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Przed zjazdem
13 kwietnia odbędzie się XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Podsumujemy na nim poprzedni rok działalności naszego samorządu zawodowego. Był to czas obfitujący w wiele ważnych wydarzeń – wystarczy
wymienić wybory nowych władz krajowych i okręgowych we wszystkich
izbach czy niepokojące dyskusje nad projektami zmian legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa. O przygotowaniach do zjazdu i bilansie roku 2018 rozmawiamy z mgr inż. Renatą Staszak, przewodniczącą
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady mgr inż. Marek Żółtowski gościł
delegatów z Torunia w Dniu Kobiet. Z tej okazji wszystkim paniom obecnym na
Fot. Piotr Gajdowski
spotkaniu wręczył piękne tulipany.
–– Pani przewodnicząca, to był
szczególny rok. Najważniejsze wydarzenia to wybory nowych władz KUP
OIIB na kadencję w latach 2018-2022,
obchody Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa oraz proponowane
przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zmiany zawarte w projektach
ustaw o architektach i o inżynierach
budownictwa, zmierzające do obniżenia rangi inżyniera jako zawodu zaufania publicznego. Zacznijmy jednak
od spraw lokalnych.
–– W rok 2018 wchodziliśmy jeszcze
w poprzedniej IV kadencji. 14 kwietnia
2018 r. odbył się zjazd sprawozdawczo-

-wyborczy, który wyłonił składy poszczególnych organów naszej izby na
następne cztery lata. Teraz będziemy
więc rozliczać rok za okres przed i po
wyborach. Przeanalizowałam składy osobowe naszych organów i zauważyłam
pewną tendencję, która towarzyszy nam
od wielu lat, a którą uważam za bardzo
dobrą. Otóż skład nigdy nie jest wymieniany w 100 proc. – dotyczy to zarówno
Rady Okręgowej, pozostałych organów,
jak i delegatów na zjazdy sprawozdawcze. Zazwyczaj 70-80 proc. składów
osobowych stanowią „starzy” członkowie, a 20-30 proc. to osoby zasiadające
w organach po raz pierwszy. To dobra
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

proporcja. Dzięki temu zachowana jest
pewna ciągłość doświadczenia i znajomości zagadnień – część członków ma
już gruntowną wiedzę o pracy organów,
a te osoby, które doszły, zyskują czas na
nauczenie się specyfiki tego funkcjonowania. Pewnie przy kolejnych wyborach te - dziś „nowe” - osoby zostaną,
a do nich dołączą kolejne.
Poza tym silna jest nasza reprezentacja we władzach krajowych. Dwóch
członków KUP OIIB zasiada w Radzie
Krajowej PIIB, jedna osoba w Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej i jedna w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym. Mamy
w tej kadencji 10 delegatów na Krajowe
Zjazdy.
–– Porozmawiajmy o najważniejszych działaniach KUP OIIB.
–– Poza stałą, bieżącą działalnością,
którą przedstawimy szczegółowo podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego,
warto wspomnieć o kilku nowościach.
Od kwietnia 2019 r. zaświadczenia
o przynależności do naszego samorządu zawodowego wystawiamy tylko
w formie elektronicznej – nie będziemy już wysyłać pocztą zaświadczeń
w papierowej formie. Zaświadczenie
elektroniczne to równorzędny dokument, opatrzony cyfrowym (elektronicznym), autoryzowanym podpisem
przewodniczącego Izby. W szczegól-

nych przypadkach, gdy członek naszej
Izby rzeczywiście nie ma realnej możliwości wygenerowania takiego elektronicznego zaświadczenia, może zwrócić
się do nas z prośbą o przesłanie tradycyjnego dokumentu. Jednak dostęp do
zaświadczeń o członkostwie jest bardzo prosty – wystarczy wejść na stronę
internetową Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa (https://portal.piib.org.
pl) i wygenerować plik PDF na podstawie loginu i hasła aktywacyjnego
otrzymanego w Biurze Izby. Pozostając
przy internecie, wspomnę, że w ubiegłym roku zmieniła się także nasza
strona internetowa: www.kup.piib.org.
pl – w nowej odsłonie jest ona jeszcze
bardziej czytelna i zrozumiała, a także
atrakcyjna wizualnie. Weszliśmy także
na Facebooka – nasz fanpage na tym
portalu społecznościowym zapewnia
dostęp do bieżących informacji na temat aktualnych wydarzeń w Izbie, tam
można zadawać nam pytania. To dobry
kanał komunikacji, wykorzystywany
przez praktycznie wszystkie znaczące
firmy czy instytucje, więc nie mogło
tam zabraknąć także KUP OIIB. Dodajmy, że daje on większe możliwości niż
strona internetowa – np. pozwala na
publikację wielu zdjęć, choćby z wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Ich przeglądanie jest dużo

We wszystkich obwodach KUP OIIB odbyły się spotkania z delegatami na
XVIII Zjazd Sprawozdawczy. Członkowie Prezydium omówili najważniejsze
zagadnienia, jakie będą poruszane na kwietniowym Zjeździe. Szczególny
nacisk położono na podsumowanie poprzedniego roku. Dyskusje w Bydgoszczy,
Toruniu, Włocławku, Inowrocławiu, Grudziądzu i Brodnicy pozwolą na
wypracowanie ostatecznej tematyki Zjazdu.
Fot. Piotr Gajdowski

wygodniejsze na Facebooku, można
też „oznaczyć” na zdjęciach siebie i pochwalić się przed znajomymi. To zbliża
Izbę do naszych członków, zwłaszcza
tych młodszych, z których prawie każdy ma konto na Facebooku. Pozwala to
nam codziennie informować o naszych
działaniach, bez konieczności wchodzenia na stronę, gdzie niektórzy rzadko
zaglądają.
–– Dobrze, że KUP OIIB idzie z duchem czasu. Nowinki technologiczne to jednak tylko kanał do informowania o tym, co w Izbie dzieje
się na co dzień.
Na poprzednim zjeździe sprawozdawczo-wyborczym delegaci uchwalili kierunki działania w kadencji 2018-2022,
które realizujemy zgodnie z obowiązkami ustawowymi i zadaniami statutowymi. Tu nic się nie zmienia. Jednym z naszych zadań jest organizacja szkoleń.
W 2018 r. zorganizowaliśmy 27 jednostek szkoleniowych, w których wzięły
udział 803 osoby. Doskonalenie zawodowe jest obowiązkiem wszystkich
inżynierów budownictwa, dlatego zachęcam do zapisywania się na szkolenia
– informacje o nich publikujemy na stronie internetowej, na portalu Facebook,
a także na łamach biuletynu informacyjnego „Nasze Aktualności”. Można
też korzystać z kursów e-learningowych,
które znajdują się na portalu PIIB. Poza
tym znajdziemy w internecie przydatne usługi: e-Bistyp, bazę cen materiałów budowlanych, czyli narzędzie pomocne w kosztorysie, a także Serwis
Budowlany – można się tam zapoznać
ze zmianami w Prawie budowlanym,
sprawdzić, jaki stan prawny obowiązywał w chwili realizowania danej inwestycji itd., to bardzo przydatne w naszej
rzeczywistości prawnej, gdzie wszystko
ciągle bardzo szybko się zmienia.
Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych wzmacnia rangę inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. To szczególnie ważne
w sytuacji, gdy rozmaite projekty zmian
legislacyjnych nie sprzyjają podnoszeniu naszego prestiżu. Trwają prace nad
reformą Prawa budowlanego i innych
aktów prawnych związanych z branżą
budowlaną. W ostatnich dwóch latach
widzieliśmy już kilka projektów, wo-
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bec których jako samorząd zawodowy
zajęliśmy jednoznaczne stanowisko.
Obecnie czekamy na kolejne propozycje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
W marcu PIIB przedstawiła resortowi
własne propozycje założeń ewentualnej
„ustawy infrastrukturalnej”, które wyznaczają podstawowe kierunki reformy
procesu
inwestycyjno-budowlanego
oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Liczymy na to,
że zostaną one choć w części uwzględnione. Mam też nadzieję, że aktualna
dyskusja na temat wzajemnej pozycji
inżyniera budownictwa i architekta
w procesie budowlanym, którą sprowokowały propozycje ministerstwa,
przyniesie jedynie pozytywne skutki.
W końcu obydwie te grupy zawodowe
mają do odegrania ogromnie ważną
rolę w kreowaniu postępu infrastruktury budowlanej w kraju.
–– W pewnym sensie zaprzeczeniem tego, co wokół statusu inżyniera budownictwa dzieje się w Polsce,
były w 2018 r. obchody Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa.
To było wielkie święto inżynierów budownictwa i również my jako KUP OIIB

wzięliśmy w nim znaczący udział. Europejska Rada Inżynierów Budownictwa
(ECCE) podjęła decyzję o ogłoszeniu
roku 2018 Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa. Głównym celem
tej proklamacji było zwrócenie uwagi
społecznej na podstawową rolę inżynierów budownictwa w zakresie postępów w standardach życia ludzkiego
oraz podnoszenie prestiżu naszego zawodu w społeczeństwach krajów europejskich. W całej Europie odbyło się
z tej okazji blisko pięćdziesiąt wydarzeń
– konferencji, szkoleń, spotkań. Trzy
z nich zorganizowano w naszym województwie. W maju 2018 r. odbyło się III
Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa, zorganizowane przez KUP OIIB
przy współpracy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dziekana
Wydziału
Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. We wrześniu na
UTP współorganizowaliśmy IV Międzynarodową
Konferencję
Naukową
„Współczesne problemy budownictwa,
innowacyjne rozwiązania”. Na wyda-

rzenie przybyli naukowcy z całego świata. Tematem przewodnim tej prowadzonej w języku angielskim konferencji
było „Budownictwo XXI wieku – wyzwania i ryzyko”. Ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa była VI
Konferencja Mostowa „Mosty – tradycja i nowoczesność” zorganizowana
w listopadzie na UTP. Tak włączyliśmy
się w międzynarodowe obchody wydarzenia, które podniosło prestiż zawodu
inżyniera budownictwa w całej Europie.
Mam nadzieję, że także w naszym kraju
będziemy postrzegani coraz lepiej,
a nasza pozycja w społeczeństwie wzrośnie. Zależy to nie tylko od mądrych
decyzji polityków, którzy kształtują
ramy prawne naszego funkcjonowania,
ale też od nas samych – czy wykonujemy naszą pracę rzetelnie, podnosimy
nasze kwalifikacje zawodowe, sprawujemy nasze obowiązki tak, jak przystało
na reprezentantów zawodu zaufania
publicznego. Od tego, jaki mamy wizerunek, zależy, jaka będzie ranga inżynierów budownictwa.
Rozmawiał Piotr Gajdowski

Niech wygra najlepszy
Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatów do IV edycji konkursu „Prymus Budownictwa” dla najlepszych projektantów, kierowników budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. To szansa na uzyskanie prestiżowego wyróżnienia, cenionego przez inwestorów i przyszłych klientów
Jak pokazuje doświadczenie poprzednich
trzech edycji konkursu „Prymus Budownictwa”, nagradzani są wzorowi fachowcy pracujący na niekoniecznie wielkich
budowach. Nie chodzi bowiem o pokazywanie spektakularnych inwestycji,
a o promowanie rzetelnej pracy na najwyższym poziomie, w zgodzie ze sztuką
i wiedzą budowlaną oraz standardami
etyki zawodowej.
–– Ta nagroda daje pewien prestiż, stanowi formę rekomendacji dla inwestora
i jest dla mnie dużą satysfakcją oraz daje
gwarancję solidności realizowanych zadań. Wieść o tym, że zostałem laureatem
tego konkursu, rozniosła się w branży
bardzo szybko, otrzymałem wiele gratulacji i przychylnych słów – mówił nam je-

den z laureatów „Prymusa Budownictwa”
mgr inż. Marcin Nowakowski.
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać
przedsiębiorcy, instytucje, organizacje
oraz wszyscy członkowie KUP OIIB.
Nagradzane będą zwłaszcza: innowacyjność rozwiązań projektowych i wykonawczych, kompleksowość rozwiązań
projektowych lub wysoka jakość wykonawstwa budowlanego, wyróżniająca
organizacja procesu budowlanego i efektywne przestrzeganie zasad bezpiecznego budowania, walory ekonomiczne
i ekologiczne inwestycji.
Zgłoszenie powinno obejmować opis
obiektu z określeniem podstawowych
parametrów technicznych, wskazanie
terminu rozpoczęcia i zakończenia bu-

dowy (liczą się te zrealizowane w roku
poprzedzającym daną edycję konkursu),
krótkie uzasadnienie oraz pisemną zgodę
kandydata na udział w konkursie.
Ogłoszenie laureatów następuje podczas
corocznych obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.
Zgłoszenia w formie pisemnej kierować
należy do siedziby Biura KUP OIIB do 30
kwietnia 2019 r. Regulamin oraz karta
zgłoszenia do konkursu „Prymus Budownictwa” dostępne są na stronie internetowej KUP OIIB w specjalnej zakładce.
Gorąco zachęcamy do zgłaszania kandydatów!
(PG)
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Groch z kapustą
„Cicer cum caule”, czyli groch z kapustą. Tytuł zbiorku anegdot Juliana Tuwima posłużył prof. dr. hab. inż. Włodzimierzowi Starosolskiemu, uznanemu autorytetowi w dziedzinie konstrukcji żelbetowych, jako motyw
przewodni cyklu szkoleń na ten temat. Dynamiczny styl i wysoka jakość merytoryczna wykładów przyciąga
tłumy na każde spotkanie z profesorem. Tak było również 27 lutego w Auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na konferencji współorganizowanej przez KUP OIIB.
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
z Politechniki Śląskiej jest jednym z największych autorytetów w swojej dziedzinie.
- Każdy inżynier budownictwa zna i korzysta z niezastąpionych publikacji profesora, w tym z niezwykle popularnego,
pięciotomowego wydania pt. „Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm
związanych” – deklarują organizatorzy
szkolenia z firmy ArchMedia. - Pasja i zaangażowanie oraz aktywność profesora
mimo podeszłego wieku wzbudza szacunek i podziw nie tylko nas, organizatorów
szkoleń, ale wszystkich uczestników naszych konferencji, które od kilku lat realizujemy wspólnie z profesorem w całej Polsce.
To już druga część szkolenia „Cicer cum
caule, czyli wszystkiego po trochu” –
pierwszy raz w ramach tego cyklu profesor
gościł na UTP w maju 2018 r. Jak wtedy,
tak i teraz konferencja cieszyła się ogrom-

nym powodzeniem, ściągając do Auli UTP
ponad 100 osób, w tym wielu studentów.
Konferencję otworzyli wspólnie prof. dr
hab. inż. Adam Podhorecki, dr inż. Justyna
Sobczak-Piąstka oraz Grażyna Grzymkowska-Gałka z ramienia organizującej spotkanie firmy ArchMedia.
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
podzielił materiał szkoleniowy na trzy godzinne wykłady, pomiędzy którymi swoje
referaty poszerzające omawianą tematykę mieli przedstawiciele firm związanych
z branżą żelbetową: Epstal, Construsoft,
Hydrostop, Konbet Poznań.
Cykl konferencji prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego poświęcony jest
„wielu ważnym problemom dotyczącym
konstrukcji żelbetowych, które czasami
umykają uwadze projektanta, a skutkują
przykrymi następstwami”. W drugiej części omówiono m.in. zagadnienia takie jak:

narożniki wklęsłe ukośne obciążone momentem prostującym narożnik, załamanie
krawędzi pod kątem 45º, pod ostrym kątem, pod małym kątem, narożniki wklęsłe
o kącie prostym obciążone momentem
prostującym narożnik, krótkie wsporniki pozasprężysta faza pracy, skokowa zmiana
wysokości przekroju elementu, skokowa
zmiana wysokości przekroju elementu
w strefie dominującego wpływu momentu zginającego czy w strefie dominującego wpływu siły osiowej, krępe wsporniki
belkowe, smukłe wsporniki belkowe, duże
otwory poprzeczne w belkach, poprzeczne
zbrojenie w płycie.
Więcej informacji na temat szkoleń oraz
materiały konferencyjne w formie osobnych publikacji dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.archmedia.pl/zelbet.
(PG)

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budowlanych – przy zastosowaniu Systemów Suchej Zabudowy w Budownictwie” którego inicjatorem jest Polskie Stowarzyszenie Gipsu (PSG).
Zadaniem Stowarzyszenia jest propagowanie idei suchej zabudowy w Polsce oraz upowszechnienie wiedzy o produktach gipsowych i gipsowo-pochodnych, szczególnie o płytach gipsowo-kartonowych, ich zastosowaniu w systemach suchej zabudowy przy
aranżacji powierzchni mieszkalnych i komercyjnych (biurowych, sklepowych, przemysłowych).
Program szkolenia:
Część I (prowadzona przez eksperta pożarnictwa):
1. Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach.
2. Odporność pożarowa budynków i odporność ogniowa elementów budynku: ściany, dachy, stropy, poddasza, strefy pożarowe, oddzielenia przeciwpożarowe.
Część II (prowadzona przez eksperta technicznego):
1. Kryteria oceny odporności ogniowej i zakres zastosowania klasyfikacji w odniesieniu do wymagań przepisów: ściany, stropy,
dachy i zabudowa poddasza, przykład badania ścian wysokich z 2016 r., błędy w projektowaniu i wykonawstwie mogące
prowadzić do unieważnienia klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej.

Szkolenie odbędzie się w Toruniu 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) w godz. 13.30-16.30 w sali Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa (PZiTB), ul. Szeroka 34, I piętro.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby
na nr tel. (52) 366-70-50 lub (52) 366-70-53, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl

nasze

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. K. Gotowskiego 6, 85 - 030 Bydgoszcz, tel. (52) 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
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