
Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa NR 2/2014

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
Wojewoda Kujawsko-Pomorski 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

zapraszają na

ORGANIZATORZY: PATRONI MEDIALNI:

które odbędzie się 7 marca 2014 r. o godz. 10.00
w Auditorium Novum  

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy,  
przy ul. Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Biurze Izby:  
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl

KUJAWSKO-POMORSKIE  
FORUM BUDOWNICTWA



To tylko niektóre ze spraw omawia-
nych podczas styczniowego Prezydium. 
Ciekawe były jednak również refleksje 
przewodniczącego Rady, prof. Adama 
Podhoreckiego z ostatniego posiedze-
nia Rady Krajowej, podczas którego 
np. wiele dyskutowano o możliwościach 
poprawy wizerunku PIIB w mediach 
i w odbiorze publicznym. Główny kłopot 
polega na tym, że nie tylko nie mamy 
odpowiedniego dla naszych potrzeb 
lobby w parlamencie i nie „sprzedajemy 
się” atrakcyjnie w mediach, ale mamy 
generalny problem z atrakcyjnym ar-
tykułowaniem naszych potrzeb, z mó-
wieniem o szczegółach technicznych 
inwestycji budowlanych w sposób przy-
stępny, łatwy do zrozumienia przez oso-
by nie związane z naszym środowiskiem. 
Rada Krajowa omawiała też m.in. 

kwestie związane z egzaminami na 
uprawnienia budowlane. Wyniki sesji 

egzaminacyjnych w niektórych izbach 
okręgowych są niesłychanie wzorcowe, 
izby zupełnie nie mają problemów z we-
ryfikacją praktyk zawodowych kandy-
datów i tylko nie bardzo wiadomo, jak 
to się ma do rzeczywistości. Prawda jest 
bowiem taka, że nasza Izba, która prze-
prowadza weryfikacje bardzo solidnie, 
równie solidnie przygotowuje pytania 
egzaminacyjne, ma wyniki mniej wzor-
cowe, bo zdawalność u nas nigdy nie jest 
stuprocentowa, ani nie sięga 90 procent, 
ale zdają kandydaci rzeczywiście dobrze 
przygotowani do zawodu. Członkowie 
Prezydium KUP OIIB zauważyli przy 
tej okazji, że Krajowa komisja kwalifi-
kacyjna jakby coraz łatwiej przechodzi 
do porządku dziennego nad wieloma 
niedoskonałościami postępowań egza-
minacyjnych, zdarzających się w izbach 
okręgowych. Czyżby projekt ustawy de-
regulacyjnej stworzył nowy klimat?

Jednym z punktów posiedzenia Pre-
zydium była informacja o zebraniach 
przedzjazdowych, podczas których wy-
bierano delegatów na tegoroczny zjazd 
naszej Izby. Statystykę zebraniową po-
dajemy w oddzielnym tekście. W marcu 
odbędą się spotkania z nowo wybrany-
mi delegatami i będzie czas na omówie-
nie m.in. zagadnień, jakie warto byłoby 
omówić na zjeździe, o ewentualnych 
wnioskach pod adresem władz krajo-
wych itd. Terminarz spotkań zostanie 
podany pod koniec lutego.
W przeglądzie spraw bieżących nie 

zabrakło kwestii doskonalenia zawo-
dowego. Inicjatywa szefa Zespołu ds. 
Doskonalenia Zawodowego, wiceprze-
wodniczącego Rady, Pawła Piotrowiaka, 
aby zagadnienia techniczne, omawiane 
na szkoleniach, poprzedzać wizytami 
na ciekawych budowach, na razie nie 
spotkała się ze zrozumieniem kierow-

1. Najważniejsze inwestycje strategiczne dla województwa kujawsko-pomorskiego planowane do 
realizacji w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, wynikające z Planu Modernizacji 
2020+ i Kontraktu Terytorialnego

2. Możliwości wspierania przedsiębiorców (zwłaszcza sektora MŚP) w województwie kujawsko-po-
morskim, w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020

3. Możliwości wspierania przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020

4. Przykłady tzw. dobrych praktyk odnoszących się do zrealizowanych w ostatnich latach inwestycji 
budowlanych w regionie kujawsko-pomorskim

5. Ruch budowlany w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2013, plany na lata 2014-
2020. Planowane ułatwienia w procedurze inwestycyjnej, w tym w pozwoleniach na budowę

6. Wspieranie innowacyjnych i bezpiecznych technologii w budownictwie

7. Znaczenie samorządu gospodarczego w procesie inwestycyjno-budowlanym 
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27 stycznia br. Prezydium z satysfakcją przyjęło informację o dobrze zrealizowanym budżecie Izby.  
Wpływy przekroczyły wielkość planowaną o 2 proc. Wydatki były niższe od planowanych o 15 proc. 
Zakończyły się zebrania przedzjazdowe, na których wybrano 113 delegatów, a więc o 30 mniej niż 
przed czterema laty. Dokumenty na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Izby są przygotowywane 
zgodnie z planem. Znajdą się w drukarni już 24 lutego br.

Delegaci wybrani, dokumenty na zjazd wkrótce
Prezydium Rady KUP OIIB

PROGRAM FORUM:



nictw budów, trudno więc było wyty-
pować inwestycje do wizytowania przez 
uczestników szkoleń. Zespół jednak nie 
rezygnuje ze swego pomysłu, bo choć 
alternatywą mógłby być tzw. e-learning, 
to jednak i na tę formę doskonalenia za-
wodowego nie ma zbyt wielu chętnych. 
Punkt dotyczący przygotowań do zjaz-

du należał do sekretarza Rady, Kazimie-
rza Chojnackiego, który poinformował 
zebranych o tempie przygotowań po-
szczególnych dokumentów zjazdowych 
i o ostatecznym terminie złożenia doku-
mentów zjazdowych do druku – 24 lute-
go br. Członkowie Prezydium otrzymali 
już projekty porządku obrad i regulami-
nu zjazdu, co stało się okazją do krótkiej 
i treściwej dyskusji o tym, czy w wy-
borach władz liczą się głosy oddane na 
danego kandydata, czy też głosy ważne 
i jak ma być większość zapewniająca wy-
bór, a także który moment jest dla wybo-
ru decydujący: głosowania czy podjęcia 
uchwały o jego wynikach, przedstawianej 
zjazdowi przez Komisję Skrutacyjną. Do 
rozważenia pozostała też kwestia elektro-
nicznej formy glosowań, bo okazało się, 
że w naszym kraju marnie jest z firmami, 
zapewniającymi bezawaryjny przebieg 
takich głosowań. Przekonano się o tym 
podczas ostatnich zjazdów krajowych.
Na koniec jedna z miłych informa-

cji dla naszej Izby. Bydgoska Wyższa 
Szkoła Gospodarki, za pośrednictwem 

dyrektora Instytutu Architektury, Bu-
downictwa i Gospodarki Przestrzennej 
zwróciła się do nas z propozycją pod-
pisania porozumienia o współpracy. 
Jeśli uda się pomyślnie wypracować to 
porozumienie, WSG będzie już czwar-
tą uczelnią z wydziałami technicznymi, 
współpracującą z KUP OIIB. 

P.S. Po posiedzeniu Prezydium spo-
tkało się z członkami zespołu organi-
zacyjnego I. Kujawsko-Pomorskiego 
Forum Budownictwa. Forum zyskało 
przychylność niektórych konwentów 

samorządowych, które chcemy namó-
wić na uwzględnianie w przetargach na 
inwestycje budowlane nie tylko kryte-
rium ceny, ale również możliwości za-
pewnienia przez oferentów ponadstan-
dardowych warunków bezpieczeństwa 
na budowach. Oferenci byliby wtedy 
dodatkowo oceniani przez Państwową 
Inspekcję Pracy na okoliczność gwaran-
cji takiego bezpieczeństwa. 
Gazeta Wyborcza zgodziła się na obję-

cie patronatu medialnego nad forum. 
Trwają rozmowy z lokalną telewizją.  

TADEUSZ KOZŁOWSKI

NR 2/2014

 dokończenie ze str. 2.

Członkowie Prezydium omawiali m.in. projekty dokumentów zjaz-
dowych Fot. T. Kozłowski

dokończenie na str. 4.  

22 stycznia br. zakończyły się w obwodach zebrania przedzjazdowe członków Izby. Miały ułatwić pre-
zentację ważnych problemów środowiskowych, o których warto będzie mówić podczas obrad XIII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego KUP OIIB. Przede wszystkim jednak służyły wyborom delegatów na zjazd. 

Nowych delegatów - 22

Wieloletnia praktyka przedzjazdowa 
pokazała, że na zebrania w obwodach 
wystarczają czasem niewielkie salki, bo 
frekwencja członków zaproszonych na 
zebrania rzadko przekracza 10%. 
W tym roku, zaproszono łącznie 5702 

członków, dla których zorganizowano 
łącznie 14 zebrań, zwykle dzielonych 
na zgromadzenia inżynierów o specjal-
ności budowlano-konstrukcyjnej i zgro-
madzenia przedstawicieli pozostałych 
specjalności. Cel takiego podziału jest 

jasny. Chodzi o to, by w trakcie zjaz-
du w obradach uczestniczyli reprezen-
tanci możliwie wszystkich specjalności, 
a wiadomo że reprezentacja specjal-
ności budowlano-konstrukcyjnej jest 
najliczniejsza. Stąd w największym śro-
dowisku – bydgoskim – odbyło się aż 
pięć zebrań, dwa dla inżynierów bu-
dowlano-konstrukcyjnych, a trzy dla 
reszty. W Toruniu, Grudziądzu, Inowro-
cławiu i Włocławku organizowano po 
dwa zebrania z podobnym podziałem 

na specjalności. W Brodnicy, obwodzie 
najmniej licznym, wystarczyło jedno 
zebranie. 
Wszędzie frekwencja była niska, przy 

czym najmniejszą – 3,52% – odnoto-
wano na jednym z zebrań przedsta-
wicieli branż drogowych, mostowych 
i instalacyjnych w Bydgoszczy. Naj-
wyższą frekwencję – 13,8% – udało 
się zapewnić w Grudziądzu podczas 
zebrania przedstawicieli branży ogól-
nobudowlanej. Średnia frekwencja 
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 dokończenie ze str. 3.

Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, fax 366 70 59.,
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 Informacyjne Izby:
 

86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20, 
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288  44
 

88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48, 
tel./fax (52) 357 46 66
 

87-100 Toruń, ul. Szeroka 34,
tel. (56) 622 19 17, tel./fax 622 72 81
 

87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50

Punkt konsultacyjny Izby:
 

87-300 Brodnica, ul. Ogrodowa 12, 
tel. (56) 49 410 90

Dyżury członków władz:
Przewodniczący Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Zastępca Przewodniczącego Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– środa, godz. 1500-1600

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
– wtorek, godz. 1500-1700

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1600

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– środa, godz. 1400-1600

Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600

Skarbnik Rady
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700

W siedzibie Izby i w punktach informacyjnych 
dostępne są do wglądu materiały dotyczące 
umów FIDIC oraz zeszyty „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych” 
wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 
W biurze Izby można korzystać z komputerowego 
Serwisu Budowlanego oraz norm budowlanych.

WŁADZE   KONTAKTY z wszystkich zebrań wyniosła 5,65%.
– Na zebrania przychodzą przede wszyst-

kim ci członkowie, którzy chcieliby coś 
w Izbie zdziałać i którzy w związku z tym 
liczą na wybór ich na delegatów zjazdu – 
stwierdziła w podsumowaniu mgr inż. Re-
nata Staszak, dyrektorka Biura Izby. 
Większość delegatów była już wybie-

rana na zjazdy wyborcze w poprzednich 
kadencjach. Na 113 delegatów było ta-
kich osób 91. Natomiast 22 inżynierów 
wybrano na delegatów po raz pierwszy. 
Wśród nich znalazł się Mirosław Zającz-
kowski z branży wodno-melioracyjnej, 
mieszkańcom Torunia bardziej znany 
jako szef inspektorów nadzoru inwe-
storskiego na budowie nowego mostu 
przez Wisłę. Gratulujemy.

Wybory delegatów przebiegały bez 
większych zakłóceń. Gospodarze ob-
wodów pilnowali procedur i dyscypliny 
w głosowaniach. Czasem ta dyscyplina 
miała niecodzienny charakter, kiedy 
na zebraniu pojawiało się 29 członków, 
którzy następnie typowali 13 wymaga-
nych kandydatur na delegatów, a na-
stępnie solidarnie każdy z kandydatów 
otrzymywał 29 głosów. Tylko raz zda-
rzyło się, że jednen z członków Izby 
zgłosił zastrzeżenia co do przebiegu 
wyborów delegatów, ale wygląda na to, 
że nie doszło do złamania regulaminu. 
Sprawa jest aktualnie wyjaśniana. 
W marcu br. odbędzie się tura spo-

tkań z wybranymi już delegatami na 
zjazd.                                         (tk)

Przysięgali, że nie zawiodą
27 stycznia br. uroczyście wręczono de-

cyzje o nadaniu uprawnień budowlanych 
kolejnej grupie młodych inżynierów, któ-
rzy zdawali egzaminy w sesji jesiennej. 
Najlepsi z najlepszych w tej grupie, to 
Agnieszka Chojnicka, Mateusz Stolarczuk 
i Marek Rzytelewski, zaproszeni już na 
posiedzenie Rady Okręgowej w grud-
niu 2013 roku. Pani Agnieszka odczyta-
ła w imieniu wszystkich obecnych rotę 
ślubowania inżynierskiego, a cała sala 
powtórzyła: „Ślubujemy”. Przysięgali, że 
będą działali wyłącznie w dobrej wierze 
i zgodnie ze zdobytą wiedzą techniczną 
i zasadami etyki zawodowej, bo w tym 
zawodzie naruszenie zasad miewa tra-
giczne skutki. 
Obecny na spotkaniu przewodni-

czący Rady, prof. Adam Podhorecki 
tym razem zwrócił uwagę na natural-
ną potrzebę równoległego układania 
sobie życia zawodowego i osobistego 
w naszym środowisku. Uprawnienia 
zdobywa się bowiem w momencie, 
w którym bardzo często inżynierowie 
budowlani zakładają również rodziny, 

zaczynają wychowywać dzieci. To łą-
czenie ról zawodowych i społecznych 
bywa trudne, ale nikt was nie zwolni 
– podkreślił przewodniczący – z obo-
wiązku ciągłego doskonalenia swojej 
wiedzy technicznej. Kto przestaje się 
rozwijać, przestaje również liczyć się 
w tym bardzo trudnym zawodzie. 
Jak już wspominaliśmy w styczniowym 

numerze „Aktualności” sesja jesiennych 
egzaminów skończyła się zaskakującym 
„pogromem” w grupie kandydatów 
do uprawnień w specjalności instalacji 
elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Na 15 kandydatów dopuszczonych do 
egzaminów, zdało ostatecznie 5 (zda-
walność na poziomie 36%). W branży 
ogólnobudowlanej skuteczność zdawa-
nia sięgała prawie 80%, a branży dro-
gowej – nawet 100%. 
Wszystkim, którzy w styczniu dostali 

decyzje o nadaniu uprawnień budow-
lanych serdecznie gratulujemy i życzy-
my im powodzenia tak w pracy zawo-
dowej, jak i w układaniu sobie życia 
osobistego.                                  (tk)  


