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Będą ich bardziej szanować
25 czerwca br. w siedzibie Izby odbyło się uroczyste wręczenie kolejnych
decyzji Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB o nadaniu uprawnień
budowlanych. Uzyskało je w sesji wiosennej 87 osób, przy czym wyjątkowo wysoką skutecznością w zdawaniu egzaminów popisali się tym razem
kandydaci do uprawnień projektowych bez ograniczeń i projektowo-wykonawczych bez ograniczeń w branży konstrukcyjno-budowlanej, a także drogowcy ubiegający się o pełne uprawnienia wykonawcze.

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.
1000-1700
Śr.
1000-1600
Czw.
800-1400

Biblioteka Techniczna w Domu Technika
w Bydgoszczy czynna dla członków Izby
w dni powszednie, w godz. 1100–1700.
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

Wręczanie decyzji staje się uroczystością rodzinną
Fot. Tadeusz Kozłowski

Nie wszyscy z 87 uprawnionych pojawili
się w poniedziałek 25 czerwca, aby odebrać decyzje, jednakże tym, którzy byli
obecni, towarzyszyli często i małżonkowie,
i dzieci, jak Jarosławowi Kuligowskiemu
czy Jakubowi Różyczce. Paweł Falkowski,
zeszłoroczny laureat konkursu na najlepszą pracę dyplomową, pojawił się w towarzystwie swojej pięknej żony i przyznał,
że - jak na razie - wszystko układa się
w jego życiu bardzo pomyślnie, a pierwsze
uprawnienia (wykonawcze bez ograniczeń
w branży drogowej) to naprawdę istotny
etap w jego karierze zawodowej.
Zebranych tradycyjnie powitał przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Jacek Kołodziej. - To znaczący
moment w waszym życiu - powiedział
przewodniczący - ponieważ zdobycie
uprawnień, to jakby matura zawodowa,
bo można skończyć szkołę średnią i nie
zdobyć matury. Podobnie można skończyć studia inżynierskie i nadal nie być
pełnoprawnym uczestnikiem życia zawodowego budowlańców.

W imieniu Rady KUP OIIB, gratulacje
uprawnionym w obecnej sesji złożył przewodniczący, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, przypominając, że uzyskanie prawa
do podejmowania samodzielnych decyzji
w procesach budowlanych to wielki honor,
ale i poważna odpowiedzialność, którą każdy inżynier budowlany musi ponosić, będąc
przedstawicielem zawodu zaufania publicznego.
- Starajcie się więc - mówił profesor A.
Podhorecki - aby utrzymywać wysoki poziom swego profesjonalizmu, dbać o przestrzeganie zasad etyki zawodowej w tym,
co robicie, tak aby nasz zawód inżynierski
mógł cieszyć się w społeczeństwie coraz
wyższym prestiżem. W życiu bowiem jest
tak, że jak jakaś grupa narzeka, że jej się
nie wiedzie, to prawdopodobnie jest ona
słaba. O właściwą pozycję, autorytet trzeba walczyć, zwłaszcza w pracy zawodowej.
Chciałbym, żebyście posiadanie uprawnień
do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie odbierali
jako dowód, że jesteście elitą tego środowidokończenie na str. 2.
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ska. Skoro jednak jesteście już w tej elicie,
to warto pamiętać, że studia niczego de
facto nie zaczynają i niczego nie kończą.
Są tylko jednym z etapów waszej drogi
zawodowej, co oznacza, że musicie ciągle
wzbogacać swoją wiedzę i doświadczenie
w procesach budowlanych, aby zawsze
być na bieżąco. Wielu z Was przekonało
się, że egzamin na uprawnienia nie jest tak
trudny dla kogoś, kto właśnie z wiedzą budowlaną był na bieżąco. Wyniki pokazują,
że zdecydowana większość z Was w trakcie egzaminów to udowodniła, z czego należy się cieszyć. Udowodniliście, że dysponujecie odpowiednią do czekających Was
zadań dynamiką w myśleniu i działaniu.
Profesor A. Podhorecki przypomniał
też, że sześcioro z egzaminowanych, którzy uzyskali w czasie sesji najwyższe noty
od egzaminatorów, będzie uczestniczyło w plenarnym posiedzeniu Rady Izby,
w charakterze obserwatorów. To nowa
forma wyróżnienia tych najlepszych w czasie sesji egzaminacyjnej i nowy sposób na
zainteresowanie młodych członków Izby
bieżącymi jej działaniami i problemami
całego środowiska. Być może w przyszłości będą chcieli włączyć się w prace organów statutowych naszej organizacji.
Tę wyróżnioną szóstkę stanowią: Jolanta Nowak (specjalność drogowa), Agata
Pawlikowska (specjalność instalacyjna
sanitarna), Małgorzata Przybylska (specjalność konstrukcyjno-budowlana), Jacek
Płaczyński (specjalność instalacyjna elektryczna), Szymon Staszak (specjalność
mostowa) i Paweł Waraczewski (spe-

cjalność konstrukcyjno-budowlana). Do
odczytania tekstu ślubowania prymusi
wytypowali Małgorzatę Przybylską, której
głos ze wzruszenia wyraźnie się łamał, ale
dzielnie dotrwała do ostatnich słów, a potem wszyscy zebrani głośno powtórzyli:
„Ślubujemy”, co oznaczało, że będą starali
się zawsze pracować na najwyższym poziomie swojej wiedzy i zgodnie z zasadami
etyki, które - tak niestety wciąż się zdarza
- z czasem potrafią gdzieś umykać w konfrontacji z twardą walką o zlecenia, o ciekawy kontrakt i o dotrzymanie terminów
inwestora. Miejmy nadzieję, że tej grupie
inżynierów to się nie zdarzy i zawsze będą
pamiętali, jakie zobowiązania zawierało
ślubowanie.
Kiedy już każdy z obecnych mógł przeczytać własną decyzję o nadaniu uprawnień, przyszedł czas na tradycyjną lampkę
szampana, a ja próbowałem dowiedzieć
się, co tak naprawdę daje im ten dokument, który trzymają w rękach.
–– Mam podwójny powód do zadowolenia - powiedział mi Jarosław Kuligowski
z Torunia, który otrzymał uprawnienia
wykonawcze i projektowe bez ograniczeń
w branży konstrukcyjno-budowlanej. - Trochę z tym zwlekałem, bo przez wiele lat po
studiach zajmowałem się przede wszystkim
codzienną pracą, prowadzeniem firmy, rodziną i nie myślałem o uprawnieniach, ale
rodzina mnie ostro namawiała i w końcu
do tego doszedłem, że uprawnienia zrobić
trzeba.
–– Prowadzi pan firmę...?
–– Najpierw budowlaną, teraz projektową.

Oni zdawali najlepiej. Od lewej: Paweł Waraczewski, Jacek Płaczyński,
Jolanta Nowak, Małgorzata Przybylska i Agata Pawlikowska.
Fot. Tadeusz Kozłowski
Do kompletu brakuje Szymona Staszaka.

–– Co się teraz dla pana zmieni?
–– Myślę, że na razie różnica będzie
dla mnie nieodczuwalna, ale z czasem
na pewno będę miał większe pole manewru. Nie będę uzależniony od innych
inżynierów, będę mógł podejmować samodzielnie decyzje projektowe.
Paulina Drewek-Józefiak z Grudziądza może powiedzieć, że zdobywanie
uprawnień budowlanych, to była w jej
przypadku prawdziwa droga przez mękę.
Skończyła trzyletnie studia inżynierskie na
Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechniki Gdańskiej i w lutym 2006
roku otrzymała uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej. Sądziła, że to będą uprawnienia bez
ograniczeń, ale miesiąc wcześniej weszła
w życie nowelizacja Prawa budowlanego,
która zezwalała na uzyskiwanie takich
uprawnień tylko absolwentom studiów
magisterskich.
–– Próbowałam się odwoływać, bo
to był wtedy jedyny podobny przypadek cofnięcia mi w zasadzie uprawnień
pełnych, ale nie pomogło. Nie miałam
innego wyjścia, jak zrobić jeszcze studia
magisterskie i wtedy jeszcze raz walczyć o uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń - mówi pani Paulina. W 2009 roku założyłam z mężem firmę
„Projrem”, w październiku tego samego
roku urodziłam mojego synka, a w grudniu zdobyłam tytuł magistra inżyniera!
Sama nie wiem, jak mi się to wszystko
udało, ale dziś śmieję się, że mój synek
też robił ze mną studia magisterskie! No
i właśnie odebrałam papiery potwierdzające, że mam wreszcie pełne uprawnienia do projektowania!
–– Praktykę pani już miała?
–– O tak, pracowałam przez 10 lat
w firmie „Interbud” w Grudziądzu. Dużo
się nauczyłam.
–– Teraz wszystko już będzie inaczej?
–– Będę mogła wreszcie brać większe
zamówienia, na większe projekty, bo
do tej pory obowiązywały mnie przecież ograniczenia kubaturowe (do 1000
metrów sześciennych), rozpiętościowe
w konstrukcjach do sześciu metrów itp.
–– Mąż pomaga pani w firmie?
–– Pomaga, ale na co dzień siedzi na
Wybrzeżu, pracuje w Gdańskiej Stoczni Remontowej, bo jest inżynierem, specjalistą
od urządzeń nawigacyjnych i tak jesteśmy
dokończenie na str. 3.
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trochę rozpięci pomiędzy dwoma miastami.
Ale pracy nie brakuje i tu, i tam, więc sobie
radzimy. To jest najważniejsze.
No cóż, tylko podziwiać.
Po uroczystości, niemal w drzwiach udało
mi się zatrzymać szóstkę „muszkieterów”,
kolegów z jednego roku studiów, którzy
równocześnie w tym roku zdobyli uprawnienia w branży instalacyjno-sanitarnej. Jeden
otrzymał pełne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami, reszta - pełne
do kierowania robotami budowlanymi.
–– Mieliście jakieś plany związane
z uprawnieniami przed sesją?

–– Każdy miał - odpowiada jeden z tej
grupy.
–– Ale co się w waszym życiu zawodowym teraz zmieni?
–– Przede wszystkim odpowiedzialność.
–– Będziemy teraz trochę inaczej postrzegani przez kolegów w pracy - dodaje inny
z szóstki. - Ci bardziej doświadczeni pracownicy inaczej teraz z nami rozmawiają. Bardziej nas poważają. To się czuje.
–– A któryś z was planował po zdobyciu uprawnień otwarcie własnej firmy?
–– To nie w dzisiejszych czasach - zgodnie
kiwają głowami. - Jest kryzys.

–– Liczycie na lepsze zarobki w związku z wyższymi kwalifikacjami?
–– To się dopiero okaże - śmieją się i już
nie chcą dalej rozmawiać.
Życzę im jak największych sukcesów zawodowych, a oni, po tych egzaminacyjnych
wrażeniach, z decyzjami o nadaniu uprawnień, które dostali po pięciu latach od ukończenia studiów, i które już w ciągu dwóch
tygodni się uprawomocnią, mają ochotę po
prostu na piwo. Należy im się.
TADEUSZ KOZŁOWSKI

Prezydium w czerwcu
23 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady Okręgowej KUP OIIB. Omawiano na nim m.in.
wyniki wiosennej sesji egzaminów na uprawnienia budowlane, relację ze spotkania przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych z członkami Krajowej Komisji Rewizyjnej i prezesem PIIB. Omawiano też szczegóły
organizacji tegorocznych obchodów Dni Budowlanych i X-lecia Izby, rozstrzygnięcia konkursu na najlepszą pracę
dyplomową za rok 2011, a także kwestie rozbudowy siedziby Izby i instalacji nowej szaty strony internetowej.
Jak relacjonował na Prezydium Bruno
Bronkau, przewodniczący OKR, spotkanie
przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych z członkami KKR i prezesem Andrzejem Rochem Dobruckim zdominował
temat podwyższenia składki członkowskiej.
Z relacji przewodniczących OKR wynikało,
że większość izb okręgowych (w tym KUP
OIIB) była temu przeciwna. Nie zmienia
to stanowiska kierownictwa PIIB, które
postanowiło przedstawić na XI Krajowym
Zjeździe Sprawozdawczym 7 lipca br. wniosek o zgodę delegatów na zakup nowej siedziby PIIB w Warszawie. Kierownictwo PIIB
zamierza też w niedługim czasie podpisać
umowę na elektroniczny dostęp do bazy
norm budowlanych.
Oceniając wiosenną sesję egzaminów na
uprawnienia budowlane, J. Kołodziej, przewodniczący OKK, przyznał m.in., że nie liczy na skuteczność zdających na poziomie
99 procent, bo to wciąż wydaje mu się
podejrzane i nieprawdziwe. Tymczasem
w innych okręgowych izbach zdarzają się
wyniki zbliżone do stu procent i w zasadzie
nie ma takiego prawa, które zabroniłoby
mniej ambitnym kandydatom z naszego terenu zdawać egzaminów w innych okręgowych izbach, np. łódzkiej czy opolskiej, bo
przepisy są w tej kwestii mało restrykcyjne.
Miejmy nadzieję, że kandydaci nie będą

aż tak cyniczni w zdobywaniu uprawnień.
W obecnej sesji w KUP OIIB egzaminy przebiegały generalnie na wysokim poziomie
profesjonalizmu, a sześcioro najlepszych
Rada zaprosi na swoje najbliższe posiedzenie plenarne.
Prezydium Rady Okręgowej zapoznało
się z przebiegiem prac komisji konkursowej,
wyróżniającej najlepsze prace dyplomowe
roku 2011 w naszym regionie. Zgłoszono
na konkurs osiem prac, w tym jedną, poświęconą produkcji cementu w oparciu
o paliwa alternatywne. O ocenę tej nietypowej pracy poproszono specjalistę spoza
komisji. Ostateczne wyniki prac komisji
zostaną ogłoszone 28 września br. podczas
Uroczystości Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.
Prezydium Rady przyjęło wstępny harmonogram obchodów Dni Budowlanych
i X-lecia Izby. Oto ustalone terminy: Toruń
i Grudziądz - 7 września br., Brodnica - 14
września, Inowrocław - 21 września, Bydgoszcz - 28 września, a Włocławek - 12 października.
Z okazji X-lecia Izby zostanie wykonany
medal pamiątkowy w kolorze srebrnym.
Otrzymają go, z listem gratulacyjnym,
przedstawiciele instytucji stale współpracujących z Izbą, takich, jak urzędy miast
i gmin, państwowy nadzór budowlany,

wierni nam parlamentarzyści itd., a więc
nasi sojusznicy w bieżącej działalności.
Izba będzie systematycznie poszerzała
krąg „sojuszników”, m.in. organizując spotkania z parlamentarzystami. 19 czerwca
br. odbyło się takie spotkanie z wicemarszałkiem Senatu RP, Janem Wyrowińskim,
któremu przedstawiono pakiet najbardziej
palących problemów naszego środowiska.
Podczas posiedzenia Prezydium zaprezentowano po raz pierwszy projekt nowej
szaty strony internetowej Izby. Wprowadzenie projektu przewidziano na 7 lipca br.
Strona wzbogaci się o pasek najnowszych
informacji, o newsletter dla członków Izby,
poszerzona będzie informacja o organach
statutowych KUP OIIB. Przewidziano też
wyszukiwarkę haseł, dla lepszej orientacji
w zawartości strony.
Prezydium zdecydowało o przyjęciu projektu, jak również o istotnej zmianie ubezpieczyciela naszych członków. Wybrano
ofertę tańszą niż dotychczasowa, a wygospodarowane w ten sposób środki zasilą
dodatkowo tegoroczny budżet Izby.
Ze spraw organizacyjnych warto odnotować, że przed obchodami Dni Budowlanych dokonana zostanie rozbudowa obecnej siedziby KUP OIIB w Bydgoszczy
o wygodny przedsionek od strony ul. Rumińskiego.
(tk)
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Mosty z biegiem rzek

Pod takim tytułem Związek Mostowców RP Oddział Pomorsko- Kujawski
przygotował interesującą serię wydawnictw poświęconych obiektom mostowym naszego województwa. Tom II pod tytułem „Brda i Kanał Bydgoski” ukazał się wiosną 2012 r. i został zaprezentowany w kwietniu podczas
III Międzynarodowej Konferencji Mostowej im. Rudolfa Modrzejewskiego.

Tom wydano na kredowanym papierze w nakładzie 1000 egzemplarzy, z mnóstwem ciekawych ilustracji, pokazujących poszczególne
obiekty mostowe nie tylko w stanie obecnym,
ale i często w fazie projektów i budowy, z usytuowaniem ich w terenie, często z prezentacją
niezmiernie zajmującej historii powstania.

Redaktorem serii został jej inicjator, inż.
Krzysztof Dudek (znany nam w Izbie z pełnienia funkcji okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej), który wraz ze
znanym przedsiębiorcą, Markiem Gotowskim,
podczas spotkania mostowców w Minikowie,
w czerwcu 2006 roku zaapelował o przygotowanie wydawnictwa, które w kompletny
i pełny sposób przedstawiałoby dorobek
sztuki inżynierskiej mostowców z naszego
terenu.
Inicjatywa zyskała powszechne poparcie
zarówno wśród braci inżynierskiej, jak i wielu
mecenasów z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego na czele. Wśród sponsorów tego wydawnictwa była i nasza Izba.
„Materiały do tej części monografii gromadziliśmy w okresie od maja 2009 r. do
października 2011 r., jednocześnie redagując

i wielokrotnie uzupełniając jej formę i treść.
Tom „Brda i Kanał Bydgoski” to wspólny wysiłek wielu bardzo życzliwych temu projektowi osób, instytucji i firm” - pisał w słowie od
autora Krzysztof Dudek.
W efekcie książka zawiera bogaty i bardzo
urozmaicony materiał, poświęcony w sumie
86 obiektom mostowym, przerzuconym
przez rzekę Brdę i Kanał Bydgoski na całym
ich biegu na terenie województwa Są w tym
zestawie potężne mosty kolejowe, a także
skromne kładki i drogi przez zapory. Są prezentacje obiektów, będących dopiero w trakcie budowy, jak most w ciągu ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy, i obiektów o historii
sięgającej XVIII wieku, jak most Jerzego Sulimy-Kamińskiego. Przegląd imponujący wielością szczegółów technicznych i piękną szatą
(tk)
graficzną.

Seminarium – nowości i przypomnienia

Stoisko jednej z firm oferującej
zagraniczne technologie w polskim
wydaniu.
Fot. Tadeusz Kozłowski
W ramach tegorocznego cyklu szkoleniowego w dniach 20 i 21 czerwca br. Izba wespół
z oddziałem toruńskim PZITB oraz Toruńskim
Klubem Technika NOT zorganizowała seminaria

pod hasłem „Nowoczesne technologie w budownictwie”. Seminaria odbyły się w Toruniu i
w Bydgoszczy. Wstęp był bezpłatny, gdyż koszty
pokryły firmy, promujące określone technologie
- „Ekobud” Sp. z o.o. z Grudziądza (nowoczesne
rozwiązania konstrukcyjne budynków energooszczędnych i pasywnych), „Icopal SA” (rozwiązania dla dachów płaskich z zachowaniem
wymagań ognioodporności oraz nowoczesne
rozwiązania izolacyjne dla fundamentów), „SOPRO Polska Sp. z o.o. (rozwiązania dotyczące
tarasów), „MAPEI Polska Sp. z o.o.”(nowoczesne
rozwiązania konstrukcji żelbetowych i zastosowania w renowacji zabytków), wreszcie „Schock”
Sp. z o.o. (najnowsze rozwiązania dotyczące
izolacji termicznej i akustycznej). W programie
było też wystąpienie prof. Adam Podhoreckiego
poświęcone najczęstszym błędom i usterkom w
konstrukcjach obiektów budowlanych.
Interesująca okazała się zwłaszcza prezentacja
grudziądzkiej firmy „Ekobud Sp. z o.o.”, która jest
wykonawcą budynków o wyjątkowo wysokiej

izolacyjności w elementach konstrukcyjnych, co
umożliwia zastosowanie nowoczesnych systemów pozyskiwania ciepła metodą pasywną
lub poprzez instalacje solarne. O atrakcyjności
technologii konstruktorów z Grudziądza przesądza jej prostota, dzięki której budynek da się
postawić przy pomocy rzemieślniczych środków
wykonawczych. Ponadto jest to technologia tania, z zastosowaniem materiałów powszechnie
dostępnych.
Pozostałe prezentacje dotyczyły de facto nowoczesnych technologii budowlanych, stosowanych w krajach zachodnioeuropejskich od dawna. Technologie te są jednak nieustannie
doskonalone, dlatego warto być na bieżąco z
wszystkimi zastosowanymi nowościami technologicznymi, oferowanymi przez wymienione
wcześniej firmy. Niestety, większość technologii
oferowanych przez przedstawicielstwa firm zachodnich na naszym rynku budowlanym jest dla
naszych inwestorów dość droga i to stanowi naj(tk)
większą barierę popytu.
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