
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 

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

WŁADZE   KONTAKTY

Prof. Podhorecki został wybrany jednogło-
śnie na piątym posiedzeniu Sektorowej Rady 
ds. kompetencji w budownictwie 17 grudnia 
ub.r. w Warszawie. Nowy przewodniczący 
natychmiast przejął swoje obowiązki. Koń-
cząc posiedzenie, złożył uczestnikom życze-
nia świąteczne i noworoczne. Od Nowego 
Roku w pełni już koordynuje prace tej ważnej 
dla budownictwa instytucji. 

 – Sektorowa Rada ds. kompetencji w bu-
downictwie jest jedną z kilku sektorowych 
rad, które powstają w kluczowych bran-
żach (sektorach) gospodarki narodowej, np. 
w sektorze finansowym, opieki zdrowotnej, 
motoryzacji – mówi prof. dr hab. inż. Adam 
Podhorecki. – Ich nadrzędnym celem jest 

ujednolicenie systemu zdobywania i opi-
su kwalifikacji, standardów i programów 
kształcenia oraz podnoszenia kwalifikacji we 
wszystkich najważniejszych branżach – opi-
suje przewodniczący. 
Budownictwo to jeden z największych sek-

torów naszej gospodarki narodowej (6-8% 
PKB). Usługi budowlane wykonuje ponad 
400 tysięcy podmiotów, z czego 96% to mi-
krofirmy zatrudniające do 9 pracowników. 

 – Jest więc duże rozdrobnienie, a ponad-
to wrażliwość na wahania koniunkturalne 
i stale utrzymująca się luka kompetencyjna. 
Duże zapotrzebowanie na wykwalifikowa-
nych pracowników stanowi poważne za-
danie dla Sektorowej Rady ds. kompetencji 

Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki od stycznia 2019 r. jest szefem Sekto-
rowej Rady ds. kompetencji w budownictwie. Wiceprzewodniczący KUP 
OIIB oraz prorektor UTP w Bydgoszczy zastąpił na tym stanowisku prezesa 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kle-
dyńskiego, który składając rezygnację w związku z licznymi obowiązkami 
na ręce minister technologii i przedsiębiorczości, zarekomendował kandy-
daturę prof. Podhoreckiego jako swojego następcy. 

Zdobywaniu i certyfikowaniu kompetencji zawodowych w budownictwie 
towarzyszy spory chaos. Powołana w 2017 r. Sektorowa Rada ds. kompe-
tencji w budownictwie ma pomóc w lepszym kształceniu przyszłych kadr.

Kompetencje w budownictwie
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Uwaga! Punkt Konsultacyjny 
w Grudziądzu przy ul. Piłsudskie-
go 20 od 1 marca 2019 r. zawiesza 
działalność. O miejscu i terminach 
nowych dyżurów zastępcy prze-
wodniczącego KUP OIIB poinfor-
mujemy wkrótce.



w budownictwie – diagnozuje prof. Adam 
Podhorecki. – Dużą przeszkodą dla rozwoju 
branży jest to, że kwalifikacje w budownic-
twie są niespójne. Mam na myśli te doty-
czące np. nazw stanowisk pracy, zakresu 
odpowiedzialności, zadań zawodowych, 
poza tym jest duża dowolność opisu w do-
kumentach formalnych (takich jak podsta-
wy programowe, standardy kwalifikacji 
i kompetencji). Właśnie to chcemy zmie-
nić za sprawą działań Sektorowej Rady ds. 
kompetencji w budownictwie – deklaruje 
przewodniczący.
Inicjatywę porządkującą tę złożoną pro-

blematykę podjęła Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości (PARP) przy wsparciu 
środków finansowych pochodzących z Pro-
gramu Operacyjnego „Wiedza Edukacja 
Rozwój”. Pierwsze sektorowe rady utwo-
rzono w latach 2016-2017. Sektorowa Rada 
ds. kompetencji w budownictwie powstała 

w kwietniu 2017 r. jako partnerstwo w skła-
dzie: Związek Zawodowy „Budowlani” (ZZ 
„Budowlani”) – lider, Konfederacja Budow-
nictwa i Nieruchomości (KBiN) – partner, 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB) 
– partner, Instytut Techniki Budowlanej 
(ITB). Zrzeszone w niej są liczne podmio-
ty związane z budownictwem: przedsię-
biorstwa budowlane, instytuty badawcze, 
uczelnie, szkoły zawodowe, podmioty edu-
kacji pozaformalnej, partnerzy społeczni, 
organizacje branżowe, regulatorzy i insty-
tucje rynku pracy. 
Sektorowa Rada ds. kompetencji w bu-

downictwie działa w czterech grupach robo-
czych, które zajmują się pewnym zakresem 
zadań określonych na podstawie zdiagnozo-
wanych problemów w sektorze budownic-
twa. 
Wśród podstawowych spraw, jakie należy 

rozwiązać, są m.in.: brak mapy kompeten-

cji i kwalifikacji, niewystarczający poziom 
współpracy pracodawców z instytucjami 
edukacyjnymi, kształcącymi, szkoleniowy-
mi, brak spójności nazw stanowisk pracy 
między standardami kwalifikacji i kom-
petencji a dokumentami o zatrudnieniu 
u pracodawców, wysoka dynamika zmian 
zapotrzebowania na kompetencje, wysoka 
liczba migrantów ekonomicznych i ubytek 
wykwalifikowanych pracowników, liczni 
zagraniczni pracownicy sezonowi o niezna-
nych kwalifikacjach, zapewnienie bezpie-
czeństwa pracy na budowach. 
„Polscy pracodawcy w budownictwie od 

lat narzekają na szkolnictwo zawodowe, 
które ich zdaniem nie zapewnia dopływu 
wykwalifikowanych pracowników budow-
nictwa w specjalnościach, które są najbar-
dziej potrzebne na rynku i kształci zbyt teo-
retycznie, nie przygotowując do realnej 
pracy w firmie budowlanej. Szkoły z kolei 
narzekają na brak zainteresowania praco-
dawców współpracą w kształceniu prak-
tycznym uczniów. Pracownicy podkreślają, 
że dyplomy niewiele dają im na rynku pra-
cy, bo pracodawcy małą uwagę przywiązu-
ją do formalnego potwierdzenia kwalifika-
cji i zbyt rzadko z wyższymi kwalifikacjami 
wiążą się wyższe zarobki. Sektorowa Rada 
ds. kompetencji nie rozwiąże wszystkich 
problemów rynku pracy w budownictwie, 
ale może pomóc stworzyć platformę poro-
zumienia różnych środowisk” - tak diagno-
zują wyzwania, z którymi przyjdzie im się 
mierzyć, sami członkowie Sektorowej Rady 
ds. kompetencji w budownictwie. 

Tekst powstał na podstawie materiałów 
Sektorowej Rady ds. kompetencji zawodowej 

w budownictwie.
Piotr Gajdowski

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa luty 2019

Czekamy na najlepszychMiesiąc w Izbie

 Ruszyła III edycja konkursu „Prymus Bu-
downictwa”, który ma promować najlep-
szych fachowców w trzech kategoriach: pro-
jektant, kierownik budowy oraz inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
Nagradzane będą zwłaszcza: innowacyjność 
rozwiązań projektowych i wykonawczych, 
kompleksowość rozwiązań projektowych 
lub wysoka jakość wykonawstwa budow-
lanego, wyróżniająca organizacja procesu 
budowlanego i efektywne przestrzeganie 
zasad bezpiecznego budowania, walory 

ekonomiczne i ekologiczne inwestycji.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać 
przedsiębiorcy, instytucje, organizacje 
oraz wszyscy członkowie KUP OIIB.
Zgłoszenia w formie pisemnej kierować 
należy do siedziby Biura KUP OIIB do 30 
kwietnia 2019 r.
Zgłoszenie powinno obejmować opis 
obiektu z określeniem podstawowych 
parametrów technicznych, wskazanie 
terminu rozpoczęcia i zakończenia bu-
dowy (liczą się zrealizowane w roku 

poprzedzającym daną edycję konkursu), 
krótkie uzasadnienie oraz pisemną zgodę 
kandydata na udział w konkursie.
Ogłoszenie laureatów następuje podczas 
corocznych obchodów Dnia Budowla-
nych w Bydgoszczy.
Regulamin oraz karta zgłoszenia do kon-
kursu „Prymus Budownictwa” dostępne 
są na stronie internetowej KUP OIIB 
http://kup.piib.org.pl/druki/. 
Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandy-
datów!     (PG)

Członkowie Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie 
byli jednomyślni: nowym przewodniczącym został wybrany 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. Fot. nadesłane/ZZ "Budowlani"
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Co z tym ubezpieczeniem?

 – 1. Jakimi kryteriami kieruje się 
Ergo Hestia, podejmując decyzję o wy-
płacie odszkodowania bądź decyzję 
o odmowie wypłaty?

 – Maria Tomaszewska-Pestka, Ergo 
Hestia: Kryteria, jakimi kieruje się Ergo 
Hestia, podejmując decyzję o wypłacie 
odszkodowania, dotyczą ustalenia odpo-
wiedzialności cywilnej za powstałą szkodę 
i ochrony ubezpieczeniowej. Dla oceny 
takich elementów jak zawinione działanie 
lub zaniechanie, związek przyczynowy, 
wysokość szkody powoływani są eksperci 
na następujących zasadach: 
a.  zawinionego działania lub zaniechania 

ubezpieczonego – rozpatrywanego, 
w świetle art. 415 kodeksu cywilnego 
oraz art. 355 kodeksu cywilnego, jako 
zawinione działanie lub zaniechanie 
niezgodne z przepisami prawa, sztuką 
budowlaną, obowiązującymi przepisa-
mi technicznymi, normami, zasadami 
współżycia społecznego; 

b.  powstałej szkody u poszkodowanego 
– rozpatrywanej, w świetle art. 361 §2 
Kodeksu cywilnego, jako straty, jaką po-
szkodowany poniósł, oraz utraconych 
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby 
mu szkody nie wyrządzono;

c. związku przyczynowego pomiędzy 
działaniem lub zaniechaniem ubezpie-
czonego a powstałą szkodą – rozpa-
trywanego w świetle art. 361 Kodeksu 
cywilnego jako odpowiedzialności za 
normalne następstwa, z którego szko-
da wynikła;

d.  przedawnienia roszczenia poszkodowa-
nego do ubezpieczonego - rozpatry-
wanego w świetle przepisów Kodeksu 
cywilnego o przedawnieniu roszczeń;

e.  ograniczenia odpowiedzialności ubez-
pieczonego z tytułu umowy o pracę 

- rozpatrywanego w świetle przepisów 
Kodeksu pracy o odpowiedzialności 
materialnej pracownika za szkodę wy-
rządzoną pracodawcy.
 – 2. Dlaczego zdarza się odmowa 

wypłaty odszkodowania, pomimo iż 
osoba, z której ubezpieczenia ma być 
wypłacone odszkodowanie, przyzna-
je się do błędu w sztuce i poczuwa do 
winy?

 – Maria Tomaszewska-Pestka, Ergo 
Hestia: Odmowa wypłaty odszkodowania 
może wynikać z dwóch przyczyn:
a.  odszkodowanie jest nienależne 

w świetle zawartej umowy ubezpie-
czenia - po ocenie dokonanej przez 
ubezpieczyciela;

b. Ubezpieczony nie ponosi odpowie-
dzialności cywilnej za powstałą szkodę 
- po ocenie dokonanej przez ubezpie-
czyciela.

W pierwszym przypadku ubezpieczyciel 
nie analizuje odpowiedzialności ubezpie-
czonego za szkodę, a jedynie odmawia 
wypłaty odszkodowania ze względu na 
brak ochrony ubezpieczeniowej. W dru-
gim przypadku ubezpieczyciel bierze 
pod uwagę stanowisko ubezpieczonego 
co do jego własnej odpowiedzialności 
(błędu, uchybienia, zaniechania). Zgod-
nie z przepisami Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej ubezpieczyciel samo-
dzielnie podejmuje postępowanie doty-
czące ustalenia stanu faktycznego zda-
rzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń 
i wysokości świadczenia. Przyznanie się 
do błędu i poczuwanie się do winy nie 
może być traktowane jako stanowisko 
wiążące Ergo Hestię, a jedynie jako je-
den z elementów branych pod uwagę 
przy ocenie odpowiedzialności ubezpie-
czonego. 

Ergo Hestia ubezpieczając odpowie-
dzialności cywilną inżyniera budow-
nictwa, jest zobowiązana do zbadania 
tego faktu jako rzeczywiście istniejącego, 
w świetle przepisów:
a. Kodeksu cywilnego, 
b. Prawa budowlanego i przepisów wyko-

nawczych,
c. Pozostałych przepisów, których regula-

cja ma wpływ na przesądzenie odpo-
wiedzialności cywilnej.

Związanie Ergo Hestii stanowiskiem 
ubezpieczonego o popełnionym błę-
dzie i poczuwaniu się do winy bez 
wskazywania podstaw faktycznych 
i prawnych naraziłoby strony umowy 
na nienależne wypłaty odszkodowania. 
W przypadku rozbieżnych stanowisk 
stron (ubezpieczonego lub poszkodo-
wanego i Ergo Hestii) Ustawa z dnia 
5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu re-
klamacji przewiduje ścieżkę reklamacji, 
która zostanie omówiona w kolejnym 
wydaniu „Aktualności”. 

 – 3. Dlaczego następuje wypłata 
odszkodowania, pomimo że osoba, 
z której ubezpieczenia jest ono wypła-
cane, nie poczuwa się do winy? Kto 
rozstrzyga spór? Jak członek Izby może 
ratować się w takiej sytuacji?

 – Maria Tomaszewska-Pestka, Ergo 
Hestia: Zgodnie z Kodeksem cywilnym 
uprawniony do odszkodowania w związku 
ze zdarzeniem objętym umową ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej może 
dochodzić roszczenia bezpośrednio od 
ubezpieczyciela. Zgodnie z Ustawą o dzia-
łalności ubezpieczeniowej ubezpieczyciel 
samodzielnie podejmuje postępowanie 
dotyczące ustalenia stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń 
i wysokości świadczenia. 

Wszyscy członkowie KUP OIIB ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzial-
ności cywilnej w ramach ubezpieczenia grupowego, na mocy umowy zawartej między KUP OIIB a ubezpie-
czycielem Ergo Hestia. Wszystkie informacje na temat ubezpieczeń OC i NNW, treść zawartych polis oraz 
aktualne wzory wniosków o wypłatę świadczeń dostępne są na stronie internetowej Izby: http://kup.piib.org.
pl/czlonkostwo/ubezpieczenia-oc. Mimo to szereg zagadnień, m.in. zakres ubezpieczenia OC, budzi wśród 
inżynierów wiele wątpliwości. Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl „pytania i odpowiedzi”, w którym na 
najczęściej kierowane do ubezpieczyciela wątpliwości członków KUP OIIB odpowiadać będzie Maria Toma-
szewska-Pestka z Ergo Hestii. 

dokończenie na str. 4.  
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Każda składka członkowska wniesiona na 
okresy przynależności do samorządu po-
cząwszy od 1 kwietnia 2019 r. spowoduje 
wystawienie zaświadczenia w wersji elek-
tronicznej w formie pliku PDF za pomocą 
serwisu internetowego Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa: https://portal.piib.org.pl.

Członków, którzy nie mają możliwości 
skorzystania z bezpośredniego dostępu 
do zaświadczeń elektronicznych, prosimy 
o zgłoszenie tego faktu do biura Izby.
Zaświadczenia elektroniczne w wersji 

wydrukowanej zostaną przygotowane do 
wysyłki listownej lub odbioru osobistego.

W razie pytań pozostajemy do dyspo-
zycji – sekretariat: (52) 3667051, dział 
członkowski: (52) 3667057.     (PG)

Zaświadczenia tylko elektronicznie
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa informuje, że wszystkie zaświadczenia o przy-
należności do izby od 1 kwietnia 2019 r. wydawane będą wyłącznie w wersji elektronicznej. 

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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Fakt zaprzeczania swojej odpowiedzial-
ności nie może być traktowany jako sta-
nowisko wiążące Ergo Hestię, a jedynie 
jako jeden z elementów branych pod 
uwagę przy ocenie odpowiedzialności 
ubezpieczonego. Ergo Hestia ubezpie-
czając od odpowiedzialności cywilnej in-
żyniera budownictwa, jest zobowiązana 
do zbadania tego faktu jako rzeczywiście 
istniejącego, w świetle przepisów:
 – Kodeksu cywilnego,
 – Prawa budowlanego,
 – Rozporządzenia,

 – Pozostałych przepisów, których regula-
cja ma wpływ na przesądzenie odpo-
wiedzialności cywilnej.

Żaden z aktów prawnych nie wskazuje, 
że brak uznania własnej odpowiedzialno-
ści ubezpieczonego za powstałą szkodę 
jest przesłanką umożliwiającą odmowę 
wypłaty odszkodowania przez ubezpie-
czyciela poszkodowanemu. Związanie 
Ergo Hestii stanowiskiem ubezpieczone-
go o braku odpowiedzialności bez wska-
zywania podstaw faktycznych i praw-
nych naraziłoby Ergo Hestię na zarzut 

naruszenia Ustawy o działalności ubez-
pieczeniowej, Ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Kodeksu cywilnego. 
W przypadku rozbieżnych stanowisk 

stron (ubezpieczonego i Ergo Hestii) Usta-
wa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywa-
niu reklamacji przez podmioty rynku fi-
nansowego i o Rzeczniku Finansowym 
przewiduje wspomnianą wyżej ścieżkę 
reklamacji – szerzej napiszemy o niej 
w kolejnym numerze „Aktualności”.   

Opracował: PIOTR GAJDOWSKI

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby  
na nr tel. (52) 366-70-50 lub (52) 366-70-53, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl

„Profesjonalne rozwiązania automatyki przekaźnikowej 
dla przemysłu i obiektów kubaturowych”. 

Szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek) w godz. 1400-1600 
w sali konferencyjnej Toruńskiego Klubu Technika, ul. Piernikarska 6.

W trakcie szkolenia podejmowane będą m.in. wymienione zagadnienia:

 – Przekaźniki – podstawowe informacje (zastosowanie, funkcje, idea działania, materiały stykowe, klejenie styków, linia długa, trwałość 
elektryczna, trwałość mechaniczna)

 – Przekaźniki do elektroniki
 – Rozwiązania dla przemysłu (przekaźniki przemysłowe, przekaźniki mocy, rozwiązania ATEX, przekaźniki do obwodów bezpieczeń-

stwa, system MasterIN, zasilacze przemysłowe, termoregulacja przemysłowa, przekaźniki czasowe, przekaźniki nadzorcze, przekaźniki 
półprzewodnikowe, urządzenia przepięciowe SPD)

 – Rozwiązania dla automatyki budynku (wyłączniki zmierzchowe, zegary sterujące: dobowe, tygodniowe i astronomiczne, przekaźniki 
impulsowe, czujniki ruchu i obecności na podczerwień, styczniki, mierniki zużycia energii, termostat pokojowy)

Szkolenie poprowadzi pracownik Firmy FINDER Polska Sp. z o.o.
ul. Malwowa 126, 60-175 Poznań.  
Czas  trwania szkolenia: 2 h.

 dokończenie ze str. 3.


