
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50,
  518-310-572 – sekretariat
 501-393-166 – dział członkowski
 502-347-432 – Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
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

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. 793 809 899,  
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. 1400-1600 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 900-1000 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa włącza się 
aktywnie w ogólnopolską akcję „Dzień otwarty inżyniera budownictwa. 
Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu”. W ramach tej inicjatywy, 
zespoły ekspertów – inżynierów budownictwa będą pomagać prywatnym 
inwestorom – zwłaszcza właścicielom domów jednorodzinnych – w spra-
wach związanych z budową i eksploatacją ich obiektów. Wydarzenie od-
będzie się w sobotę, 25 września 2021 r. w Bydgoszczy i Toruniu. O „Dniu 
otwartym inżyniera budownictwa” rozmawiamy z koordynatorem wyda-
rzenia prof. dr. hab. inż. Adamem Podhoreckim.

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu budowlanego za-
wsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa po-
stanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć dobrą radą w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Dzień otwarty inżyniera budownictwa”

„Dzień otwarty inżyniera budownictwa” w regionie kujawsko-pomorskim 
koordynuje prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Porozmawiaj z inżynierem 
budownictwa
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 – Skąd wziął się pomysł na „Dzień 
otwarty inżyniera budownictwa”?

 – Inicjatorami przedsięwzięcia są nasi ko-
ledzy z Mazowieckiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa (MOIIB), którzy wpadli 
na pomysł zorganizowania ogólnopolskiej 
akcji edukacyjnej i doradczej, w ramach któ-
rej eksperci – inżynierowie budownictwa 
będą udzielać porad, zwłaszcza technicznych, 
w związku z rozmaitymi wątpliwościami to-
warzyszącymi inwestorom przystępującym 
do budowy, albo tymi, które pojawiają się 

już w trakcie eksploatacji danego obiektu. 
Propozycja ta spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem przez prezesa Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa, prof. dr. hab. inż. 
Zbigniewa Kledyńskiego, który następnie 
zaprosił wszystkie okręgowe izby do udziału 
w tym planowanym wydarzeniu. Przyjęto, 
że wymieniona akcja odbędzie się w całym 
kraju jednocześnie, w sobotę 25 września 
2021 roku. W regionie kujawsko-pomorskim 
akcja będzie zorganizowana w Bydgoszczy 
i w Toruniu. Jeśli okaże się sukcesem, kolejne 

dokończenie na str. 2.  
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 dokończenie ze str. 1.

edycje będziemy organizować także w po-
zostałych obwodach (Brodnica, Grudziądz, 
Inowrocław, Włocławek), a być może na-
wet w mniejszych miastach powiatowych, 
np. w Sępólnie Krajeńskim, Chełmnie, Go-
lubiu-Dobrzyniu. Wszystko zależy od zain-
teresowania i potrzeb społecznych.

 – Do kogo skierowany będzie 
„Dzień otwarty inżyniera budownic-
twa”?

 – Akcja adresowana jest do szerokiego 
grona potencjalnych zainteresowanych. 
Każdy może przyjść i zapytać o dowolną 
sprawę związaną z budownictwem. Za-
kładamy, że będą to przede wszystkim 
mali inwestorzy, osoby, które chcą np. 
wybudować dom jednorodzinny, ale jesz-
cze nie wiedzą, jak prawidłowo zabrać się 
do realizacji swoich planów. Nasi eksperci 
udzielą im wszechstronnego wsparcia me-
rytorycznego - zarówno w sprawach stricte 
technicznych, jak i w zakresie formalności, 
procedury uzyskiwania wymaganych de-
cyzji administracyjnych (np. pozwoleń na 
budowę). Naszym celem jest uświadomie-
nie potencjalnym inwestorom, na czym 
polega specyfika procesu inwestycyjno-bu-
dowlanego i jak unikać ewentualnych błę-
dów i pułapek związanych z tym procesem.
W zespole eksperckim znajdą się fa-

chowcy z wszystkich specjalności two-
rzących szeroko pojęte budownictwo, 
by możliwie profesjonalnie odpowiadać 
na wszelkie możliwe pytania związane 
z konstrukcją, architekturą, instalacjami 
elektrycznymi, sanitarnymi, materiałami 
budowlanymi, a także budownictwem 
energooszczędnym i niskoemisyjnym. 
Doradzimy również w zakresie rozwią-
zywania różnych problemów technicz-
nych związanych z eksploatacją obiektu 
budowlanego, takich jak np. destrukcje, 
obniżona użytkowalność, spękania kon-
strukcji, zawilgocenia, mało sprawna 
wentylacja, nieefektywny system ogrze-
wania, zagrzybienia, nierównomierne 
osiadanie budynku itp. Jeśli pojawią się 
jakieś sprawy z pogranicza budownictwa 
– np. bardziej skomplikowane problemy 
prawne związane z budową czy eksplo-
atacją obiektu, również nie będziemy 
uchylać się od efektywnej porady. Wyja-
śnimy, w jakim kierunku należy zmierzać, 
by prawidłowo rozwiązać daną sprawę, 
jaką dokumentację trzeba zgromadzić, 

do jakiej instytucji czy osoby warto się 
zwrócić. Gwarantujemy, że każdy, kto 
przyjdzie do nas ze swoim problemem, 
nie odejdzie bez rzetelnej odpowiedzi, 
porady. Zależy nam na tym, by zapre-
zentować się społeczności jako środo-
wisko profesjonalistów, wiarygodnych 
i gotowych do pomocy. 

 – Kim są eksperci, którzy będą 
udzielać porad? 

 – Dobierając grono ekspertów, szuka-
liśmy najlepszych fachowców w swoich 
dziedzinach, którzy będą służyć naszym 
gościom obiektywną wiedzą, umiejętno-
ściami i doświadczeniem zawodowym, 
a ponadto mają szerokie horyzonty, nie 
zamykają się wyłącznie w obrębie swojej 
specjalizacji. Jak wspomniałem, obok za-
gadnień typowo technicznych będziemy 
omawiać także różne kwestie formalne, 
związane np. z organizacją procesu inwe-
stycyjno-budowlanego. W związku z tym 
w naszym gronie znajdą się osoby z do-
świadczeniem w pracy w urzędach, zorien-
towane w procedurze wydawania decyzji 
o udzieleniu pozwolenia na budowę, nad-
zorowania robót budowlanych itd. Ma to 
duże znaczenie, zwłaszcza wobec częstych 
zmian legislacyjnych w zakresie Prawa bu-
dowlanego i ostatniej dużej nowelizacji tej 
ustawy oraz regulacji pokrewnych.
Ponadto podjęliśmy współpracę z Ku-

jawsko-Pomorskim Wojewódzkim In-
spektorem Nadzoru Budowlanego oraz 
Powiatowymi Inspektorami Nadzoru 
Budowlanego w Bydgoszczy i Toruniu. 
Liczymy na obecność przedstawicieli 
nadzoru budowlanego, którzy będą nas 
merytorycznie wspierać, zwłaszcza w za-
kresie swoich kompetencji. 
W rezultacie udało się stworzyć kom-

pletny, interdyscyplinarny zespół eks-
percki, dobrze przygotowany pod wzglę-
dem merytorycznym do odpowiedzi 
na pytania związane z budownictwem. 
Eksperci będą udzielać porad w trak-
cie indywidualnych rozmów, w formule 
„stolikowej”. Przed wydarzeniem eksper-
ci przejdą szkolenie z tzw. kompetencji 
miękkich, w zakresie efektywnej komuni-
kacji. Należy bowiem założyć, że oprócz 
zagadnień neutralnych mogą pojawić się 
kwestie trudniejsze, którym towarzyszyć 
mogą emocje ze strony naszych gości. 
Kluczowe w takich sytuacjach jest to, 

żeby dotrzeć do meritum danego pro-
blemu, następnie przedstawić rzetelną 
ocenę, poradę w zgodzie z faktami i fa-
chową wiedzą. 

 – W jaki sposób zamierzacie dotrzeć 
do potencjalnych odbiorców akcji?
Postaramy się zaangażować regionalne 

media, by skutecznie wypromować na-
szą inicjatywę. Ponadto wykorzystamy 
media społecznościowe, rozkleimy pla-
katy. Chciałbym, żeby wokół akcji było 
dużo „szumu”, żeby informacje o niej do-
tarły do jak największej liczby osób. Idea 
„Dnia otwartego…” polega w końcu na 
tym, żeby utrwalić w społecznej świado-
mości wizerunek inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego. Czę-
sto narzekamy na to, że jako inżyniero-
wie budownictwa nie cieszymy się wy-
starczającym autorytetem, ale to my 
sami musimy wypracować sobie odpo-
wiednio wysoką pozycję społeczną. Da 
się to zrobić wyłącznie poprzez profesjo-
nalną postawę i wysokie kompetencje 
zawodowe. „Dzień otwarty inżyniera 
budownictwa” będzie okazją, by zapre-
zentować środowisko inżynierów bu-
downictwa jako grono znakomitych fa-
chowców, od których zależy jakość 
procesu inwestycyjno-budowlanego, od 
których zależy bezpieczeństwo konstruk-
cji obiektów budowlanych, czyli bezpie-
czeństwo ludzi przebywających w tych 
obiektach i w pobliżu tych obiektów.     

Rozmawiał Piotr Gajdowski

Akcja Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa „Dzień otwarty inżyniera 
budownictwa. Budowa, eksplo-
atacja, remont twojego obiektu” 
odbędzie się w dn. 25.09.2021 r. 
(sobota) w Bydgoszczy i Toruniu. 
Więcej informacji w kolejnym wy-
daniu „Naszych Aktualności”.
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Z budownictwem związany przez blisko 
50 lat. Karierę zawodową w branży bu-
dowlanej rozpoczął w 1972 r. Absolwent 
Policealnego Studium Zawodowego w Po-
znaniu na kierunku budownictwo ogólne. 
W 1982 r. ukończył studia na Akademii 
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. W la-
tach 1972-1997 był zatrudniony w Przed-
siębiorstwie Budownictwa Rolniczego we 
Włocławku, gdzie pracował m.in. jako kie-
rownik betoniarni oraz szef kontroli jako-
ści w budownictwie. Od 1997 r. do 2009 r. 
pracował w firmie Henkel Polska jako do-
radca techniczny – specjalista w zakresie 
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. 
Od 2009 r. był dyrektorem oddziału SIG 
Sp. z o.o., międzynarodowego dystrybu-
tora materiałów i systemów budowlanych. 
Równolegle z pracą etatową prowadził 

własną działalność gospodarczą. W la-
tach 1992-2006 posiadał firmę budow-
laną działającą w obszarze wykonawstwa, 
specjalizującą się w zakresie ociepleń. Od 
2012 r. prowadził firmę w zakresie pro-
jektowania i nadzoru w branży sanitarnej. 
W 2016 r. przeszedł na emeryturę, jednak 
pozostał czynny zawodowo w ramach 
własnej działalności gospodarczej.
Inż. Jacek Sieradzki był aktywnym i zasłu-

żonym działaczem Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
od 2001 r. W ostatnich latach sprawował 
funkcję członka Okręgowej Rady KUP OIIB. 
W Zmarłym żegnamy serdecznego Kolegę, 

który zawsze służył nam swoją radą i do-
świadczeniem. Rodzinie oraz bliskim składa-
my wyrazy szczerego współczucia    

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dn. 25.04.2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie zmarł nasz drogi 
Kolega inż. Jacek Sieradzki, członek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

Jacek Sieradzki (1950-2021)

Inż. Jacek Sieradzki Fot. nadesłane

Karierę zawodową rozpoczął w 1973 r. Pra-
cował jako projektant w Biurze Projektów 
„Prosynchem” z Gliwic na budowie Zakładów 
Azotowych we Włocławku (1973 r. -1983 r.). 

W 1976 r. został inżynierem budowy w fir-
mie Elektromontaż Łódź. Następnie praco-
wał na stanowiskach: starszego inżyniera 
budowy, kierownika robót i kierownika gru-
py robót w firmie Elektromontaż Bydgoszcz. 
W 1985 r. wyjechał do Iraku, gdzie z ramienia 
firmy Mostostal uczestniczył w budowie sta-
cji uzdatniania wody. Po powrocie do Polski 
na nowo podjął pracę w Elektromontażu 
Bydgoszcz. Niedługo później założył własną 
firmę Zakład Elektryczny „Tomel”. W ramach 
własnej działalności zajmował się zarówno 
projektowaniem instalacji elektrycznych, jak 
i wykonawstwem. W tym czasie zaangażo-
wany był m.in. w budowę centrum handlo-
wego Złote Tarasy w Warszawie, centrum 
handlowego Arkadia w Warszawie czy 
Wytwórni Kwasu Tereftalowego (PTA) na 
terenie PKN Orlen przyległym do Zakładów 
Azotowych Anwil SA we Włocławku.

Oprócz intensywnej pracy zawodowej 
inż. Tomasz Kasperkiewicz był mocno za-

angażowany w działalność społeczną. Za 
swoją działalność w Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 
został wyróżniony Srebrną (2008) i Zło-
tą (2013) Odznaką Honorową PIIB. Przez 
wiele lat uczestniczył w pracach Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, będąc egzaminato-
rem na uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjnej w zakresie instalacji elek-
trycznych. Od początku istnienia Izby pełnił 
rolę delegata na Okręgowy Zjazd Sprawoz-
dawczy KUP OIIB. Przez cztery kadencje był 
delegatem na Krajowy Zjazd PIIB. 
Inż. Tomasz Kasperkiewicz był też aktyw-

nym działaczem Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich we Włocławku. Przez wiele lat 
sprawował funkcję członka zarządu oddzia-
łu SEP we Włocławku (w latach 2000-2002 
p.o. prezesa oddziału) oraz członka Komisji 
Kwalifikacyjnej nr 358 przy SEP. 
Rodzinie oraz bliskim Zmarłego składamy 

szczere kondolencje.   

Z żalem informujemy, że w dn. 1 maja 2021 r. zmarł nasz zasłużony Kolega inż. Tomasz Kasperkiewicz (1949-
2021), wieloletni członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, egzaminator na uprawnienia budowlane w spe-
cjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, delegat na 
Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB przez wszystkie kadencje. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką 
Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Medalem X-lecia KUP OIIB.

Tomasz Kasperkiewicz (1949-2021)

Inż. Tomasz Kasperkiewicz
Fot. Archiwum KUP OIIB
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II REGIONALNE
FORUM INŻYNIERSKIE

„Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, 
utrzymania budynków i rola inżynierów budownictwa w tym procesie”

Tor uń, Hotel  Bulwar, 0 3 - 0 4 . 0 9 . 2 0 2 1  r.  
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