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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

Sprostowanie
W uzupełnieniu do zamieszczonego w „Aktualnościach” nr 11/2017 tekstu o rozstrzy-

gnięciu konkursu na najlepsze prace dyplomowe informujemy, że jest on skierowany do 
absolwentów uczelni współpracujących z KUP OIIB i wszystkie te uczelnie złożyły prace 
swoich absolwentów na konkurs. Obecnie są to: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła 
Wyższa w Bydgoszczy oraz Bydgoska Szkoła Wyższa.  (PG)

Szanowne Koleżanki! 
Szanowni Koledzy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku chciałbym przekazać 
Wam najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 

Korzystając z tej wyjątkowej okazji, chciałbym też przypomnieć o ważnych wyzwaniach, 
jakie czekają nas w najbliższym roku. Przede wszystkim – odbędą się wybory nowych władz 
KUP OIIB. Już w styczniu we wszystkich obwodach zostaną przeprowadzone wybory delega-
tów na zjazd sprawozdawczo-wyborczy, który będzie miał miejsce 14 kwietnia.

Rewolucją na poziomie ogólnokrajowym może być zaś wejście w życie Kodeksu urbani-
styczno-budowlanego, który rząd planuje skierować do parlamentu na początku roku, a nie-
które z  nowych przepisów zaczną obowiązywać już w  styczniu. Szereg poważnych zmian 
dotyczyć będzie najistotniejszych sfer w sektorze budownictwa. Warto pilnie śledzić losy tego 
projektu, by nie przegapić procesów legislacyjnych, które bezpośrednio wpłyną na naszą ak-
tywność zawodową. 

Pamiętajmy również o tym, by w niepewnych czasach wkładać wiele wysiłku w budowanie 
autorytetu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. To przede wszystkim 
nasze własne rzetelność i profesjonalizm pomagają umocnić pozycję zawodu inżyniera bu-
downictwa wobec prawodawców. Temu służy podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez 
udział w szkoleniach, a także pilna lektura Kodeksu zasad etyki zawodowej członków Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa, w którym zapisano wszystko, czym powinniśmy wyróżniać się 
w społeczeństwie. To od nas samych zależy, jak nasz zawód postrzegają ludzie, a w konsekwen-
cji - jak dużym cieszymy się prestiżem.

Na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Europejska Rada Inżynierów Budownictwa 
(ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budow-
nictwa. KUP OIIB włącza się aktywnie w te obchody. Współorganizujemy trzy wydarzenia, 
które odbędą się pod hasłem Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa. W maju będą 
to III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa oraz VI Międzynarodowa Konferencja 
Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „MOSTY - TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ”. 
We wrześniu odbędzie się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS Civil Engine-
ering: Present Problems, Innovative Solutions. 

Jeszcze raz życzę wszystkim członkom KUP OIIB, by 2018 rok przyniósł im powodzenie 
w działalności zawodowej, ale przede wszystkim spełnienie w życiu prywatnym.

Adam Podhorecki
Przewodniczący Rady KUP OIIB 



nikami, gdzie wskazuje się na główne nie-
bezpieczeństwa związane z konkretnymi 
zadaniami.

Oczywiście znaczenie ma także to, czy 
na budowie doszło do jakichś wypadków, 
czy nie, a więc ocena stanu wypadkowości 
w okresie trwania konkursu. 

 – Drobnych wypadków, skutkujących 
np. skaleczeniem, trudno uniknąć, takie rze-
czy po prostu się zdarzają na dużej budowie. 
Podobnie zdarzają się uchybienia wobec 
przepisów bhp. Jeśli są nieliczne i nie stwa-
rzają bezpośredniego zagrożenia dla życia 
lub zdrowia pracowników, nie oznaczają au-
tomatycznie wykluczenia z konkursu - mówi 
nadinsp. Roman Wzorek. – Z kolei wypadek 
ciężki, zbiorowy lub śmiertelny natychmiast 
eliminuje z udziału w konkursie. 
Konkurs „Buduj bezpiecznie” z roku na rok 

cieszy się coraz większym powodzeniem 
wśród pracodawców. Choć wyróżnienie 
nie wiąże się z nagrodą finansową, stanowi 
istotny czynnik prestiżowy.

 – Coraz więcej firm jest zainteresowa-
nych promowaniem bezpiecznych zacho-
wań – mówi nadinsp. Wzorek. - Poziom 
tegorocznej edycji był bardzo wyrównany, 
w konkursie bierze udział prawdziwa czołów-
ka z branży budowlanej. Co dla nas szcze-
gólnie ważne, konkurs promuje określone 
procedury bezpieczeństwa, które są później 
wdrażane w codziennej praktyce zawodowej 
uczestników rywalizacji. Przyczyniamy się 
w ten sposób do podniesienia standardów 
jakości w budownictwie.

Nadinsp. Roman Wzorek wskazuje też na 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Bu-
downictwie jako szczególnie cenną, lokalną 
inicjatywę, powziętą przez kilku generalnych 
wykonawców z województwa kujawsko-
-pomorskiego na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa na budowach. „Budownictwo jest 
obecnie najbardziej niebezpieczną gałęzią 
gospodarki narodowej, pochłaniając w każ-
dym roku ponad sto ofiar śmiertelnych, tj. 
około 25% wszystkich ofiar śmiertelnych 
związanych z wypadkami przy pracy” – czy-
tamy w deklaracji w sprawie porozumienia. 
Inicjatywa powstała kilka lat temu z inspiracji 
Państwowej Inspekcji Pracy – w założeniu ma 
propagować kulturę bezpieczeństwa, uświa-
damiać zagrożenia płynące z pracy na budo-
wie i w konsekwencji eliminować ryzyko.

 – To tylko jeden z wielu pomysłów PIP na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Rocz-
nie nagradzamy w różnych programach oko-
ło stu pracodawców. Wśród tych inicjatyw 
wymieńmy choćby konkurs „Pracodawca – 
organizator pracy bezpiecznej”, rozmaite 
programy dotyczące prewencji wypadkowej, 
program dla młodzieży szkolnej poświęcony 
kulturze bezpieczeństwa itp. – mówi nadinsp. 
Wzorek. - Liczymy na to, że takie inicjatywy 
jak konkurs „Buduj bezpiecznie” przyczynią 
się do wzrostu świadomości i odpowiedzial-
ności społecznej. Chodzi o to, by pewne za-
chowania nie były wymuszane każdego dnia, 
żeby zaczęły tkwić w nas naturalnie. Oczywi-
ście przykład idzie z góry: jeżeli najwyższe 
kierownictwo nie ma takiej woli, widać to od 

razu, bo pracownicy średniego i niższego 
szczebla zachowują się tak samo. Jeśli prezes 
firmy wchodzi na plac budowy bez ochron-
nej odzieży i zostaje wpuszczony przez kie-
rownika robót, to bardzo źle świadczy za-
równo o jednym, jak i o drugim, ale przede 
wszystkim źle świadczy o samej firmie. Bez 
odpowiednich procedur, przestrzeganych 
bezwzględnie przez wszystkich, nie uda się 
zagwarantować, że wypadków nie będzie.   

PIOTR GAJDOWSKI
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 – Chcemy promować te firmy, które 
stosują dobre praktyki i dbają o bezpie-
czeństwo pracy – mówi członek kapituły 
konkursu „Buduj bezpiecznie”, nadinspek-
tor pracy Roman Wzorek z Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy. – Nagra-
dzamy tych, którzy gwarantują najwyższy 
poziom standardów bezpieczeństwa i po-
winni stanowić wzór dla wszystkich innych. 
Nagroda w konkursie ma wymiar jedynie 
honorowy - ale buduje prestiż w branży 
i firmy coraz częściej się nią chwalą. 
Organizatorem konkursu „Buduj bez-

piecznie” jest Państwowa Inspekcja Pracy, 
zaś w kapitule zasiadają m.in. Wojewódz-
ki Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 
przedstawiciele KUP OIIB, Pomorsko-Ku-
jawskiej Izby Budownictwa, NSZZ „So-
lidarność” i Związku Zawodowego „Bu-
dowlani”. Konkurs odbywa się na szczeblu 
okręgowych inspektoratów pracy. 

 – W konkursie mogą uczestniczyć pra-
codawcy - wykonawcy robót na budowach, 
które w trakcie jego trwania co najmniej 
zamkną etap stanu surowego – mówi 
nadinsp. Roman Wzorek. - Do tegorocznej 
edycji zgłosiło się ośmiu generalnych wy-
konawców. Nie oceniamy jakości samej 
inwestycji - interesują nas wyłącznie proce-
dury stosowane przez tych wykonawców 
w celu zminimalizowania ryzyka wypadku. 
Jak bowiem porównywać budowę budow-
li kubaturowej z rozbudową drogi? A wy-
konawcy m.in. takich inwestycji zgłosili się 
do konkursu w tym roku. Wyróżniamy 
szczególnie wartościowe dokonania pra-
codawców budowlanych, zwłaszcza pro-
cedury ponadstandardowe, nowatorskie. 
W efekcie ma się to przyczynić do wzrostu 
ogólnego poziomu bezpieczeństwa pracy 
w budownictwie w skali całego kraju – do-
daje nadinsp. Roman Wzorek.
Każda budowa podlega ocenie na pod-

stawie co najmniej dwóch kontroli inspek-
torów pracy.
- Oceniane są procedury bezpieczeństwa 

w stosunku do pracowników generalnego 
wykonawcy, jak również pracowników firm 
podwykonawczych – na każdej budowie 
zgłaszanej do konkursu jest ich z reguły 
kilkanaście – wyjaśnia nadinsp. Wzorek. 
– Kontrolujemy wszelkie działania wyko-
nawcy przez pryzmat zapewnienia bezpie-
czeństwa na całej budowie wszystkim, któ-
rzy się na niej pojawią, a nie tylko stałym 
pracownikom – więc także np. kierowcom 
ciężarówek, którzy dostarczają towar. 
Ocena dokonywana jest w oparciu o takie 

kryteria jak m.in. przestrzeganie przepisów 
i zasad bhp na budowie, koordynacja i sku-
teczność nadzoru nad ich przestrzeganiem 
przez wszystkie podmioty działające na 
budowie, opracowanie i realizacja planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zago-
spodarowanie placu budowy.
Niebagatelne znaczenie ma ocena ryzyka 

zawodowego i informowanie o nim pra-
cowników.

 – Liczy się przede wszystkim, czy ocena 
ryzyka jest odzwierciedleniem stanu fak-

tycznego. Tylko adekwatna ocena zagrożeń 
związanych z konkretnym zadaniem i poin-
formowanie o nim pracowników gwaran-
tuje bezpieczeństwo – za tym muszą pójść 
określone środki profilaktyczne, które nale-
ży bezwzględnie stosować – mówi nadinsp. 
Roman Wzorek. 
W tym zakresie wyróżniły się szczególnie 

dwie firmy – realizujący budowę fabryki 
czekolady w Tucholi ERBUD S.A. oraz od-
powiedzialny za budowę hali paliw alter-
natywnych w cementowni na toruńskich 
Bielawach AWBUD S.A. Ta pierwsza firma 
zastosowała bardzo rzadko spotykane, 
nowatorskie rozwiązanie zabezpieczające, 
które chroni przed konsekwencjami upad-
ku z wysokości – na placu budowy zamon-
towano siatki, na które spadłby nieostrożny 
pracownik. Z kolei drugi z wymienionych 
wykonawców na uznanie zasługuje dzięki 
konsekwencji w zakresie zadaniowej oceny 
ryzyka zawodowego – na placu budowy 
codziennie rano, przed podjęciem pracy, 
jest krótka, rzeczowa odprawa z pracow-

Buduj bezpiecznie
Rozstrzygnięto organizowany przez Państwową Inspekcję Pracy konkurs „Buduj bezpiecznie”, promujący prze-
strzeganie najwyższych standardów bezpieczeństwa w procesie realizacji obiektów budowlanych. Honorowe 
statuetki zostały wręczone wzorowym wykonawcom robót budowlanych 22 listopada w Urzędzie Wojewódz-
kim w Bydgoszczy.

Budownictwo jest obecnie najbardziej niebezpieczną gałęzią gospodarki narodowej. 
Takie konkursy jak „Buduj bezpiecznie” pomagają to zmienić

Fot. Archiwum KUP OIIB

Fot. Archiwum KUP OIIB

Nagrodę z rąk przewodniczącej kapituły konkursu „Buduj bezpiecz-
nie” Danuty Kalinowskiej, zastępczyni Okręgowego Inspektora Pracy 
ds. Nadzoru, odbiera Mariusz Trzciński, kierownik kontraktu z firmy 
ERBUD S.A., laureata pierwszego miejsca

Nagrodę z rąk przewodniczącej kapituły konkursu „Buduj bezpiecznie” 
Danuty Kalinowskiej, zastępczyni Okręgowego Inspektora Pracy ds. 
Nadzoru, odbiera Kamil Motylewski przedstawiciel firmy AWBUD S.A., 
laureata pierwszego miejsca

BUDUJ BEZPIECZNIE

I miejsce ex aequo:
Budowa zakładu produkcji wyrobów 
czekoladowych przy ul. Usługowej 
w Tucholi
Generalny wykonawca: ERBUD S.A., 
Warszawa, Oddział w Toruniu

Budowa hali paliw alternatywnych 
w cementowni w Bielawach
Generalny wykonawca: AWBUD S.A., 
Wrocław

II miejsce: nie przyznano

III miejsce:
Budowa i rozbudowa ul. Łódzkiej 
w Toruniu na odcinku od ul. Lipnow-
skiej do ul. Zdrojowej
Generalny wykonawca: Przedsiębior-
stwo Budownictwa Drogowo-Inży-
nieryjnego S.A., Toruń

Wyróżnienie:
Budowa osiedla budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych w Bydgoszczy 
przy ul. Grota-Roweckiego i ul. gen. 
Andersa
Generalny wykonawca: Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe EBUD – Prze-
mysłówka sp. z o.o., Bydgoszcz

Budowa budynku magazynowo-pro-
dukcyjnego LOGIPARK HRC z częścią 
biurowo-socjalną oraz handlową 
wraz z niezbędną infrastrukturą tech-
niczną i parkingiem w Toruniu przy 
ul. Polnej
Generalny wykonawca: ERBUD S.A., 
Warszawa, Oddział w Toruniu



Najbardziej zaawansowane prace trwają 
na odcinkach Szubin – Jaroszewo i Ja-
roszewo – węzeł Mielno (granica wo-
jewództwa), dla których najwcześniej 
– w kwietniu - uzyskaliśmy decyzje ZRID. 
Tam bardzo zaawansowane są roboty 
ziemne, nasypy, wykopy. Na drogach 
serwisowych ułożono pierwsze warstwy 
bitumiczne. 
W lipcu wydano ZRID-y dla odcinków 
Nowe Marzy – Dworzysko, Dworzysko 
– Aleksandrowo i Aleksandrowo – Trysz-
czyn. Aktualnie prowadzone są na nich 
zaawansowane roboty ziemne, pracu-
jemy też nad usuwaniem kolizji energe-
tycznych. 
Na odcinku Białe Błota – Szubin, dla któ-
rego ZRID wydano w sierpniu, roboty 
przygotowawcze są na ukończeniu. Tu 
również rozpoczynają się już roboty 
ziemne.
Warto wspomnieć o tym, co znaleziono 
w czasie prac archeologicznych. W Żo-
łędowie, gdzie znajdował się obelisk 
poświęcony zamordowanym jeńcom 
radzieckim, zgodnie z oczekiwaniami 
znaleziono dwa ciała. W tej samej okolicy 
znaleziono kolejne kilka ciał, tym razem 
żołnierzy niemieckich. Jedno z nich było 
przywiązane do deski – najprawdopo-

dobniej drzwi – drutem kolczastym. Na 
trasie zlokalizowany był również dawny 
cmentarz ewangelicki, skąd wydobyto 
szczątki, które obecnie poddawane są 
specjalistycznym ekspertyzom antropo-
logicznym. Później zostaną pochowane 
w miejscu uzgodnionym z Parafią Ewan-
gelicko-Augsburską w Bydgoszczy.
Także w listopadzie potwierdziło się, że 

inwestycję dofinansuje Unia Europejska. 
Chodzi o odcinek Białe Błota – Mielno 
(granica województwa) o długości 54 
km (to mniej więcej połowa całego prze-
biegu S5 w województwie kujawsko-po-
morskim). Umowa na ten odcinek już 
została podpisana. Teraz pracujemy nad 
kolejnym wnioskiem o dotację dla odcin-
ka Nowe Marzy – Bydgoszcz.  (PG)
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Pozostałości cmentarza ewangelickiego to tylko jedno z odkryć archeolo-
gicznych na placu budowy. Archeolodzy spodziewają się wykopalisk sprzed 
nawet 3 tys. lat.

Jest ostatni  ZRID dla S5

Fot. GDDKiA w Bydgoszczy

Na początku listopada wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla ostatniego 
kujawsko-pomorskiego odcinka drogi ekspresowej S5 Tryszczyn – Białe Błota. Wykonawcy mogą więc 
prowadzić roboty na całej długości trasy. O tym, co aktualnie dzieje się na placu budowy, rozmawiamy 
z dyrektorem bydgoskiego oddziału GDDKiA Jarosławem Gołębiewskim.

Za nami egzaminy pisemne na upraw-
nienia budowlane w jesiennej sesji egza-
minacyjnej. Do testów w dniu 17 listopa-
da przystąpiło w sumie 148 zdających po 
raz pierwszy i 21 zdających egzamin po-
prawkowy. Średnia zdawalność wyniosła 
84,46% wśród kandydatów, dla których 
to był pierwszy egzamin i 80,95% wśród 
poprawkowiczów. Oto szczegółowe sta-
tystyki wyników pisemnych egzaminów 
na uprawnienia budowlane. 

Specjalność konstrukcyjno-budowlana: 
pierwszy egzamin – 89 zdających (zda-
walność 85,39%), poprawkowy egzamin 
– 10 (80%);
Specjalność inżynieryjna – drogowa: 
pierwszy egzamin – 12 (85,33%), po-
prawkowy egzamin – 3 (66,67%);
Specjalność inżynieryjna – mostowa: 
pierwszy egzamin – 8 (100%);
Specjalność inżynieryjna – kolejowa 
(KOB): pierwszy egzamin – 2 (50%);

Specjalność inżynieryjna – kolejowa 
(SRK): poprawkowy egzamin – 1 (100%);
Specjalność inżynieryjna – hydrotechnicz-
na: pierwszy egzamin – 1 (100%);
Specjalność instalacyjna – sanitarna: 
pierwszy egzamin – 21 (76,19%), po-
prawkowy egzamin – 5 (80%);
Specjalność instalacyjna – elektryczna: 
pierwszy egzamin – 15 (86,67%), po-
prawkowy egzamin – 2 (100%).
W chwili zamknięcia tego numeru „Aktual-

ności” egzaminy ustne wciąż trwały.   (PG)

Jesienne egzaminy


