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Uwaga! Na str. 4 ostatnie zaproszenia na Dni Budowlanych
WŁADZE KONTAKTY
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50,
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

Wychwycić w porę ewentualne problemy
Współpraca między organami była zawsze bardzo dobra. Mam nadzieję,
że tak dalej będzie. Jestem przekonany, że zespół, który w tej kadencji
pełni funkcje w organach Izby, jest w pełni doświadczony i profesjonalny - mówi mgr inż. Andrzej Myśliwiec, nowy przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej

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
Zmiana adresu od 15 lipca 2018 r.
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

Mgr inż. Andrzej Myśliwiec był pierwszym przewodniczącym KUP OIIB,
później przez wiele lat zastępcą przewodniczącego. W nowej kadencji
koordynuje prace Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Fot. Archiwum KUP OIIB
–– Pańskie doświadczenie w działalności samorządu zawodowego sprawia,
że jest Pan w tej kadencji właściwym
człowiekiem na właściwym miejscu. Był
Pan pierwszym przewodniczącym Okręgowej Rady KUP OIIB, później wiele lat
jej wiceprzewodniczącym. Zna Pan więc
działalność Izby od podszewki. Teraz Pan
się zajmie kontrolą działalności organów
Izby i realizacji budżetu w ramach działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
–– Moje przygotowanie, jakie mam
w działalności stowarzyszeniowej, w samorządzie zawodowym, upoważnia mnie
do tego, bym mógł być przewodniczącym
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, której celem
jest nadzór i kontrola prawidłowego działania poszczególnych organów – zgodność tej
działalności z ustawą, statutem i regulaminami. W naszej Izbie nie mieliśmy nigdy pro-

blemów, jeśli chodzi o działalność organów.
Na bieżąco zapoznawałem się ze sprawozdaniami Okręgowych Komisji Rewizyjnych
kolejnych kadencji i nie przypominam sobie
większych problemów. Współpraca między organami była zawsze bardzo dobra.
Mam nadzieję, że tak dalej będzie. Jestem
przekonany, że zespół, który w tej kadencji
pełni funkcje w organach Izby, jest w pełni
doświadczony i profesjonalny. A chcę powiedzieć, że nie wszędzie tak jest. W niektórych
okręgach zdarzało się w poprzednich latach
poważne zamieszanie. Nasza rola jako członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej polega
właśnie na tym, żeby ewentualne problemy
w porę wychwycić i uregulować. Dotychczas
tak było i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
–– Wiem, że ma Pan nie tylko wieloletnie doświadczenie w działalności stowarzyszeniowej, ale też bogaty życiorys
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

zawodowy. Proszę o tym opowiedzieć.
–– W 1959 r. ukończyłem technikum
kolejowe i zacząłem pracę na PKP jako
mostowniczy – czyli majster zajmujący się
utrzymaniem obiektów mostowych kolejowych. Wykonywaliśmy budowy nowych
obiektów lub remonty kapitalne starych.
Mimo awansów uznałem jednak, że to
za mało i rozpocząłem studia inżynierskie
w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Bydgoszczy. Chciałem pracować w budownictwie
ogólnym, w wykonawstwie. Kończąc studia inżynierskie, rozpocząłem z kolei studia
magisterskie na Politechnice Poznańskiej.
W tym czasie pracowałem jako naczelnik działu budynków Dyrekcji Rejonowej
PKP i przez cztery lata byłem asystentem
w Zakładzie Konstrukcji Stalowych u doc.
Lubienieckiego. Szukałem wtedy swojego
miejsca – zastanawiałem się, czy zostać na
uczelni, czy pójść raczej w wykonawstwo
lub projektowanie. Zostałem w wykonawstwie, to mi najbardziej odpowiadało.

Pociągała mnie satysfakcja z ukończonej
budowy, realizacji różnych obiektów. Pracowałem w Bydgoskim Przedsiębiorstwie
Budownictwa Ogólnego jako dyrektor
przedsiębiorstwa. Zajmowaliśmy się realizacją budynków mieszkalnych w Bydgoszczy
(os. Tatrzańskie, bloki przy ul. Mariackiej na
Szwederowie) i okolicach – Tucholi, Czersku,
Nakle, Chojnicach. W 1992 r. władze miejskie zlikwidowały przedsiębiorstwo. Chcąc
ratować potencjał wykonawczy i w ogóle
budownictwo mieszkaniowe, stworzyliśmy
na bazie zlikwidowanego przedsiębiorstwa
Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Ogólnego OGBUD sp. z o.o. Udział w przetargach miejskich pod presją niskiej ceny
i wadliwych procedur sprawił, że zaczęliśmy
działanie na własny rachunek jako deweloper. Byłem prezesem tej spółki. Cztery lata
temu, po 55 latach pracy, skończyłem swoją działalność zawodową na stanowiskach
decyzyjnych. Obecnie pracuję w tej samej
spółce jako inspektor nadzoru i pomagam

młodszym kolegom tam, gdzie mogą skorzystać z mojego doświadczenia.
Przez większą część kariery zawodowej
byłem mocno zaangażowany w życie samorządowe miejscowych stowarzyszeń naukowo-technicznych. W PZITB byłem przewodniczącym zarządu oddziału przez 26
lat. Teraz jestem członkiem zarządu.
W 1991 r. zostałem przewodniczącym Bydgoskiej Rady FSNT NOT. W latach 20012002, kiedy została ogłoszona ustawa
o utworzeniu Izby, jako działacz zorganizowałem zespół organizacyjny Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przygotowaliśmy strukturę organizacyjną
(podział na obwody) i pierwszy zjazd wyborczy. Tak zacząłem działać w Izbie – najpierw jako przewodniczący Okręgowej
Rady, potem jako zastępca. Teraz uznałem,
że są młodsi, którym warto oddać stery.
I tak przeszedłem do działalności nadzorującej w Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Rozmawiał Piotr Gajdowski

Między sesjami
Kluczowe w egzaminowaniu są pytania z praktyki zawodowej. To dzięki nim najwięcej dowiadujemy się o
wiedzy technicznej i umiejętnościach osoby, która ubiega się o uprawnienia budowlane. Odpowiedź na zagadnienia praktyczne kandydat będzie znał tylko wtedy, gdy odbył praktykę w dobrej firmie - mówi dr inż. Justyna
Sobczak-Piąstka, przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
–– Od kwietnia jest Pani przewodniczącą Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Wcześniej przez dwie kadencje
była Pani jej członkiem, egzaminowała
Pani w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i mostowej. Jednocześnie wykłada Pani na Wydziale Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska.
Z tej perspektywy lepiej widać?
–– Praca na uczelni, a właściwie wieloletni staż dydaktyczny, pozwala mi śledzić
cały proces zdobywania wiedzy i umiejętności przez studenta od początku studiów,
poprzez praktyki studenckie, skończywszy
na obronach prac dyplomowych. Praca
w Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej pozwala na dalsze obserwacje wykorzystywania przez absolwentów zdobytej podczas
studiów wiedzy w praktyce i poszerzania
przez nich umiejętności podczas odbywania praktyki zawodowej, aż do momentu
uzyskania uprawnień.
–– Czy absolwenci wchodzący do
zawodu są dobrze przygotowani do

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych?
–– Na ogół tak, ale zwróciłabym uwagę na znaczenie praktyki zawodowej, która jest bardzo ważna i potrzebna w tym
przygotowaniu. Proces dydaktyczny tylko

w pewnym stopniu uwzględnia praktyki
zawodowe. Wymiar praktyk jest na studiach ograniczony do kilku tygodni, więc
wiadomo, że w tak krótkim czasie studenci
wszystkiego nie zobaczą i nie nauczą się. Na
studiach zdobywa się wiedzę ogólną; dopie-

Dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka została szefową Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej w kadencji 2018-2022. Wykłada na Uniwersytecie
Fot. Archiwum KUP OIIB
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
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ro gdy idzie się na budowę, można tę wiedzę wykorzystać w praktyce. Ważne jest to,
żeby osoby, które są dydaktykami, miały też
uprawnienia budowlane – to, że zetknęły się
z budową czy projektowaniem, bardzo pomaga w przekazywaniu wiedzy, zwłaszcza
z zakresu przedmiotów zawodowych. Potrafią wtedy wiedzę teoretyczną przełożyć na
aspekt praktyczny, zilustrować konkretnymi,
praktycznymi zastosowaniami. Jednak dopiero podczas pracy zawodowej na budowie lub w biurze projektowym absolwenci
kierunków technicznych mogą w pełni wykorzystać swoją wiedzę w praktyce.
–– Pani sama jest i praktykiem, i dydaktykiem.
–– Obecnie jestem pracownikiem uczelni
i dodatkowo zajmuję się projektowaniem
lub wykonuję ekspertyzy. Czasami pełnię
funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego,
robię przeglądy obiektów budowlanych.
Gdy zaproponowano mi pracę na uczelni, miałam już jakąś praktykę zawodową,
która pozwoliła mi w późniejszym czasie
zdobyć uprawnienia budowlane – mam
uprawnienia projektowe i wykonawcze.
Po skończeniu studiów na Akademii Techniczno-Rolniczej (dziś Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w 1994 r. pracowałam w firmie zajmującej się projektowaniem
i wykonawstwem obiektów budowlanych.
Do dziś staram się, by obydwa tory mojej
działalności zawodowej przebiegały równolegle, bo praktyka zawodowa pomaga
zarówno w prowadzeniu dydaktyki, jak
i w pracy naukowej. Budownictwo stale
i bardzo dynamicznie się rozwija, trzeba
być cały czas na bieżąco. Jak się odpuści, to
zostaje się w tyle. Moje, ale także i młodsze
pokolenia budowlańców wykazują zrozumienie tego stanu rzeczy i chęć rozwoju.

–– Parę lat temu zmieniły się zasady egzaminowania na uprawnienia
budowlane. Jak ocenia Pani dzisiejsze
egzaminy?
–– Bardzo ważne w egzaminowaniu są
pytania z praktyki zawodowej. Uważam,
że to dzięki nim najwięcej dowiadujemy
się o wiedzy technicznej i umiejętnościach
osoby, która zdaje egzamin. Suchej wiedzy
– liczb, odległości itp. – można się nauczyć.
Odpowiedź na zagadnienia praktyczne
kandydat na uprawnienia budowlane będzie znał tylko wtedy, gdy odbył praktykę
w dobrej firmie. Wszyscy egzaminujący
zwracają na to uwagę.
Kandydaci powinni odbywać praktykę
na przykład na dużych inwestycjach lub
obiektach realizowanych od początku do
końca. Wtedy zdobędą doświadczenie,
uczestnicząc w szerokim wachlarzu prac
budowlanych, na każdym etapie budowy zetkną się z innymi problemami.
Obecnie mamy boom budowlany, więc
nie ma większego problemu, żeby odbyć
dobrą praktykę. Brak wszechstronnego
doświadczenia łatwo odkryć i to na pewno nie pomoże na egzaminie.
–– Jak Komisja pracuje na co dzień?
–– Komisja funkcjonuje w trybie między
dwoma sesjami – wiosenną i jesienną. Teraz przygotowujemy się do jesiennej sesji,
która odbędzie się w listopadzie. Obecnie
weryfikujemy dokumenty związane z odbytą praktyką zawodową złożone przez
kandydatów. Po przejrzeniu dokumentów
i zakwalifikowaniu kandydatów do egzaminu będziemy przygotowywali zestawy
pytań egzaminacyjnych. Pytania przygotowują członkowie komisji, mamy też do
dyspozycji pytania przygotowane przez
Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Jako przewodnicząca koordynuję pracę członków

w przygotowaniu sesji egzaminacyjnych.
Jednocześnie pozostałam przy egzaminowaniu, bo chciałam mieć na bieżąco kontakt z osobami zdającymi egzamin.
–– Egzaminowanie to nie wszystko,
czym zajmuje się Komisja.
–– Wśród zadań mamy też interpretację
uprawnień budowlanych. W ciągu ostatnich lat zakres uprawnień się zmieniał. Na
przykład ktoś, kto zdobył uprawnienia konstrukcyjno-budowlane, choćby w latach
90., miał też uprawnienia mostowe i drogowe, dziś stanowiące odrębne specjalności.
Wyobraźmy sobie, że jest prowadzone postepowanie przetargowe na roboty drogowe lub mostowe. Dana osoba złożyła ofertę
wraz z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi, które zdobyła w latach 90. (nie
ma tam wzmianki, że obejmują one także
specjalność drogową i mostową). W takim
przypadku może nas poprosić o wystosowanie oficjalnego pisma stwierdzającego
zakres nabytych uprawnień.
No właśnie. Specjalności konstrukcyjno-budowlana, drogowa czy mostowa
cieszą się popularnością. Są jednak i takie
jak wyburzeniowa, kolejowa, gdzie chętnych jest mniej. Skąd bierze się popularność jednych i małe wzięcie innych specjalności? Wydawałoby się, że tam, gdzie
mniej chętnych, łatwiej o znalezienie bezpiecznej niszy, mniejszą konkurencję.
Myślę, że wynika to z rozeznania rynku:
każdy wybiera tę specjalność, w której widzi możliwość zatrudnienia. Druga sprawa
to problem z praktykami – w każdej specjalności trzeba odbyć praktykę. Czasem
trudno jest znaleźć firmę, w której można
praktykować, na przykład taką, która zajmuje się tylko wyburzeniami.
Rozmawiał Piotr Gajdowski

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
Temat szkolenia
Miejscowość
Zagrożenia w stosunku do zwierząt chronionych BYDGOSZCZ
w budynkach, zwłaszcza przy realizacji inwestycji polegających na remontach, przebudowach
lub dociepleniach budynków
Profesjonalne rozwiązania automatyki przekaź- BYDGOSZCZ
nikowej dla przemysłu i obiektów kubaturowych

Termin
26.09.2018 r.
godz. 13.0016.00 środa

Miejsce szkolenia
Bydgoszcz, siedziba KUP OIIB,
ul. K. Gotowskiego 6, (dawna ul. Rumińskiego 6), sala Eventowa, I piętro

3.10.2018 r.
godz. 13.0015.00 środa

Bydgoszcz, siedziba KUP OIIB,
ul. K. Gotowskiego 6, (dawna ul. Rumińskiego 6), sala Eventowa, I piętro

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby
na nr tel. (52) 366-70-50 lub (52) 366-70-56, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl
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Miesiąc w Izbie

We wrześniu ruszy strona internetowa KUP OIIB w odświeżonej szacie graficznej. Użytkownicy skorzystają z
nowych, bardziej czytelnych funkcjonalności. Adres: http://www.kup.piib.org.pl/. (PG)

Ostatnie zaproszenia na „Dni Budowlanych”
®

ZAPROSZENIE
Obwód Włocławski

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Na spotkanie z okazji

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

®

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
5 października 2018 r. (piątek)
o godz. 1700
w Restauracji „Riverside”
ul. Piwna 3 we Włocławku

ZAPROSZENIE
Obwód Brodnicki

KUJAWSKO
POMORSKA
I Z B A
INŻYNIERÓW
B U D O W N I C T WA

Na spotkanie z okazji

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby
tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

„Dnia Budowlanych”

które odbędzie się
19 października 2018 r. (piątek)
o godz. 1730
w Restauracji „Omega”
ul. Wczasowa 1a w Brodnicy
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