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Szanse dla budownictwa
„Szanse dla budownictwa” to hasło III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa, jakie odbyło się w ramach Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa. Współorganizowana przez KUP OIIB (jako głównego organizatora), samorząd województwa oraz Wydział Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy konferencja poświęcona była
aktualnym szansom i wyzwaniom dla tej branży gospodarki.

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 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

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podziękował KUP OIIB za wsparcie akcji
pomocowej po ubiegłorocznej nawałnicy
Fot. Archiwum KUP OIIB
W wydarzeniach organizowanych co dwa
lata uczestniczą czołowi specjaliści z regionu i całego kraju, a także przedstawiciele
administracji centralnej. Ideą Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa jest
wprowadzenie uczestników w rozległą problematykę szeroko pojętego budownictwa
– zagadnienia rozpatrywane są na tle ogólnych procesów europejskich i krajowych,
ale z perspektywy naszego województwa.
Forum, w intencji organizatorów, jest też
formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa. Pozwala
na szerokie spojrzenie z innego punktu widzenia na konkretne zagadnienia, z którymi
stykają się oni bezpośrednio w codziennej
pracy zawodowej.
Wśród tematów tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa zna-

lazły się m.in. możliwości rozwoju polskiego budownictwa, aktualna problematyka
prawna wobec praktyki realizacji inwestycji
budowlanych, wpływ polityki klimatycznej
na inwestycje budowlane w Polsce oraz
rozmaite zagadnienia szczegółowe, np. problematyka przygotowania i realizacji dróg
publicznych na przykładzie odcinka drogi S5
w województwie kujawsko-pomorskim.
III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa otworzył wiceprzewodniczący KUP
OIIB oraz przewodniczący Komitetu Programowego Forum prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki, który powitał oficjalnych gości
wydarzenia. Do Auditorium Novum UTP
przybyli m.in.: prezes Głównego Urzędu
Nadzoru Budowlanego Norbert Książek,
wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, były minister środowiska Marcin
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

Przewodnicząca KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak otworzyła III KujawskoFot. Archiwum KUP OIIB
-Pomorskie Forum Budownictwa
Korolec, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
Andrzej Potoczek, Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Zbigniew Sulik wraz z gronem
inspektorów powiatowych, Pomorski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Grzegorz Stosik, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgoszczy Zbigniew
Studziński, przewodniczący Zachodniopomorskiej OIIB Jan Bobkiewicz, prezes
Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa
Józef Gramza, dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP dr hab. inż. Jan Kempa, prof. UTP.
Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki zarysował w swoim wystąpieniu aktualną
sytuację branży budowlanej, zaznaczając,
że budownictwo jest gałęzią szczególnie
podatną na wahania gospodarki i zachowania konsumentów. Wskazał na znaczny
wzrost liczby realizacji wielu infrastrukturalnych inwestycji, zwłaszcza drogowych,
oraz rosnące koszty robocizny i materiałów budowlanych, a także brak odpowiednio wykwalifikowanych robotników.
To wszystko sprawia, że sytuacja na rynku
jest dynamiczna i skomplikowana.
W ideę Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa, w ramach którego odbyło się
bydgoskie wydarzenie, wprowadziła słuchaczy przewodnicząca KUP OIIB mgr inż.

Renata Staszak. - Europejska Rada Inżynierów Budownictwa podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa. Głównym celem
tej proklamacji jest zwrócenie uwagi społecznej na podstawową rolę inżynierów
budownictwa w zakresie postępu w standardach życia ludzkiego oraz podnoszenie
prestiżu w społeczeństwach krajów europejskich – mówiła mgr inż. Renata Staszak.
– Dzisiejsze forum poprowadzą wybitni
znawcy sztuki budowlanej. - Głównym organizatorem dzisiejszego Forum jest KUP
OIIB – samorząd zawodowy, który ciągle
oczekuje na swój wielki czas. Warunkiem
przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest posiadanie wiedzy na poziomie spełniającym
kryteria zawodu zaufania publicznego.
Poza działalnością technologiczną inżynierowie budownictwa są zobowiązani do
szacowania skutków społecznych swoich
decyzji. Aby spełniać ten warunek, powinni posiadać także wiedzę w dziedzinie
nauk ekonomicznych i społecznych. Mam
nadzieję, że tematy Forum podniosą poziom kwalifikacji słuchaczy, zwłaszcza że
poprowadzą je jako moderatorzy wybitni
znawcy sztuki budowlanej.
Specjalne podziękowania dla KUP OIIB
skierował w swym wystąpieniu wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Przypomniał on akcję pomocy po

ubiegłorocznej nawałnicy, która w sierpniu pozbawiła dachu nad głową ponad 5
tys. rodzin i uszkodziła 10 tys. budynków.
W akcji aktywny udział brali członkowie
KUP OIIB z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego prof. dr. hab. inż. Adama
Podhoreckiego.
- To, co zrobili wtedy, w tak krótkim czasie
inspektorzy nadzoru budowlanego, przy
wydatnej pomocy państwa samorządu,
to prawdziwy majstersztyk. Zmieniliśmy
wtedy prawo, by błyskawicznie wypłacać
zapomogi dla poszkodowanych, ale nie
udałoby się to tak szybko bez prawidłowo
zdiagnozowanej sytuacji – mówił wojewoda. – Dlatego poprosiliśmy o pomoc KUP
OIIB i spotkaliśmy się z jej strony z bezinteresowną pomocą. Członkowie Izby pojawiali się na spotkaniach z mieszkańcami,
diagnozowali trudne przypadki, opracowywali raporty techniczne ze wskazówkami, co należy dalej robić, reagowali
na każdą prośbę samorządów lokalnych.
Chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować, To, co zrobiliście, było wielkim
poświęceniem, bez tego wsparcia nie moglibyśmy dalej działać. Przekonałem się, że
można na państwa liczyć i chciałbym, aby
państwo wiedzieli, że na nas też można
liczyć – deklarował Mikołaj Bogdanowicz.
Wojewoda przekazał na ręce prof. dr.
hab. inż. Adama Podhoreckiego specjalną
statuetkę przedstawiają „tańczącą parę” –
Kujawy i Pomorze, symbol jedności województwa. Podziękowania i dyplomy
otrzymali też najbardziej zaangażowani
w akcję pomocy członkowie KUP OIIB:
mgr inż. Wiesław Gałka, dr inż. Tomasz Janiak, dr inż. Magdalena Nakielska, dr inż.
Justyna Sobczak-Piąstka, mgr inż. Magdalena Sosnowska, mgr inż. Renata Staszak,
mgr inż. Angelika Stranz.
–– Dziękuję za to uznanie panu wojewodzie – mówił prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki.
–– Razem możemy naprawdę wiele
zrobić. Bez współpracy wszystkich służb,
instytucji państwowych i samorządów to
by się nie udało – podsumował wojewoda
Bogdanowicz.
List marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego
odczytał Andrzej Potoczek, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Wydziału Planowania Strategicznego
i Przestrzennego. Marszałek pisał w nim
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między innymi: „Współczesny rozwój gospodarczy naszego kraju i regionu nierozerwalnie wiąże się z rozwojem inwestycji
budowlanych, w tym rozbudową miast,
osiedli, budową obiektów przemysłowych,
handlowych, rekreacyjnych, a także sieci
komunikacyjnej. Eksperci branży budowlanej coraz częściej stają przed wyzwaniami wymagającymi stosowania nowych
rozwiązań i technologii. Wiele kwestii wymaga poszerzania swojej wiedzy dotyczącej nowoczesnych materiałów, sposobu
działania, rozwiązań w związku z realizowanymi przez państwa zadaniami. Dlatego życzę uczestnikom III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa twórczej
wymiany myśli i żywię nadzieję, że będzie
ono źródłem inspiracji”.
Po wystąpieniach gości rozpoczęła się
część merytoryczna III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa. Pierwszą
sesję pt. „Aktualne wyzwania dla inwestycji budowlanych w Polsce” moderował Olgierd Dziekoński – architekt z wykształcenia, były podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wreszcie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.
–– Sam czuję się przede wszystkim inżynierem, ten punkt widzenia rozmaitych
spraw i procesów jest mi najbliższy – deklarował na wstępie Olgierd Dziekoński. –
Jestem świadomy, że wiążą się z tym także
ograniczenia perspektywy. Inżynierowie
działają w systemie prawa, które wskazuje
nam, co jest ważne, co jest dopuszczalne,
choć bywa odczuwany jako ograniczenie
i jako wymówka. Wierni musimy być sztuce budowlanej, która jest istotą funkcjonowania inżyniera budownictwa i stanowi
podstawę statusu zawodu zaufania publicznego. Często, gdy coś pójdzie nie tak,
mówimy: wszystko zrobiliśmy zgodnie
z przepisami. Nie możemy szukać takich
usprawiedliwień dla swoich błędów zawodowych. Pamiętajmy, że to, co robimy,
będzie służyło bardzo długo i będzie też
obrazem naszej skuteczności, choć i niekiedy, niestety naszych słabości – mówił
Olgierd Dziekoński.
Wieloletnim doświadczeniem podzielił
się ze słuchaczami nowo mianowany (w
marcu) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Norbert Książek – z wykształcenia technik budownictwa ogólnego,

Panel dyskusyjny z udziałem ministra Olgierda Dziekońskiego, Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego Norberta Książka, ministra Marcina
Korolca i prof. Adama Podhoreckiego
Fot. Archiwum KUP OIIB
absolwent Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego, od kilkunastu lat
zatrudniony w GUNB, gdzie pełnił funkcje zastępcy dyrektora oraz dyrektora
Departamentu Orzecznictwa Nadzoru
Budowlanego, a także dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej. Norbert Książek
przybliżył aktualną problematykę prawną
wobec praktyki realizacji inwestycji budowlanych.
O polityce klimatycznej w kontekście
inwestycji budowlanych w Polsce opowiadał były minister środowiska Marcin
Korolec, obecnie prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, o których
w swoim wystąpieniu chętnie wspominał,
co wywołało żywiołową dyskusję z publicznością.
Druga sesja tematyczna, której moderatorem był prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, poświęcona była zagadnieniom lokalnym i szczegółowym. Poruszane
kwestie dotyczyły zwłaszcza „możliwości
realizacji inwestycji budowlanych, zwłaszcza w województwie kujawsko-pomorskim”. Prezes zarządu Centrum Badań
i Analiz Rynku ASM Małgorzata Walczak-Gomuła opowiadała o możliwościach
rozwoju polskiego budownictwa oraz polityce energooszczędności. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania

Przestrzennego i Regionalnego z siedzibą
we Włocławku wygłosił referat pt. „Przygotowanie (uruchamianie) terenów pod
inwestycje w regionie kujawsko-pomorskim: uwarunkowania formalno-prawne
(problemy, zagrożenia), dokumenty planistyczne w kontekście terenów pozyskiwanych przez samorządy, konsultacje społeczne). Z kolei kierownik Oddziału
Odszkodowań w Wydziale Infrastruktury
i Rolnictwa
Urzędu
Wojewódzkiego
w Bydgoszczy przybliżył problematykę
przygotowania i realizacji dróg publicznych na przykładzie realizowanej drogi S5
w województwie kujawsko-pomorskim.
Po wystąpieniach wszystkich prelegentów odbyła się dyskusja w gronie ekspertów oraz z udziałem publiczności – wielu
uczestników zadawało autorom wystąpień bardzo wnikliwe pytania oparte na
ich wiedzy i osobistym doświadczeniu.
Dzięki przemyślanemu programowi, doborowi znamienitych gości oraz zaangażowaniu słuchaczy III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa było równie
udane, jak jego dwie poprzednie edycje.
Kolejne Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa już za dwa lata.
PIOTR GAJDOWSKI
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Sukces na Olimpiadzie Wiedzy Technicznej
Odbył się finał 44. Olimpiady Wiedzy Technicznej organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Do finału zakwalifikowało się dziewięciu uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego. Finaliści mają zagwarantowany wstęp na większość uczelni bez egzaminów.
Rozgrywana od 1974 r. Olimpiada
Wiedzy Technicznej jest jednym z największych przedsięwzięć NOT popularyzujących nauki ścisłe i wiedzę techniczną wśród młodzieży szkolnej. OWT
jest olimpiadą trójstopniową. Pierwszy stopień to zawody szkolne. Kolejny stopień to zawody okręgowe, które
w województwie kujawsko-pomorskim
organizowane są przez Bydgoską Radę
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT przy wsparciu finansowym Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i współpracy

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Przewodniczącym Kujawsko-Pomorskiego Komitetu
Okręgowego OWT jest mgr inż. Andrzej
Myśliwiec, przewodniczący Bydgoskiej
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, a funkcję sekretarza
sprawuje mgr inż. Zofia Miszewska.
- Do zawodów III stopnia ze szkół województwa kujawsko-pomorskiego zakwalifikowało się 9 uczniów. Największy
sukces osiągnął Maciej Procyk z Zespołu
Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu, zajmując pierwsze miejsce

w grupie budowlano-mechanicznej.
Procyk zdobył aż 98 punktów na 100
możliwych do uzyskania – informuje
mgr inż. Zofia Miszewska, sekretarz Kujawsko-Pomorskiego Komitetu Okręgowego OWT. - Tytuł laureata uzyskał również Maciej Chlebny z Publicznego
Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku, który zajął szóste miejsce. Pozostali uczestnicy otrzymali tytuł finalisty.
Laureaci i finaliści OWT są przyjmowani
na większość wyższych uczelni z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego.
(opr. PG)

Wybory po wyborach
23 kwietnia odbyło się pierwsze po Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym posiedzenie Okręgowej Rady KUP OIIB – w nowym składzie. W czasie obrad podjęto m.in. uchwałę w sprawie ukonstytuowania się Okręgowej Rady i wybrano Prezydium Okręgowej Rady.
Tydzień po XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym po raz pierwszy
spotkali się nowo wybrani członkowie Okręgowej Rady. Najważniejszymi
punktami posiedzenia były głosowania
nad uchwałami kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania władz Izby: ukonstytuowanie się Okręgowej Rady, wybór
członków Prezydium, ustalenie terminarza posiedzeń OR KUP OIIB na ten rok
oraz informacje przewodniczących organów o ukonstytuowaniu się.
Prezydium ukonstytuowało się w następującym składzie: przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż.
Renata Staszak, pierwszy zastępca
przewodniczącego – prof. dr hab. inż.
Adam Podhorecki, zastępca z obwodu
toruńskiego – mgr inż. Paweł Piotrowiak, zastępca z obwodu włocławskiego
– mgr inż. Wojciech Bromirski, zastępca
z obwodu inowrocławskiego – mgr inż.
Włodzimierz Miklas, zastępca z obwo-

du grudziądzkiego – mgr inż. Dariusz
Morczyński, sekretarz Okręgowej Rady
– mgr inż. Kazimierz Chojnacki, skarbnik
– mgr inż. Jacek Kołodziej.
Na swoich posiedzeniach ukonstytuowały się także inne organy KUP OIIB.
Przewodnicząca Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka przedstawiła sprawozdanie
z inauguracyjnego posiedzenia OKK:
zastępcą przewodniczącego został mgr
inż. Wojciech Klatecki, sekretarzem –
inż. Paweł Gonczerzewicz. Kwietniowe
posiedzenie wypadło przed pierwszymi
spotkaniami członków pozostałych organów, więc stosownych informacji nie
udzielono: zarówno Okręgowy Sąd Dyscyplinarny pod przewodnictwem mgr.
inż. Błażeja Janiszewskiego, jak i Okręgowa Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem mgr. inż. Andrzeja Myśliwca
zebrały się po raz pierwszy 7 maja.

Na posiedzeniu podjęto też ważną
uchwałę w sprawie powierzenia zakresu obowiązków i zadań dla zastępców
przewodniczącego KUP OIIB na kadencję
w latach 2018-2022.
Przedstawiono również propozycje
składów osobowych zespołów problemowych KUP OIIB: 1. ds. ekonomicznych, 2. ds. ustawicznego doskonalenia
zawodowego, 3. ds. prawno-regulaminowych, 4. ds. pomocy koleżeńskiej,
ochrony interesów zawodowych członków KUP OIIB i opinii w sprawach
indywidualnych, 5. ds. współpracy
z uczelniami i Kujawsko-Pomorską Izbą
Architektów, 6. rady programowej informatora „Aktualności”, 7 ds. współpracy
z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi.
Informacje na temat składów osobowych organów oraz zespołów problemowych obecnej kadencji dostępne są na
stronie internetowej KUP OIIB.
( PG)
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