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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

Wyróżniamy najlepszych
Chcemy promować najlepszych inżynierów budownictwa oraz tych, którzy
dopiero wchodzą w ten zawód, a już mają ogromne umiejętności i potencjał.
Dlatego organizujemy konkursy takie jak „Prymus Budownictwa”, dla osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne, czy „Najlepsze prace dyplomowe”
dla absolwentów uczelni technicznych. Wzmacniamy w ten sposób prestiż naszego zawodu - mówi mgr inż. Marek Żółtowski, przewodniczący zespołu ds.
współpracy z uczelniami i konkursów organizowanych przez KUP OIIB.

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
86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3,
tel. (56) 46 225 03
Pon., Śr., godz. 1000-1400
dyżur członka Prezydium Rady, Śr., godz.
1530-1630
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

Konkursy organizowane przez Izbę mają wzmacniać prestiż naszego zawodu,
promując najlepszych fachowców i dobrze zapowiadających się absolwentów
uczelni technicznych – mówi mgr inż. Marek Żółtowski Fot. Archiwum KUP OIIB
–– We wrześniu, w trakcie obchodów
„Dni Budowlanych” w Bydgoszczy, zostaną ogłoszone rozstrzygnięcia dwóch
konkursów: „Prymus Budownictwa”
i „Najlepsze prace dyplomowe za 2018
rok”. Po co Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa je
organizuje?
–– Reprezentanci zawodu zaufania publicznego, jakim jest inżynier budownictwa,
muszą spełniać najwyższe kryteria profesjonalizmu i etyki zawodowej. Naszą rolą jako
samorządu zawodowego jest dopuszczać do
zawodu jedynie najlepiej przygotowanych
do podjęcia odpowiedzialności związanej
z wykonywaniem pracy inżyniera budownictwa. Na co dzień czynimy to, egzaminując
kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane. Jednak podejmujemy też

dodatkowe inicjatywy dla promowania najlepszych inżynierów budownictwa oraz tych,
którzy dopiero wchodzą w ten zawód.
Od 2016 r. KUP OIIB organizuje konkurs
„Prymus Budownictwa” – to honorowe wyróżnienie dla osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie: projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego. Z kolei do najlepszych absolwentów uczelni technicznych
z województwa kujawsko-pomorskiego
adresowany jest konkurs „Najlepsze prace
dyplomowe”, organizowany od 2007 r.
Obydwa konkursy organizowane przez
naszą Izbę mają na celu wypromowanie
pracy inżynierów budownictwa - jest bowiem wiele innych konkursów, takich jak
np. „Obiekt Roku”, które są przede wszystkim promocją dokonań architektonicznych.
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

Za każdym jednak ukończonym obiektem
budowlanym kryje się praca inżyniera budownictwa – począwszy od projektu, a na
procesie wykonawczym kończąc.
–– W tym roku na konkurs „Najlepsze prace dyplomowe” wpłynęło 17
zgłoszeń.
–– Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunków budownictwo, inżynieria
środowiska, telekomunikacja i elektrotechnika z uczelni współpracujących z KUP OIIB.
Zasada jest taka, że dyplomantów studiów
magisterskich i inżynierskich zgłasza dziekan danego wydziału. Co roku wpływa
do nas kilkanaście prac, które rzeczywiście
prezentują wysoki poziom merytoryczny.
Tym razem do Kapituły Konkursu wpłynęły prace z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Tematyka prac była
jak zawsze bardzo szeroka, dotyczyła m.in.
zagadnień branży konstrukcyjnej, drogowej, technologii budowlanej, efektywności
energetycznej, szeroko rozumianej fizyki
budowli, a także Building Information Modeling (BIM). Część prac miała charakter
teoretyczny, niemalże naukowy. Większość
to jednak prace obejmujące analizę konkretnych, praktycznych rozwiązań. Wszystkie prace oceniane są przez recenzentów
– specjalistów w danej dziedzinie, członków
naszego samorządu. Przewodniczącym
Kapituły Konkursowej jest prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kledyński, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W Kapitule zasiadają ponadto członkowie: mgr inż. Renata
Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady
KUP OIIB, Jerzy Prywiński oraz zastępca

przewodniczącego Marek Żółtowski.
Wszyscy zgłoszeni do konkursu zostali
zaproszeni wraz z promotorami na „Dni
Budowlanych”, które odbędą się 23 września w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tam dowiemy się, które prace okazały się najlepsze.
–– Nieco mniejszym powodzeniem
cieszy się konkurs „Prymus Budownictwa”, który ma promować najlepszych
fachowców – projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru inwestorskiego. Z czego to wynika?
–– Rzeczywiście zgłoszeń do tego konkursu jest raczej niewiele. Początkowo sądziliśmy, że umiarkowane zainteresowanie
wynika z tego, że „Prymus Budownictwa”
to stosunkowo „świeża” inicjatywa, która
musi dopiero zakorzenić się w świadomości członków Izby. Być może koniunktura w branży budowlanej jest obecnie tak
dobra, że nasi członkowie nie mają czasu
na zainteresowanie się honorowym wyróżnieniem. Osobiście jestem przekonany,
że w poczuciu odpowiedzialności za budowanie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa, a także samorządu zawodowego,
warto zabiegać o taki tytuł – to swego
rodzaju „znak jakości”, gwarancja dla przyszłych kontrahentów, że mają do czynienia
z inżynierem o doskonałych kwalifikacjach
zawodowych i równie solidnym podejściu
do wykonywanej pracy.
Za wcześnie, by mówić o laureatach tegorocznej edycji [sylwetki nagrodzonych znajdziemy w kolejnym wydaniu „Naszych Aktualności” – PG]. Muszę stwierdzić, że
członkowie Kapituły z uwagą analizowali

każde ze zgłoszeń. Z całą pewnością wyróżnione osoby legitymują się ponadprzeciętną wiedzą, a także profesjonalnym podejściem do wykonywanej pracy. Celem
„Prymusa Budownictwa” jest doceniać takie
osoby, by popularyzować w branży budowlanej ideę rzetelności i wdrażania nowatorskich rozwiązań mających wpływ na
realizację inwestycji. Inżynier budownictwa
jest zawodem zaufania publicznego, jego
reprezentanci powinni więc w swej codziennej działalności przestrzegać najwyższych standardów pracy, dbając o wzrost
autorytetu swojego zawodu. My wyróżniamy tych, którzy nie tylko dochowują Kodeksu Zasad Etyki Zawodowej oraz zasad
doskonalenia zawodowego poprzez udział
w różnorodnych szkoleniach organizowanych przez Izbę (co jest obowiązkiem każdego członka naszego samorządu zawodowego), ale też w swojej pracy wykraczają
poza przeciętne standardy. Kandydatów
do tytułu „Prymusa Budownictwa” mogą
zgłaszać wszyscy członkowie Izby, a także
przedsiębiorcy i organizacje, np. inwestorzy.
Zachęcam do rozejrzenia się wokół siebie
i zgłaszania swoich kolegów, których praca
zasługuje na wyróżnienie, warto też pokazać nam własne osiągnięcia, a przede
wszystkim to, że inżynier budownictwa
gwarantuje swoją wiedzą i umiejętnościami skuteczną realizację wielu skomplikowanych obiektów, które później są dumą lokalnych społeczności.
Rozmawiał Piotr Gajdowski
Regulaminy konkursów dostępne są na
stronie internetowej KUP OIIB w zakładce „Druki”: http://kup.piib.org.pl/druki/.

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa serdecznie zaprasza swoich członków do
udziału w wyjeździe techniczno-szkoleniowym do
„Cementowni Lafarge Kujawy oraz kopalni w Bielawach pod Piechcinem
Wyjazd odbędzie się w terminie 4
października 2019 r. (piątek).
Wstępny program:
8:00 – wyjazd z Bydgoszczy (z parkingu
BDT NOT) do Cementowni Kujawy
pod Piechcinem
9:30-10:00 – szkolenie BHP + film o cementowni (Biurowiec główny, duża
sala konferencyjna)
10:00-12:00 – zapoznanie z technologią
produkcji – zwiedzanie Cementowni
12:00-13:30 – Kopalnia w Wapiennie –

punkt widokowy, roboty strzałowe
13:30-14:30 – poczęstunek
14:30-16:30 – przejazd do Kalwarii w Pakości i zwiedzanie
16:30-18:00 – przyjazd do Bydgoszczy
(parking BDT NOT)
Koszt udziału w wyjeździe technicznym
wynosi ca. 20 zł za osobę.
Zapisy trwają do dnia 20 września
2019 r. Liczba miejsc ograniczona! (max.
30 osób).
Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie
się na wyjazd, a następnie wpłata pieniędzy do dnia 25 września 2019 r. prze-

lewem na konto Kujawsko-Pomorskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: nr 78 1240 6478 1111 0000 4949
9276
Zgłoszenia uczestników przyjmują pracownicy biura Kujawsko-Pomorskiej OIIB
pod numerem tel.: (52) 366-70-50, (52)
366-70-51 oraz pod adresem mailowym: szkolenia@kup.piib.org.pl.
Bliższych informacji będzie udzielało
Biuro Izby we wrześniu.
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Przełom w karierze

Po pilnej nauce i stresujących egzaminach nadszedł czas na radość i satysfakcję. Wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane zakończyła się sukcesem dla 142 osób. Dla wielu oznacza to przełom
w karierze zawodowej. Przyszli kierownicy budowy, projektanci, inspektorzy nadzoru 25 czerwca przybyli
tłumnie na uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
Uroczystość odbyła się w Sali Eventowej
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy. W imieniu
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej pogratulowała zebranym dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, przewodnicząca OKK.
–– Dziś wasze wielkie święto, ogromna radość, ale wcześniej był równie wielki
wysiłek. Nim nastąpił ten dzień, musieliście
skończyć studia, odbyć wymaganą praktykę, wreszcie zdać egzaminy na uprawnienia
budowlane: pisemny i ustny. Gratuluję wytrwałości i życzę, aby uzyskane uprawnienia budowlane przyniosły wam satysfakcję
z wykonywania zawodu, i żeby za tą satysfakcją szły nie tylko wspaniałe inwestycje,
ale też powodzenie materialne – mówiła dr
inż. Justyna Sobczak-Piąstka.
Przewodnicząca Okręgowej Izby mgr
inż. Renata Staszak w swoim wystąpieniu podkreśliła, że uzyskanie uprawnień
budowlanych to wielki przywilej, ale też
nowa odpowiedzialność.
–– Dziś doniosły moment w waszym
życiu: odbieracie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Wszystkim serdecznie
gratuluję, ale chcę też przypomnieć, że odtąd spoczywają na was nowe obowiązki.
Warto mieć ich świadomość. Inżynier budownictwa to zawód zaufania publicznego.

Jednak przede wszystkim to konkretna osoba musi być obdarzona zaufaniem publicznym, a nie tylko zawód – mówiła mgr inż.
Renata Staszak. – Dlatego powinniście kierować się w swoim życiu zawodowym i prywatnym wysokimi standardami moralnymi.
Standardy moralne i przestrzeganie zasad
etyki zawodowej są tak samo ważne jak
wiedza techniczna. Od tej pory reprezentujecie już nie tylko siebie samych – ale także
nasz samorząd zawodowy, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Życzę wam, abyście
postępowali w swoim życiu zawodowym
tak, by umacniać zaufanie publiczne wobec
wszystkich inżynierów budownictwa.
Głos zabrał także Zbigniew Sulik, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego:
- Od tej pory będziecie – jako kierownicy
budowy, projektanci, inspektorzy nadzoru
– uczestnikami procesu budowlanego. To
ogromny sukces nie tylko wasz, ale także
samego procesu budowlanego: oto są kolejni ludzie, którzy potrafią samodzielnie
kreować nową jakość w budownictwie.
W uroczystości wzięli udział także: wiceprzewodniczący OKK inż. Wojciech Klatecki,
sekretarz OKK inż. Paweł Gonczerzewicz,
dyrektor Biura KUP OIIB mgr inż. Angelika
Stranz oraz starszy specjalista ds. uprawnień budowlanych mgr inż. Magdalena
Glon-Polewska.

Inż. Arkadiusz Maciejewski odebrał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w
specjalności instalacyjnej sanitarnej. Na co dzień pracuje w Zakładzie Sieci Kanalizacyjnej Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy
Fot. Angelika Stranz

Po oficjalnych wystąpieniach przyszła
pora na najbardziej emocjonującą część
uroczystości. „Przyjmuję z dumą nadane mi
uprawnienia budowlane i ślubuję uroczyście nigdy nie zawieść zaufania publicznego,
jakim społeczeństwo ustawą konstytucyjną
obdarzyło mój zawód” – powtarzali chórem wszyscy zgromadzeni na sali. Tekst ślubowania odczytali ci, którzy zdali egzaminy
najlepiej. Następnie wszyscy odebrali dokumenty, które są przepustką do nowego rozdziału w ich karierze zawodowej. Decyzje
o nadaniu uprawnień budowlanych wręczały wspólnie przewodnicząca Okręgowej
Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak oraz
przewodnicząca OKK dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka. Każdemu z osobna gratulowały oraz chętnie pytały o plany zawodowe.
Pytani o wrażenia, młodzi inżynierowie
budownictwa deklarowali zgodnie: to absolutnie wyjątkowy dzień.
- To był dla mnie jeden z najtrudniejszych
egzaminów w życiu, zwłaszcza że zdawany po tak długim czasie od studiów, które
ukończyłem w 1997 r. Przygotowywałem
się solidnie, kilkukrotnie rozwiązując ok.
2500 pytań testowych – mówi Arkadiusz
Maciejewski, który odebrał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności
instalacyjnej sanitarnej. – To dla mnie otwarcie nowego etapu w karierze zawodowej,
ukoronowanie wielu lat praktyki. A dzisiejsza
uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych? Bardzo miły moment. Cieszę się, że nasz wysiłek został w ten
sposób doceniony przez władze Izby.
****
Wiosenna sesja egzaminacyjna na
uprawnienia budowlane odbyła się w dn.
17-23 maja. W egzaminie pisemnym
udział wzięły 172 osoby; do ustnego przystąpiły 192 (w tym te, które powtarzały
egzamin). Tym razem ogólna zdawalność
wyniosła 75,82 proc. i była dużo lepsza
niż w poprzedniej sesji (gdy sumaryczna
zdawalność egzaminów pisemnego i ustnego wyniosła niewiele powyżej 50 proc.).
Kolejne egzaminy na uprawnienia budowlane jesienią.
(PG)
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Zaproszenia na „Dni Budowlanych” w pozostałych 2 obwodach
®

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

®

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPROSZENIE
Obwód Brodnicki
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
4 października 2019 r. (piątek)
o godz. 1730
w Restauracji „Omega”
ul. Wczasowa 1A w Brodnicy

ZAPROSZENIE
Obwód Włocławski
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
11 października 2019 r. (piątek)
o godz. 1800
w Restauracji „Riverside”
ul. Piwna 3 we Włocławku

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

„Projektowanie ochrony odgromowej i instalacji uziemiających w oparciu
o normy krajowe i międzynarodowe, m.in.: PN-EN 62305 oraz PN-HD 60364”
Inicjatorem szkolenia jest Firma RST zajmująca się profesjonalną ochroną odgromową i przed przepięciami.
Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się: dr inż. Mirosław Zielenkiewicz, dr inż. Tomasz Maksimowicz mgr inż. Marek Sekściński.

Szkolenia odbędą się:
• 8 października 2019 r. (wtorek) w Bydgoszczy w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, sala
Eventowa, I piętro, w godz. 10:00-14:00;
• 9 października 2019 r. (środa) w Toruniu, sala konferencyjna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych ul. Piernikarska 6,
I piętro, w godz. 10:00-14:00.
Szkolenie adresowane jest do projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru oraz służb eksploatacji operatorów energetycznych
i dużych zakładów przemysłowych, ale także do działów inwestycji i studentów kierunków elektrotechnicznych.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne.

„Projektowanie i budowa instalacji na gaz płynny (LPG) oraz skroplony gaz ziemny (LNG)”
Inicjatorem szkolenia jest Firma GASPOL S.A. – od 28 lat lider na rynku gazu płynnego (LPG) w Polsce.
Szkolenie poprowadzi mgr inż. Beata Załęska-Klocek - kierownik ds. realizacji inwestycji GASPOL S.A.

Szkolenie odbędzie się 10 października 2019 r. (czwartek) w Bydgoszczy, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, sala Eventowa, I piętro, w godz. 12:00-17:00.
Głównym celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień instalacji zbiornikowych zasilanych gazem płynnym (LPG) wykorzystywanych do
celów grzewczych, a także jako źródło energii w procesach technologicznych.
Każdy uczestnik otrzyma materiały ze szkolenia (w tym wytyczne projektowe).

Serdecznie zapraszamy i 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.

nasze
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