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Nasz Kolega FRANCISZEK SZYPLIŃSKI,
wieloletni przewodniczący, a obecnie
sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 26 kwietnia skończył właśnie
80 lat! Z tej okazji życzymy Mu stu lat
i więcej w zdrowiu i nieustającej pogodzie ducha!
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Fot. Archiwum Izby

Koleżanki i Koledzy z KUP OIIB

XI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB

!"#$%&'()#&*+(,"*
W sobotę 14 kwietnia br. w Domu Technika NOT w Bydgoszczy było
kolorowo, z pełną dyscypliną i żelazną logiką. XI Zjazd Sprawozdawczy
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył
się przy prawie 80-procentowej frekwencji delegatów i w specjalnej
uchwale przyjętej pod koniec obrad nie zgodził się z kolejną propozycją
podwyższenia składek członkowskich.

:*8+)81*-:7+(&#$*#);"6#4
K<A;==#Brodnica7# !"#W,F-P-N5#I:7#
8+!"#/9.6#V@#VI=#@=

C#D:!#)&"@1*8./)/@(2"4
!",/12*'&"?&#)E(2#)
T#C-4'+PM'5Q+*7#,-PM"#IV00-1500
F(-+%G&() !",/12*'&"?&,01)E(2#
T#C-4'+PM'5Q+*7#,-PM"#IV00-1500

!",/12*'&"?&#)H1='-$')H/(7'<'8(&#$*,$
T#ZF-P57#,-PM"#I900AI.00
I,8!,+(!")H1='-$')H/(7'<'8(&#$*,$
T#N8-F+*7#,-PM"#I900AI<00
!",/12*'&"?&#)I?2:)C#-&#G7'*(!*,01
T#N8-F+*7#,-PM"#I900AI.00
E",&"*'8)J2G1/',2"'(7*1K&')F(/121/,j
T#ZF-P57#,-PM"#IV00AI.00
I,8!,+(!")E(2#
T#ZF-P57#,-PM"#I900AI.00
I8(!6*'8)E(2#
T#2-#PF ,'#N8-F+*7#,-PM"#I900AI<00

B)-',2"'6',);"6#)')/)G:*8+(&3)'*<1!=(&#$*#&3)
21-+%G*,) -?) 21) /07?2:) =(+,!'(@#) 21+#&"?&,)
:=./)L;C;M)1!(")",-"#+#)NB(!:*8')+,&3*'&"*,)
/#81*(*'() ') 126'1!:) !16.+) 6:21/7(*#&3O)
/#2(*,)G!",");*-+#+:+)9,&3*'8')5:21/7(*,$P)B)
6':!",);"6#)=1D*()81!"#-+(Q)")81=G:+,!1/,01)
I,!/'-:)5:21/7(*,01)1!(")*1!=)6:21/7(*#&3

Przewodniczący zjazdu, Jacek Kamiński (w środku) skutecznie
„rozluźniał” atmosferę obrad
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Dwie przyjemności spotkały delegatów już od początku obrad. Po pierwsze – dostali piękne pomarańczowe
smycze do pomarańczowych mandatów, co bardzo uatrakcyjniło głosowanie. Po drugie – do części sprawozdawczej obrad wprowadzono elektroniczne
prezentacje z danymi statystycznymi,
obrazującymi sytuację w naszej Izbie
w okresie dziesięciolecia – od powstania organizacji po dzień dzisiejszy. Obie
innowacje przyjęto z dużą życzliwością
i aprobatą. Wielu z zabierających głos
delegatów chętnie odwoływało się do

wyświetlanych na ekranie danych, bo
dzięki nim łatwo uświadomiliśmy sobie,
jak np. bardzo w Izbie brakuje młodych
inżynierów, jak duża jest przewaga mężczyzn nad kobietami w budownictwie,
jak kształtowała się liczba członków, ile
było spraw w sądzie dyscyplinarnym,
czy ile decyzji o uprawnieniach w dziesięcioleciu wręczono.

Procedury i sprawozdania
Zanim Zjazd mógł podjąć uchwałę
o udzieleniu Radzie Okręgowej doroczdokończenie na str. 2., 3. i 4.
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Prof. Adam Podhorecki: – Działalność gospodarcza nie może być
sprzeczna z zadaniami statutowymi Izby.
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nego absolutorium, delegaci przeszli wymaganą statutem procedurę
– począwszy od stwierdzenia prawomocności obrad przez wybór władz
zjazdowych, po prezentację działań
poszczególnych organów statutowych.
Na przewodniczącego Zjazdu wybrano
tym razem toruńskiego działacza, Jacka Kamińskiego. W prowadzeniu obrad wspierali go Stefania Bik i Edward
Smentek (wiceprzewodniczący).
Wybrana następnie Komisja Mandatowa z przewodniczącym Czesławem
Szczesikiem stwierdziła, że w obradach
uczestniczyło 110 delegatów na 141
uprawnionych, co oznaczało niemal
80-procentową frekwencję. Zebrani zaakceptowali regulamin obrad, wybrali
Komisję Uchwał i Wniosków z przewodniczącym Ryszardem Orłowskim i Komisję Skrutacyjną z przewodniczącym
Włodzimierzem Łaganowskim.
Z zaproszonych na obrady gości, odnotowałem obecność zastępcy prezydenta Bydgoszczy, wieloletniej posłanki i naprawdę wiernego świadka
naszych dziesięcioletnich działań, Grażyny Ciemniak. Obok niej, powitano
też przedstawicieli współpracujących
z Izbą uczelni technicznych – prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
w Bydgoszczy, mgr. Romana Czakowskiego, prodziekana KPSW, doc. dr. inż.

Piotra Wilkoszewskiego oraz rektora
Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości, prof. dr. hab. inż. Macieja Woropaya. Bydgoski UPT reprezentował
sam nasz przewodniczący Rady. Z zaproszonych gości spodziewaliśmy się
obecności skarbnika PIIB, Andrzeja Jaworskiego, ale nie pojawił się na Zjeździe, z przyczyn zdrowotnych.
Grażyna Ciemniak uczestniczyła dotąd w ośmiu zjazdach i jako jedyna
z gości zabierała głos podczas kwietniowych obrad, dziękując członkom
Izby m.in. za ich codzienne starania
o wysoką jakość i bezpieczeństwo budowanych obiektów. Pani prezydent
życzyła też zebranym, aby ich wnioski
adresowane do władz krajowych PIIB
zostały „w znacznym stopniu zrealizowane”.
Sprawozdania władz statutowych
rozpoczęły się od prezentacji dokonań Rady Okręgowej w imieniu której
wystąpił przewodniczący, prof. Adam
Podhorecki. I właśnie przewodniczący
przypomniał, że wielokrotnie stawiano
u nas wnioski o nadanie większej rangi
projektom wykonawczym, które dotąd były mniej znaczące w porównaniu z projektami budowlanymi, a które
jednak w wielu przypadkach okazywały się niezbędne, bo projekty budowla-
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ne okazywaly się daleko niewystarczające. A. Podhorecki przypomniał też
o stawianym z uporem postulacie zdefiniowania pojęcia „rażąco niskiej ceny”
w przetargach publicznych, wnioskach
o włączenie się PIIB w tworzenie na
uczelniach technicznych takich samych,
wysokich standardów w programach
nauczania, o większy niż dotąd wpływ
środowiska na stanowione prawo budowlane, o łatwiejszy dostęp do norm
budowlanych i uzyskanie wpływu na
dobór biegłych sądowych.
Nie od razu jednak Kraków zbudowano i nie wszystkie wnioski, zwłaszcza
te kierowane pod adresem władz krajowych PIIB, doczekały się zadowalającego finału. Ale...pojawił się wreszcie
w Urzędzie Zamówień Publicznych
całkiem obiecujący projekt grupy B-8,
dotyczący nowelizacji prawa zamówień publicznych. Znalazły się w nim
dwie rozsądne, alternatywne definicje
„rażąco niskiej ceny”. Trwają prace nad
nowym projektem kodyfikacji przepisów regulujących procesy budowlane, choć w pracach jakoś nie widać
udziału przedstawicieli PIIB. W wielu
uczelniach technicznych dokonuje się
korzystnych zmian w programach nauczania, zwłaszcza w planowaniu godzin wymaganej praktyki. Nasza Izba,

Prezydium RO wstrzymało się od głosu po to, by delegaci mogli
sami zdecydować, czy chcą podwyżki składek.

Fot. !"#$%&$'()*

NR 5/2012

w porozumieniu z UTP, wprowadza do
rad programowych uczelni członków
Izby, wybitnych praktyków z naszego
terenu.
Z naszych lokalnych inicjatyw, prof.
A. Podhorecki przypomniał też m.in.
o wprowadzeniu bonu szkoleniowego
i o zapraszaniu młodych inżynierów
jako słuchaczy na posiedzenia Rady.

Wydatki na miarę możliwości
O wykonaniu budżetu Izby za rok
2011 pisaliśmy w poprzednim numerze, wspomnę więc tylko to, co podkreślał skarbnik Izby, Marian Lipkowski.
W ostatnim okresie liczba członków
Izby ustabilizowała się w granicach
5800 członków i nie zapowiada się nam
jakiś większy napływ członków do organizacji, a co za tym idzie – większe
przychody z tytułu składek. Dlatego
Rada Okręgowa przygląda się każdej
wydawanej złotówce. Kwota przeznaczana na szkolenia oscyluje wokół 250
tys. zł i niewielkie są możliwości zwiększenia tych wydatków, ograniczono
wydatki na obsługę Izby, konsekwentnie rozwijano internetową komunikację
z członkami Izby. Wszystkie te wysiłki
pozwoliły na utrzymanie dotychczasowej skali działalności i wypracowanie
niewielkiej nadwyżki – 106 tys. zł.
Sekretarz Rady Okręgowej Kazimierz
Chojnacki, przedstawił losy wniosków
z poprzedniego zjazdu. Większość
dotyczyła kwestii o randze krajowej
i skierowano je do rozpatrzenia przez
Radę Krajową. Wszystkim nadano odpowiedni bieg, ale nie mamy jeszcze
gwarancji, że polska machina ustawodawcza je w pełni uwzględni. Rada
Krajowa wytypowała natomiast ze
swego grona przedstawicieli odpowiedzialnych za pilnowanie dalszego biegu realizacji tych postulatów. Wnioski
dotyczyły m.in. kwestii uwierzytelniania kopii dokumentów, niezbędnych w procesie budowlanym, zdefiniowania projektu wykonawczego
i technologicznego, rekomendowania
przez nasz samorząd kandydatów na
biegłych sądowych, tworzenia elektronicznej bazy norm budowlanych itd.
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej, ko-

mentując dziesięcioletnie dokonania
OKK w interpretowaniu i przyznawaniu uprawnień budowlanych (wydajemy po 150-160 decyzji o uprawnieniach rocznie), zwrócił uwagę na dwie
istotne tendencje, mocno popierane
przez naszą komisję. Pierwsza – to
dążenie do możliwie rozszerzającej
interpretacji dawniej nadawanych
uprawnień, czemu sprzeciwiają się nieraz inwestorzy, tłumacząc, że dany inżynier przekracza swoje kompetencje.
Druga – to konsekwentne zwiększanie
udziału wiedzy praktycznej w wymaganiach stawianych egzaminowanym
inżynierom po to, by mogli wykazać
się większą samodzielnością myślenia,
a nie sztywną erudycją.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Krzysztof Dudek i przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Henryk Pączek, uzupełnili
część sprawozdawczą o refleksje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych i z
tytułu odpowiedzialności zawodowej
wobec członków Izby. Dane z dziesięciolecia wskazują, że takie postępowania są wstydliwym, ale jednak marginesem w życiu środowiska, bo rocznie
wpływa do Izby nie więcej niż 15-20
wniosków o wszczęcie postępowania.
K. Dudek zaznaczał przy tym, że samorządowe organa dyscyplinarne chronią
dobre imię środowiska, a nie poszczególnych członków.
Finałem sprawozdawczym było wystąpienie przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Bruno Bronkaua. OKR w swych kontrolach Izby
nie dopatrzyła się żadnych poważnych uchybień, dlatego wnioskowała
o udzielenie władzom Izby absolutorium i Zjazd takiego absolutorium władzom udzielił.

o ich uatrakcyjnienie. Wielu zebranych
zaszokowała wyświetlana na ekranie
plansza, z której wynikało, że w ciągu minionych 10 lat życia Izby, ponad 40 procent członków ani razu nie
skorzystało z naszej oferty szkoleniowej! W opinii Macieja Wiśniewskiego
z Torunia, jedną z przyczyn jest zbyt
rzadkie zapraszanie wykładowców
najwyższej klasy. Nie zawsze również
tematyka odpowiada potrzebom całego środowiska inżynierskiego. Ta
opinia spotkała się z ripostą szefa Zespołu Problemowego ds. Doskonalenia
Zawodowego, wiceprzewodniczącego
RO, Pawła Piotrowiaka, który wielokrotnie zwracał się do członków Izby
o sugestie dotyczące tematyki szkoleń,
a członkowie kompletnie na te apele
nie reagowali. Natomiast dobór wykładowców jest czasem ograniczany
finansami. Wielkie autorytety otrzymują równie wysokie honoraria. Nie
zawsze nas na nie stać.
Czy jest z tego jakieś wyjście? Pierwszym jest nadal sondowanie tematyki
szkoleń i jest to możliwe, co pokazywał
m.in. Jacek Kamiński na przykładzie
branży elektrycznej. Szkolenia w tej
branży cieszą się wyjątkową frekwencją. Na drugie rozwiązanie wskazywali
m.in. Alicja Moszkiewicz i Andrzej My-

Szkolenia jak bumerang
Zjazd zatwierdził też kierunki działań
Izby na rok bieżący, które są kontynuacją działalności dotychczasowej, przy
czym nadal widać uporczywy wysiłek
Izby dla zwiększenia skuteczności organizowanych szkoleń. Niestety, co
wielokrotnie podkreślano w czasie
obrad, zainteresowanie tymi szkoleniami w Izbie maleje, mimo starań

Pomarańczowe smycze świetnie
zdały egzamin.
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Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

maj 2012

śliwiec. To nowoczesna forma szkoleń
zwana „e-learningiem”, pozwalająca
na dostarczanie materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną i sprawdzanie zdobytej wiedzy poprzez serie
pytań internetowych lub spotkania
seminaryjne, gdzie można by dyskutować o konkretnych problemach.
Wszystkie formy wymagają jednak aktywności ze strony członków Izby, na
którą nie wszyscy chcą się zdobyć.

Składki nadal bulwersują
Inne emocje wzbudziła propozycja
dyskusji na zjazdach okręgowych na
temat możliwości podniesienia wysokości składek członkowskich. Zdaniem
Jarosława Bobkowskiego, podniesienie składek ma tyleż wad, co zalet, bo
wprawdzie byłoby więcej pieniędzy na
szkolenia, ale mogłoby to m.in. skutecznie zniechęcić wielu inżynierów do
zapisywania się do organizacji samorządowych. Rada Okręgowa postanowiła
nie wpływać w tej kwestii na delegatów,
którzy ostatecznie, w odrębnej uchwale, zarekomendowali swoim przedstawicielom na XI Zjazd Krajowy, aby nie
głosowali za podwyżką składek.
Zjazd zdecydował też o przyjęciu do
realizacji dwóch wniosków. Wniosek
Renaty Staszak dotyczył udzielenia
poparcia apelu samorządów zawodowych, protestujących przeciwko próbom wykreślenia z Konstytucji RP art.
17, gwarantującego zawodom zaufania
publicznego możliwość zrzeszania się.
Wniosek Edwarda Smentka ma spowodować wykreślenie z art. 7a Prawa
budowlanego warunku kwalifikacji
prac do przebudowy, jakim jest zacho-

Delegaci toruńscy przy kawie. Od lewej: Marek Żółtowski, Ewa
Żółtowska i Jadwiga Kaniewska.
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wanie takiej samej długości obiektu
liniowego, co rzadko daje się utrzymać
i zmusza do uzyskiwania kolejnych
pozwoleń na budowę, niepotrzebnie komplikując prace. Zjazd odrzucił
wniosek Adama Przybylskiego o zdefiniowanie w Prawie budowlanym
obowiązków kierownika robót, co
ułatwiłoby – zdaniem wnioskodawcy
– rozdzielenie kompetencji i odpowiedzialności w stosunku do kierownika
budowy.

Zjazd zaakceptował też skierowanie do
Rady Krajowej wniosku o przyznanie
znanemu działaczowi Izby – mgr. inż.
Krzysztofowi Mizgalskiemu z Włocławka
– Srebrnej Honorowej Odznaki PIIB.
W czasie obrad takie same odznaki
wręczył przewodniczący RO kolegom –
dr.inż. Janowi Lorkowskiemu i mgr. inż.
Wiesławowi Mancewiczowi.
Obradom przyglądał się
i przysłuchiwał:
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Z ap ras z amy na se minar ium!
Seminarium pod tytułem „Nowoczesne technologie w budownictwie” organizuje wespół z Izbą Toruński Klub Technika NOT oraz Toruński Oddział PZITB. Termin i miejsce: Toruń - 20 czerwca 2012, godz. 9.00-14.00, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83a. Bydgoszcz - 21 czerwca 2012, godz 10.00-15.00, Bydgoski Dom Technika, ul.
B. Rumińskiego 6. W ramach seminarium można będzie zapoznać się z ciekawymi technologiami stawiania budynków
energooszczędnych i pasywnych, renowacji zabytków, stosowania nowoczesnej chemii w postaci zapraw klejowych, fug,
uszczelnień itp. Telefoniczne lub mailowe zgłoszenia uczestnictwa (tel. 52 3667056 lub 56 6629075, e-mail:
szkolenia@kup.piib.org.pl, not@not.torun.pl ) – do 15 czerwca 2012 r.! Ilość miejsc ograniczona!
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