
Obrady otworzył przewodniczący Rady 
Okręgowej, prof. Adam Podhorecki, pro-
ponując na przewodniczącego zjazdu 
Marka Żółtowskiego. Delegaci przyjęli tę 
kandydaturę, a także pozostałe. Na wice-
przewodniczących wybrano Włodzimie-
rza Miklasa i Zygmunta Zygmuntowicza, 
a na sekretarzy - Katarzynę Dąbrowską 
i Danutę Konieczny. 

Po przyjęciu porządku obrad  – miła uro-
czystość. Z okazji 25-lecia transformacji 
ustrojowej, rząd przyznał 10 naszym ko-
legom dyplomy uznania za wkład w obec-
ne przemiany gospodarcze. Otrzymali je: 
Zdzisław Brążkiewicz, Bernard Glapiak, 
Jadwiga Kaniewska, Marek Tomaszew-
ski. Tomasz Kasperkiewicz, Włodzimierz 
Miklas, Andrzej Myśliwiec, Adam Podho-
recki, Edward Smentek i Renata Staszak. 
Gratulujemy!
Wśród gości zjazdu, władze krajowe PIIB 

reprezentował Gilbert Okulicz-Kozaryn, 

przewodniczący Krajowego Sądu Dyscy-
plinarnego, a władze miejscowe – zastęp-
ca Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego, Adam Koliński oraz Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Bydgoszczy – Zbigniew Jarosz.

Głos dla gości

Gość z Warszawy, życząc delegatom 
owocnych obrad, przypomniał najważniej-
sze problemy minionego roku, z którymi 
borykała się PIIB. Pierwszym z nich jest 
malejąca liczba członków PIIB, dlatego tak 
ważne jest przyciąganie do naszej organi-
zacji ludzi młodych, zdobywających upraw-
nienia budowlane, zaczynających swoje 
zawodowe kariery, ale niechętnie włącza-
jących się w działania społeczne na rzecz 
swojego środowiska. Problemem drugim 
była niewątpliwie wyjątkowo niska zdawal-
ność podczas jesiennej sesji egzaminów na 
uprawnienia. Zwykle zdawało egzaminy ok. 
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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. Piernikarska 6,
tel. (56) 56 662-90-77, tel./fax 56 6629073 
 

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

Zjazdy sprawozdawcze nie budzą zwykle tylu emocji, co zjazdy sprawoz-
dawczo-wyborcze, bo inna jest siła przeprowadzanych głosowań, ale cza-
sem ta reguła się nie sprawdza. Na XIV Zjeździe w Bydgoszczy, 11 kwiet-
nia br., emocje wybuchły dopiero pod koniec obrad.

dokończenie na str. 2.  

Diabeł tkwi we wnioskach

Marek Żółtowski (stoi) zaliczył udany debiut w roli 
przewodniczącego zjazdu Fot. T. Kozłowski

XIV Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB



a wspierali go w pracach Komisji - Jacek 
Borecki, Tomasz Kasperkiewicz, Marek 
Krzyżanowski i Włodzimierz Mroziński.
W kolejnych punktach obrad wybrano 

Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: 
Witold Przybylski (przewodniczący) oraz 
Ryszard Orłowski, Zdzisław Marciniak, 
Paweł Grochocki oraz Komisję Skruta-
cyjną, do której powołano: Ewę Kufel 
(przewodnicząca), Krzysztofa Stando, 
Krzysztofa Kołosowskiego, Danutę Sto-
larczuk-Guzik i Wiesława Łuszyńskiego. 
Ta ostatnia komisja miała sporo pracy, bo 
w roku bieżącym zrezygnowano z licze-
nia głosów przy pomocy aparatury elek-
tronicznej.
I tak przeszliśmy do sprawozdań z dzia-

łalności poszczególnych organów statu-
towych naszej Izby.
Wiele spraw, o których chciał mówić 

przewodniczący Rady Okręgowej, prof. 
Adam Podhorecki, omówił nasz kolega 
z Warszawy, warto jednak było wspo-
mnieć o rozszerzającej się współpracy 
z wyższymi uczelniami naszego regio-
nu, o pracach modernizacyjnych na-
szej siedziby, o wielu inicjatywach Rady 
Okręgowej, docenianych w Warszawie. 
M.in. udało się przedstawić Prezesom 
z Sądów Okręgowych procedurę opinio-
wania przez KUP OIIB kandydatów na 
biegłych sądowychz dziedziny budow-
nictwa, opracowano też i przedstawiono 
PIIB własną koncepcję zasad zawierania 
umów z uczelniami wyższymi, kształcą-
cymi inżynierów budownictwa, na temat 

organizacji praktyk zawodowych. Powie-
rzenie w tym roku bydgoskiemu UTP or-
ganizacji krynickiej konferencji naukowej 
poświęconej budownictwu jest kolejnym 
dowodem uznania dla siły naszego re-
gionu i naszego środowiska inżynierskie-
go. Dowodem uznania, ale dla jednego 
z członków Izby, będzie wdrożenie po-
mysłu Adama Przybylskiego z Włocław-
ka, aby co roku, w drodze konkursu, 
wyróżniać najlepszego inżyniera budow-
nictwa, członka naszej Izby. Przygotowa-
nia zasad konkursowych są w toku.
Wystąpienie skarbnika Mariana Lip-

kowskiego potwierdziło utrwaloną od 
lat opinię, że z finansami naszej Izby 

jest ogólnie dobrze. Mimo spadku liczby 
członków, w roku ubiegłym udało się za-
mknąć rozliczenie budżetu Izby na plusie. 
Nadwyżka wpływów nad wydatkami 
wyniosła 186 687,47 zł i zasili budżet 
roku 2015.

Wnioski rzadko przechodzą

Sekretarz Rady, Kazimierz Chojnacki, 
skoncentrował się w swym wystąpieniu 
na realizacji siedmiu wniosków, zgłasza-
nych przez delegatów na ubiegłorocz-
nym zjeździe, do realizacji przez władze 
okręgowe i władze krajowe PIIB.  Nieste-
ty, większość wniosków kierowanych do 
władz krajowych została odrzucona albo 
w trakcie obrad krajowego zjazdu, albo 
potem, przez Radę Krajową PIIB. Przyję-
to do realizacji m.in. wniosek szczegóło-
wy Edwarda Smentka, dotyczący zmiany 
przepisów  Prawa budowlanego w od-
niesieniu do definicji przebudowy obiek-
tów liniowych, wniosek do RO Pawła 
Piotrowiaka o zacieśnienie współpracy 
Izby z Urzędem Marszałkowskim i wnio-
sek Zygfryda Filanowskiego o odnotowy-
wanie przyznawanych odznak honoro-
wych PIIB w osiągnięciach członków Izby. 
Przepadły w głosowaniach na zjeździe 
krajowym m.in.wnioski Krzysztofa Dud-
ka dotyczące niedopuszczania do pracy 
w organach takich jak OROZ i OSD osób 
sądownie karanych, a także określenia 
zawartości projektów wykonawczych 

75%, a w niektórych izbach okręgowych 
nawet 90% kandydatów. W tej sesji po 
testach, albo egzaminach ustnych padał 
niemal co drugi z kandydatów.  W naszej 
izbie też różowo nie było, dlatego wyniki 
są przedmiotem wnikliwych analiz Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej.
Trzecim problemem, który zapewne bę-

dzie rozwiązywany bezpośrednio pod-
czas XIV Zjazdu Krajowego, jest inicja-
tywa części członków PIIB, zmierzająca 
do zmiany Statutu organizacji. Powołano 
już Komisję ds. Statutu, która w czerwcu 
przedstawi delegatom pomysły udosko-
nalenia Statutu wraz z uzasadnieniami.
Problemem czwartym, i na pewno 

najważniejszym w roku ubiegłym, były 
zmiany przepisów, dotyczące Prawa bu-
dowlanego i funkcjonowania zawodu in-
żyniera budownictwa. Ustawa deregula-
cyjna w części odnoszącej się do naszego 
środowiska, a w ślad za nią  rozporządze-
nie o samodzielnych funkcjach technicz-
nych w budownictwie, spowodowały 
gigantyczne zamieszanie, zwłaszcza 
w trakcie egzaminów na uprawnienia, 
ale nie tylko. Czeka nas m.in. stworzenie 
procedur  umożliwiających zaliczanie in-
żynierom praktyk w ramach porozumień 
z uczelniami wyższymi, co jest dziś jesz-
cze trudne do wyobrażenia, a co dopiero 
do zastosowania. Skala nieporozumień 
wywołanych wdrożeniem nowych przepi-
sów jest na tyle duża, że PIIB postanowiła 
wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego 
o rozstrzygnięcie, na ile te przepisy (np. 

usankcjonowane rozporządzeniem min. 
E. Bieńkowskiej, skracanie praktyk absol-
wentom uczelni wyższych) da się pogo-
dzić np. z konstytucyjną zasadą równości.  
Trwają prace nad Kodeksem budow-

lanym, który może jeszcze spotęgować 
problemy środowiskowe. Na szczęście, 
uporczywe starania PIIB pozwoliły na 
odnotowanie kilku sukcesów. Mówca 
zaliczył do nich np. wprowadzenie spe-
cjalności hydrotechnicznej, umożliwienie 
wydawania osobom z wykształceniem 
inżynierskim uprawnień wykonawczych 
bez ograniczeń, stworzenie internetowej 
bazy norm technicznych i portalu „E-
-Sekocenbud”, umożliwiającego orien-

tację w rynkowych cenach materiałów 
budowlanych i w kosztach robót. Na 
stronach internetowych PIIB pojawił się 
też serwis informacji, dotyczących bhp 
i ochrony środowiska. Wywalczyliśmy 
niższe składki za ubezpieczenia (OC in-
żyniera) i objęcie tymi ubezpieczeniami 
projektów budowlanych i wykonaw-
czych oraz prac rzeczoznawców. Osią-
gnięcia PIIB mają też wymiar personalny. 
Jeden z członków Rady Krajowej PIIB, 
Włodzimierz Szymczak, został prezy-
dentem Europejskiej Rady Inżynierów 
Budownictwa. 
G. Okulicz-Kozaryn nie zapomniał 

o swojej działce, przypominając, że 
w roku ubiegłym samorząd inżynierów 
budownictwa zmuszony był rozpatrzyć 
217 spraw dyscyplinarnych. W tej puli 18 
spraw rozpatrzył Okręgowy Sąd Dyscy-
plinarny i tylko w jednym przypadku od-
wołano się od jego orzeczeń do KSD, co, 
zdaniem gościa, dobrze świadczy o rze-
telności postępowań w KUP OIIB.

Czas sprawozdań

Frekwencja na XIV Zjeździe była wyso-
ka, podobnie jak podczas poprzednich 
zjazdów. 101 delegatów obecnych na 
113 uprawnionych do udziału w obra-
dach dawało wynik bliski 90%.
Tego dowiedzieliśmy się ze sprawozda-

nia Komisji Mandatowej, której w tym 
roku przewodniczył Jarosław Sentowski, 
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 dokończenie ze str. 1.

Najwięcej dyskusji wzbudził wniosek Błażeja Janiszewskiego
Fot. T. Kozłowski

Na 12 zgłoszonych wniosków zjazd w głosowaniach przyjął 5
Fot. T. Kozłowski

Dyplomy z okazji 25-lecia transformacji ustrojowej podpisał 
wicepremier J. Piechociński Fot. T. Kozłowski

Gabriel Okulicz-Kozaryn docenił rzetelność naszego OSD
Fot. T. Kozłowski

dokończenie na str. 4.  
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 dokończenie ze str. 3.

czy wniosek A. Przybylskiego, by nie 
dopuszczać do łączenia funkcji nadzoru 
inwestorskiego z funkcjami w urzędach 
administracji państwowej, prowadzących 
inwestycje publiczne.
Jacek Kołodziej, przewodniczący Okrę-

gowej Komisji Kwalifikacyjnej, z zado-
woleniem odnotował, że władze PIIB 
poświęcają tyle uwagi nienajlepszym 
wynikom ostatniej sesji egzaminów na 
uprawnienia. Niewątpliwie zeszłoroczne 
zmiany przepisów miały na to wpływ, ale 
nie zawsze był on negatywny, bo przepi-
sy wymusiły większą dyscyplinę czasową 
w trakcie egzaminów ustnych i wprowa-
dziły na stałe konieczność zadawania py-
tań problemowych. A to bardzo pomaga 
w końcowej ocenie wiedzy kandydatów. 
Tegoroczna sesja wiosenna egzaminów 
pokaże, czy słaba zdawalność z roku 
ubiegłego była wpadką czy sygnałem 
tendencji spadkowej.
Sprawozdania przewodniczącego OROZ 

i przewodniczącego Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego zwykle uzupełniają się. 
Tak było i tym razem. Ze sprawozdań 
Krzysztofa Dudka i Błażeja Janiszewskie-
go wynikało, że wymiar sprawiedliwości 
Izby odnotował trzykrotny wzrost spraw, 
a w rankingu PIIB daje nam to szóste 
miejsce w kraju pod względem wielości 
postępowań wszczynanych z powodu 
niesolidności członków Izby. Jeśli nawet 
wzrost jest głównie wynikiem większej 
aktywności powiatowych inspektorów 
nadzoru budowlanego, nie ma powodu 
do radości. Wciąż bowiem pokutują pro-
blemy niedbalstwa i lekkomyślności na 
budowach domków jednorodzinnych.
Ostatni zabrał głos Bruno Bronkau, któ-

ry przedstawił bilans kontroli Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, dotyczących różnych 
aspektów działalności Izby. OKR nie do-
patrzyła się w tej działalności istotnych 
nieprawidłowości i przedstawiła wniosek 
o udzielenie Radzie Okręgowej absoluto-
rium za rok 2014.
Zjazd przychylił się do wniosku Komisji, 

przyjmując wyraźną większością głosów 
sprawozdania organów statutowych oraz 
udzielając Radzie absolutorium. 
W dalszej części obrad zjazd przyjął kie-

runki działania Rady Okręgowej i budżet 

na rok 2015, w którym założono m.in., 
że liczba członków nie spadnie poni-
żej 5500, a wpływy nie będą niższe niż 
w roku ubiegłym. 
Zjazd przyjął też wyraźną większością 

głosów propozycję złożenia do Rady 
Krajowej wniosku o przyznanie czterem 
członkom OKR – Bruno Bronkauowi, Ja-
nowi Guzikowi, Franciszkowi Gładykow-
skiemu i Jarosławowi Bobkowskiemu – 
Złotej Odznaki Honorowej PIIB. 

W wolnych wnioskach i sprawach wnie-
sionych głos zabrał tylko Zygfryd Filanow-
ski, który miał żal do władz naszej Izby, 
że nie dostrzegły okrągłego jubileuszu 
działalności grupy absolwentów Techni-
kum Budowlanego w Toruniu. Zabrakło 
choćby listu gratulacyjnego do absolwen-
tów. Przewodniczący Rady przyznał, że 
Izba powinna takie wydarzenia dostrze-
gać, ale gdyby szkoła wystąpiła do Izby 
bardziej oficjalnie, łatwiej byłoby Radzie 
pomyśleć o jakimś wsparciu dla zjazdu 
absolwentów.

Głosowania ze zrozumieniem

W końcowej części obrad poznaliśmy 
efekty pracy Komisji Uchwał i Wniosków, 
które przedstawił Witold Przybylski.  
Niestety, nadmiar komentarzy przewod-
niczącego komisji i bardzo rozbudowana 
forma wielu wniosków spowodowały, że 

delegaci mieli kłopoty ze zrozumieniem, 
o co wnioskodawcom chodziło. Wnio-
sków było dwanaście, ale w głosowa-
niach delegaci opowiedzieli się ostatecz-
nie za przyjęciem pięciu propozycji. 
Poparto wniosek Błażeja Janiszewskiego, 
aby zdecydowanie promować członków 
PIIB, którzy chcieliby kandydować do 
parlamentu, bo tam nasze lobby jest bar-
dzo słabe. Delegaci uznali też za ważny 
wniosek Jarosława Sentowskiego, aby 
w działaniach PIIB skutecznie blokować 
możliwość przyznawania uprawnień 
przez uczelnie wyższe kształcące inżynie-
rów budownictwa, a także wniosek Da-
nuty Konieczny, aby pilnie zorganizować 
szkolenia, przybliżające członkom Izby 
nowe przepisy po ostatniej nowelizacji 
Prawa budowlanego. Poparcie zyskał po-
nadto wniosek Michała Buzalskiego o 
podjęcie działań zmuszających  inwesto-
rów dużych inwestycji liniowych, aby na 
każdym etapie realizacji zapewnili nad-
zór osób z uprawnieniami budowlanymi. 
Ostatni wniosek, Michała Sławka, przyję-
to z przekonaniem, że wkrótce będzie 
spełniony. Wnioskodawca apelował 
o złożenie skargi do Trybunału Konstytu-
cyjnego na wadliwe i szkodliwe dla inży-
nierów przepisy obecnego rozporządze-
nia o samodzielnych funkcjach 
technicznych, a z taką inicjatywą właśnie 
zamierza wystąpić Rada Krajowa PIIB.  

TADEUSZ KOZŁOWSKI  

Niektóre z wniosków delegaci próbowali tłumaczyć sobie nawzajem
Fot. T. Kozłowski


