
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 

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

86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3,
tel. (56) 46 225 03
Pon., Śr., godz. 1000-1400

dyżur członka Prezydium Rady, Śr., godz. 
1530-1630

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

WŁADZE   KONTAKTY

Tegoroczny Zjazd Sprawozdawczy PIIB od-
bywał się w przededniu ważnego spotka-
nia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
w sprawie projektów odrębnych ustaw o in-
żynierach budownictwa oraz o architek-
tach. 9 lipca mieli usiąść przy jednym stole 
- po raz pierwszy od ogłoszenia pomysłu 
rozdzielenia obecnie obowiązującej ustawy 
o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa z 15 grud-
nia 2000 r. na dwa odrębne akty prawne, 
który pojawił się w maju 2018 r. - przed-

stawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwo-
ju, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz Izby Architektów RP. Nic dziwnego, że 
kontrowersyjne zmiany w prawie, od wielu 
miesięcy rozgrzewające emocje całego śro-
dowiska inżynierów budownictwa, gorąco 
dyskutowane były także wśród delegatów. 
Efektem tych rozmów było wypracowanie 
stanowiska „w sprawie projektowanych 
zmian ustawy o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa 
i ustawy Prawo budowlane”. 

Kontrowersyjne projekty odrębnych ustaw o zawodach inżyniera budow-
nictwa oraz architektów zdominowały XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dn. 28-29 czerw-
ca. Delegaci wyrazili swój sprzeciw i zaniepokojenie w przyjętym uchwałą 
stanowisku. Obok gorących dyskusji nie brakowało momentów uroczystych 
i wzruszających. Najwyższym odznaczeniem samorządu zawodowego in-
żynierów budownictwa – Medalem Honorowym PIIB – został wyróżniony 
mgr inż. Andrzej Myśliwiec, pierwszy przewodniczący KUP OIIB (w latach 
2002-2010), obecnie przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej KUP OIIB. 

Medale Honorowe PIIB odebrali mgr inż. Andrzej Myśliwiec z KUP OIIB 
(w centrum po prawej) oraz mgr inż. Zbigniew Mitura z Lubelskiej OIIB (w 
centrum po lewej). Pierwszy od lewej prezes PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kledyński. 

Medal Honorowy PIIB  
dla Andrzeja Myśliwca
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Uwaga! Na str. 4 zaproszenia

na Dni Budowlanych 



Delegaci wyrazili w nim niepokój, że 
resort wciąż kontynuuje prace nad tymi 
projektami, co wywołuje niepotrzebne 
spory między środowiskami zawodowy-
mi architektów i inżynierów budownic-
twa. Ich zdaniem jedynym sensownym 
wyjściem z sytuacji jest zaniechanie tych 
prac, które ustabilizuje obecnie obowią-
zujący kompromisowy stan prawny z po-
żytkiem dla polskiego budownictwa oraz 
realizacji stojących przed nim wyzwań 
inwestycyjnych i rozwojowych.  

 – Wyobraźmy sobie, że cały wysiłek 
poświęcony na drobiazgowe analizy ko-
lejnych, przedstawianych nam projektów 
tych ustaw przeznaczylibyśmy na budo-
wanie strategii dla budownictwa oraz 
podjęcie ważnych problemów współ-
czesności, związanych z cyfryzacją czy 
poprawą ekonomiczną warunków pracy 
w budownictwie – mówił prezes PIIB prof. 
dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. – Gdzie 
bylibyśmy wtedy? Wróćmy jednak do 
rzeczywistości. A fakty są takie, że dysku-
towaliśmy już pięć osobnych projektów 
ustaw o zawodach inżynierów budow-
nictwa oraz architektów, a zestawienie 
samych propozycji definicji tych zawo-
dów to wielostronicowa tabela. Mery-
torycznie w tych sprawach powiedziano 
i napisano prawdopodobnie już wszystko, 
a pozamerytorycznie, często emocjonal-
nie, mówi się i pisze dużo za dużo. Nie 
jest lekiem na problemy urbanistyki i ar-
chitektury ograniczanie roli inżynierów 
budownictwa. To nie inżynierowie są au-
torami pomysłu o dwóch odrębnych re-
gulacjach, a wywołane przez ten pomysł 
perturbacje nie przyczyniają się do dobra 
wspólnego – kontynuował prezes PIIB. 
Zbigniew Kledyński podsumował także 

inicjatywy podejmowane przez PIIB na 
rzecz zachowania istotnej roli inżynierów 
budownictwa w procesie inwestycyjnym 
oraz sprzeciwiające się dezintegracji za-
wodów architekta i inżyniera budownic-
twa. 

 – W lipcu i październiku 2018 r. PIIB 
złożyła obszerne opinie do kolejnych 
wersji projektów tych ustaw. Nasi przed-
stawiciele uczestniczyli w licznych spotka-
niach w ministerstwie, prezentowaliśmy 
także nasze opinie parlamentarzystom, 
zarówno na poziomie krajowym, jak 
i okręgowym, za co dziękuję przewodni-

czącym okręgowych rad [również prze-
wodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB 
mgr inż. Renata Staszak skierowała listy 
do wszystkich parlamentarzystów z re-
gionu kujawsko-pomorskiego, a delegaci 
na XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB, 
jako jedni z pierwszych w kraju, sformu-
łowali apel ws. budzących kontrowersje 
projektów ustaw; więcej na ten temat 
w „Naszych Aktualnościach” nr 5/2019 
– PG]. Upowszechnialiśmy nasze zda-
nie w prasie ogólnopolskiej i branżowej, 
a także w internecie, ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów społecznościo-
wych. Będziemy czynić to nadal. Chcę 
jednak podkreślić, że nasze działania 
muszą być przede wszystkim meryto-
ryczne, adekwatne do aktualnej sytuacji 
oraz, mimo towarzyszących nam emocji, 
odbywać się z poszanowaniem dobrych 
relacji między wszystkimi uczestnikami 
procesu budowlanego – dodawał prezes 
PIIB. 
Stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB w sprawie pro-
jektowanych zmian ustawy o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa i ustawy Prawo 
budowlane delegaci przyjęli specjalną 
uchwałą. „Za” głosowało ponad 92 proc. 
delegatów. 
Zjazd Sprawozdawczy był jednak oka-

zją nie tylko do zajęcia stanowiska wobec 
wyzwań dnia dzisiejszego – to przede 
wszystkim czas podsumowań minionego 
roku 2018, pierwszego w nowej kaden-
cji na lata 2018-2022. Sekretarz Krajo-
wej Rady PIIB mgr inż. Danuta Gawęcka 
przedstawiła delegatom przyszłą siedzibę 
PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

 – Przerwanie w IV kwartale 2017 r. 
inwestycji związanej z modernizacją 
i przebudową budynku przyszłej siedziby 
PIIB, spowodowane katastrofą, stanowiło 
niemałe wyzwanie dla Izby w roku 2018. 
Udało się jednak przezwyciężyć ten im-
pas i wznowić prace, pokonując trudno-
ści formalnoadministracyjne, a w ramach 
wypracowanego z generalnym wyko-
nawcą robót porozumienia wynegocjo-
wać najlepsze możliwe warunki dalszej 
realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia. 
Uzyskane staraniem Izby dofinansowanie 
z funduszy unijnych dodatkowo wpły-
nęło pozytywnie na finansowanie robót 

budowlanych, co wraz z pozostałymi 
działaniami pozwala na optymistycz-
ne oczekiwanie zakończenia inwestycji 
w 2019 r. – zadeklarowała w sprawozda-
niu za rok 2018 Krajowa Rada PIIB.  
Obok zwykłych czynności sprawozdaw-

czych w trakcie Zjazdu odbyła się uroczy-
sta ceremonia. Medale Honorowe PIIB 
wręczono mgr. inż. Zbigniewowi Miturze 
z Lubelskiej OIIB oraz mgr. inż. Andrze-
jowi Myśliwcowi z KUP OIIB. W imie-
niu odznaczonych głos zabrał wyraźnie 
wzruszony mgr inż. Andrzej Myśliwiec. 

 – Cokolwiek bym nie powiedział, i tak 
nie oddam w pełni tego, co teraz odczu-
wamy wspólnie z kolegą. Jest to ogrom-
ny zaszczyt. Wobec koleżanek i kolegów, 
z którymi współpracujemy, możemy po-
wiedzieć tylko jedno wielkie słowo: „dzię-
kuję” – mówił mgr inż. Andrzej Myśliwiec.
Medal Honorowy PIIB jest wyrazem 

uznania i podziękowania samorządu in-
żynierów budownictwa za współudział 
w jego tworzeniu oraz budowaniu jego 
pozycji w społeczeństwie polskim. Oby-
dwaj wyróżnieni „swoją działalnością 
zawodową i społeczną przyczynili się do 
rozwoju budownictwa i samorządno-
ści w Polsce oraz do wzrostu znaczenia 
w świadomości społecznej zarówno sa-
mej PIIB jako organizacji samorządowej, 
jak i zawodu inżyniera budownictwa jako 
zawodu zaufania publicznego” – tak uza-
sadniono przyznanie odznaczeń. 
W XVIII Zjeździe Sprawozdawczym PIIB 

uczestniczyli: Renata Staszak (Bydgoszcz), 
Adam Podhorecki (Bydgoszcz), Andrzej 
Myśliwiec (Bydgoszcz), Kazimierz Choj-
nacki (Bydgoszcz), Jacek Kołodziej (Byd-
goszcz), Krzysztof Dudek (Grudziądz), 
Marek Żółtowski (Toruń), Michał Miklas 
(Inowrocław), Paweł Ziółkowski (Włocła-
wek).
W XVIII Krajowym Zjeździe Sprawoz-

dawczym PIIB wzięło udział 191 delega-
tów z 16 okręgowych izb (frekwencja wy-
niosła 94,09 proc.). Przewodniczącym 
Zjazdu był mgr inż. Wojciech Kamiński 
z Podlaskiej OIIB. W pracach komisji zjaz-
dowych czynnie uczestniczyli mgr inż. Mi-
chał Miklas z Inowrocławia (komisja skru-
tacyjna) oraz mgr inż. Marek Żółtowski 
z Torunia (komisja uchwał i wniosków).  

Piotr Gajdowski

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lipiec/sierpień 2019

 dokończenie ze str. 1.
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 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„Dokumentacja geotechniczna i geologiczno-inżynierska w procesie inwestycyjnym. 
Aktualne wymagania prawne. Zmiany i komentarze”

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się dr inż. Piotr Jermołowicz. 

Temat, który proponujemy, dotyczy wszystkich branż i jest bardzo interesujący z uwagi na rangę problemu i częste zmiany w przepisach.

W czasie 5 godzin szkolenia przewidujemy czas na pytania i dyskusję.

Do tego tematu będą przygotowane materiały szkoleniowe w formie opracowania z załączonymi przykładami, tabelami i nomogramami w obj. 
ok. 120 str. do pobrania ze strony internetowej KUP OIIB z „Biblioteki materiałów szkoleniowych”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 17.09.2019 r. w godz. 13.00-18.00 w Bydgoszczy, Sala Eventowa, I piętro w siedzibie Kujawsko-Pomor-

skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, ul. K. Gotowskiego 6.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. (52) 366 70 50, (52) 366 70 53, lub na adres 

e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl.

Okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej oraz członkowie okręgowego sądu dyscyplinarnego wzięli 
udział w szkoleniu w dn. 23-25 maja w Olsztynie. 

By mądrzej osądzać

Nadzór nad należytym wykonywaniem 
zawodu inżyniera budownictwa oraz prze-
strzeganiem zasad etyki zawodowej jest jed-
nym z zadań statutowych samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa. Każdego 
roku do okręgowej izby inżynierów budow-
nictwa trafia kilkadziesiąt skarg na działal-

ność jej członków. Kierują je w większości 
inwestorzy lub organy nadzoru budowlane-
go. Wszystkie sprawy rozpatruje okręgowy 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
w ramach postępowania wyjaśniającego i – 
w uzasadnionych przypadkach – kieruje 
wnioski o ukaranie do okręgowego sądu 

dyscyplinarnego. Taka działalność wymaga 
nie tylko dogłębnej znajomości realiów pro-
cesu budowlanego, ale też biegłości w prze-
pisach prawnych (głównie z zakresu Prawa 
budowlanego, Kodeksu karnego oraz Ko-
deksu postępowania administracyjnego). 
Członkowie OSD i OROZ regularnie podno-
szą swoje kompetencje w tej dziedzinie, 
uczestnicząc w szkoleniach organizowanych 
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 
W dn. 23-25 maja wyjechali do Olsztyna, by 
wziąć udział w szkoleniu poprowadzonym 
przez prawników PIIB – mec. Jolantę Szew-
czyk oraz mec. Krzysztofa Zająca. Celem 
szkolenia było ujednolicenie podejmowa-
nych czynności przez organ w prowadzo-
nych postępowaniach w sprawach odpo-
wiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. 
Szkolenie poświęcono typowym proble-
mom, z jakimi stykają się w codziennej prak-
tyce przedstawiciele „wymiaru sprawiedli-
wości” samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Szczególnie cenne były 
warsztaty praktycznego formułowania 
wniosków, decyzji i postanowień ww. orga-
nów i tzw. casusy prawne, czyli analiza au-
tentycznych, wziętych z życia przypadków. 
Naradę szkoleniową zorganizowała War-
mińsko-Mazurska OIIB. W szkoleniu wzięli 
udział przedstawiciele organów wraz 
z pracownikami obsługi administracyjnej 
z całego kraju.       (PG)

Fot. Piotr Gajdowski

Od lewej: okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, członek Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego inż. Krzysztof Dudek, przewodniczący okręgowego sądu 
dyscyplinarnego mgr inż. Błażej Janiszewski, okręgowy rzecznik odpowiedzialno-
ści zawodowej – koordynator inż. Czesław Szczesik.
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naszenasze

Zaproszenia na „Dni Budowlanych” w pozostałych obwodach w następnym numerze

ZAPROSZENIE
Obwód Toruński

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się 

20 września 2019 r. (piątek)
o godz. 1800

w ACKiS „Od Nowa”
ul. Gagarina 37a w Toruniu 

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu
po potwierdzeniu uczestnictwa 

w Punkcie Konsultacyjnym KUP OIIB w Toruniu, tel. 56 662 90 77
lub w Biurze Izby, tel. 52 366 70 50 e-mail:kup@piib.org.pl

Liczba miejsc ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń!

® K U J A W S K O
P O M O R S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D OW N I C T WA

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!

ZAPROSZENIE
Obwód Bydgoski

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”,
które odbędzie się 

23 września 2019 r. (poniedziałek)
o godz. 1800
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Strona........Rząd........Miejsce........ 

® K U J A W S K O
P O M O R S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D OW N I C T WA

ZAPROSZENIE
Obwód Inowrocławski

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się 

6 września 2019 r. (piątek)
o godz. 1700

w Restauracji „Park”
ul.Świętokrzyska 107 w Inowrocławiu

® K U J A W S K O
P O M O R S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D OW N I C T WA

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!

ZAPROSZENIE
Obwód Grudziądzki

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się 

13 września 2019 r. (piątek)
o godz. 1700

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

® K U J A W S K O
P O M O R S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D OW N I C T WA

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!


