisiaj obaj już pracujemy w biurach projektowych i po ośmiu, czasem dziesięciu
godzinach w biurze, trudno jest jeszcze
raz zabrać się za obliczenia w domu.
Zdaniem Grzegorza Gila, jest jednak
szansa na dopięcie pracy magisterskiej

Od lewej: Grzegorz Gil i Patryk Misztela

Fot. T. Kozłowski
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do końca 2015 roku i obronienie jej
w lutym 2016.
–– Jesteście po dwóch etapach trudnych studiów. Czego Was nauczyły?
– Najbardziej to cierpliwości – żartuje
Grzegorz – do zaliczeń, zajęć, do sprzętu komputerowego.
– I do siebie – dodaje Patryk. – Współpracujemy ze sobą od lat i nauczyliśmy
się dzielić zadaniami. Jeden robi obliczenia wytrzymałościowe klatek schodowych, drugi np. płyt stropowych.
Potem się wymieniamy plikiem i sprawdzamy. Pojedynczo projektować coś od
A do Z jest znacznie trudniej, co widać
we wszystkich biurach projektowych.
–– Życzę zatem szczęśliwego finału magisterki i dalszych sukcesów
w projektowaniu!
TADEUSZ KOZŁOWSKI

W nagrodzonym projekcie biurowca ważna była nie tylko monolityczna
konstrukcja, ale i koncepcja architektoniczna
Scan: G.Gil

Najlepsi dyplomanci 2015
Oto pełna lista nagrodzonych w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową,
napisaną w roku ubiegłym:
I miejsce
mgr inż. Piotr Kędzierski za pracę pt.
„Projekt stalowego masztu kratowego”
Promotor: dr inż. Adam Grabowski
II miejsce
mgr inż. Łukasz Badyniak i mgr inż.
Mateusz Przymuszała za pracę pt.
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego na wybranym obszarze osiedla
Kapuściska w Bydgoszczy” Promotor: dr
hab. Jan Kempa, prof. nadzw. UTP
III miejsce
mgr inż. Maria Anna Szczeblewska
i mgr inż. Maciej Cilińdź za pracę pt.
„Badania betonu z dodatkiem odpadowego pyłu mineralnego” Promotor: dr inż.
Magdalena Dobiszewska
Wyróżnienie
mgr inż. Magdalena Koźlikowska

za pracę pt. „Budynek jednorodzinny w standardzie niskoenergetycznym
– analiza spodziewanych oszczędności
kosztów i efektów ekologicznych”
Promotor: dr inż. Maria Wesołowska
Najlepsza praca inżynierska
inż. Grzegorz Gil i inż. Patryk Misztela za pracę pt. „Projekt techniczny
budynku biurowego” Promotor: dr inż.
Magdalena Dobiszewska

Miesiąc w Izbie

Rada bliżej Prymusa
26 października br., na kolejnym posiedzeniu, Rada KUP OIIB podsumowała m.in. zakończone Dni Budowlanych, omówiła przygotowania do konkursu Prymus budownictwa, a także dokonała niezbędnej korekty
budżetu, odpowiadającej aktualnym potrzebom samorządu zawodowego.
Na początku jednak, Rada zapoznała się z relacją członka Rady Krajowej,
przewodniczącego OKK, Jacka Kołodzieja z ostatniego posiedzenia Rady
Krajowej PIIB. Polska Izba Iżynierów Budownictwa zakupiła nową siedzibę przy
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, obiekt

będzie wymagał przebudowy i remontu.
W dalszej części posiedzenia Rady
Okręgowej KUP OIIB, przewodniczący
A.Podhorecki omówił przebieg tegorocznej 61. Konferencji Naukowej Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz
KN PZITB Krynica-Bydgoszcz 20-25

września br. Za organizację konferencji
odpowiadał w tym roku Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska UTP w Bydgoszczy, który
zebrał wiele pochwał od uczestników.
Kol. Adam Przybylski z Włocławka był
na tej konferencji jednym z referendokończenie na str. 4.
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W roku 2016 nasza Izba po raz pierwszy zorganizuje konkurs „Prymus
budownictwa”
Fot. T. Kozłowski
tów. Brawo! W uznaniu dla sprawności
i zgodnie z przyjętą tradycją, UTP powierzono też organizację kolejnej konferencji w roku 2016.
Dyr. Renata Staszak przedstawiła
na posiedzeniu Rady Okręgowej podsumowanie obchodów Dni Budowlanych. Jesteśmy jedyną w kraju izbą,
która organizuje imprezy we wszystkich największych miastach województwa (Bydgoszcz, Toruń, Włocławek,
Grudziądz, Inowrocław). Frekwencja
generalnie dopisała, ale – zdaniem

pani dyrektor – warto by było pomyśleć o odświeżeniu formy obchodów.
Skarbnik Izby, Marian Lipkowski omówił wykonanie budżetu za 9 miesięcy bieżącego roku. Poziom wpływów
budżetowych i wielkość uzyskanych
składek pozwalają na spokojne finansowanie bieżącej działalności. Konieczne
jednak okazało się dokonanie przesunięć
środków w niektórych działach budżetu,
pozwalając w ten sposób na sfinansowanie m.in. wydatków związanych z pełnym wyposażeniem sali Eventowej oraz
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większych nakładów związanych z działalnością Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego.
W najbliższym czasie zespół ds. rozbudowy siedziby KUP OIIB oceni sposób
wyłonienia wykonawcy klatki schodowej z windą, która będzie obsługiwała
nasze biuro. Projekt i pozwolenie na
budowę już są.
Rada Okręgowa podjęła też uchwałę
o ogłoszeniu pierwszej edycji konkursu pod nazwą „Prymus Budownictwa
”Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Budownictwa. Konkurs ma wyłonić
i wypromować najlepszych fachowców
w trzech kategoriach – projektanta, inspektora nadzoru i kierownika budowy.
20-24 listopada br. odbędzie się jesienna sesja egzaminów na uprawnienia budowlane. Zapowiada się rekord
frekwencji – przyjęto 115 wniosków,
w tym od pierwszych roczników absolwentów studiów inżynierskich, którzy
już uzyskali niezbędny w obecnych liberalnych przepisach staż. Jednak do
egzaminów ustnych może przystąpić
(z poprawkowiczami) ponad 190 osób.
Będzie ciekawie!
Posiedzeniu przysłuchiwał się:
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Z A P R O S Z E N I E !
Organizujemy bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa na temat: „Wyłączniki różnicowo-prądowe w nowoczesnych
instalacjach niskiego napięcia”.
Wykładowcą będzie dr hab. inż. Stanisław Czapp z Politechniki Gdańskiej.
Szkolenie odbędzie się:
•
•

w Bydgoszczy – w dn. 14.12.2015 r., (poniedziałek), godz. 900-1200 w sali Eventowej na I. piętrze
w Biurze Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. B. Rumińskiego 6,
w Toruniu – w dn. 14.12.2015 r., (poniedziałek), w godz. 1400-1700 Hotel „Filmar”, Sala Kopernik, ul. Grudziądzka 45.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby
nr tel.52/ 366-70-50, 52/366-70-56 lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org

Dyrektor Biura KUP OIIB Renata Staszak
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