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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
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. 900-1000
Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

to nie będą zwykłe święta wielkanocne.
Teraz wszyscy martwimy się, jak epidemia koronawirusa wpłynie na polską
gospodarkę, a zwłaszcza branżę budowlaną i kondycję finansową naszych firm,
wreszcie na nasz własny byt. Wirus
w końcu zniknie, ale zostaną problemy,
które dziś nawet trudno oszacować. Pozostaje nam liczyć na to, że sytuacja okaże się przejściowa i nie będzie oznaczać
trwałego pogorszenia perspektyw zawodowych dla inżynierów budownictwa.

Życzę wszystkim członkom naszej Izby,
a także ich rodzinom, aby przeszli przez
ten trudny czas w zdrowiu, ze spokojem
i wytrwałością. Mam nadzieję, że kłopoty
już niebawem miną, zaś o samej epidemii
i towarzyszących jej dziś rozterkach szybko
zapomnimy.
Wszystkiego dobrego!

mgr inż. Renata Staszak
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB
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Uwaga! Z powodu stanu epidemii koronawirusa KUP OIIB odwołuje:
XIX Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB (termin zostanie ustalony po ustaniu stanu epidemii)
II Regionalne Forum Inżynierskie (termin zostanie ustalony po ustaniu stanu epidemii)
I sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane (wstępny termin: 04 września 2020 r.)

Nie przestajemy działać
Ta wiosna będzie całkowicie inna niż poprzednie. Epidemia koronawirusa nagle i drastycznie zahamowała funkcjonowanie wielu firm i urzędów. Szacowanie strat w gospodarce, w tym niestety w branży budowlanej, dopiero przed
nami. Także samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, w trosce o bezpieczeństwo swoich członków, musiał
zrezygnować z wielu zaplanowanych przedsięwzięć. Okręgowa Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego (który miał odbyć się 18
kwietnia) i II Regionalnego Forum Inżynierskiego (pierwotnie zaplanowanego na maj). Obydwa wydarzenia zostaną
zorganizowane już po ustaniu stanu epidemii w kraju. Także wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane, która miała rozpocząć się 22 maja 2020 r., decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB została przełożona na
jesień. Wstępny termin rozpoczęcia egzaminów to 4 września 2020 r. (z kolei termin rozpoczęcia II sesji jesiennej według wstępnych planów to 4 grudnia 2020 r.). Mimo niesprzyjających okoliczności wszystkie sprawy członków Izby
załatwiane są na bieżąco. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najciekawszych aspektów działalności KUP OIIB
w 2019 r., które znalazły się w materiałach sprawozdawczych na XIX Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB.
W połowie marca okazało się, że nieznany
wcześniej wirus rozprzestrzenia się w tempie,
które wymaga od rządu wprowadzenia
nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa.
Kolejne rozporządzenia resortu zdrowia
w sprawie zagrożenia stanem epidemicznym z dnia 13 marca i stanu epidemii z dnia
20 marca poważnie ograniczyły możliwość
bezpośrednich kontaktów. W związku
z tym, mimo zaawansowanych prac organizacyjnych, należało odwołać dwa duże
wydarzenia zaplanowane na pierwszą połowę 2020 r. – XIX Zjazd Sprawozdawczy
KUP OIIB (18 kwietnia) oraz II Regionalne
Forum Inżynierskie w Toruniu (8-9 maja).
W tej sytuacji zamiast zwyczajowej relacji
z obrad delegatów przedstawiamy skrót
najciekawszych informacji na temat działalności Izby w minionym roku.

Chętnych coraz więcej
W 2019 r., jak co roku, odbyły się dwie
sesje egzaminacyjne na uprawnienia budowlane. Egzaminy testowe przeprowadzono w terminach wyznaczonych przez
Krajową Komisję Kwalifikacyjną: 17 maja
(sesja wiosenna) i 22 listopada (sesja jesienna). Średnia zdawalność wyniosła 78,74%.
Łącznie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych otrzymały 274 osoby.
- Warto podkreślić, że w okresie 20162019 ilość wniosków o nadanie uprawnień
budowlanych wzrosła o 48% - informuje
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
W 2019 r. wdrożono też dwie nowości – po
pierwsze, przebieg egzaminów ustnych jest

nagrywany na dyktafon. Okręgowe Komisje
Kwalifikacyjne zostały zobligowane do dokumentowania egzaminów ustnych w formie
protokołu lub nagrywania dźwięku. Zapis
audio pozwala, przy ewentualnych odwołaniach od decyzji zespołów egzaminacyjnych
do organu drugiej instancji (czyli Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej), szczegółowo przeanalizować treść odpowiedzi kandydatów. Druga
nowość to informatyczny system przyjmowania wniosków, gdzie kandydat wybiera konkretny termin złożenia dokumentów poprzez
wcześniejszą elektroniczną rejestrację.
- KUP OIIB została wytypowana, jako
średniej wielkości izba, do zastosowania
tego systemu w sesji jesiennej 2019 r. – wyjaśnia dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka.
Elektroniczna rejestracja kandydatów
umożliwia sprawną obsługę administracyjną i eliminuje kolejki, które były do tej
pory powszechne, zwłaszcza w ostatnich
dniach przed końcem terminu składania
dokumentów.

A jednak spokojnie
Jeszcze w czerwcu 2019 r. Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– koordynator inż. Czesław Szczesik w wywiadzie na łamach „Naszych Aktualności”
wyliczał: „W latach 2009-2013 rozpatrywaliśmy średnio 25 spraw rocznie, w latach
2014-2017 średnio 30 rocznie. W roku 2018
mieliśmy 38 spraw, a tylko w pierwszym
kwartale 2019 r. wpłynęło do nas 19 wniosków o wszczęcie postępowania. Wzrost
jest wyraźny”. Ostatecznie okazało się, że
ubiegły rok nie odbiegał od średniej z po-

przednich lat – do organu rzecznika odpowiedzialności zawodowej wpłynęło w sumie
31 nowych wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Z tego 27 dotyczyło
odpowiedzialności zawodowej, czyli związanej z pełnieniem samodzielnej funkcji technicznej: kierownika budowy lub kierownika
kierującego wytwarzaniem konstrukcji elementów budowlanych, inspektora nadzoru
inwestorskiego, projektanta lub sprawdzającego projekty, osoby kontrolującej stan techniczny utrzymania obiektu. Tylko 2 sprawy
dotyczyły odpowiedzialności w trybie dyscyplinarnym, a więc nieprzestrzegania zasad
kodeksu etyki członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Kolejne
2 sprawy pozostawały poza kompetencją
organu rzecznika. W sumie 6 spraw zakończyło się skierowaniem wniosku o ukaranie
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
Wszystkie dotyczyły ukarania w trybie odpowiedzialności zawodowej. Wśród nich organ okręgowego rzecznika miał do czynienia z poważnymi zarzutami niedopełnienia
obowiązków kierownika budowy czy robót,
które spowodowały zagrożenie życia lub
zdrowia ludzi, ale też z sytuacją, gdy kierownik budowy, z przyczyn losowych, nie mógł
na bieżąco sprawować właściwego nadzoru nad pracami budowlanymi, jednak nie
wstrzymał robót i potwierdził swoim podpisem w dzienniku budowy zgodność realizacji z projektem budowlanym, co okazało się
nieprawdą.
- Przewinienia, za które inżynierowie budownictwa trafiają przed oblicze okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, często się powtarzają – przypomina
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Łącznie 274 osób uzyskało
uprawnienia budowlane w dwóch
sesjach egzaminacyjnych w 2019 r.
Fot. ArchiwumKUPOIIB
inż. Czesław Szczesik. – Wiele z nich wynika
po prostu z niedbałego, rutynowego sprawowania swoich obowiązków. A konsekwencje mogą być poważne, łącznie z nałożeniem przez okręgowy sąd dyscyplinarny
kary utraty prawa wykonywania zawodu
i obowiązku powtórnego zdania egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Nie było spraw dyscyplinarnych
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje
sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie Prawo budowlane
oraz sprawy dyscyplinarne członków KUP
OIIB na podstawie art. 25 ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. W 2019 r. OSD KUP
OIIB rozstrzygnął łącznie 12 spraw, w tym 6
wniesionych jeszcze w roku 2018, wszystkie
w trybie odpowiedzialności zawodowej.
- W sprawach prowadzonych przez Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB najczęściej
rozstrzygano o niedopełnieniu obowiązków
pełnienia samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie przez kierownika budowy
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego - informuje mgr inż. Błażej Janiszewski, przewodniczący OSD. – Wśród zarzutów znalazły się
m.in.: wykonywanie zakresu robót budowlanych w sposób niezgodny z projektem lub
pozwoleniem na budowę, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 22 pkt. 2,3
a i b ustawy Prawo budowlane); niewłaściwe
prowadzenie dokumentacji budowy, w tym
szczególnie dokumentowanie czynności
i zdarzeń w dzienniku budowy (art. 22 pkt.
2 ustawy Prawo budowlane); wstrzymanie
realizacji robót z powodu wykonania ich
niezgodnie z projektem lub pozwoleniem
na budowę (art. 22 pkt. 3 ustawy Prawo
budowlane); nierzetelne wykonanie przeglądu technicznego obiektu budowlanego;

niedopełnienie podstawowych obowiązków
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie potwierdzenia faktycznie wykonanych
robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie
inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy
(art. 25 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane); naruszenie art. 28 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z którym roboty budowlane można
rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę – wylicza
mgr inż. Błażej Janiszewski.

Uchybień nie stwierdzono
Okręgowa Komisja Rewizyjna kontroluje
działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby. Z każdej kontroli
przeprowadzonej przez OKR sporządza
się protokół, który obejmuje m.in. wnioski
i zalecenia. W 2019 r. OKR przeprowadziła
następujące kontrole: działalności punktów
konsultacyjnych w Toruniu, Włocławku,
Brodnicy, Grudziądzu i Inowrocławiu, realizacji budżetu i sprawozdania finansowego oraz sprawozdań organów KUP OIIB,
działalności Biura KUP OIIB, działalności
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
Okręgowej Rady.
- W obszarach kontrolowanych zagadnień
organów KUP OIIB nie stwierdzono uchybień
– informuje przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej mgr inż. Andrzej Myśliwiec.

Co w tym roku?
Większość zadań naszej Izby rok do roku
pozostaje niezmienna – to m.in. organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego członków Izby, sprawowanie nadzoru
nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby oraz nad
przestrzeganiem kodeksu etyki zawodowej
w celu podnoszenia rangi zawodu, udzielanie pomocy materialnej, opiniowanie kandydatów na biegłych sądowych, ochrona
interesów zawodowych inżynierów budownictwa, opiniowanie aktów prawnych
i normatywnych dotyczących budownictwa i innych z nim związanych.
W 2020 r. kontynuowane będą konkursy:
„Najlepsza praca dyplomowa” dla absolwentów uczelni technicznych z regionu kujawsko-pomorskiego oraz konkurs „Prymus

Budownictwa” dla wyróżniających się fachowców sprawujących samodzielne funkcje techniczne projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
- Chcielibyśmy kontynuować tradycję obchodów Dni Budowlanych, czyli spotkań
integracyjnych dla członków KUP OIIB
z obwodów brodnickiego, grudziądzkiego,
inowrocławskiego, toruńskiego i włocławskiego, a także obchody centralne w Bydgoszczy, o ile sytuacja epidemiologiczna
w kraju się poprawi – mówi mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej
Rady KUP OIIB.
Zachęcamy również do śledzenia bogatej oferty szkoleń branżowych, konferencji
i wyjazdów technicznych, w których co roku
uczestniczy około tysiąca naszych członków.
Szczególnie atrakcyjna jest oferta szkoleń
w ramach e-learningu udostępnionych
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa, w tym Mazowiecką OIIB i Dolnośląską
OIIB. Informacje o zbliżających się formach
doskonalenia zawodowego przesyłane są
na bieżąco wszystkim członkom KUP OIIB,
którzy podali swoje adresy e-mail, a także
zamieszczane na stronie internetowej www.
kup.piib.org.pl oraz na łamach „Naszych
Aktualności”.
- W kwietniu 2020 r. mija rok, od kiedy zaświadczenia o przynależności do samorządu
zawodowego przesyłane są wyłącznie w formie elektronicznej. Mimo wielu obaw taka
formuła sprawdziła się – mówi mgr inż. Renata Staszak. – Członków KUP OIIB, którzy
mają jeszcze jakieś problemy z pobraniem
zaświadczenia, zapraszamy do kontaktu
z Biurem Izby pod nr tel. (52) 366 70 50 lub
e-mail: kup@kup.piib.org.pl.
Rozmawiał Piotr Gajdowski

Szkolenia stacjonarne prowadzone przez cenionych wykładowców,
e-learning, konferencje i wyjazdy
techniczne – warto skorzystać
z doskonalenia zawodowego oferowanego przez KUP OIIB.
Fot. ArchiwumKUPOIIB
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Uwielbiam różnorodność
- W mojej pracy uwielbiam różnorodność: zajęcia ze studentami, pracę nad rozprawą doktorską, projektem,
artykułem, ekspertyzą, wizytę na budowie albo wyjazd na konferencję... Niekiedy nie wiem, jakie wyzwania czekają na mnie kolejnego dnia - mówi mgr inż. Magdalena Sosnowska, która uzyskała najlepszy wynik
w czasie jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane
– W odróżnieniu od większości osób
ubiegających się o uprawnienia budowlane zajmuje się Pani budownictwem
nie tylko w praktyce, w codziennej pracy, ale też na uczelni.
– To prawda. Po ukończeniu studiów
na Wydziale Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy
udało mi się połączyć pracę zawodową
i naukową. Równoległy rozwój i dokształcanie się w zagadnieniach teoretycznych
i praktycznych budownictwa pozwala
niekiedy szerzej spojrzeć na dany problem,
zjawisko. W mojej pracy uwielbiam różnorodność: zajęcia ze studentami, pracę nad
rozprawą doktorską, projektem, artykułem,
ekspertyzą, wizytę na budowie albo wyjazd na konferencję... Niekiedy nie wiem,
jakie wyzwania czekają na mnie kolejnego
dnia. To wszystko jest niezwykle ekscytujące. Obecnie, po uzyskaniu uprawnień budowlanych, moim głównym wyzwaniem
zawodowym jest ukończenie rozprawy
doktorskiej pisanej pod kierunkiem prof.
dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego. Jej
tematem jest modelowanie termodyfuzji
sprzężonej metodą elementów czasoprzestrzennych. Opracowany model zjawiska
termodyfuzji i zaproponowana metoda
rozwiązania tego problemu mają pomóc
w dokładniejszej analizie i lepszym poznaniu zjawiska przepływu ciepła i dyfuzji
określonej substancji (w szczególności wilgoci) przez przegrody budowlane.
– Jak – poza pracą naukową – przebiegała Pani kariera zawodowa?
– Na ostatnim roku studiów rozpoczęłam pracę w biurze projektowym, którą następnie zamieniłam na stanowisko inżyniera budowy w mojej rodzinnej miejscowości
- Nakle nad Notecią. W tym czasie brałam
udział przy projektowaniu i budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
dwupoziomowego garażu wielostanowiskowego oraz domków jednorodzinnych.
Ponadto bardzo cennym dla mnie doświadczeniem zawodowym był udział przy
opracowywaniu licznych ekspertyz budowlanych. Dzięki temu mogłam poznać
nowoczesne rozwiązania zastosowane przy
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Na zdjęciu osoby, które najlepiej zdały egzaminy na uprawnienia budowlane.
Trzecia z lewej mgr inż. Magdalena Sosnowska.
Fot. Archiwum KUP OIIB
budowie wyjątkowych, reprezentacyjnych
obiektów. Ponadto nauczyło mnie to pokory i ostrożności, gdy analizowaliśmy przypadki teoretycznie dobrze znanych i powszechnie stosowanych rozwiązań, które
w pewnych warunkach prowadziły do
awarii. Opracowywane wówczas projekty
naprawy wymagały często nieszablonowego, indywidualnego podejścia.
Dwa lata temu KUP OIIB włączyła się
w pomoc poszkodowanym w nawałnicach,
jakie przeszły przez nasz region. Była Pani
w zespole, który zajmował się pomocą merytoryczną, udzielał porad, jak technicznie
zabezpieczyć uszkodzone budynki.
Cieszę się, że mogłam brać udział w pracach zespołu niosącego pomoc poszkodowanym po tamtej nawałnicy, chociaż było
to dla mnie trudne doświadczenie. Szkody
miejscami były porażające: pozrywane
dachy, zalane domy, całkowicie zniszczone
budynki gospodarcze, połamane i powyrywane z korzeniami drzewa. Najtrudniejszy
był przypadek rodziny, której dom na skutek żywiołu właściwie nie nadawał się do
zamieszkania. Na szczęście dzięki wsparciu
dobrych ludzi udało się tej rodzinie pomóc.
Z drugiej strony dużo się wówczas nauczyłam: podczas oceny stanu technicznego
tych budynków, skali uszkodzeń, przy sporządzaniu protokołów z zaleceniami tech-

nicznymi i propozycjami doraźnych zabezpieczeń oraz docelowych napraw.
– Czy w tak napiętym kalendarzu
znajduje Pani jeszcze czas, by oderwać
się od pracy „po godzinach”?
– Być może to nietypowe, ale przez
wszystkie lata nauki moim ulubionym
przedmiotem szkolnym była matematyka.
Towarzyszyło temu zamiłowanie do łamigłówek, gier logicznych. Od kilku lat bierzemy
z bratem udział w Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych. Po dwóch etapach eliminacji
i dwudniowym finale krajowym jedna osoba (w kategorii dorosłych) reprezentuje Polskę na szczeblu międzynarodowym. Jak dotąd się nie udało, ale zdarzały się miejsca
w pierwszej dziesiątce finału krajowego, więc
wszystko się może przydarzyć. Poza tym
wraz z partnerem uwielbiamy aktywnie spędzać czas. Przy czym sport traktujemy raczej
jako przygodę: dzisiaj wycieczka rowerowa
na Hel, jutro bieg z przeszkodami w Myślęcinku, a pojutrze chwile grozy na Orlej Perci
w Tatrach... Ostatnio ograniczam się jednakże jedynie do spacerów z psem, gdyż w najbliższych dniach powinniśmy powitać na
świecie naszego synka. Z ogromną radością
i lekkim niepokojem wyczekuję więc na to
nowe, życiowe wyzwanie.
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