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WŁADZE KONTAKTY
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 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

Podziękowania dla kolegi
Mgr inż. Paweł Piotrowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB. Mgr inż. Paweł Piotrowiak jest jednym z założycieli Izby. Współpracuje z nią od 2002 roku. Podziękowania
za wieloletnią pracę na rzecz Izby złożyła mu przewodnicząca Okręgowej
Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak.

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400
Punkty Konsultacyjne Izby:
87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7,
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600
Zmiana adresu od 15 lipca 2018 r.
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 4/1,
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
– wtorek, godz. 1500-1700
Zastępca Przewodniczącego Rady
– poniedziałek, godz. 1400-1500
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– poniedziałek, godz. 1300-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– czwartek, godz. 1300-1500
Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1300-1500
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– wtorek, godz. 1500-1700
Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600
Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600
Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

Mgr inż. Paweł Piotrowiak jest jednym z najbardziej zasłużonych działaczy
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Przez lata intensywnie
pracował na najwyższym szczeblu KUP OIIB. Wciąż pozostaje aktywnym
Fot. Piotr Gajdowski
członkiem Okręgowej Rady
–– Pan Paweł działał na rzecz Izby,
jeszcze gdy Izby nie było. Przyczynił się
do tego, że nasza Izba jest w dobrej kondycji, że prawidłowo funkcjonujemy, że
nie ma u nas sporów, kłótni - mówiła mgr
inż. Renata Staszak w trakcie posiedzenia
Okręgowej Rady 17 grudnia. - W imieniu
własnym, całej Okręgowej Rady oraz pracowników Biura chcę Ci złożyć podziękowania. Dziękujemy za okazane zaufanie,
osobiste zaangażowanie, sumienną pracę
na rzecz naszego samorządu. Dziękujemy za wszystkie starania, miłą atmosferę. Życzymy Ci przede wszystkim zdrowia
na najbliższe dni. Liczymy na to, że nadal
będziesz czynnym członkiem Rady Okręgowej – co najmniej w obecnej kadencji.

Mgr inż. Paweł Piotrowiak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny
upominek. Nadal pozostaje czynnym
członkiem Okręgowej Rady KUP OIIB.
Zgodnie z nieformalną zasadą, że
wszystkie obwody KUP OIIB mają
swoich przedstawicieli w prezydium
Okręgowej Rady, na miejsce mgr. inż.
Pawła Piotrowiaka powołano stosowną
uchwałą mgr. inż. Marka Żółtowskiego
z Torunia.
Mgr inż. Paweł Piotrowiak był także
przewodniczącym zespołu ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego.
Na tym stanowisku zastąpił go prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki.
(PG)
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Poprawkowicze dużo gorsi
W ostatnim tygodniu listopada przypadła jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Obyło się
bez niespodzianek. Średnia zdawalność nie odbiegała raczej od normy krajowej i wyniosła 67,96 proc. Ciekawostką jest znacząca rozbieżność między wynikami tych, którzy przystępują do egzaminów po raz pierwszy
i sporo niższymi wynikami poprawkowiczów.
Sprawozdanie z jesiennej sesji złożyła
Okręgowej Radzie przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka.
–– Sesja przebiegła bez żadnych komplikacji – mówiła na posiedzeniu Okręgowej
Rady w dniu 17 grudnia. – Jedyną nowością
było to, że uczestnicy egzaminu mieli przy-

Egzaminy ustne ruszyły 23 listopada
porządkowane tzw. sygnatury – nie operowaliśmy nazwiskami. Wyniki ogłaszane były
na podstawie sygnatur na stronie internetowej Izby oraz na jej profilu na Facebooku.
Ma to oczywiście związek z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Ogólna zdawalność dla wszystkich specjalności wyniosła 67,96 proc. Test pisemny zdało ogółem 76,87 proc., zaś egzamin ustny 59,88 proc. dopuszczonych
po teście pisemnym.

Najgorszy odsetek zdawalności na etapie
pisemnym był w najliczniejszej specjalności konstrukcyjno-budowlanej - i wyniósł 68,35
proc. Z kolei na egzaminie ustnym najgorzej
powiodło się przedstawicielom specjalności
drogowej – zdało jedynie 48,15 proc.
–– To nieznacznie niżej niż w poprzedniej
sesji, ale takie różnice są normalne – wyja-

Fot. Piotr Gajdowski
śniała dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka. – Ciekawsza jest inna tendencja. Otóż da się zauważyć wyraźną dysproporcję, zwłaszcza
w przypadku egzaminu ustnego, między
wynikami osób, które do egzaminu przystępują po raz pierwszy, a tych, dla których
to kolejne z rzędu podejście. To one zaniżają
ogólną zdawalność, a różnice są naprawdę spore. Weźmy na przykład specjalność
konstrukcyjno-budowlaną – egzamin ustny
zdało 73,58 proc. zdających po raz pierwszy

i zaledwie 47,37 proc. zdających poprawkowy egzamin. W specjalności instalacyjno-elektrycznej to różnica 63,64 proc. do 33,33
proc. Ogółem we wszystkich specjalnościach
egzaminy ustne zakończyły się pozytywnie
dla 65,49 proc. przystępujących do nich po
raz pierwszy i 46,94 proc. poprawkowiczów. A udział tych drugich w całej sesji był
niemały: nowych zgłoszeń do egzaminów
było 124, a dopuszczono w sumie 179 osób.
Zatem aż 55 osób stanowili poprawkowicze.
Słabe wyniki zdających po raz kolejny
skomentował w trakcie posiedzenia Okręgowej Rady poprzedni przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż.
Jacek Kołodziej: - To dowód na to, że nasza
komisja egzaminuje prawidłowo. Egzamin
na uprawnienia budowlane weryfikuje
rzeczywistą wiedzę i umiejętności, fachowe przygotowanie kandydata. Nie można
się do niego tak po prostu nauczyć, jak na
każdy inny egzamin na uczelni, do którego
można zakuć i zdać.
W dyskusji po sprawozdaniu przytoczono wiele dowodów na to, że w praktyce
zawodowej liczy się solidne przygotowanie praktyczne podbudowane odpowiednią wiedzą teoretyczną. Poruszono choćby
historię pewnej kandydatki, która egzamin na uprawnienia budowlane zdała dopiero za piątym razem, a niewiele później
organ nadzoru budowlanego złożył na nią
pierwszą skargę.
Piotr Gajdowski

Miesiąc w Izbie

Powstaje wielki biurowiec
28 listopada członkowie KUP OIIB
uczestniczyli w szkoleniu – wizycie technicznej na budowie biurowca koło Centrum Dystrybucyjnego Grupy Neuca
w Toruniu przy ul. Fortecznej. Zakończenie prac zaplanowano na koniec 2019 r.
Przewodnikiem po obiekcie był mgr inż.
Marek Gutkowski, który sprawuje kompleksowy nadzór nad budową.

Generalnym wykonawcą prac jest Grupa Erbud. Całkowita wartość prac to
90,8 mln zł. Powierzchnia użytkowa
obiektu: 18946,85m2. Kubatura: 89479
m3. Kondygnacje: 4. Wysokość całkowita: 19,7 m.
Obiekt ma być największym biurowcem w Toruniu.
(PG)
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Budownictwo to praca zespołowa
Jest taki zwyczaj, że na posiedzenia Okręgowej Rady KUP OIIB zapraszamy najlepiej zdających egzaminy
na uprawnienia budowlane. W październiku gościł w Izbie mgr inż. Mariusz Pstrąg.

Fot. Nadesłane
–– Jest Pan inżynierem już od kilkunastu lat. Proszę opowiedzieć,
jak przebiegała Pańska kariera zawodowa.
–– Mariusz Pstrąg: - Nim rozpocząłem właściwe studia, przez 5 lat
uczyłem się w Technikum Budowlanym w Grudziądzu. To był taki mój
wstęp, przygotowanie przed pójściem
na uczelnię. Studiowałem w latach
1997/98-2001/02 budownictwo na
Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W 2002 roku uzyskałem tytuł magistra inżyniera w specjalności
konstrukcje budowlane i inżynierskie,
promotorem mojej pracy dyplomowej
była dr inż. Julita Rojek. Opracowałem
wtedy przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku dawnej stadniny
na cele hotelowe. To był stary, poniemiecki budynek z cegły, stropy odcinkowe, dach w konstrukcji drewnianej.
Chodziło o adaptację całego obiektu
na potrzeby powstającej tam agroturystyki.
–– Przez pierwszy rok po studiach
pracowałem jako inżynier budowy
w firmie budowlanej specjalizującej
się w remontach, która nie zajmowała się realizacją nowych obiektów. Ja
chciałem tworzyć – moim marzeniem
zawsze była praca w biurze projektowym. Wtedy znalazłem pracę w fir-

mie, w której pracuję do dziś – Pracowni Projektowej E.J. Czubaj S.C.
Pracuję tam już ponad 12 lat, oczywiście z przerwą na pracę na budowie,
niezbędną do uzyskania wymaganej
praktyki zawodowej. Pracownia Projektowa E.J. Czubaj S.C. realizuje projekty budowlane oraz wykonawcze
między innymi budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, produkcyjno-magazynowych,
stosując
nowoczesne rozwiązania materiałowe
i konstrukcyjne. Tworzymy hale, biurowce, bazy magazynowe itp. na terenie całego kraju. W samej Bydgoszczy
i okolicach można znaleźć kilka ciekawych realizacji naszego biura, w których brałem udział przy tworzeniu
dokumentacji projektowej. Współtworzyłem też centra logistyczne dla jednej z popularnych sieci handlowych.
–– Budownictwo to praca zespołowa. W projektach biorą udział eksperci, którzy chętnie dzielą się wiedzą.
Każda projekt jest inny, między innymi
ze względu na różnorodność klientów,
zespołów i pojawiających się trudności. Dzięki temu nieustannie podnoszę
swoje kwalifikacje. Dużą rolę odgrywają także szkolenia techniczne. Na
bazie podkładu architektonicznego
wykonuję obliczenia statyczne, opracowuję projekt konstrukcji oraz przygotowuję projekt wykonawczy. Tu nie
ma typowych rozwiązań, poszukuje
się i wymyśla wciąż nowe na potrzeby
projektu. Długoletnia praktyka zawodowa przygotowała mnie dobrze do
egzaminu na uprawnienia budowlane.
–– Praktyka to jedno, ale na pewno musiał się Pan sporo uczyć, by
uporządkować zdobytą przez te
lata wiedzę.
–– MP: - Pytania na egzaminach pisemnych nie były dla mnie zaskoczeniem. Jak już wspomniałem, uważam
działalność zawodową za najlepsze
przygotowanie. To wiedza wynikająca
z pracy w biurze projektowym – znajo-

mość norm, rozporządzeń, warunków
technicznych, Prawa budowlanego,
stosowanych w praktyce, a nie tylko
wykutych na pamięć – przydaje się
najbardziej. Bezpośrednio przed sesją
egzaminacyjną zacząłem tę wiedzę
systematyzować i utrwalać. Około 3
miesięcy przed egzaminem rozpocząłem kompletowanie potrzebnych materiałów – czytałem ustawy, rozporządzenia, normy. Skupiłem się zwłaszcza
na Prawie budowlanym, warunkach
technicznych i rozporządzeniach dot.
BHP. Korzystałem też z gotowych testów, dostępnych w Internecie. Na
dwa tygodnie przed egzaminem powtarzałem materiał, robiłem testy na
komputerze, znów czytałem. Ostatni tydzień to był dla mnie stresujący
okres; miałem wrażenie, że wciąż nie
jestem dobrze przygotowany, że czegoś nie doczytałem, że nie pamiętam.
Na szczęście wiem, że spotyka to wielu
uczących się do egzaminów i wcale nie
świadczy o rzeczywiście złym przygotowaniu. Żartuję, że chyba nie było ze
mną tak źle, skoro udało mi się uzyskać
jeden z lepszych wyników w całej sesji
egzaminacyjnej.
–– A więc zdobył Pan uprawnienia budowlane. Co dalej?
–– MP: - Obecnie jednym z moich
celów jest teraz zdobyć uprawnienia
wykonawcze. Chciałbym w dalszym
ciągu się dokształcać oraz poszerzać
swoją wiedzę techniczną. Również na
pewnym etapie rozwoju zawodowego
chciałbym zacząć działać samodzielnie
– założyć własne biuro projektowe,
tworzyć ciekawe projekty, ale już na
własny rachunek.
Rozmawiał: PIOTR GAJDOWSKI
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Odnowiliśmy ubezpieczenie
Przedłużyliśmy na następny rok umowę grupowego ubezpieczenia NNW dla członków Izby – kontynuujemy polisę z Ergo Hestią.
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