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Okręgowa Izba po XV Zjeździe Krajowym
27 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie
Prezydium Rady Okręgowej. Członkowie Prezydium rozmawiali m.in.
o XV Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który
miał miejsce w dniach 24-25 czerwca.

WŁADZE KONTAKTY
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.

Delegaci KUP OIIB na XV Zjazd od lewej: mgr inż. Paweł Piotrowiak,
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, mgr inż. Renata Staszak,
mgr inż. Bronisław Przybysz.
Fot. P. Baldwin
Wśród delegatów KUP OIIB obecnych na
XV Zjeździe Krajowym znaleźli się członkowie Krajowej Rady PIIB - przewodniczący
Rady Okręgowej prof. dr hab. inż. Adam
Podhorecki i przewodniczący Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Jacek Kołodziej, a także członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dyrektor Biura Izby mgr inż. Renata Staszak (która zasiadła też w zjazdowej
Komisji Skrutacyjnej), sekretarz Rady Okręgowej mgr inż. Kazimierz Chojnacki, mgr
inż. Marek Żółtowski (który wszedł w skład
Komisji Uchwał i Wniosków), mgr inż. Adam
Przybylski, mgr inż. Paweł Piotrowiak, mgr
inż. Dariusz Morczyński oraz mgr inż. Bronisław Przybysz, któremu w drugim dniu
Zjazdu wręczono Złotą Odznakę Honorową
PIIB. Łącznie na Zjazd przybyło 184 z 201
delegatów z 16 izb okręgowych (frekwencja
wyniosła 91,54%). Obrady otworzył prezes
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, a na przewodniczącego Prezydium Zjazdowego wybrano dr.
inż. Stanisława Karczmarczyka, przewodniczącego Rady Małopolskiej Okręgowej Izby.
Tradycyjnie delegaci przyjęli sprawozdania
z działalności poszczególnych organów sta-

tutowych samorządu zawodowego za rok
2015 i zaakceptowali budżet na rok 2017.
Najważniejszą pozycją w budżecie będzie
remont niedawno zakupionego budynku
przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB
przy ul. Kujawskiej w Warszawie – Sekretarz
Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka jako
przewodnicząca powołanego w ubiegłym
roku Zespołu ds. przebudowy i modernizacji nowej siedziby przedstawiła delegatom
podstawowe fakty związane z tym przedsięwzięciem.
Nowością na tegorocznym Zjeździe była
część problemowa pod hasłem „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu
zawodu inżyniera budownictwa?”. W pracach Komitetu Programowego pod przewodnictwem wiceprezesa Krajowej Rady
PIIB prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego (który poprowadził debatę w czasie
zjazdu) uczestniczył między innymi prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki. Taka merytoryczna dyskusja ma służyć podsumowaniu
dotychczasowych doświadczeń Izby i wyznaczać strategiczne kierunki działania jej
organów w przyszłości. Jak dotąd nie było
wśród delegatów programowej debaty wydokończenie na str. 2.

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

lipiec/sierpień 2016

dokończenie ze str. 1.

Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, szef jednego z zespołów problemowych merytorycznej części XV Zjazdu Krajowego.

Fot. U.Kieller-Zawisza

kraczającej poza bieżące problemy środowiska – a jest potrzebna choćby dla wypracowania spójnego stanowiska wobec
ustawodawców. PIIB konsultuje liczne projekty aktów prawnych, ale w ostatecznych
i obowiązujących wersjach konkretnych
dokumentów niewiele z tych postulatów
zostaje uwzględnionych. Tylko do nowego projektu Kodeksu Budowlanego Izba
zgłosiła ponad 250 uwag, które w skrócie
omówiono na Zjeździe. Prof. Adam Podhorecki kierował jednym z czterech zespołów problemowych, opracowującym
zagadnienie „Dopuszczanie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie”. Wśród postulatów
tego zespołu znalazły się m.in. prawne
wzmocnienie roli praktyki w czasie studiów, znalezienie wiarygodniejszych i bardziej obiektywnych niż oświadczenie form
dokumentacji praktyki zawodowej, zaś
w odniesieniu do dalszych etapów kariery
zawodowej obowiązek kształcenia ustawicznego członków PIIB i rozwijanie usług
internetowych PIIB (kursów e-learningowych, serwisu budowlanego). Współbrzmiało to z oficjalnym stanowiskiem Zjazdu
Krajowego w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa,
przyjętym w głosowaniu po debacie. Dokument wskazuje główne cele strategiczne
działalności naszego samorządu zawodowego – są to, obok wyżej wymienionych,

m.in. postulaty aktywnej promocji zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu
zaufania publicznego, wspieranie starań
o ustanowienie minimalnej stawki dla pracowników budownictwa, przywrócenie
funkcji rzeczoznawcy budowlanego jako
samodzielnej funkcji technicznej, uzyskanie przez samorząd wpływu na kształt
prac legislacyjnych dotyczących branży
już na ich wstępnym etapie, przywrócenie projektowi wykonawczemu należnego miejsca w procesie inwestycyjnym itp.
(pełny tekst stanowiska dostępny jest pod
adresem: http://www.piib.org.pl/images/
stories/stanowisko_XV_zjazdu.pdf).
W drugim dniu XV Zjazdu głosowano
wnioski zgłoszone przez delegatów w czasie trwania obrad i wcześniej skierowane
bezpośrednio na Zjazd Krajowy z Okręgowych Zjazdów OIIB. Ich treść prezentował
przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków mgr inż. Piotr Korczak z Pomorskiej
OIIB. W trakcie XV Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB, który miał miejsce 9
kwietnia, na XV Zjazd Krajowy przekazano
trzy wnioski: dwa z nich Komisja Uchwał
i Wniosków przyjęła, jeden zarekomendowała odrzucić. Obydwa przyjęte do
realizacji wnioski złożył Edward Smentek.
Pierwszy dotyczy uzupełnienia art. 124
pkt. 6 ustawy Prawo Wodne o stosowne
sformułowanie upraszczające i skracające
fazę przygotowania projektu budowlane-

go inwestycji i uzyskania pozwolenia na
budowę – aby nie było wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na
odwodnienie wykopów budowlanych na
terenie nieruchomości, do której posiada
się prawo do jej dysponowania na cele
budowlane. Drugi wniosek wychodzi z inicjatywą korekty art. 143a i art. 150 Prawa Zamówień Publicznych, aby warunki
rozliczeń były przedmiotem warunków
umów zawieranych przez Zamawiającego
i Wykonawcę, a nie przedmiotem regulacji
prawnych o randze ustawy – takie rozwiązanie nie będzie wywoływać konieczności
kredytowania robót i usług przez Wykonawcę. Odrzucony został natomiast wniosek inż. Krzysztofa Dudka, by wprowadzić
projekt wykonawczy do prawa budowlanego jako uzupełnienie projektu budowlanego, co zbliżyłoby prawo budowlane
i prawo zamówień publicznych. Według
Komisji korzystniejsza jest propozycja
w ostatnim projekcie Kodeksu Budowlanego, gdzie projekt techniczny był dołączany
do akt sprawy po udzieleniu pozwolenia
na budowę. Niemniej w przyjętym przez
XV Zjazd Stanowisku w sprawie warunków
wykonywania zawodu inżyniera budownictwa „projekt wykonawczy” nie został
pominięty i został uznany jako dokumentacja będąca podstawą realizacji i odbioru
inwestycji.
Wszyscy w codziennej praktyce zawodowej dostrzegamy, jak ważna jest możliwość metodycznego współtworzenia kluczowych dla naszej branży aktów
prawnych. W oczekiwaniu na nowy Kodeks Budowlany już dziś trudno nie wyrazić wątpliwości, czy aktualny tryb pracy
nad Kodeksem zapewni jego odpowiednią jakość. Dlatego PIIB wymaga od ustawodawcy umożliwienia sensownych konsultacji
opracowanego
projektu
i spodziewa się, że opinia Izby zostanie
potraktowana poważnie. Obecność naszego samorządu zawodowego w przestrzeni
społecznej ma służyć nie tylko partykularnym interesom branży, ale wzmacniać postrzeganie inżynierów budownictwa jako
zawodu zaufania społecznego. Nie wystarczy reagować na bieżąco, trzeba myśleć strategicznie i temu będą służyć dyskusje problemowe w czasie krajowych
zjazdów.
PIOTR GAJDOWSKI
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Młodzi budowlańcy odwiedzili Bydgoszcz
29 maja 2016 r. zakończył się XV Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Wydarzenie miało zintegrować nowych członków związku, a także promować nowoczesne rozwiązania inżynierskie, jednocześnie pogłębiając wiedzę teoretyczną uczestników.
Zjazd został zorganizowany przez Koło
Młodych bydgoskiego oddziału Polskiego
Związku Inżynierów i Techników. Głównym organizatorem tego wydarzenia był
dr inż. Jarosław Górecki, członek zarządu
i przewodniczący Koła Młodych, adiunkt
w Katedrze Inżynierii Produkcji i Zarządzania w Budownictwie na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a także członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Na Zjazd przybyło kilkudziesięciu młodych przedstawicieli branży budowlanej
z całej Polski, a także przedstawiciele Zarządu Głównego PZITB: prezes Ryszard Trykosko i sekretarz generalny Wiktor Piwkowski. Reprezentanci kilkunastu kół młodych
PZITB z oddziałów z Gdańska, Gliwic, Koszalina, Krakowa, Lublina, Łodzi, Olsztyna,
Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy
i Wrocławia przybyli do naszego miasta
w piątek. Spędzili ten dzień w Bydgoskim
Parku Przemysłowo-Technologicznym. Odbyło się to z wydatnym wsparciem organizacyjnym Stefana Markowskiego – Doradcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zjazd zainicjowano porannym seminarium pt. „Bydgoski rynek budowlany”,
które rozpoczęła przewodnicząca oddziału
bydgoskiego PZITB dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prof. UTP.
W agendzie przewidziano także spotkanie z prezydentem Bydgoszczy Rafałem
Bruskim. Gospodarz miasta podkreślał rolę

Bydgoszczy jako prężnego ośrodka kształtującego dobrą kondycję budownictwa.
Następnie zaprezentowano najciekawsze
miejskie inwestycje – te już zrealizowane
i dopiero planowane.
Objazdową wizualizację innowacyjnych
inwestycji zrealizowanych na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego przeprowadził jego prezes Andrzej Półgrabski.
Po południu uczestnicy Zjazdu wizytowali
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy przy ul.
Ernsta Petersona 22. Poznali tajniki budowy obiektu, a szczegóły technologii spalania odpadów komunalnych zaprezentował
dyrektor Zakładu Tomasz Gulczewski.
Sobota obfitowała też w imprezy integra-

Uczestnicy Zjazdu w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów
Komunalnych w Bydgoszczy
Fot. R. Staszak
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Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa
w Punkcie Informacyjnym KUP OIIB
w Toruniu; tel. 56 622 90 77
lub w Biurze Izby tel. 52 366 70 50
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń
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cyjne w centrum Bydgoszczy. Przedpołudniowa gra miejska przybliżyła ciekawostki
i legendy związane z miastem. Organizatorzy zaprowadzili uczestników Zjazdu do
najciekawszych miejsc związanych z historią i rozwojem miasta.
Po południu goście zostali zaproszeni na
wycieczkę szlakiem bydgoskich inwestycji
widzianych oczami młodych inżynierów.
Zakończenie XV Zjazdu Naukowo-Technicznego Młodej Kadry Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa nastąpiło w niedzielę. Goście rozjeżdżali się
zadowoleni z wizyty w naszym mieście.
Podkreślano udaną organizację zjazdu, ale
nie ukrywano też zachwytów nad miastem
i jego kondycją gospodarczą.
☺JAROSŁAW GÓRECKI

ZAPROSZENIE
Obwód Toruński
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się
2 września 2016 r. (piątek)
o godz. 1800

w Centrum Kultury
Dwór Artusa,
ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu

ZAPROSZENIE
Obwód Grudziądzki

które odbędzie się
po potwierdzeniu uczestnictwa
2
września
2016 r. (piątek)
w Punkcie Informacyjnym KUP OIIB
o
godz.
1800
w Toruniu; tel. 56 622 90 77
lub w Biurze Izby tel. 52 366 70 50
w Centrum Kultury
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Liczba
miejsc ograniczona, Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Dwór Artusa,
decyduje kolejność zgłoszeń
ul. Rynek Staromiejski 6 w Toruniu
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Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa
w Punkcie Informacyjnym KUP OIIB
w Grudziądzu, tel. 56 46 101 70
lub w Biurze Izby tel. 52 366 70 50
Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPROSZENIE
Obwód Grudziądzki
Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się
9 września 2016 r. (piątek)
o godz. 1700

w Karczmie „Czarci Młyn”
ul. Chełmińska 208 w Grudziądzu

Miesiąc w Izbie

Młodzi inżynierowie już z uprawnieniami
27 czerwca odbyło się wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po wiosennej sesji egzaminacyjnej.
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna nadała uprawnienia w sumie 111 osobom.
W specjalności konstrukcyjno-budowlanej wręczono 64 decyzje, w specjalności inżynieryjnej: mostowej - 4 decyzje,
w specjalności inżynieryjnej: drogowej
- 11 decyzji, w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 21 decyzji,
w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – 11 decyzji.
Młodym inżynierom decyzje wręczał
przewodniczący Rady Okręgowej prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Jacek Kołodziej. Wyróżniono też najlepszych spośród zdających:
Alicję Pietrasińską, Piotra Glegołę, Dariusza Tymka i Pawła Cicheckiego. Wszyscy
otrzymali wyróżnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej.
(pg)

OKK wydała 111 decyzji o uprawnieniach budowlanych, ale nie
wszyscy kandydaci dotarli na uroczyste wręczenie
Fot. R. Staszak

W związku z planowanym na drugą połowę 2016 r. szkoleniem „Prawo budowlane - rok po wprowadzeniu zmian” Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oczekuje na uwagi, pytania, sugestie i wnioski dotyczące wprowadzonych rok temu zmian do ustawy Prawo budowlane.
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