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Uwaga! Na str. 4 zaproszenia na Dni Budowlanych
WŁADZE KONTAKTY
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

Ostatni w tej kadencji

- Nie wyobrażam sobie, aby o polskim budownictwie stanowić w resorcie,
który ma w nazwie budownictwo, bez udziału w debacie i dyskusji tych,
którzy tworzą środowisko polskiego budownictwa, czyli bez inżynierów
budownictwa. Pan prezes Dobrucki powiedział: „nie wyobrażam sobie,
że pana z nami nie ma”. Proszę państwa, nie wyobrażam sobie, że nie
jesteśmy razem – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej
Adamczyk na XVI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował 23-24 czerwca w Warszawie.

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

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk docenił dobrą
współpracę resortu z PIIB
Fot. Archiwum KUP OIIB
XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy
otworzył przewodniczący PIIB mgr inż.
Andrzej Roch Dobrucki, który powitał
gości honorowych. Na Zjazd przybyli
m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
Tomasz Żuchowski, Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Jacek Szer, prezes Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa Vladimir Benko, wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych
Inżynierów i Techników Aktywnych
w Budownictwie prof. Alois Materna
oraz sekretarz generalny Europejskiej
Izby Inżynierów Budownictwa Klaus
Thürriedl.

- Spotykamy się na ostatnim w tej kadencji
zjeździe sprawozdawczym. Ten zjazd ma
szczególne znaczenie, ponieważ w tym
roku przypada 15-lecie funkcjonowania
naszego samorządu zawodowego. W tym
czasie zbudowaliśmy od podstaw struktury organizacyjne i ukształtowaliśmy procedury działalności naszej izby. Systematycznie i odpowiedzialnie realizowaliśmy
nasze zadania, które przejęliśmy od państwa. Są to m.in.: nadawanie uprawnień
budowlanych, sprawowanie nadzoru nad
należytym wykonywaniem zawodu przez
członków naszego samorządu, opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa – mówił mgr inż.
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

Andrzej Roch Dobrucki. - Polska Izba Inżynierów Budownictwa to dzisiaj dobrze
zorganizowany samorząd zawodowy,
który wypełnia przynależne mu zadania, jest merytorycznym partnerem dla
instytucji rządowych i samorządowych
w sprawach związanych z budownictwem i zawodem inżyniera budownictwa. Zawód zaufania publicznego, jaki
wykonujemy, to także mobilizacja do
podejmowania inicjatyw mających na
celu budowanie jeszcze większego zaufania wśród społeczeństwa dla naszego
zawodu, umacnianie jego prestiżu i rangi
– dodawał przewodniczący PIIB.
Odniósł się także po raz kolejny do
kwestii etyki zawodowej: - Nasz samorząd powinien być gwarantem wysokich standardów etycznych i moralnych
osób, które wykonują zawód zaufania
publicznego – zawód inżyniera budownictwa. Tego oczekuje od nas polskie
społeczeństwo. Od przestrzegania tych
standardów zależy przyszłość nie tylko
każdego z nas z osobna, ale także całego
samorządu.
Przypomnijmy, że z okazji jubileuszu
15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa odbyła
się w marcu konferencja organizowana
przez PIIB pt. „Etyka i odpowiedzialność
zawodowa inżynierów budownictwa –
podstawą zaufania społecznego”.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa Tomasz
Żuchowski odczytał list ministra Andrzeja Adamczyka: - Choć w codziennej pracy niewiele jest okazji do namysłu nad
etyką i odpowiedzialnością zawodową,
to są one kluczowe dla wykonywania
zawodu zaufania publicznego. Podjęcie
debaty na ten temat przez PIIB należy
uznać za wyjątkową wartość. Odebrałem
tę inicjatywę jako wyraz dbałości i troski
o wzrost zaufania do zawodu inżyniera
w życiu publicznym oraz jasny sygnał
w kierunku podnoszenia standardów
działań członków samorządu zawodowego – pisał nieobecny w pierwszym
dniu zjazdu minister.
Wiceminister Żuchowski deklarował
z kolei: - Obecny rząd liczy na szczery
dialog z całym samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Jestem przekonany, że działania, które
możemy wspólnie podjąć dla wzmocnienia roli zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego, przyniosą zamierzony efekt.
W pełni doceniamy znaczenie i wagę
samorządu zawodowego, którego
rolą jest rozwiązywanie problemów
związanych z wykonywaniem zawodu, odpowiadanie na pojawiające się
wyzwania i dbanie o standard etyczny
członków izby.

Nasi delegaci na XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB
Fot. Archiwum KUP OIIB

Minister Adamczyk skierował też do
Krajowego Zjazdu wystąpienie, w którym
postulował podjęcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zakazu łączenia funkcji
w organach samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa (tj. rzecznika
odpowiedzialności zawodowej lub jego
zastępcy, przewodniczącego lub członka
sądu dyscyplinarnego, przewodniczącego lub członka komisji kwalifikacyjnej)
i stanowisk w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno-budowlanej (chodzi m.in. o stanowiska powiatowego lub wojewódzkiego
inspektora nadzoru budowlanego i jego
zastępcy, bycie pracownikiem ww. inspektoratów lub urzędów wojewódzkich albo starostw podpisującym decyzje i postanowienia w imieniu organów
nadzoru budowlanego lub administracji
architektoniczno-budowlanej). Minister
uzasadniał konieczność podjęcia takiej
uchwały ryzykiem naruszenia zasad etyki
zawodowej. Delegaci nie przychylili się do
wniosku ministra. Podjęli za to w drugim
dniu zjazdu uchwałę stwierdzającą, że
wprowadzenie takiego zakazu nie leży
w kompetencjach samorządu zawodowego: „Uzasadnieniem powyższego jest
m.in. fakt, iż ograniczenia w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności
i praw, w tym wolności i wyboru zawodu
i miejsca pracy, mogą być ustanawiane
tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności
i praw (art. 31, ust. 3 Konstytucji RP)”.
Po wystąpieniach gości delegaci zapoznali się z informacją sekretarz Krajowej
Rady PIIB mgr inż. Danuty Gawęckiej
o stanie zaawansowania remontu i modernizacji przyszłej siedziby PIIB przy ul.
Kujawskiej 1 w Warszawie. W kwietniu
podpisano umowę o wykonawstwo robót budowlanych z firmą Dekpol S.A.
Nim przystąpiono do prezentowania
sprawozdań organów statutowych, wręczono medale i odznaczenia zasłużonym
członkom Izby. W uznaniu zasług za działalność na rzecz rozwoju budownictwa
postanowieniem Prezydenta RP Złoty
Krzyż Zasługi otrzymali: Jerzy Duszota
i Zbigniew Pastuszka, zaś Brązowy Krzyż

Zasługi: Wiktor Abramek, Dariusz Bajno,
Wiesław Baran, Danuta Paginowska oraz
Andrzej Pawłowski. Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymali:
Jerzy Burda, Ryszard Bykowski, Marian
Hebdowski, Julian Król, Andrzej Krzesiński, Ryszard Mes, Stanisław Miazga,
Nella Mickiewicz-Zając, Maria Patejuk-Stenzel, Marek Stańczak oraz Oktawian
Śliwiński. Odznakę Honorową „Zasłużony dla Drogownictwa” przyznano Janowi Kotowskiemu i Wojciechowi Płazie.
Wyróżniono także wybitnych działaczy
na rzecz samorządu i branży budowlanej. Medale Honorowe PIIB otrzymali:
Roman Nowicki, Zygmunt Rawicki, Jerzy
Stroński i Ryszard Trykosko.
W imieniu wyróżnionych zabrał głos
mgr inż. Ryszard Trykosko z Pomorskiej
OIIB: - 15 lat istnienia samorządu zawodowego odcisnęło na nas wszystkich
pewne piętno i mobilizowało do różnych
działań. Przyjmujemy te odznaczenia
także w imieniu naszych okręgowych izb,
bo to właśnie współpraca z nimi spowodowała, że doceniono naszą pracę. Dedykuję koleżankom i kolegom z mojej
izby to odznaczenie, zaś Krajowej Radzie
wszyscy składamy serdeczne podziękowania i deklarujemy naszą bardzo aktywną współpracę z władzami PIIB.
Następnie przewodniczący krajowych

organów statutowych przedstawili sprawozdania z działalności w 2016 r. (skrócone wersje tych sprawozdań: „Inżynier
Budownictwa” 6/2017). Delegaci przyjęli
sprawozdanie Krajowej Rady PIIB oraz
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej dużą
przewagą głosów. Krajowa Rada PIIB
uzyskała absolutorium. Przyjęto także
budżet na 2018 r.
Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od
uroczystego wręczenia Odznak Honorowych PIIB. Złote Odznaki otrzymali: Ryszard Babik, Rainer Bulla, Danuta
Duch-Mackaniec, Piotr Narloch, Zenon
Wośkowiak, Jan Wójt. Srebrne Odznaki otrzymali: Jacek Fokczyński, Jarosław
Kukliński, Krzysztof Wilde i Anna Wróblewska.
Tego dnia przybył też minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. - Nie wyobrażam sobie, aby o polskim budownictwie stanowić w resorcie,
który ma w nazwie budownictwo, bez
udziału w debacie i dyskusji tych, którzy
tworzą środowisko polskiego budownictwa, czyli bez inżynierów budownictwa.
Pan prezes Dobrucki powiedział: „nie
wyobrażam sobie, że pana z nami nie
ma”. Proszę państwa, nie wyobrażam

sobie, że nie jesteśmy razem – deklarował Adamczyk. Minister docenił dobrą
współpracę z PIIB i całym środowiskiem,
akcentując zwłaszcza osobistą w tym
zasługę prezesa PIIB mgr. inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego. Dobre stosunki
PIIB z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa mają znaczenie szczególnie
w kontekście projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz
urbanistach, nad którymi resort aktualnie pracuje.
****
Obradom
XVI
Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczego przewodniczył
mgr inż. Andrzej Cegielnik, przewodniczący Okręgowej Rady Lubuskiej OIIB.
W zjeździe uczestniczyło 178 delegatów
(frekwencja wyniosła ponad 88%).
Krajowy Zjazd to najwyższy organ samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Zwołuje go Krajowa Rada
jako sprawozdawczy co najmniej raz
w roku, zaś co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborczy. Tegoroczny zjazd jest
ostatnim zjazdem sprawozdawczym
w tej kadencji. Jeszcze w tym roku rozpoczną się obwodowe zebrania wyborcze w izbach okręgowych.
Rozmawiał PIOTR GAJDOWSKI

Wyjazd techniczno-integracyjny Kanał Ślesiński i Jezioro Gopło
01.09.2017 r. (piątek) KUP OIIB zaprasza na wyjazd techniczno-integracyjny „Zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych na Kanale Ślesińskim i Jeziorze Gople: śluza Gawrony, śluza Koszewo,
przeprawa promowa przez Jezioro Gopło (m. Złotowo)”.
Program:
godz. 6.00 – wyjazd autokarem z Bydgoszczy, parking NOT (grupa bydgoska
i grupa grudziądzka);
godz. 7.00 – dojazd do Inowrocławia
(stadion ul. Orłowska), dosiadają się pozostali uczestnicy z Włocławka, Brodnicy,
Inowrocławia i Torunia;
godz. 7.15 – wyjazd z Inowrocławia do
Ślesina;
godz. 8.30 – zaokrętowanie na statku
„Pawełek” (na 40 osób) i rejs po Jeziorze
Ślesińskim (w jedną stronę) w kierunku śluzy Gawrony (śluzowanie), Kanał Ślesiński
- śluza Koszewo (śluzowanie), kontynuacja
rejsu do przeprawy promowej w Złotowie,

przeprawa promem na drugą stronę Jeziora Gopło i z powrotem;
godz. 11.00 – ponowne zaokrętowanie
i wypłynięcie w kierunku Kruszwicy;
godz. 12.00 – Kruszwica (2 godz. do dyspozycji, w czasie których można: zwiedzić
Kruszwicę, wejść na Mysią Wieżę, zobaczyć
Kolegiatę, zjeść posiłek we własnym zakresie);
godz. 14.00 – wyjazd autokarem na
ognisko (pieczenie kiełbasek) na półwyspie Potrzymiech;
godz. 16.00 – wyjazd autokarem do
Bydgoszczy przez Inowrocław.
Przewidywany powrót do Inowrocławia o godz. 17.00; do Bydgoszczy
o godz. 18.00.

Przewidywany koszt: Dojazd do Bydgoszczy lub Inowrocławia we własnym zakresie.
Wejście na Mysią Wieżę – 6 zł/os. Wyżywienie – we własnym zakresie.
Uwaga!
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do
Biura Izby na nr tel. (52) 366 70 50, (52)
366 70 53 lub na adres e-mail: szkolenia@
kup.piib.org.pl do 10 sierpnia 2017 r.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność – 15 zł/os. (płatne na konto
KUP OIIB: 78 12 40 64 78 11 11 00 00 49
49 92 76).
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Młodzi
z uprawnieniami
29 czerwca wręczono decyzje o nadaniu
uprawnień budowlanych osobom, które
zdały egzamin w trakcie wiosennej sesji
egzaminacyjnej. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Jacek Kołodziej oraz wiceprzewodniczący
OKK inż. Wojciech Klatecki wręczyli 88
decyzji. Wyróżniono trzy osoby, które
najlepiej zdały egzamin: mgr inż. Marię
Szablewską (specjalność konstrukcyjno-budowlana), mgr. inż. Mateusza Dyrlę
(specjalność konstrukcyjno-budowlana)
oraz inż. Jacka Wonsewicza (specjalność
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych).
PG

Najlepsi w wiosennej sesji egzaminacyjnej uroczyście odczytali rotę
ślubowania i zostali zaproszeni na posiedzenie Okręgowej Rady
Fot. Archiwum KUP OIIB
KUP OIIB

Zaproszenia na „Dni Budowlanych” w pozostałych obwodach w następnynym numerze Aktualności
KUJAWSKO
POMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa
w Biurze Izby tel. 52 366 70 50
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!
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ZAPROSZENIE
Obwód Grudziądzki
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
8 września 2017 r. (piątek)
o godz. 1700
w Karczmie „Czarci Młyn”
ul. Chełmińska 208 w Grudziądzu

ZAPROSZENIE
Obwód Bydgoski
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”,
które odbędzie się
9 września 2017 r. (sobota)
o godz. 1800
w Operze „NOVA”,
ul. M. Focha 5 w Bydgoszczy

Sektor ........ rząd ...... miejsce........

ZAPROSZENIE
Obwód Toruński
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
11 września 2017 r. (poniedziałek)
o godz. 1800
w Centrum Kultury Dwór Artusa,
ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu

