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Po I. Kujawsko-Pomorskim Forum Budownictwa

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

Pierwsze koty...

Biuro Izby pracuje w godzinach:
Pon.
700-1500
Wt.
900-1700
Śr.
800-1600
Czw.
700-1500
Pt.
700-1500

7 marca br. odbyło się pierwsze Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa. Jego owoce powinniśmy zbierać w kolejnych latach, jeżeli uda
nam się wpisać forum do kalendarza ważnych wydarzń naszego województwa, a zwłaszcza do kalendarza każdego inżyniera i przedsiębiorcy budowlanego w naszym regionie.

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. 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.

Za stołem prezydialnym w Auditorium Novum zasiadło wielu gości, ale
zabrakło tam marszałka i wojewody

Fot. T. Kozłowski

Nadzieje mieliśmy już teraz duże, bo - jak
podkreślał przewodniczący Rady Okręgowej
KUP OIIB, prof. Adam Podhorecki - liczyliśmy
na udział członków naszej Izby, członków
władz samorządowych wszelkiego autoramentu, ale przede wszystkim na jak największy udział właścicieli firm budowlanych, bo
to z ich strony słyszymy zwykle najwięcej
skarg. Skarżą się na złe prawo, represyjne
wręcz przepisy podatkowe, nieobiektywnie
przeprowadzone przetargi, na brak opieki ze
strony samorządu terytorialnego, w którego
interesie powinno być dobre samopoczucie
przedsiębiorców itd. itp.
Rada Okręgowa, organizując forum, wykonała z nadwyżką zjazdowy postulat
Krzysztofa Mizgajskiego z Włocławka z roku
ubiegłego. K. Mizgajskiemu bardzo brako-

wało okazji do szczerej rozmowy w gronie
kolegów, ale i przedstawicieli władz administracyjnych, samorządowych, a także
posłów z naszego regionu, o najbardziej
palących problemach budownictwa w naszym województwie. Taką okazję Rada,
przy dużej życzliwości i współpracy Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego stworzyła.

Kto był i co mówił
Lista zaproszonych na forum gości była
długa, ale nie wszystkim udało się uczestniczyć w obradach w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy. W pełnym niemal składzie
stawiła się Rada Okręgowa, jako organizator
dokończenie na str. 2.

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

kwiecień 2014
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forum. Wspierał ją wiceprezes PIIB, Zdzisław Binerowski oraz - po sąsiedzku - przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej
OIIB, Piotr Narloch.
Obecny był też przewodniczący Pomorsko- Kujawskiej Izby Budownictwa, Józef
Gramza. Wojewódzkie władze samorządowe reprezentowała przewodnicząca
Sejmiku Województwa, Dorota Jakuta,
przewodniczący Konwentu Burmistrzów,
Andrzej Grabowski, przewodniczący Konwentu Wójtów, Tadeusz Wiewiórski oraz
- ze strony Urzędu Marszałkowskiego - zastępca dyrektora Departamentu Planowania Regionalnego, Małgorzata Wiśniewska
wraz z kolegami specjalistami: Agnieszką
Jóźwiak z Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi i Łukaszem
Kościelskim z Departamentu Wdrażania
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Prowadzący obrady, prof. A. Podhorecki
dodatkowo wymieniał Zbigniewa Wajera i Barbarę Szymecką ( z Departamentu
Planowania Regionalnego), którzy bardzo
pomogli kolegom z naszej Izby w fazie organizacji forum.
Wojewódzką administrację rządową
reprezentował wicewojewoda Zbigniew
Ostrowski, ale do tej reprezentacji należałoby też zaliczyć dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Włodzimierza
Ciepłego, a także Okręgowego Inspektoratu Pracy, Małgorzatę Porażyńską i zastępcę Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, Adama Kolińskiego.

Świat nauki reprezentował gospodarz
obiektu, w którym forum się odbyło, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, prof. dr hab. Antoni Bukaluk, jak
również prezydent Kujawsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej mgr Roman Czakowski.
Listę tę należałoby jeszcze wydłużyć
o prezesa Jana Stylińskiego i wiceprezesa
Rafała Bałdysa z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz prezesa
Romana Rogalskiego z Nadwiślańskiego
Związku Pracodawców, a także o bardzo
liczną reprezentację samorządowców
z naszego regionu - starostę brodnickiego,
Piotra Boińskiego, żnińskiego - Zbigniewa
Jaszczuka i wąbrzeskiego - Krzysztofa
Mackiewicza, burmistrzów: Brodnicy - Jarosława Radacza, z zastępcą, Krzysztofem
Hekertem, Solca Kujawskiego - Teresę
Substyk, Skępego - Andrzeja Gatyńskiego. Był też sekretarz Miasta Grudziądza,
Dariusz Morczyński i wójt Gminy Lipno,
Andrzej Szychulski. Nie zabrakło również
przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”, Zbigniewa Figurskiego.
Władze miasta Bydgoszczy reprezentowali tym razem dyrektorka Wydziału
Mienia i Geodezji, Maria Drabowicz oraz
doradca prezydenta, Stefan Markowski.
Starałem się w tej przydługiej może liście wymienić możliwie wszystkich ważnych gości, choć warto by dodać do niej
choćby przedstawicieli zarządców dróg
w naszym regionie, ale trudno było nie
zauważyć, że zabrakło osób najbardziej

Świetnym moderatorem obrad okazał się Jacek Kołodziej (pierwszy z
lewej). Obok - Józef Gramza i Małgorzata Porażyńska.
Fot. T. Kozłowski

oczekiwanych, a więc marszałka Piotra
Całbeckiego, wojewody Ewy Mes i - tradycyjnie już - posłów naszego regionu,
o których specjalnie dopominał się podczas zjazdu nasz kolega z Włocławka.

Strategia stawia na modernizację
Zgodnie z wcześniej ustalonym programem
obrad, po kurtuazyjnych wystąpieniach rektora A. Bukaluka i wicewojewody Z. Ostrowskiego głos zabrała dr Małgorzata Wiśniewska z marszałkowskiego Departamentu
Planowania Regionalnego, która starała się
obecnym przybliżyć zamierzenia inwestycyjne, wynikające z uchwalonej niedawno Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020.
W tej perspektywie rozwojowej najbardziej zauważalna jest koncentracja na działaniach modernizacyjnych. Modernizacja
województwa ma służyć przede wszystkim
poprawie jakości życia mieszkańców, ale
i większej konkurencyjności naszego regionu w skali kraju, większej atrakcyjności
w kontaktach międzynarodowych. W dziewięciu tzw. wyzwaniach rozwojowych samorząd naszego województwa uwzględnił
już na czołowych miejscach rozwój gospodarki i radykalne ograniczenie bezrobocia,
które od wielu lat oscyluje wokół 13-14%,
ale w niektórych powiatach bliższe jest
20% i więcej w stosunku do ogółu mieszkańców zdolnych do pracy. Strategia zakłada też m.in. odczuwalną modernizację
obszarów wiejskich, bardziej ofensywną
politykę miejską i metropolitalną, gdyż od
dawna wiadomo, że nowoczesne miasta
z bogatą, zróżnicowaną infrastrukturą (nie
tylko komunikacyjną, drogową, ale i kulturalną) przyciągają też ambitnych, dobrze
wykształconych młodych ludzi, którzy są
fundamentem zamierzeń rozwojowych
w danym regionie.
- Chcemy wyjść z dotychczasowych kolein
i wejść na szybszą ścieżkę rozwoju - podkreślała referentka. Rząd po raz pierwszy
zaproponował podpisywanie przez marszałków i wojewodów kontraktów terytorialnych, w których z jednej strony będzie
zapisane, jakimi środkami z funduszów państwa, ale i z funduszów europejskich będziemy dysponować, z drugiej zaś strony - jakie
miejsce na mapie gospodarczej i społecznej
kraju rząd dla nas przewidział, jaką szansę
mamy na poprawę notowań w rankingu
krajowym, a nawet międzynarodowym.
dokończenie na str. 3.
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Na jakie zadania przekłada się taka strategia? Na przykład na dalsze poważne
inwestowanie w infrastrukturę drogową,
w budowę drogi S5 (koszt ca 5,5 mld zł),
gruntowną przebudowę drogi S10 (koszt
ok. 1,7 mld zł), dalszą realizację metropolitalnego projektu BIT City, budowę wielu
obwodnic miast powiatowych, ale także
rewitalizację dróg wodnych E40 i E70.
Pomyślano o wielomiliardowych inwestycjach w energetyce wodnej, w tym o gruntownej modernizacji stopnia wodnego we
Włocławku i zagospodarowaniu całego
Zbiornika Włocławskiego, o budowie
nowego stopnia wodnego poniżej Włocławka i projektowaniu kolejnych stopni.
Prawie 500 mln zł pochłonie budowa i renowacja wałów przeciwpowodziowych,
co powinno nam zapewnić wreszcie większe bezpieczeństwo w okresach kataklizmów pogodowych. Możemy też stać się
pionierem w skali kraju w projektowaniu
i budowie instalacji energetycznych na obszarach chronionych, ważnym partnerem
wszelkich krajowych zamierzeń w energetyce opartej o źródła odnawialne.
Wśród inwestycji służby zdrowia najwięcej pieniędzy pochłonie modernizacja
i rozbudowa szpitala im. Biziela w Bydgoszczy (prawie 200 mln zł) i organizacja
nowoczesnych ośrodków ratownictwa
medycznego (ok. 130 mln zł). Atuty przyjaznych inwestycji dla środowiska będą
miały rozbudowywane sieci tramwajowe
w czterech największych miastach regionu.
Duże znaczenie dla regionu będą miały
inwestycje w infrastrukturę naukowo-badawczą, taką jak Narodowe Centrum Radioastronomii i Inżynierii Kosmicznej.

nie ma jeszcze pewności, czy planowane
ok. 1,9 mld euro dostanie się nam po ostatecznych negocjacjach. Będziemy o tym
wiedzieli tak naprawdę w roku 2015, kiedy
zakończy się rozliczanie okresu wcześniejszego dofinansowania.
Ale już dziś wiemy, że Unia Europejska mniej chętnie będzie dotować nasze
przedsięwzięcia, a chętniej udzieli nam niskooprocentowanych pożyczek. Ponadto
zmniejszy się skala dotowania poszczególnych działań z maksymalnie 70% do
55% kosztów kwalifikowanych. W praktyce będzie to zapewne jeszcze mniej.
Głównymi beneficjentami RPO na lata
2014-2020 będzie samorząd terytorialny,
inwestujący w „inteligentny rozwój”, choć
mają na to szanse także przedsiębiorcy,
którzy np. potrafią nawiązać dobry kontakt z placówkami naukowo-badawczymi
i wdrożyć nowoczesne rozwiązania techniczne lub technologiczne. Szczególnie
życzliwie będzie wspierała Unia przedsięwzięcia o innowacyjnym charakterze,
zapewniające powstawanie w firmach
nowych miejsc pracy. W każdym z priorytetów dofinansowania europejskiego
widać, że wygra ten, co wzmocni konkurencyjność naszych firm, kto potrafi
zaproponować efektywne rozwiązania
w energetyce, kto zaktywizuje regionalny
rynek pracy, kto zapewni w regionie lepszą spójność i jego dostępność zewnętrzną. Czytaj - nadal inwestujemy w drogi
i wszelkie udogodnienia komunikacyjne.

A o tym, jak może być pięknie dzięki wsparciu naszych inwestycji unijnymi pieniędzmi mówił Łukasz Kościelski
z Departamentu Wdrażania RPO Urzędu
Marszałkowskiego, pokazując przykłady zagospodarowania Wyspy Młyńskiej
w Bydgoszczy, budowy oryginalnej mariny
nad Brdą czy zagospodarowania w Toruniu
zabytkowego młyna, gdzie obok Centrum
Nowoczesności powstanie Toruński Inkubator Technologiczny i Międzynarodowe
Centrum Spotkań Młodzieży. Włocławek
dostał sporo pieniędzy m.in. na zagospodarowanie bulwarów nadwiślańskich.
W sumie wydaliśmy ponad 6 mld złotych
i nauczyliśmy się europejskiej buchalterii.
W imieniu Urzędu Wojewódzkiego wystąpiła Paulina Wenderlich z Wydziału Infrastruktury, która zaprezentowała nam
tylko to, o czym wszyscy wiemy od dawna.
Liczba pozwoleń na budowę wydawanych
przez UW w ostatnich latach systematycznie spada, a trudną sytuację w naszym budownictwie pogarsza jeszcze zdewaluowane Prawo budowlane, którego nie wypada
już nowelizować, bo dokonano tego 77
razy. Nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany ma być w listopadzie. Jak ostatecznie
będzie wyglądał, tego jeszcze nikt nie wie.

Pomysły na przetargi
Prof. A. Podhorecki bardzo zabiegał o to,
by forum skończyło się konstruktywnymi wnioskami. Jeden z nich, dotyczący

Europa daje, ale chętniej pożycza
To wszystko jest, jakby to powiedzieć,
do wzięcia, jeśli tylko nasi przedsiębiorcy
budowlani będą mieli wystarczająco dużo
szczęścia i sprytu w przetargach. Na razie
nie wiadomo, czy w kontraktach terytorialnych znajdą się wszystkie te zadania.
Takiego zapewnienia referentka dać nam
nie mogła.
Mamy natomiast szansę na wsparcie tych
inwestycji środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, o czy
poinformowała obecnych Agnieszka Jóźwiak z Departamentu Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi. Niestety, i tu

Być może nośnym tematem następnego forum okażą się problemy
środowiskowe, o których mówił dyr. W. Ciepły (stoi)
Fot. T. Kozłowski
dokończenie na str. 4.

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

kwiecień 2014

dokończenie ze str. 3.

bezpieczeństwa na budowie wypracowano z szefową Okręgowej Inspekcji Pracy,
Małgorzatą Porażyńską. Pani inspektor
zaproponowała firmom przystępowanie
do konkursów i szkoleń organizowanych
przez OIP, następnie dokonywanie samokontroli warunków bhp i poddanie
się kontroli przez inspekcję. Pozytywne
przejście przez takie sito będzie podstawą do wydania przez OIP oświadczenia,
ważnego 2 lata, o spełnianiu podwyższonych warunków bhp. Z kolei samorządy powinny zadeklarować stosowanie
w przetagach publicznych z zakresu budownictwa kryterium bezpieczeństwa,
dając np. 10% wagi w ocenie ofert, firmom posiadającym certyfikat OIP. Drugim wnioskiem, przedstawionym przez
radcę prawnego Izby, Andrzeja Papucewicza, jest zastosowanie przez inwestorów w przetargowych SIWZ klauzuli,
zmuszającej oferenta do dodatkowego
uzasadnienia wysokości ceny znacząco
niższej od kosztorysu inwestorskiego.

Pierwsze koty...
Za płoty, jak zwykło się mawiać, gdy
wychodzimy z jakąś inicjatywą po raz
pierwszy. Na marzenie naszych kolegow
o wymianie myśli na temat podstawowych problemow kujawsko-pomorskiego budownictwa Izba odpowiedziała
organizacją bardzo poważnego forum.
Teraz trzeba się zastanowić, czy jest to
formuła dająca nam szansę na jej utrzymanie na przyszłość, a jeśli tak, to czego nie warto w kolejnych forach robić,
co zagwarantuje nam większą popularność w oczach członków Izby, a nie tylko urzędników czy działaczy samorządowych. Po pierwsze - warto skupić się

Uczestnicy forum uporczywie dopytywali się referentów o realność
inwestycyjnych zamierzeń w województwie
Fot. T. Kozłowski
na jednym, dwóch zagadnieniach, by
omówić i przedyskutować je z samorządowcami i praktykami „do spodu”.
Jeden z takich tematów zasugerował już
dyrektor RDOŚ, W. Ciepły, ostrzegając, że wiele ważnych inwestycji wojewódzkich może utknąć na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Po
drugie - warto skłonić uczestników forum do autentycznej, nie wymuszonej
debaty i ożywionej wymiany myśli na
konkretny temat. Po to przecież forum
się organizuje. Po trzecie - wystąpienia
referentów muszą wręcz prowokować
do dyskusji. Prezentacja nie zawartych
jeszcze kontraktów terytorialnych i nie
uzgodnionych ostatecznie wielkości
środków unijnych na RPO taką prowokacją na pewno nie była. Nasi inżynierowie czekają na konkrety.

Atutem pierwszego forum była na pewno bardzo solidna organizacja obrad ze
strony Izby i - paradoksalnie - wystąpienie
nie urzędnika, ale wiceprezesa Polskiego
Związku Pracodawców Budownictwa Rafała Bałdysa. Myślę, że pokazał on całej
PIIB ciekawą ścieżkę rozwoju. Na przykładzie organizacji holenderskich i brytyjskich
przekonywał, do wartej przedyskutowania propozycji, by w budownictwie polskim wrócić do nowego OWRI lub wręcz
podręczników ze schematami skutecznych
postępowań w sferze projektowania, realizacji inwestycji, rozliczeń, by nie „odkrywać Ameryki” przy każdej umowie czy
przetargu i tworzyć przykłady dobrego
stosowania prawa od dołu, nie oglądając
się na lobbowanie w coraz bardziej nieudolnym i niewydolnym parlamencie.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Zapraszamy na targi

Już wkrótce czekają nas w Bydgoszczy kolejne Targi Budownictwa, Instalacji i Energii
Odnawialnej. Biuro Izby dysponuje bezpłatnymi wejściówkami dla członków KUP OIIB.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
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