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Organy statutowe Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa:
- Okręgowy Zjazd
- Okręgowa Rada
- Okręgowa Komisja Rewizyjna
- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
- Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

1. Skład Okręgowej Rady OPL OIIB
Adam Rak – przewodniczący
Mieczysław Molencki – zastępca przewodniczącego
Henryk Nowak – zastępca przewodniczącego
Wiesław Baran – skarbnik
Halina Kaniak – sekretarz
Piotr Bajno – członek Prezydium Okręgowej Rady
Robert Respondek - członek Prezydium Okręgowej Rady
Członkowie: Rafał Chlipała, Roman Czemiel, Piotr Flek,
Grażyna Karpińska, Janusz Kurzyca, Mirosław Łotarewicz,
Jerzy Sylwestrzak, Jolanta Warczok, Agnieszka Tabaka,
Jagoda Zmarz

2. Skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB
Rafał Porada – przewodniczący
Waldemar Piszczek – zastępca przewodniczącego
Teresa Sobel - Wiej – sekretarz
Członkowie: Tomasz Ceglarz, Stanisław Szpineta

3. Skład Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB
Wiktor Abramek – przewodniczący
Dariusz Bajno – zastępca przewodniczącego
Zbigniew Gwizdek – zastępca przewodniczącego
Leon Musioł - sekretarz
Członkowie: Bożena Czarnecka, Henryk Milewski,
Marian
Pindera,
Anna
Rawska-Skotniczny,
Zbigniew Rogalski, Piotr Rybczyński, Marian Sokołowski

5. Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej
OPL OIIB
Zbigniew Pastuszka – rzecznik – koordynator
Rzecznicy: Stanisław Głębocki, Andrzej Horak,
Eugeniusz Nolepa, Ireneusz Smal
6. Komisje opiniodawczo-doradcze przy Okręgowej
Radzie OPL OIIB:
6.1 Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
Henryk Nowak – przewodniczący
Członkowie: Grażyna Karpińska, Janusz Kurzyca,
Mariusz Pustelnik, Paweł Rakszewski, Jolanta Warczok
6.2 Komisja Prawno-Regulaminowa
Mieczysław Molencki – przewodniczący
Członkowie:
Zdzisław
Czuczwara,
Piotr
Barbara Lesik, Jan Mokrzycki, Jerzy Sylwestrzak

Flek,

7. Forum Młodych Inżynierów – Zespół Koordynujący
Robert Respondek - przewodniczący
Agnieszka Tabaka – zastępca przewodniczącego
Adam Tabaka – sekretarz
Członkowie: Anna Waloszek, Tomasz Wachowiak,
Dominik Rak
8. Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Piotr Bajno - przewodniczący
Członkowie: Krystin Ebisch, Grażyna
Adam Tabaka, Jagoda Zmarz

Karpińska,

Biuro OPL OIIB
czynne
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 do 15:00

4. Skład Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB
Maria Mleczko - Król – przewodnicząca
Małgorzata Baranowska – zastępca przewodniczącej
Joanna Kurnatowska – sekretarz
Członkowie:
Bogusław
Barłóg,
Piotr
Jasiński,
Marcin Jodłowski, Joanna Krzystek, Stanisław Loster,
Wojciech Otto, Krzysztof Panek

Biuro OPL OIIB – pokój 49, III piętro, tel.: 77 4413898, fax: 77 4413899,
Kierownik biura: Jan Broniewicz – opl@piib.org.pl
Sekretariat: Małgorzata Godyń – g.godyn@opl.piib.org.pl
Szkolenia: Małgorzata Nowak – m.nowak@opl.piib.org.pl
Obsługa OSD, kasa: Anna Rostalska – a.rostalska@opl.piib.org.pl
Obsługa OROZ, OKR: Renata Kicuła – r.kicula@opl.piib.org.pl
Księgowość: Teresa Gmyrek – t.gorna@opl.piib.org.pl
Uprawnienia budowlane: Irena Rojewska – okk@opl.piib.org.pl

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
czynna
od wtorku do czwartku
w godz. 8:00 do 15:00

Dyżury Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 14:00 do 16:00

Redagował Zespół w składzie: Renata Kicuła, Maria Szylska
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SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,
CZŁONKOWIE IZBY!
Adam Rak
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

Od marca br. nasz samorząd zawodowy funkcjonuje z zachowaniem zasad ustalonych stosownymi regulacjami prawnymi obowiązującymi w kraju w związku ze stanem epidemiologicznym. Członkowie organów izby, pracownicy biura
wykonują swoją pracę zdalnie lub w biurze, pełniąc dyżury
rotacyjnie, posiedzenia odbywają się w formie videokonferencji, a kontakty odbywają się telefonicznie lub drogą e-mailową. Biuro izby zostało wyposażone w niezbędny sprzęt
i środki dezynfekcyjne, tak aby zachowane zostały wszelkie
zasady bezpiecznej pracy i kontaktu z członkami izby, którzy
chcą załatwić pilne sprawy członkowskie. Pomimo ograniczeń w działalności organów statutowych, wykorzystując
uwarunkowania prawne ustanowione kolejnymi ustawami
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wypełniliśmy
nasz doroczny statutowy obowiązek – organizując XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB. Zjazd został zorganizowany przy wykorzystaniu bezpośredniego porozumiewania
się na odległość z wykorzystaniem do głosowania portalu
PIIB. Na 105 delegatów w głosowaniu wzięło udział 102,
co daje frekwencję na poziomie 97,14%. Delegaci głosowali
nad 12 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały podjęte.
W ten sam sposób zorganizowany został Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbywał się w dniach 17-20 czerwca 2020 r. W Zjeździe wzięło
udział 196 delegatów na uprawnionych 202, co dało frekwencję 97,03%. Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB zdecydowali
o przyjęciu sprawozdań organów statutowych izby z działalności w 2019 roku, sprawozdania finansowego za 2019 rok
a Krajowa Rada PIIB uzyskała absolutorium za ten okres działalności. Podjęto także uchwały dotyczące zmian w statucie
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz
zmian w regulaminach organów statutowych samorządu zawodowego. Delegaci złożyli 52 wnioski zjazdowe. Obecna sytuacja w kraju ma charakter bezprecedensowy, stąd samorząd zawodowy musiał znaleźć nowe formy i metody działania, aby spełnić oczekiwania jego członków. Na stronie internetowej izby uruchomiliśmy system informacji i porad dla
członków dotyczący pakietu ustaw z zakresu tzw. tarczy antykryzysowej. Okręgowa Rada OPL OIIB, stosowną uchwałą
zaktualizowała regulamin przyznawania pomocy finansowej
członkom izby, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowozawodowej w związku z sytuacją epidemiologiczną, tak aby
zwiększyć tę pomoc najbardziej potrzebującym. Jednym
z najważniejszych zadań statutowych izby jest doskonalenie
zawodowe członków izby. Już od marca br. szkolenia realizowane są w formie on-line. Organizuje je nasza izba
i inne okręgowe izby, a korzystać z nich mogą wszyscy członkowie PIIB. W tym okresie zorganizowano w tej formie kilkadziesiąt szkoleń. Większość szkoleń w miesiącu lipcu i sierpniu będzie retransmitowana w dogodnych terminach.
Informacje o retransmisjach będą przesyłane sukcesywnie
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drogą elektroniczną i zamieszczane na stronie www izby.
W okresie ustawowych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej oraz wszelkich instytucji, branża budowlana
prawdopodobnie jako jedna z nielicznych gałęzi gospodarki
narodowej nie zwolniła tempa produkcji budowlanej. Pomimo wprowadzenia wielu ograniczeń, wiele inwestycji jest
realizowanych praktycznie bez większych przeszkód, czego
przykładem są inwestycje realizowane w Opolu. W bieżącym
wydaniu Newslettera prezentujemy jedną z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w naszym mieście wojewódzkim.
Zachęcam także do zapoznania się z artykułem Pana Artura
Margazyna z Państwowej Inspekcji Pracy na temat prowadzenia prac na budowach w czasie pandemii. Jestem przekonany, że informacje tam zawarte będą przydatne naszym
członkom w ich codziennej pracy na budowach. W bieżącym
numerze Newslettera, znajdziecie także wywiady z panią dyrektor Violettą Szczepkowską z Zespołu Szkół Budowlanych,
oraz panem Prof. Zbigniewem Zembatym - dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
Bardzo zależy nam na dobrej współpracy ze średnimi szkołami zawodowymi kształcącymi średnią kadrę techniczną. Ta
szkoła dobrze wpisuje się w pejzaż edukacyjny regionu, a jej
absolwenci pracują na wielu obiektach budowlanych, a także
studiują bądź studiowali na Politechnice Opolskiej. Wzorowo
układa się nam współpraca z Wydziałem Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Zawarliśmy umowę o wzajemnej współpracy, a panu dziekanowi Prof. Zbigniewowi Zembatemu życzymy wielu osiągnięć organizacyjnych i naukowych Wydziału na progu nowej kadencji 2020-2024.
W ostatnim Newsletterze zachęcałem do zapoznania się
z nową Ustawą – Prawo budowlane. Nowa Ustawa wejdzie
w życie w dniu 19 września tego roku. Zmiana ustawy obejmuje szereg nowych rozstrzygnięć w zakresie przygotowania
i realizacji procesu budowlanego, które istotnie mogą wpłynąć na pracę inżyniera budownictwa. Na temat tej ustawy już
w minionym okresie odbyło się wiele szkoleń on-line. Tym
bardziej, że przed nami jeszcze długo oczekiwane nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Nowe rozporządzenie
powinno określić zakres i formę sporządzania projektu budowlanego, mając na względzie konieczność zapewnienia
czytelności i jednoznaczności danych zawartych w projekcie
zagospodarowania terenu lub działki, projekcie architektoniczno-budowalnym, projekcie technicznym oraz stopień
skomplikowania projektowanego obiektu budowlanego.
Stąd zapraszam do udziału w planowanych szkoleniach na te
tematy, o których na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej izby, Facebooku oraz wysyłając do każdego
członka naszej izby specjalne zaproszenie pocztą elektroniczną. Szkoleń o tej tematyce nigdy nie jest za wiele.

Życzę Wam wszystkim zdrowia i spokojnej pracy oraz
udanych wakacji.
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[Zacytuj źródło tutaj.]

PRACA NA BUDOWIE W CZASIE STANU EPIDEMII
Artur Margazyn
Starszy Inspektor Pracy – Główny Specjalista
Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

Szerząca się choroba COVID-19 spowodowała zmianę przepisów prawa na niespotykaną do tej pory skalę. Zmiany
te obejmują wiele dziedzin działalności, w tym również prawo pracy. Skala i dynamika zmian zrodziła u pracodawców
wiele wątpliwości, co do obowiązującego stanu prawnego. Potwierdzeniem tego są liczne zapytania kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości i sposobu prowadzenia
prac na budowach w czasie stanu epidemii.
Przygotowanie do pracy
Przepisy uchwalone w związku z istniejącą sytuacją
epidemiczną upraszczają część wymagań związanych
z dopuszczaniem pracownika do świadczenia pracy.
Ułatwienia te dotyczą badań lekarskich oraz szkoleń
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kodeks pracy wyróżnia następujące rodzaje badań
lekarskich: wstępne, okresowe oraz kontrolne. Wstępnym
badaniom lekarskim, co do zasady podlegają osoby
przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani
przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy
przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują
czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy,
najpóźniej z chwilą upłynięcia ważności badania wstępnego
lub poprzedniego badania okresowego. Badaniom
kontrolnym, w celu ustalenia zdolności do wykonywania
pracy na dotychczasowym stanowisku, podlegają
pracownicy, których niezdolność do pracy wywołana
chorobą trwała dłużej niż 30 dni. Wszystkie ww. rodzaje
badań
przeprowadzają
lekarze
medycyny
pracy
na podstawie skierowań wydawanych przez pracodawców.
Kodeks pracy formułuje ponadto bezwzględny zakaz
dopuszczania do pracy pracowników bez aktualnego
orzeczenia
lekarskiego
stwierdzającego
brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania
lekarskie. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
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zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 695) w przypadku ogłoszenia
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w razie
braku dostępności do lekarza uprawnionego do
przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego,
badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie
orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie
wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od
dnia odwołania stanu zagrożenia. Ponadto w przypadku
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu do dnia jego
odwołania, zawiesza się wykonywanie obowiązku polegającego na przeprowadzaniu okresowych badań lekarskich.
Po odwołaniu przedmiotowych stanów pracodawca oraz
pracownik mają obowiązek niezwłocznie podjąć
wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je
w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego
stanu.
Zatem kodeksowy zakaz dopuszczania do pracy
pracowników nieposiadających aktualnego orzeczenia
lekarskiego został utrzymany w odniesieniu do badań
wstępnych i kontrolnych oraz zawieszony w stosunku do
badań okresowych. Ponadto uproszczono procedurę badań
wstępnych
i
kontrolnych
poprzez
umożliwienie
wykonywania tych badań przez każdego lekarza. Szkolenia
pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy są
istotnym elementem zarządzania bezpieczeństwem pracy.
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Pracownicy podlegają szkoleniom wstępnym i okresowym
w dziedzinie bhp. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane
w formie instruktażu i obejmuje: szkolenie wstępne ogólne,
zwane instruktażem ogólnym oraz szkolenie wstępne
na stanowisku pracy, zwane instruktażem stanowiskowym.

Celem szkolenia wstępnego jest przede wszystkim
zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami oraz zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym
zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy
w razie wypadku, czynnikami środowiska pracy, ryzykiem
zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami
ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy. Szkoleniom wstępnym w dziedzinie bhp
podlegają wszyscy pracownicy. Celem szkolenia okresowego
w dziedzinie bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy
i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zaznajomienie z nowymi rozwiązaniami technicznoorganizacyjnymi w tym zakresie. Czasookresy szkoleń
okresowych zależą od charakteru wykonywanej pracy.
Szkoleniom okresowym podlegają wszyscy pracodawcy oraz,
co do zasady wszyscy pracownicy. Podkreślić należy,
że Kodeks pracy bezwzględnie zabrania dopuszczania do
świadczenia pracy pracowników, którzy nie zostali
przeszkoleni w dziedzinie bhp. Zgodnie z ustawą
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się
przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp
w całości za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:
• pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym;
• pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym
występuje narażenie na działanie czynników
niebezpiecznych;
• pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym
mowa powyżej;
•
ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz
studenta odbywającego praktykę studencką.
Ponadto, gdy termin przeprowadzenia szkolenia
okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, jak również w okresie
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

30 dni od dnia odwołania tych stanów, termin ten wydłuża
się do sześćdziesięciu dni od dnia odwołania zagrożenia.
Podsumowując kodeksowy nakaz prowadzenia szkoleń
wstępnych został utrzymany w mocy z zastrzeżeniem,
że szkolenia te mogą być prowadzone w formie
elektronicznej. W przypadku pracowników zatrudnianych na
budowie, na stanowiskach robotniczych, szkolenie wstępne
stanowiskowe musi być przeprowadzone w tradycyjnej
formie. Obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych
w czasie epidemii został zawieszony.
Zarządzanie bezpieczeństwem
Punktem wyjścia do zarządzania bezpieczeństwem pracy jest
właściwie przeprowadzona i udokumentowana ocena ryzyka
zawodowego.
Prawidłowa
identyfikacja
zagrożeń,
szacowanie i wartościowanie ryzyka oraz planowane na tej
podstawie działania należą do podstawowych obowiązków
pracodawcy. Ocena ryzyka zawodowego jest w swej istocie
procesem ciągłym. W sytuacji, gdy warunki pracy, czy rodzaj
lub poziom zagrożeń nie ulegają istotnej zmianie,
aktualizacja oceny ryzyka nie jest wymagana.

Aktualna sytuacja związana z zagrożeniem wirusem oraz
wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi ma istotny
wpływ na warunki pracy, stąd też wymagana jest aktualizacja
oceny ryzyka zawodowego oraz podjęcie wynikających
z oceny działań. W budownictwie zarzadzanie
bezpieczeństwem pracy opiera się ponadto na wymaganiach
stawianych przez przepisy techniczno-budowlane – plan
BIOZ i przepisy bezpieczeństwa pracy – IBWR. Prawidłowo
sporządzona instrukcja, uwzględniająca realne zagrożenia
związane z prowadzonymi pracami ma szczególnie istotny
wpływ na poziom bezpieczeństwa. Zaistniała sytuacja,
a w szczególności wprowadzony reżim sanitarny
niewątpliwie muszą zostać uwzględnione w IBWR.
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na większych
inwestycjach coraz częściej opiera się na tzw. procedurach.
Procedury te normują proces wykonawstwa, począwszy od
kontroli dostępu do terenu budowy i wprowadzania
pracowników na budowę, poprzez ustalenie sposobu
wykonywania określonych rodzajów prac, kończąc
na zdefiniowaniu systemu kar i sposobu postępowania
w sytuacjach nadzwyczajnych. W czasie epidemii procedura
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dostępu do terenu budowy stała się szczególnie ważna.
Oprócz standardowych czynności związanych z kontrolą dostępu (przepustki, zezwolenia na wjazd, strefy dostępu)
na niektórych budowach wprowadzony został pomiar temperatury ciała pracowników. Choć sam pomysł, z epidemicznego punktu widzenia wydaje się słuszny, to jego realizacja
przez pracodawców budzi wiele wątpliwości natury prawnej,
w szczególności związanej z ochroną danych osobowych.
Wątpliwości te zostały wyjaśnione przez Głównego Inspektora Sanitarnego. W wydanym stanowisku wskazano,
że dane dotyczące zdrowia pracowników stanowią szczególną kategorię informacji, która, co do zasady podlega
ochronie. Podkreślono również, że obowiązujące przepisy
dotyczące danych osobowych, nie zakazują ich pozyskiwania, jak i przetwarzania. Co więcej jest to możliwe ze względu
na klauzulę interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. Niemniej Główny Inspektor Sanitarny wskazał, że nie ma mowy
o tym, by pracodawca z własnej inicjatywy podejmował decyzję o wprowadzeniu obowiązkowych pomiarów temperatury. Aby wprowadzić taką procedurę konieczna jest podstawa prawna. Wskazano, że GIS przyznano wiele uprawnień, w tym do wydawania decyzji nakładających obowiązek
podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych. Oznacza to, że GIS w momencie, w którym uzna za
niezbędne dokonywanie pomiaru temperatury pracownikom, czy też zbieranie oświadczeń o stanie ich zdrowia, powinien skorzystać z przysługujących mu uprawnień i wydać
decyzję nakładającą taki obowiązek na pracodawcę. Decyzja
ta będzie stanowić podstawę prawną do wprowadzenia obostrzeń na terenie zakładu pracy. Bez takiej podstawy pozyskiwanie i przetwarzanie przez pracodawcę takich informacji
jest zabronione.

-strzeń, wynikających z przepisów sanitarnych a nie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Źródłem tych obostrzeń
jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. 2020 poz. 878). Określono w nim m. in. warunki wykonywania pracy w reżimie sanitarnym, które polegają na
tym, że do odwołania, zakłady pracy są obowiązane zapewnić:
• osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji
rąk,
• odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na
charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie
pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej
związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Podsumowanie
Zmiany prawne dokonane w celu zwalczania epidemii
tymczasowo zmieniły zasady dopuszczania pracowników do
pracy, w szczególności w zakresie orzeczeń lekarskich oraz
szkoleń w dziedzinie bhp. Nowe regulacje prawne nie
zawiesiły jednak stosowania dotychczas obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych. Co więcej na
pracodawców nałożony został reżim sanitarny określający
sposób organizowania pracy. Podkreślić należy również fakt,
że dynamika zmian przepisów dotyczących przedmiotowej
materii jest bardzo duża, a niektóre z nich potrafią się
zmieniać w interwałach tygodniowych, czyniąc dany stan
prawny nieaktualnym.

Wykonywanie robót
W zakresie bezpieczeństwa pracy podkreślić należy, że żaden
przepis realizujący walkę z wirusem nie zawiesił stosowania
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z prowadzeniem szeroko rozumianych robót budowlanych. Obowiązujące przed epidemią przepisy bhp w całości zachowują
moc. Istotną zmianą jest wprowadzenie dodatkowych obo-
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Kalendarium wydarzeń
W związku z trwającą epidemią COVID-19 wiele zaplanowanych w miesiącach marzec – czerwiec 2020 roku wydarzeń,
zostało odwołanych bądź przełożonych na późniejszy termin.

07.04.2020
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w formie
telekonferencji
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ realizacja budżetu za okres I-III 2020 roku w tym
udzielenie zapomogi bezzwrotnej;
⎯ organizacja XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
OPL OIIB w systemie zdalnym;
⎯ plan działań na najbliższy okres.

15.04.2020
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w formie
telekonferencji
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ organizacja XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
OPL OIIB przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość (projekty uchwał
zjazdowych);
⎯ organizacja posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB
w formie telekonferencji.

23.04.2020
Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w formie
telekonferencji
Program posiedzenia obejmował m. in. następujące
zagadnienia:
⎯ podjęcie uchwały w sprawie zwołania XIX Okręgowego
Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB, przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość – systemu informatycznego:
o projekt regulaminu Zjazdu;
o projekt porządku Zjazdu;
o projekty uchwał zjazdowych.

Na 105 delegatów w głosowaniu wzięło udział 102, co daje
frekwencję na poziomie 97,14%. Tym samym XIX Okręgowy
Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB był prawomocny. Delegaci
głosowali nad 12 uchwałami. Wszystkie uchwały zostały
podjęte. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych.
Okręgowa Rada OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2019 rok.
Uchwalono budżet i plan działania na 2020 rok. Podjęto
także uchwałę o sfinansowaniu z rezerwy budżetowej
kosztów modernizacji i zakupu nowoczesnego wyposażenia
archiwum izby. Delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych.
Wnioski kierowane są do Okręgowej Rady OPL OIIB, Krajowej
Rady PIIB i czasopisma Inżynier Budownictwa - głównie
dotyczą problematyki wykonywania zawodu inżyniera
budownictwa zawartej w Ustawie z dnia 13.02.2020 roku
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw. Wnioski te uzupełnią przyjęty przez Okręgowy Zjazd
Program działania na 2020 rok. Podsumowania Zjazdu
dokonali: Sekretarz oraz Przewodniczący Zjazdu OPL OIIB.

11-16.05.2020
XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB
Zgodnie z Uchwałą Okręgowej Rady OPL OIIB z 23 kwietnia
2020 r., XIX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB został
zorganizowany w trybie bezpośredniego porozumiewania
się na odległość z wykorzystaniem do głosowania portalu
PIIB. W okresie przedzjazdowym, delegaci otrzymali
materiały zjazdowe, gdzie zamieszczono wszystkie
sprawozdania organów statutowych za 2019 rok oraz
projekty budżetu i planu działania na 2020 rok. Materiały
zjazdowe oraz projekty uchwał zostały także zamieszczone
na portalach OPL OIIB i PIIB. W tym okresie delegaci mieli
możliwość składania wniosków zjazdowych oraz zgłaszania
pytań do przesłanych materiałów i projektów uchwał. Na
zgłoszone pytania, delegaci otrzymali pisemne wyjaśnienia.
Głosowanie z wykorzystaniem Portalu PIIB trwało w okresie
11-16 maja 2020 roku.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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18.05.2020
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w formie
videokonferencji
Program posiedzenia obejmował m. in. następujące
zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania do szkoleń
i konferencji;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zapomogi
bezzwrotnej;
⎯ informacja o przebiegu i wynikach obrad XIX
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany
w treści Regulaminu przyznawania pomocy finansowej
członkom Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Opolu;
⎯ plan działań na najbliższy okres.

⎯ informacja o przebiegu i wynikach obrad XIX
Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB w tym
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków
zjazdowych oraz sposobu ich realizacji;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał
Prezydium Okregowej Rady OPL OIIB;
⎯ informacja o bieżącej działalności;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie powołania Rzecznika
Zaufania OPL OIIB;
⎯ plan działań na najbliższy okres.

28.05.2020
Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w formie
videokonferencji
Program posiedzenia obejmował m. in. następujące
zagadnienia:
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CZY POTRZEBNE JEST NOWE PRAWO BUDOWLANE?
Mieczysław Molencki
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB
Przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej przy OR OPL OIIB

Sejm Rzeczypospolitej
uchwalił w marcu tego
roku kolejną zmianę
do ustawy Prawo
budowlane,
która
zacznie obowiązywać
od 19 września 2020
roku. Ponad sto zmian
w tym prawie, obowiązującym od 14 lipca 1994 roku, a więc
już ponad 25 lat, wprowadzonych przez ustawodawcę
powodują, że prawo to jest nieczytelne, pełne odnośników,
poprawek i dla przeciętnego obywatela czasem wręcz
zagmatwane. Wprowadzone ostatnio duże zmiany
pogorszyły niezbyt dobre zdanie jakie mają osoby,
korzystające na co dzień z tego prawa. Komisja Prawno –
Regulaminowa działająca jako organ doradczy przy Krajowej
Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa po zebraniu
z izb okręgowych uwag i propozycji zmian podczas
konsultacji
społecznych
przedstawiła
je
wraz
z uzasadnieniem w Ministerstwie Rozwoju i w Sejmie. Trzeba
przyznać, że wiele z naszych propozycji zostało
uwzględnionych w trakcie prac legislacyjnych, ale też
niektóre istotne dla członków izb inżynierów budownictwa
zostały odrzucone przez inne podmioty biorące udział
w konsultacjach. Niestety, ale taka jest cena kompromisu
w spornych interesach niektórych organizacji. Co prawda
obecnie nie słychać, aby Ministerstwo Rozwoju intensywnie
pracowało nad kolejnymi zmianami w ustawie, ale według
wcześniejszych komunikatów należy przypuszczać, że nowe
Prawo budowlane będzie przygotowywane. Polska Izba
Inżynierów Budownictwa chcąc wcześniej przygotować się
do konsultacji społecznych i prac nad opracowaniem Prawa
budowlanego zaproponowała swoim członkom, aby
przedstawili swoje zdanie na temat wstępnych założeń
opracowanych przez Komisję Prawno – Regulaminową.
Dobrze będzie jeśli liczna grupa inżynierów przedstawi w tym
zakresie swoje zdanie, aby później wypracować stanowisko
naszego samorządu zawodowego. Poniżej przedstawiam do
dyskusji tylko niektóre wstępne propozycje zmian.
1.

Budowę można rozpocząć:
a) bez zgody budowlanej;
b) na
podstawie
zgłoszenia
bez
projektu
budowlanego;
c) na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym.
d) na podstawie pozwolenia na budowę.
Poszerza się katalog obiektów i robót niewymagających
pozwolenia na budowę przy jednoczesnym zapewnieniu
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

przez inwestora, że projektowane i prowadzone prace będą
wykonywane przez osoby posiadające stosowne
uprawnienia budowlane.
2. Projekt budowlany składał będzie się z: projektu
zagospodarowania działki (PZT), uproszczonego
projektu
architektoniczno-budowlanego,
(PAB)
i projektu technicznego (PT). Tylko projekty PZT
i
PAB
podlegałyby
weryfikacji
formalnej
i merytorycznej przez organy AAB, natomiast projekt
techniczny (PT)
powinien być dołączony do
dokumentacji budowy. Ministerstwo Rozwoju we
wstępnych rozmowach z przedstawicielami PIIB
zaproponowało, aby oprócz projektu technicznego (PT)
do dokumentacji budowy dołączać także projekt
wykonawczy (PW) opracowany przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia do projektowania. Nie ma na
razie propozycji dla jakich budowli projekt ten powinien
być opracowywany. Projekt PW byłby dołączany do
dokumentacji budowy.
3. Należy
doprecyzować
zasady
projektowania
i prowadzenia robót obiektów liniowych i zmian
istotnych i nieistotnych dla tych robót.
4. Wykonawca robót budowlanych będzie uczestnikiem
procesu budowlanego i będzie odpowiadał za część
obowiązków należących dziś do kierownika budowy jak
zabezpieczenie terenu budowy, sprawy związane ze
szkoleniem pracowników i BHP, stosowanie materiałów
posiadających odpowiednie atesty, na zmiany powinien
uzyskać zgodę kierownika budowy.
5. Należy opracować nowe warunki legalizacji samowoli
budowlanej - inwestor byłby zobowiązany do
przedstawienia projektu budowlanego z wyceną
obiektu budowlanego i wniesieniem stosownej opłaty.
W tym przypadku należałoby rozważyć zastosowanie
ostrzeżenia dla inwestora tak zwanej „żółtej kartki”.
To tylko niektóre propozycje do nowego Prawa
budowlanego przedstawione przez Komisję PrawnoRegulaminową PIIB, która z największą uwagą rozpatrzy
inne propozycje naszych członków. Całość proponowanych
zmian zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Opolskiej OIIB.
Jeśli Koleżanki i Koledzy zechcieliby przedstawić swoje
zdanie w tej sprawie to bardzo proszę o wysłanie
swoich propozycji do naszej izby na adres e-mail:
opl@piib.org.pl
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SZKOLENIA ON-LINE W OPOLSKIEJ OIIB

W związku z trwającą epidemią COVID-19 i brakiem możliwości organizowania szkoleń w tradycyjnej formie, 29 maja br.
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła organizację szkoleń on-line za pośrednictwem portalu PIIB.
Szkolenie on-line nt. „Tarcza Antykryzysowa - rozwiązania
pomocowe dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących
umowy cywilno-prawne”, które zapoczątkowało cykl szkoleń
on-line Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
za pośrednictwem portalu PIIB zostało poprowadzone przez
Panią Elżbietę Konopkę – doradcę podatkowego,
doświadczonego
praktyka,
prowadzącą
Kancelarię
Podatkową.

W ramach wykładu przedstawiono rozwiązania pomocowe
dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy
cywilno-prawne.
Zaprezentowano
zagadnienia
dotyczące
rozwiązań
pomocowych takich jak:
1. Wsparcie ZUS;
2. Wsparcie Wojewódzkich Urzędów Pracy;
3. Wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy;
4. Wsparcie Polskiego Funduszu Rozwoju.
W szkoleniu uczestniczyło 90 członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, którzy mają możliwość
wygenerowania na portalu PIIB zaświadczenia z odbytego
szkolenia jak również pobrania materiałów szkoleniowych
przygotowanych przez Panią Elżbietę Konopkę.

Dnia 25.06 br. na portalu PIIB odbyło się kolejne szkolenie
on-line zorganizowane przez Opolską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa nt. „Wymagania ochrony ppoż.
określone w krajowych i europejskich przepisach o ochronie
przeciwpożarowej, przy projektowaniu i eksploatacji
obiektów budowlanych, w tym użyteczności publicznej”, któ-
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-re poprowadził St. Brygadier Paweł Kielar, rzeczoznawca ds.
zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Program szkolenia obejmował:
1. Przepisy
regulujące
wymagania
ochrony
przeciwpożarowej dla budynków.
2. Podstawowe
wymagania
ochrony
przeciwpożarowej dla budynków.
3. Jak powinien przebiegać tryb uzgadniania projektu
budowlanego
pod
względem
zgodności
z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.
4. Informacje, które powinien zawierać projekt
budowlany niezbędne do uzgodnienia pod
względem wymagań ochrony przeciwpożarowej.
5. Procedury związane z odbiorem budynków przez
organy Państwowej Straży Pożarnej.
6. Eksploatacja budynków w kontekście wymagań
ochrony przeciwpożarowej.

W szkoleniu uczestniczyło 305 członków Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa, którzy również mają możliwość
wygenerowania na portalu PIIB zaświadczenia z odbytego
szkolenia oraz pobrania materiałów szkoleniowych.

Retransmisje z odbytych szkoleń znajdują się na stronie
www.opl.piib.org.pl
w
zakładce
Szkolenia
online/retransmisje ze szkoleń.
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Szkolenia on-line organizowane zarówno przez Opolską
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa jak również przez
inne izby okręgowe dostępne są dla członków samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa z całej Polski na
portalu PIIB.
Aby uczestniczyć w szkoleniu należy zalogować się na portalu
PIIB: www.portal.piib.org.pl, wybrać zakładkę: Szkolenia
ONLINE, a następnie zapisać się na wybrane szkolenie. Na
podany przy rejestracji do portalu PIIB, adres e-mail zostanie
wysłany link, umożliwiający udział w szkoleniu.
Po przeprowadzonym szkoleniu udostępniane są materiały
oraz zaświadczenie o udziale w danym szkoleniu.
Aktualne szkolenia on-line na portalu PIIB znajdziecie
Państwo również:

TUTAJ
W celu zapisu na szkolenie wymagane jest podanie nr ewidencyjnego przynależności do Izby.

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
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11

NEWSLETTER
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
2/2020
[Zacytuj źródło tutaj.]

PRZEBUDOWA OKOLIC DWORCA OPOLE WSCHODNIE NABIERA
TEMPA
Adam Leszczyński
Specjalista ds. komunikacji społecznej Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu

Warta blisko 140 mln złotych inwestycja rozpoczęła się na początku 2019 roku. Jest to nie tylko jedno z najdroższych zadań realizowanych w Opolu, ale też największych – powstanie trzypoziomowe skrzyżowanie z estakadą,
rondem i drogą na poziomie – 1. Zmieni się całkowicie układ komunikacyjny w tej części miasta. Żeby było to
możliwe, konieczne jest stworzenie zupełnie nowych obiektów inżynieryjnych m.in. przecisku w nasypie kolejowym, który pozwoli m.in. na dojazd z ulicy Katowickiej w kierunku osiedla Armii Krajowej.
Prace w rejonie dworca Opole Wschodnie z każdym
tygodniem stają się coraz bardziej zaawansowane.
Na obiekcie W-5 czyli estakadzie nad ulicą Oleską przy
wiadukcie kolejowym, zakończyło się wykonywanie rusztu
stalowego podparcia deskowania ustroju nośnego.
Na finiszu jest też montowanie stali zbrojeniowej, szalunków
oraz deskowanie przęsła. Zamontowano osłonki kabli
sprężających.
Wkrótce wykonawca
przystąpi do
betonowania ustroju nośnego. Kiedy beton osiągnie
wymaganą wytrzymałość nastąpi sprężanie obiektu.

Jednocześnie prace trwają na obiekcie T-1 czyli w miejscu
przecisku w nasypie kolejowym. Tutaj rozkuto głowice pali
kotwiących oraz wykonano płytę startową. Wkrótce
rozpocznie się szalowanie i zbrojenie płyty dolnej. Prace
trwają też w pobliżu budynków Uniwersytetu Opolskiego
gdzie powstaje centrum przesiadkowe. Wykonano chodniki
między ul. Oleską a ul. Katowicką, podbudowę ścieżki
rowerowej między ul. Oleską a ul. Katowicką. Dodatkowo
wykonano wyspę, wszystkie przystanki autobusowe, a także
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podbudowę dolną i górną trzech zatok autobusowych oraz
podbudowę górną dwóch zatok autobusowych. W rejonie
dworca Opole Wschodnie obowiązuje tymczasowa
organizacja ruchu. Mieszkańcy poruszają się ze wschodu
na zachód po drodze tymczasowej, z której jadąc
z kierunku zachodniego można wjechać w ulicę Katowicką.
Zamknięta jest natomiast ul. Oleska na odcinku
od Uniwersytetu do skrzyżowania z ul. Batalionów
Chłopskich. Kierowcy jadący ul. Oleską od strony północnej
mogą tylko skręcać w prawo. Ruch ulicą Batalionów
Chłopskich odbywa się tylko nitką północną w obu
kierunkach. Dzięki temu możliwe są prace na nitce
południowej, gdzie trwa rozbiórka podbudowy betonowej
jezdni i krawężników. Zamknięta jest też nitka południowa

ulicy Bohaterów Monte Cassino gdzie trwa rozbiórka
podbudowy jezdni i krawężników na odcinku od
ul. Katowickiej do skrzyżowania S-1 wraz ze skrzyżowaniem.
Trwa rozbiórka nawierzchni bitumicznej, podbudowy jezdni
i krawężników od początku zakresu do ul. Katowickiej.
W najbliższym czasie wykonawca będzie prowadził również
prace związane z sieciami. Nastąpi demontaż istniejącej
wyłączonej z eksploatacji sieci ciepłowniczej znajdującej się
na wyłączonym z ruchu fragmencie ulicy Bohaterów Monte
Cassino. Rozpocznie się budowa magistrali wodociągowej
w skrzyżowaniu ul. Oleskiej z ul. Batalionów Chłopskich
i Bohaterów Monte Cassino, a także wodociągu w ulicy
Oleskiej. Przebudowa skrzyżowania ulic: Oleskiej,
Bohaterów Monte Cassino i Batalionów Chłopskich zakończy
się w 2021 roku. Koszt całej inwestycji wraz z budową
Centrum Przesiadkowego wyniesie około 140 mln złotych.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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WAŻNE SĄ ZARÓWNO PODSTAWY, JAK
I KREATYWNOŚĆ
Maria Szylska
Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Zbigniewem Zembatym, dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej
- Jak wydział – pod względem dydaktycznym i sprzętowym
– jest przygotowany na odbiór budowlanych nowości
rynkowych – technologii, materiałów, trendów
w architekturze?

- Czy Pański wydział należy do tzw. modnych i chętnie
wybieranych przez studentów?
- Obecnie studiuje u nas 593 studentów – 378 na studiach
stacjonarnych, a 215 na niestacjonarnych. Na początku roku
akademickiego 2019/2020 naukę rozpoczynało 716
studentów. W lutym tego roku zakończył się cykl kształcenia
(7 semestrów) na studiach I stopnia, zarówno na kierunku
budownictwo, jak i architektura. Można więc uznać, że
zarówno budownictwo, jak i architektura na tle innych
politechnicznych kierunków są w dobrej sytuacji. Wynika to
– jak sądzę – z dobrej sytuacji budownictwa jako branży.
Wystarczy przypomnieć, że nawet w czasie pandemii praca
w tym obszarze gospodarki trwała, nie została przerwana.
Planujemy, że na najbliższy rok akademicki przyjmiemy 330
studentów – z czego 90 na kierunku architektura i 240 na
budownictwie.

- Staramy się nie odstawać w tym zakresie, choć z pewnością
wiele można poprawić. Sporo zależy od indywidualnego
stosunku
nauczycieli
akademickich
do
nowości
pojawiających się w ich obszarze zainteresowania. Z drugiej
strony – budownictwo to dziedzina interdyscyplinarna, do
której nowinki trafiają z pewnym opóźnieniem.
Najważniejsze jest nauczenie samodzielności myślenia
i rozszerzania swojej wiedzy. Dotyczy to nie tylko czasu
studiów, ale całego okresu pracy zawodowej. Podstawowy
zakres umiejętności, jakich uczymy, a które trudno
opanować samodzielnie, to na przykład mechanika budowli,
wytrzymałość materiałów, konstrukcje żelbetowe i stalowe,
drewniane i murowane. „Dostarczamy” tę wiedzę przy
pomocy stosowanych i pracochłonnych ćwiczeń. Natomiast
wiele innych przedmiotów to właśnie wiedza
encyklopedyczna, która ulega szybkiej dezaktualizacji.
I tu student powinien posiąść umiejętność docierania do
źródeł i wyrobić w sobie nawyk stałej aktualizacji wiedzy.

- Czy - Pana zdaniem – obecny model studiów inżynierskich
odpowiada współczesnym potrzebom rynku pracy?
- Pewnie to i owo można by poprawić, ale w zasadzie w sferze
budownictwa ten tradycyjny model studiowania sprawdza
się, spełnia swoją rolę. Namawiam starszych profesorów do
położenia większego akcentu na zdobywanie przez młodzież
wiedzy problemowej, a mniejszego na stosowanie wiedzy
encyklopedycznej, łatwo dziś dostępnej w erze internetu.
Warte podkreślenia jest to, że w przeciwieństwie do wielu
innych kierunków studiów, naszych prac dyplomowych nie
dotknęła plaga „powtarzalności” informacji. Po prostu 90
proc. naszych dyplomów to prace projektowe całkowicie
niezależne i wymuszające znaczną samodzielność ich
autorów.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Na ćwiczeniach można ugruntować zdobytą wiedzę praktyczną
Zajęcia
w
laboratorium
materiałów
budowlanych
(fot. z zasobów Politechniki Opolskiej)
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- Czy jest korelacja pomiędzy specjalnościami, w których
kształci uczelnia a liczbą specjalności budowlanych?

- Czy wydział korzysta z funduszy europejskich – jakie to
programy i na co są przeznaczane?

- Generalnie tak. Nie ma u nas specjalności egzotycznych.
„Konstrukcje budowlane i inżynierskie” w zakresie
budownictwa to najlepsza specjalizacja. Osobiście uważam,
że najlepszą specjalizację można uzyskać umiejętnie
dobierając tematy dyplomów inżynierskich i magisterskich.
To jest świetny obszar dla kreatywności studenta i dobra
przepustka do pokazania przyszłemu pracodawcy zdobytej
wiedzy. Zwłaszcza jeśli student jeszcze przed rozpoczęciem
pisania dyplomu wie, gdzie będzie ubiegał się o pracę.

- W ciągu ostatnich dziesięciu lat skorzystaliśmy z dwóch
projektów dydaktycznych, finansowanych przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju z funduszy unijnych. Pierwszy, na
kwotę niemal 5 mln złotych, dotyczył uruchomienia nowego
kierunku studiów I stopnia. Tytuł projektu „Architektura
i urbanistyka jako rozszerzenie oferty dydaktycznej
Politechniki Opolskiej”. Drugi – za kwotę ok. 3 mln złotych to
„Czas inżynierów” - studia zamawiane na PO na kierunku
budownictwo.
Zrealizowaliśmy też duży (20 mln złotych) projekt
inwestycyjny „Budowa skrzydła dydaktycznego budynku
Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej”, finansowany
z Regionalnego Programu Rozwoju Województwa
Opolskiego. Dzięki niemu realizujemy i dysponujemy
nowoczesną bazą dydaktyczną.

- Czy śledzą Państwo losy absolwentów?
- Tak mamy wyniki badań w tym zakresie. Ich losami
interesuje się Akademickie Biuro Karier poprzez ankiety
rozsyłane do absolwentów. Wysyłamy je trzykrotnie – po
sześciu miesiącach, roku i pięciu latach po ukończeniu
studiów. Z odesłanych ankiet wynika, że absolwenci naszego
wydziału, na tle pozostałych wydziałów Politechniki
Opolskiej, najlepiej odnaleźli się na rynku pracy. Muszę
jednak szczerze powiedzieć, że generalną wadą tych ankiet
był niski procent tych,którzy na nie odpowiedzieli.

Studenci na zajęciach w laboratorium konstrukcji budowlanych
(fot. z zasobów Politechniki Opolskiej)

Studenci na zajęciach w laboratorium konstrukcji budowlanych
(fot. z zasobów Politechniki Opolskiej)

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty
Opolski naukowiec, zajmujący się stochastyczną dynamiką układów mechanicznych, inżynierią sejsmiczną
i sejsmologią inżynierską oraz zadaniami odwrotnymi
w mechanice budowli, autor i współautor blisko stu publikacji (w tym 43 artykułów w czasopismach naukowych indeksowanych przez Science Citation Index – tzw.
lista filadelfijska) oraz dwóch książek. Wykonuje liczne
prace eksperckie dotyczące projektowania budowli
narażonych na wpływy sejsmiczne i ich ochrony przed
wstrząsami górniczymi. Członek Komisji Ochrony
Powierzchni przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
Wykładowca na studiach doktoranckich Uniwersytetu
w Trydencie (Włochy) oraz w Tachnion w izraelskiej
Hajifie. Aktualnie dziekan (od 2016 roku) Wydziału
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.
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- W jakim kierunku wydział powinien się rozwijać – co jest
tzw. pilną potrzebą, a co można osiągnąć w dłuższej
perspektywie?
-Niewątpliwie aktualnym wyzwaniem jest „parametryzacja”,
w której dużą rolę odgrywa ocena badań naukowych
poprzez
jakość
publikacji
mierzonych
prestiżem
zagranicznych czasopism naukowych, w których
publikujemy badania. W poprzednich latach dwukrotnie
uzyskaliśmy najwyższą kategorię naukową „A”. Teraz mamy
kategorię „B”. Liczymy na powrót do najwyższej kategorii.
Podjęliśmy znaczącą pracę w tym zakresie, więc liczymy na
sukces.

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej
kształci studentów w dwóch kierunkach:
Studia I stopnia: architektura (stacjonarne),
budownictwo (stacjonarne i niestacjonarne).
Studia II stopnia: architektura (stacjonarne),
budownictwo (stacjonarne i niestacjonarne).
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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MODA I TRADYCJA

[Zacytuj źródło tutaj.]

Maria Szylska
Ta szkoła od dawna wpisuje się w opolski pejzaż edukacyjny. Nie tylko dlatego, że funkcjonuje od przeszło
pięćdziesięciu lat, ale przede wszystkim dlatego, że to jej absolwenci uczestniczyli w powstaniu znaczących
opolskich obiektów.
Do Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II przy
ulicy Niemodlińskiej w Opolu, bo o tej placówce edukacyjnej
mowa, w tym roku szkolnym uczęszcza 640 uczniów.
W skład zespołu wchodzi Publiczne Technikum nr 6,
Branżowa Szkoła I stopnia nr 5. Obszerna oferta zajęć
dedykowana jest dorosłym - od publicznej szkoły
podstawowej poczynając na kursach zawodowych kończąc.
Od nowego roku szkolnego rusza szkoła branżowa II stopnia,
pomyślana dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia
i dawnej zawodówki, w której będzie można po dwóch latach
zdać maturę i uzyskać tytuł technika w trzech zawodach do
wyboru: technologii drewna, inżynierii sanitarnej, robót
wykończeniowych w budownictwie.
Opolska budowlanka należy do szkół, w których nie boją się
eksperymentów pedagogicznych. To wymaga – jak nie kryje
dyrektor Violetta Szczepkowska – wiele pracy,
zaangażowania i spełnienia wymogów biurokratycznych, ale
przynosi wymierne efekty. Dzięki „eksperymentowi” szkoła
od pięciu lat – jako jedyna w Polsce – uczy w zawodzie
technika aranżacji wnętrz, współpracując z powodzeniem
z wrocławską Ikeą oraz innymi firmami. Zainteresowanie
zdobyciem takiego zawodu przeszło oczekiwania.
- Bo przecież większość z nas chce mieszkać w pięknie
urządzonych wnętrzach, funkcjonalnych, oryginalnych
i niezbyt drogich. A my na to zapotrzebowanie odpowiadamy
przygotowując swoich uczniów – mówi pani dyrektor.
Pierwszy rocznik specjalistów od aranżacji wnętrz opuścił
mury szkoły w ubiegłym roku, w tym będzie następny. Klasy
wnętrzarskie są najliczniejsze, uczęszcza do nich po przeszło
trzydzieścioro uczniów.

Młodzież chętnie uczestniczy w corocznych Targach Edukacyjnych,
prezentując walory szkoły (fot. z zasobów ZSB)

Zajęcia warsztatowe prowadzą m. in. przedstawiciele firm
dekoracyjnych i wnętrzarskich, to oni zwracają młodzieży
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uwagę na nowinki modowe, uczą rozmów z klientem,
odpowiadania na jego oczekiwania. Jednym z nich jest
Bartosz Barkowski, szef Studia B, który twierdzi, że praca
dydaktyczna sprawia mu wielką satysfakcję. - Młodzież
bardzo poważnie podchodzi do zadań. Uczą się
projektowania i prezentowania swoich pomysłów,
sporządzają kosztorysy. To są umiejętności, które można
będzie wykorzystać u każdego pracodawcy.

Szkoła bierze udział w Opolskim Forum Zawodowym. Na pierwszym
planie dyrektor Violetta Szczepkowska (fot. z zasobów ZSB)

Agnieszka Jarocka-Kozioł, która prowadzi też zajęcia
z architektury krajobrazu, zauważa, że eksperyment
pedagogiczny ma to do siebie, iż nie dysponuje się
podręcznikami, trzeba bazować na samodzielnie
przygotowanych materiałach. A nauczycielom pomagają
własne doświadczenia i umiejętności. - Pracujemy na bardzo
nowoczesnych
komputerach,
ze
specjalistycznym
oprogramowaniem, które otwiera przed uczniami ogromny
wachlarz możliwości. Zaczyna się od projektowania
własnego pokoju, kończy pracą dyplomową, która
poświęcona jest urządzeniu przestrzeni w budynku
użyteczności publicznej.
Ponieważ technikum kształci też w zawodzie architekt
krajobrazu,
uczniowie
zdobywają
umiejętności
projektowania ogrodów, rozpoznawania roślin, dobierania
do założeń ogrodowych odpowiedniej szaty roślinnej,
elementów małej architektury.
Szkoła wspaniale potrafiła odpowiedzieć na aktualne
potrzeby rynku pracy. Między innymi kształcąc w zawodzie
technik renowacji elementów architektury - to jeden
z najbardziej poszukiwanych w Europie zawodów. Kiedyś
zdobiono mieszkania prymitywnymi kasetonami i listwami,
dzisiaj mają to być elementy piękne, wyszukane, oryginalne
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– ozdoby na tynkach, kominkach, wykonane ze szlachetnych
materiałów.
Technik budownictwa to sztandarowy kierunek opolskiej
budowlanki. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazują
młodzieży nauczyciele akademiccy i nauczyciele zawodu
zrzeszeni w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów
Budownictwa. Dzięki nim uczniowie poznają najnowsze
technologie budowlane.
Violetta Szczepkowska zdradza, że w tym roku szkolnym
ruszą nowe innowacje w zawodach: florystyka z elementami
fotografii w aranżacji wnętrz, konsultant ślubny
w architekturze krajobrazu i zarządzanie nieruchomościami
w budownictwie. Innowacje te są odpowiedzią na
wymagający rynek i zmieniające się trendy. Niewątpliwym
atutem szkoły jest też umiejętność współpracy z opolskimi
firmami. Ich specjaliści prowadzą w szkole zajęcia
i warsztaty, demonstrują nowinki materiałowe, zachęcają do
staży zawodowych w swoich miejscach pracy.

Nowoczesne pracownie powstały m.in. dzięki unijnym funduszom
(fot. z zasobów ZSB)

ZSB ściśle współpracuje z Opolską Izbą Gospodarczą, a za jej
pośrednictwem z Multiserwisem, OPEX-em, Energopolem
Trade, Filplastem i Tauronem. To sprawia, że uczniowie
zdobywają doświadczenie zawodowe w prestiżowych
zakładach, mają kontakt z nowoczesnymi technologiami,
wyjeżdżają na targi branżowe. Takie kształcenie dualne
przynosi wymierne korzyści – młodzież świetnie zdaje
egzaminy czeladnicze, dobrze odnajduje się na rynku pracy.
Z kolei dzięki umiejętności wykorzystania funduszy
europejskich ZSB udało się wyposażyć nowo utworzone
pracownie aranżacji wnętrz oraz budowlaną, a teraz
budowlano-mechaniczną. Zakupiono nowe komputery ze
specjalistycznym oprogramowaniem.
Dyrektor Szczepkowska, która z uwagą śledzi, losy swoich
wychowanków, twierdzi, że 70 proc. z nich podejmuje dalszą
naukę.
Szkoła ma też tradycje rodzinne. Zdarza się, że w jej murach
kształci się trzecie pokolenie jakiejś budowlanej rodziny.

Ubiegłoroczny „Tydzień kariery” w ZSB (fot. z zasobów ZSB)

!

WAŻNE

Szanowni członkowie Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
Od 25 maja br. biuro Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa wznowiło bezpośrednią obsługę stron
w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego
kontaktu
codziennie
w
godzinach
8:00-14:00
Wizyta w biurze jest możliwa po telefonicznym umówieniu
się pod nr tel.: 77 441 38 98
Apelujemy, by do Izby przychodzić wyłącznie w sprawach
pilnych.
Przed wejściem prosimy o dezynfekcję rąk, a wewnątrz
budynku o pozostanie w maseczce ochronnej i zachowanie
dwumetrowego dystansu społecznego.
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W pozostałych przypadkach nadal pozostaje:
- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna: tel. 669 379 543,
e-mail: okk@opl.piib.org.pl
sprawy dotyczące:
• uzyskania uprawnień budowlanych;
• interpretacji uprawnień budowlanych.
Dokumenty na uprawnienia budowlane można składać
w dniach środa-czwartek w godz. 9:00-14:00 po uprzednim
umówieniu się telefonicznym: 669 379 543
- Dział Członkowski: tel. 693 206 110, 603 111 153
lub 604 937 488, e-mail: opl@piib.org.pl
Wnioski w sprawach członkowskich (wpis na listę członków,
wznowienie, zawieszenie lub skreślenie oraz inne) można
również składać poprzez platformę ePUAP.
Ponadto informujmy, że zaświadczenia elektroniczne
dostępne są po zalogowaniu się na portalu PIIB
Ważność zaświadczenia można sprawdzić (pobrać blankiety
opłat) TUTAJ odpowiednio wpisując imię i nazwisko oraz
wybierając okręg opolski.
Wszystkie pisma prosimy kierować do Biura Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na adres:
45-061 Opole, ul. Katowicka 50 lub drogą e-mailową (adresy
e-mailowe jak wyżej).
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