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Organy statutowe Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa:

5. Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej
OPL OIIB

- Okręgowy Zjazd
- Okręgowa Rada
- Okręgowa Komisja Rewizyjna
- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
- Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej

Zbigniew Pastuszka – rzecznik – koordynator
Rzecznicy:
Stanisław
Głębocki,
Andrzej
Eugeniusz Nolepa, Ireneusz Smal

1. Skład Okręgowej Rady OPL OIIB

Henryk Nowak – przewodniczący
Członkowie:
Grażyna
Karpińska, Janusz
Kurzyca,
Mariusz Pustelnik, Paweł Rakszewski, Jolanta Warczok

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

Horak,

6. Komisje opiniodawczo-doradcze przy Okręgowej
Radzie OPL OIIB:
6.1 Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

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,
Adam Tabaka, Jagoda Zmarz

Grażyna

Karpińska,

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, Zbigniew Rogalski, Piotr Rybczyński,
Marian Sokołowski

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

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

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

Redakcja: Renata Kicuła
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SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,
CZŁONKOWIE IZBY!
Adam Rak
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB już za nami,
tym samym zakończyliśmy etap podsumowania naszej działalności w 2020 roku. Rok 2020 w działalności Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa był bardzo nietypowy. Od marca 2020 roku nasza praca była i nadal jest uwarunkowana obostrzeniami wynikającymi z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19. W tak trudnej sytuacji pandemicznej, samorząd zawodowy musiał znaleźć nowe formy
i metody działania, aby spełnić oczekiwania jego członków.
Tym bardziej, że w okresie ustawowych ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej oraz instytucji, branża budowlana jako jedyna z nielicznych gałęzi gospodarki narodowej nie zwolniła tempa produkcji budowlanej. Pomimo
wprowadzenia ograniczeń, wiele inwestycji jest realizowanych praktycznie bez większych przeszkód. Stąd nasza Izba,
jak i PIIB, podjęły wiele działań informacyjnych, a szczególnie
szkoleniowych, wykorzystując najnowsze metody przekazu.
Na stronach internetowych izb uruchomiono system informacji i porad dla członków dotyczących pakietu ustaw z zakresu tzw. tarczy antykryzysowej. Jednym z najważniejszych
zadań statutowych Izby jest doskonalenie zawodowe jej
członków. Od marca 2020 roku szkolenia realizowane były/są
w formie on-line. Organizuje je nasza Izba i inne okręgowe
izby, a korzystać z nich mogą wszyscy członkowie PIIB. Więcej
na ten temat znajdziemy w niniejszym Newsletterze w informacji przygotowanej przez kol. H. Nowaka. Warto dodać, że
szkolenia te nadal cieszą się dużym zainteresowaniem członków Izby. W pierwszym kwartale 2021 na portalu PIIB było
emitowanych ponad 100 szkoleń, w których uczestniczyło
638 członków opolskiej izby. Doświadczenia nietypowego
2020 roku już wskazują, że szkolenia w formie on-line pozostaną podstawową formą podnoszenia kwalifikacji, nawet
w przypadku zakończenia pandemii, a w warunkach „normalnych” wskazane byłoby przejścia do szkoleń w formach hybrydowych. W roku 2021 będziemy kontynuować tematykę
z zakresu prawa budowlanego, odpowiedzialności zawodowej, etyki, BHP, ubezpieczeń i kreowania wizerunku inżyniera budownictwa. To także wynika z treści zgłoszonych
wniosków zjazdowych. W bieżącym wydaniu Newslettera
znajdziemy podstawowe informacje z aktualnej naszej działalności oraz komunikaty. Szczególnie zwracam uwagę na informacje z zakresu kolejnej edycji Konkursu „Inżynier Roku”
oraz „Budowa Roku Opolszczyzny”. Zachęcam do zgłaszania
kandydatów i budów. W niniejszym numerze prezentujemy
ostatniego laureata konkursu „Budowa Roku Opolszczyzny”
w roku 2020 – obiekt BRÖKELMANN zrealizowany przez
firmę Adamietz. Prezentujemy także jedną z ważniejszych inwestycji komunikacyjnych w naszym województwie – budowę obwodnicy Kędzierzyna–Koźla. Organizowane przez
naszą Izbę konkursy mają na celu promowanie dokonań naszych członków, menagerów, ale także firm budowlanych.
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Przykładem jest prezentacja prezesa firmy BAUMAR, pana
Marcina Szemaindy, doskonale radzącej sobie w obecnych
uwarunkowaniach funkcjonowania branży budowlanej. Jestem przekonany, że informacje tam zawarte będą przydatne
naszym członkom w ich codziennej pracy na budowach.
Szczególnie zachęcam do zapoznania się z wywiadami z panami: Mirosławem Domańskim i Mirosławem Pasternakiem
– powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego. Prezentujemy ich sylwetki, dokonania zawodowe oraz uwarunkowania ich pracy w związku z pełnioną funkcją. W kolejnych
wydaniach Newslettera planujemy prezentację następnych
powiatowych inspektorów z naszego regionu. Powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego są bardzo ważnym ogniwem w procesie budowlanym, stąd współpraca i współdziałanie jest i będzie ważnym elementem działalności naszej
izby. Wskazują na to dobre doświadczenia zdobyte w okresie
prawie 20 letniej współpracy.
Szanowni członkowie opolskiego samorządu zawodowego
XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB, przyjął program działania na 2021 rok, gdzie zawarte są główne działania statutowe, organizacyjne i szkoleniowe na ostatni rok
bieżącej kadencji. Za rok minie 20 lat, od kiedy obradował
I Okręgowy Zjazd Wyborczy OPL OIIB. W związku z powyższym podjęte zostały działania organizacyjne w celu godnego
uczczenia 20-lecia opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jubileusz 20-lecia powinien być wykorzystany do promowania działań OPL OIIB w regionie. Tak
więc jest to ważny rok w naszej działalności. Aby sprostać
tym wymaganiom zachęcam do współpracy i współdziałania.
Nasz samorząd zawodowy to wspólne działania dla dobra
branży budowlanej, to reprezentowanie i ochrona interesów
zawodowych, to także sprawowanie nadzoru nad należytym
i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby.
Izba, to nie tylko organy statutowe, lecz jej członkowie, którzy poprzez aktywne uczestnictwo w „życiu” Izby mogą kreować jej wizerunek.
Zapraszam do współpracy, śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco informujemy o wszelkich naszych działaniach i propozycjach szkoleniowych.
Życzę Wam wszystkim zdrowia i spokojnej pracy.
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Kalendarium ostatnich wydarzeń

[Zacytuj źródło tutaj.]

W związku z trwającą pandemią COVID-19 posiedzenia odbywały się głównie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

11.01.2021

02.03.2021

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB
w trybie zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ przyjęcie sprawozdania OKK OPL OIIB za 2020 rok;
⎯ organizacja XXXVI sesji egzaminacyjnej.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB
w trybie stacjonarnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ omówienie i przyjęcie protokołów z kontroli organów
oraz biura OPL OIIB;
⎯ analiza i podsumowanie wykonanych kontroli;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem
do delegatów XX Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie
absolutorium Okręgowej Radzie OPL OIIB za rok 2020;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB za
okres 01 styczeń – 31 grudzień 2020 r. i I kwartał 2021
roku do XX Zjazdu OPL OIIB.

12.01.2021
Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB
w trybie zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ przyjęcie sprawozdania OSD OPL OIIB za 2020 rok;
⎯ zmiany w statucie i regulaminach przyjętych przez XIX
Zjazd PIIB.

13.01.2021
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.
zmiany w Ustawy Prawo budowlane;
wstępne
podsumowanie szkoleń on-line prowadzonych z portalu
PIIB;
⎯ wstępna informacja z realizacji budżetu za 2020 rok;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania do szkoleń;
⎯ informacja bieżąca o działalności organów statutowych;
⎯ plan działań na najbliższy okres w tym m. in. Konkurs
„Nowoczesny Inżynier”; program szkoleń na I półrocze
2021 roku; przygotowywanie sprawozdań organów
i komisji.

24.02.2021
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
zdalnym
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania kosztów
studiów oraz prenumeraty członkom OPL OIIB;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków do
Komisji oceniającej prace dyplomowe w konkursie
im. prof. dr hab. inż. Oswalda Matei;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu
przyznawania pomocy finansowej członkom OPL OIIB;
⎯ organizacja XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
OPL OIIB.

01.03.2021
Posiedzenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej OPL OIIB w trybie stacjonarnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ zatwierdzenie sprawozdania OROZ OPL OIIB za rok
2020;
⎯ analiza prowadzonych postępowań wyjaśniających.
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04.03.2021
Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał
Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
⎯ informacja Przewodniczącego Okręgowej Rady
o bieżącej działalności Izby, podsumowanie działalności
za ostatni okres;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: sprawozdania
z działalności Forum Młodych Inżynierów za 2020 rok
wraz z planem działania na 2021 r.; sprawozdania
z działalności Okręgowej Rady OPL OIIB za 2020 rok;
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego
OPL OIIB za 2020 rok; programu działania OPL OIIB
w Opolu na 2021 rok; budżetu OPL OIIB na 2021 rok;
⎯ informacja z przebiegu kontroli Okręgowej Komisji
Rewizyjnej OPL OIIB w zakresie działalności w 2020 roku
organów, komisji, zespołów, Biura i z realizacji budżetu;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
i porządku obrad XX Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczego OPL OIIB;
⎯ informacja bieżąca o działalności organów statutowych;
⎯ plan działań na najbliższy okres.

24.03.2021
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ informacja z realizacji budżetu OPL OIIB za okres I-II;
⎯ podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania do szkoleń
i konferencji;
⎯ informacja bieżąca o działalności organów statutowych;
⎯ plan działań na najbliższy okres w tym m. in. raealizacja
szkoleń za I półrocze 2021 r.
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25-27.03.2021
XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB
W związku z ustawowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu
gospodarki narodowej i wszelkich instytucji w celu
zwalczania pandemii COVID-19, Okręgowa Rada Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w dniu 17 grudnia
2020 roku, podjęła uchwałę nr 25/XV/R/2020 o zwołaniu
XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego OPL OIIB przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość – systemu informatycznego zamieszczonego
na portalu PIIB.

W okresie przedzjazdowym, delegaci otrzymali pocztą
tradycyjną materiały zjazdowe, w których zamieszczono
sprawozdania organów statutowych za 2020 rok, projekty
budżetu i planu działania na 2021 rok, projekty uchwał
zjazdowych oraz kartę do składania wniosków.
Materiały zjazdowe oraz projekty uchwał zostały także
zamieszczone na portalach OPL OIIB i PIIB.

Zgodnie z podjętą uchwałą, głosowanie nad uchwałami
zjazdowymi z wykorzystaniem Portalu PIIB trwało w okresie
25-27 marca 2021 roku.

Na 104 uprawnionych delegatów w głosowaniu wzięło udział
102, co daje frekwencję na poziomie 98,08%. Zatem
XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy OPL OIIB był
prawomocny. Delegaci głosowali nad 11 uchwałami.
Wszystkie uchwały zostały podjęte. Zatwierdzono
sprawozdania organów statutowych. Okręgowa Rada
OPL OIIB uzyskała absolutorium za 2020 rok. Uchwalono
budżet i plan działania na 2021 rok. Podjęto także uchwałę
o
zmniejszeniu
liczebności
Okręgowej
Komisji
Kwalifikacyjnej OPL OIIB. Delegaci zgłosili 9 wniosków
zjazdowych, które będą przedmiotem obrad Okręgowej
Rady OPL OIIB i uzupełnią przyjęty przez Okręgowy Zjazd
Program działania na 2021 rok.
Wysoka frekwencja oraz wyniki głosowania, świadczą
o akceptacji działań wszystkich organów statutowych naszej
okręgowej izby. Jest to dla opolskiej izby zobowiązanie do
jeszcze intensywniejszej działalności.

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA OPOLSKIEJ
BUDOWNICTWA W 2020 ROKU
W zakresie działalności szkoleniowej 2020 rok można
podzielić na dwa okresy. Okres pierwszy – bardzo krótki, od
początku roku do 15 marca 2020 roku oraz okres drugi od
momentu ogłoszenia pierwszych ograniczeń związanych
z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 do końca 2020
roku. W pierwszym okresie odbyły się 3 szkolenia
stacjonarne, jedna konferencja współorganizowana przez
PZITS i jeden wyjazd techniczny na Targi BUDMA do
Poznania. W trosce o dobrą współpracę naszych członków
z organami administracji budowlanej oraz powiatowymi
inspektorami nadzoru budowlanego, Opolska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa zamierzała kontynuować cykl
spotkań szkoleniowo – informacyjnych w poszczególnych
powiatach Opolszczyzny, jednakże z uwagi na wprowadzony
stan pandemii w kraju w roku 2020 odbyło się tylko jedno
takie spotkanie w pow. oleskim (Borki Małe) w dniu 28
lutego 2020 roku. W okresie drugim – pandemicznym,
organizowane były tylko szkolenia w systemie on-line.
Organizowała je nasza izba i inne okręgowe izby, a korzystać
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

OKRĘGOWEJ

IZBY

INŻYNIERÓW

z nich mogli wszyscy członkowie PIIB. W marcu 2020 roku
został udostępniony specjalny kanał na portalu PIIB w celu
zdalnego nadawania wykładów szkoleniowych. Nadawanie
wykładów odbywało się z siedziby Izby. W tym celu został
zakupiony dodatkowo sprzęt: kamera internetowa,
komputery oraz osprzęt elektroniczny na wyposażenie
pomieszczenia nadawczego. Nabór na szkolenia odbywał się
także drogą elektroniczną. Obsługa sytemu prowadzona była
przez biuro Izby. Uruchomiono elektroniczny system
rejestracji i powiadamiania o szkoleniach. System ten
umożliwiał zarówno rejestrację, jak i odbiór na
stacjonarnych i mobilnych urządzeniach elektronicznych.
W tym okresie zorganizowano w tej formie kilkadziesiąt
szkoleń. Większość szkoleń było także retransmitowanych
w już dogodnych terminach. Informacje o szkoleniach
i retransmisjach zamieszczane były na stronie www Izby
i wysyłane newsletterem do wszystkich członków naszej
Izby. Opolska Izba zorganizowała w 2020 r. 16 szkoleń online, które były transmitowane przez portal PIIB, a 7 z tych
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szkoleń było retransmitowanych w dogodnych terminach.
Pozostałe izby okręgowe zorganizowały 151 szkoleń i 64
retransmisje tych szkoleń. Oferta szkoleniowa obejmowała
szereg
różnorodnych
zagadnień.
Największym
zainteresowaniem członków naszej Izby cieszyły się tematy
dotyczące problematyki prawa budowanego, tj. istotnych
i nieistotnych odstępstw od projektu budowlanego,
procedur zakończenia budowy i legalnego przekazania
obiektu budowlanego do użytkowania, warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie i odpowiedzialności osób sprawujących
samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym.
Szkolenia on-line, ze względu na dużą różnorodność
tematyczną i dostępność, były w ocenie wielu uczestników
szkoleń niezwykle interesujące i o szerokiej tematyce.
Świadczy o tym treść ankiet wypełnianych przez uczestników
po zakończeniu szkolenia. W roku 2020 roku członkowie
naszej Izby uczestniczyli łącznie w 241 szkoleniach, w tym:
3 stacjonarnych, 23 on-line organizowanych przez OPL OIIB
oraz 215 organizowanych przez inne okręgowe izby.

-skiej Izby jest wyróżniające. Procentowy udział członków
naszej Izby w szkoleniach wyniósł około 83 %, podczas gdy
średni udział członków PIIB wyniósł około 61%.
Współorganizatorem dwóch szkoleń były opolskie oddziały
PZITB i PZITS oraz jednej konferencji SITK. Opolska izba była
też organizatorem lub współorganizatorem 2 konferencji
(seminariów), tj. czwartej już konferencji International
Conference Environmental Challenges in Civil Engineering
2020 (ECCE 2020) oraz seminarium zorganizowanego przez
SITK o/Opole, pt. „Uwarunkowania formalno-prawne,
technologie
prośrodowiskowe
i
bezpieczeństwo
funkcjonowania systemów infrastruktury komunikacyjnej”
w dniach 9-10.01.2020 r. w Jarnołtówku. Cieszące się dużą
popularnością w 2019 roku wyjazdy techniczne ze względu
na pandemię nie mogły być powtórzone w tej samej skali.
W 2020 roku udało się zorganizować tylko jeden –
dwudniowy wyjazd na Targi BUDMA do Poznaia w dniach
04-05.02.2020 r., w którym wzięło udział 25 członków izby,
a koszty transportu zostały pokryte przez Opolskie Centrum
Rozwoju Gospodarki. Podkreślić należy fakt, że 15
szkoleń/warsztatów on-line oraz jedno spotkanie
szkoleniowo-integracyjne w powiecie oleskim zostało
wsparte przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
w ramach dwóch umów zawartych między OPL OIIB i OCRG.
Wartość dofinasowania ze środków OCRG wyniosła
25.791,06 zł netto (brutto 26.803.00 zł).

W szkoleniach tych uczestniczyło łącznie 2219 członków Izby,
w tym: 134 w szkoleniach stacjonarnych, 269 w szkoleniach
on-line organizowanych przez OPL OIIB i 1816 w szkoleniach
organizowanych przez inne izby okręgowe, wliczając do tego
także retransmisje. Dodając jeszcze osoby uczestniczące
w konferencjach, seminariach, wyjazdach technicznych,
łącznie z różnorodnych form skorzystało 2319 członków
naszej izby.

OPL OIIB wspiera również indywidualne doskonalenie
zawodowe
członków.
Zgodnie
z
Regulaminem
dofinansowania można raz w roku uzyskać dofinansowanie
do kosztów uczestnictwa w konferencji, seminarium,
różnych formach podnoszenia kwalifikacji i do kosztu zakupu
wydawnictw naukowo-technicznych w wysokości połowy
kosztu i nie więcej niż 400,00 zł. W 2020 roku z tej formy
doskonalenia skorzystało 24 członków OPL OIIB, a łączna
kwota dofinansowania wyniosła 7.452,86 zł. Łącznie na
szkolenia w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę
173.313,65 zł, w tym z budżetu Izby wydano 135.335,00 zł.
Budżet szkoleń został zasilony wsparciem przez OCRG,
odpłatnością za reklamy w Newsletterach oraz odpłatnością
uczestników wyjazdu technicznego i za czasopisma
w wysokości 37.978,65 zł. Kwoty pozyskane od sponsorów,
reklamodawców i odpłatności w ramach działalności
gospodarczej w całości przeznaczono na wydatki
szkoleniowe, zakup czasopism, wydanie newsletterów, itp.
Koszty szkoleń obciążają także wydatki na zakup
miesięcznika „Inżynier Budownictwa”, zgodnie z uchwałą KR
PIIB, które w 2020 roku obciążyły nasz budżet w wysokości
ponad 57 tys. zł. W przeliczeniu na jednego członka OPL OIIB,
w roku 2020 r. z budżetu izby wydatkowano kwotę 64,86 zł.

Stanowi to istotny wzrost w odniesieniu do 2019 r., w którym
z różnych form doskonalenia zawodowego skorzystało 1496
członków. Istotnie do tego przyczyniły się szkolenia on-line
oferowane w szerokiej tematyce. Nadto należy zauważyć, że
na tle innych okręgowych izb uczestnictwo członków opol-
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Henryk Nowak – Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego
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PODSUMOWANIE XXXVI SESJI EGZAMINACYJNEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- odłożonej jesiennej z 2020 roku - w Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa - luty i marzec 2021 r.
Egzamin testowy w zakończonej sesji XXXVI odbył się w dniu
28 lutego, w Auli Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej. Egzamin ustny przeprowadzono
w dniach: 6 - 13 marca br., w sali NOT, przy ul. Katowickiej
50. Łącznie do egzaminów przystąpiło 84 zdających. Nadano
63 uprawnienia budowlane, co stanowi 75,00 % zdających.
W poprzednich pięciu sesjach egzaminacyjnych bieżącej
kadencji uzyskano odpowiednio: XXXI - 76,01%, XXXII 68,42%, XXXIII - 75,00 %, XXXIV - 72,65 %, XXXV - 70,93 %.
Serdecznie dziękuję kol. Elżbiecie Daszkiewicz, która nas
Egzamin pisemny w Auli im. Prof. Oswalda Matei
reprezentuje w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, za 4 dni
pracy w sesji egzaminacyjnej, zastępcy przewodniczącego
Dariuszowi Bajno i pozostałym członkom Okręgowej Komisji W lutym br. złożono 72 nowe wnioski do uzyskania
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów uprawnień budowlanych w kolejnej - XXXVII, wiosennej sesji
Budownictwa za pracę w zespołach egzaminacyjnych.
w 2021 roku.
Specjalne
podziękowania
składam
specjalistom
Wiktor Abramek – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
wspierającym zespoły egzaminacyjne oraz Pani Irenie
Rojewskiej za znakomitą organizację egzaminów na
uprawnienia budowlane.
Egzamin pisemny sesji XXXVI
Specjalność
uprawnień
budowlanych
1
Konstr. bud.
Drogowa
Mostowa
Kolej. KOB
Kolej. SRK
Hydrotech.
Telekomunik.
Sanitarna
Elektryczna
Razem
Zdawalność %

Pierwszy egzamin
Liczba zdająWynik pocych
zytywny
2
3
21
19
5
4
2
2
2
2
1
1
2
2
18
15
6
6
57
51

Specjalność
uprawnień
budowlanych
1
Konstr. bud.
Drogowa
Mostowa
Kolej. KOB
Kolej. SRK
Hydrotech.
Telekomunik.
Sanitarna
Elektryczna
Razem
Zdawalność%

Pierwszy egzamin
Liczba zdająWynik pocych
zytywny
2
3
25
23
5
4
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
16
15
7
6
63
56

89,47 %

Poprawkowy egzamin
Liczba
Wynik pozdających
zytywny
4
5
10
7
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
16
12

Liczba zdających
6
31
6
2
2
2
1
3
20
6
73

Łącznie
Wynik pozytywny
7
26
5
2
2
2
1
3
16
6
63

kol. 7/6
%
8
83,87
83,33
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
80,00
100,00
86,30

75,00 %

Egzamin ustny sesji XXXVI
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88,89 %

Poprawkowy egzamin
Liczba
Wynik pozdających
zytywny
4
5
8
6
1
0
1
0
1
1
11
7

Liczba
zdających
6
33
5
3
3
2
1
3
16
8
74

Łącznie
Wynik pozytywny
7
29
4
1
2
2
1
2
15
7
63

kol. 7/6
%
8
87,88
80,00
33,33
66,67
100,00
100,00
66,67
93,75
87,50
85,14

63,63 %
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INFORMACJA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Po ciężkim dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa roku, ze względu na rekordową ilość skarg
i wniosków jakie wpłynęły do rzecznika w 2020 roku, nastąpił
jakby moment uspokojenia. W pierwszym kwartale 2021, do
organu wpłynęła jedna skarga. Być może zadziałała
pandemia, ale jak wszyscy wiemy, na budownictwo
wielkiego wpływu ona nie miała. Natomiast zdecydowanie
zwiększyła się ilość porad udzielanych przez rzecznika
w ramach tzw. dyżurów mobilnych. Członkowie Izby,
zwłaszcza pełniący funkcje kierownika budowy, mając
problemy na budowie coraz częściej zgłaszają się do
rzecznika, aby podzielić się swoimi wątpliwościami i uzyskać
merytoryczną poradę.
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Pozwala to na uniknięcie poważniejszych kłopotów,
kończących się często wnioskiem o wszczęcie postępowania,
lub co gorzej, wnioskiem o ukaranie naszego członka
w trybie odpowiedzialności zawodowej albo dyscyplinarnej.
Zachęcam zatem do tej formy konsultacji i namawiam do
zgłaszania się na dyżury w każdy pierwszy poniedziałek
miesiąca albo na terminy mobilne, poprzez biuro naszej izby,
tel. 77 441 38 98.
Zbigniew Pastuszka – Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO W 2020 R.
W ciągu 2020 roku OSD rozpatrywał:
- od Opolskiego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej –
3 wnioski o ukaranie,
- od GINB – 6 wniosków o ukaranie,
- od PINB – 6 wniosków o ukaranie.
Wszystkie wnioski dotyczyły odpowiedzialności zawodowej
z czego 3 wnioski dotyczyły pełnienia funkcji projektanta
a 12 pełnienia funkcji kierownika budowy.
Wnioski z GINB i PINB były przesyłane przez OSD do
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a wnioski z OROZ
były w OSD rozpatrywane przez 3 składy orzekające.
Postępowania zostały zakończone 2-ma decyzjami
o ukaranie i jedną decyzją umarzającą postepowanie.
Wszystkie decyzje są już ostatecznie załatwione.
Podnoszone we wnioskach zarzuty dotyczyły m.in.:
niewłaściwego prowadzenia dokumentacji budowy
(dzienniki budowy), wykonywanie robót odbiegających od
zatwierdzonego projektu budowlanego bez decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę (brak powiadomienia projektanta
celem uzyskania kwalifikacji i akceptacji rozwiązań
zamiennych) itp.
Ilość spraw z podziałem na rodzaj pełnionej samodzielnej
funkcji technicznych w procesie budowlanym
przedstawia poniższy wykres:

W 2020 roku OSD OPL OIIB odbył 1 posiedzenie organu.
W posiedzeniu uczestniczył prawnik obsługujący organ.
Na posiedzeniu poza sprawami organizacyjnymi
przeprowadzone były również szkolenia członków sądu
między innymi na temat:
a. Zagadnienia RODO w działalności OSD w świetle
wdrażania podstawowych dokumentów RODO
w OPL OIIB.
b. Szkolenie dotyczące dokumentów dotyczących
postępowania OSD w związku z ustawą RODO.
c. Omówienie zagadnień dotyczących taktyki i metod
prowadzonych przesłuchań, poruszanych podczas
narady szkoleniowej organizowanej przez KSD
w Warszawie.
W 2020 roku odbyły się dwa szkolenia on-line organizowane
dla członków OSD i KSD oraz Rzeczników przez Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa:
− szkolenie w dniu 01.07.2020 r. (retransmisja
08.07.2020 r.),
− szkolenie w dniach 24-25.11.2020 r. z udziałem
przedstawiciela GINB, WINB i PINB.
W obu szkoleniach uczestniczyli wszyscy członkowie OSD
w Opolu, obsługa prawna OSD – pani mec. Magdalena
Kaczkowska i pani Anna Rostalska - obsługa administracyjna
z ramienia OPL OIIB. Szkolenia były na dobrym poziomie
organizacyjnym jak i merytorycznym. Podczas szkolenia
w dniach 24-25 listopada 2020 r. bardzo cenne i istotne było
omówienie przez pana mec. Krzysztofa Zająca zmian
w statucie i regulaminach sądów wprowadzonych uchwałą
nr 10/20 przez XIX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa w czerwcu 2020 r.
Maria Mleczko – Król - Przewodniczaca
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem
możliwości organizowania szkoleń w tradycyjnej formie,
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jak i inne
izby okręgowe, organizuje szkolenia on-line za
pośrednictwem portalu PIIB, które są dostępne dla
członków
samorządu
zawodowego
inżynierów
budownictwa z całej Polski. 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.
Zachęcamy do śledzenia portalu PIIB i uczestniczenia
w szkoleniach w celu ponoszenia kwalifikacji zawodowych
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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NOWOCZESNY MENAGER BUDOWNICTWA
Mieczysław Molencki
Z-ca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB

Wywiad z Marcinem Szemaindą - Prezesem opolskiej firmy budowlanej BAUMAR Sp. z o.o. o wyzwaniach
w obecnych czasach i planach firmy na najbliższe lata
- Panie Prezesie jakie były początki firmy BAUMAR?
Firmę
założyłem
niespełna 20 lat temu,
czerpiąc
z
tradycji,
doświadczenia i wsparcia
mojego ojca.
Jednak
tradycje
budowlane
w naszej rodzinie sięgają
znaczenie
dalej
w przeszłość – jestem
czwartym
pokoleniem
kontynuującym ten fach.
Można powiedzieć, że
budownictwo było trochę
moim przeznaczeniem.
Swoją przygodę w tej
branży rozpoczynałem od
podstaw - z kielnią w ręce. Nie jestem więc szefem firmy
z nadania czy nominacji, ale drogą wielu prób i dzięki
wsparciu najbliższej rodziny, ale także co ważne - lojalnych
współpracowników stworzyliśmy dzisiejszą rzeczywistość
naszej firmy. I nie zamierzamy na tym poprzestawać. Dziś
kompleksowo obsługujemy inwestycje budowlane od
budownictwa mieszkalnego do przemysłowego. W tych
obszarach oczekujemy od siebie najwyższych standardów
wykonawstwa. Tutaj podejmujemy też największe
wyzwania. W konsekwencji wielu naszych stałych
kooperantów docenia nas od wielu lat i zleca nam
kompleksowe i specjalistyczne prace mając gwarancję, że
spełnimy ich oczekiwania zarówno co do jakości, jak
i terminowości realizowanych robót.
- W tak długiej działalności firmy budowlanej byli Państwo
wykonawcą
wielu
budów
o
różnym
stopniu
zaawansowania technicznego i technologicznego. Może
podać Pan kilka przykładów?
- Wspomnę o tych ostatnio realizowanych. Zbudowaliśmy
największą i najnowocześniejszą wylęgarnię drobiu wodnego
w Europie dla Ami Agro i najnowocześniejszą wylęgarnię
kurcząt dla ModernHatch. Zrealizowaliśmy także
dwadzieścia sześć wymagających i ciekawych konstrukcyjnie
odcinków (głównie na pylonach i nowych kotłach) podczas
rozbudowy Elektrowni Opole. Jako podwykonawca dla
Serveone Europe wykonaliśmy konstrukcje żelbetowe dwóch
wielopoziomowych hal o łącznej powierzchni ponad 120 tys.
metrów kwadratowych dla LG Chem, w której są
produkowane baterie do samochodów elektrycznych.
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Zbudowaliśmy fundament pod jedną z trzech największych
na świecie obrabiarek portalowych. Oprócz tego budujemy
różne obiekty kubaturowe, obiekty użyteczności publicznej
typu hotele, przedszkola, żłobki. Obecnie jesteśmy GW
rozbudowy Szpitala Onkologicznego w Opolu w systemie
zaprojektuj i wybuduj oraz pierwszych na Opolszczyźnie,
wykonanych w technologii pasywnej, żłobków w Jemielnicy
i Nysie. Uczestniczymy również w rozbudowie oczyszczalni
ścieków w Opolu, gdzie dla firmy WTE Wassertechnik
realizujemy wszystkie konstrukcje żelbetowe.
- Budowy w kraju, które Pana zdaniem, dały firmie
najwięcej doświadczenia i splendoru?
- To z pewnością rozbudowa Elektrowni Opole oraz
wspomniane inwestycje dla ModernHatch i Ami Agro, dzięki
którym zostaliśmy liderem wśród wykonawców tego typu
realizacji na rynku drobiarskim.
Ta suma doświadczeń powoduje, że śmiało podchodzimy do
nowych wyzwań, które doskonale realizujemy. Przykładem
może być budowa żłobka w Prószkowie, który wykonany
metodą tradycyjną powstał w 107 dni.
Dziś realizujemy jako Generalny Wykonawca już trzeci tego
typu obiekt żłobkowo - przedszkolny w naszym opolskim
regionie.

Fot. BAUMAR Sp. z o.o., Sp. K.

- Jak Pana firma radzi sobie podczas ograniczeń sanitarnych
wprowadzonych w związku z panującą pandemią COVID19?
- W naszej firmie od wielu lat kwestie związane z BHP zawsze
były priorytetem. Wprowadzane obostrzenia związane
z COVID-19 były dla mojego zespołu po prostu kolejnymi
punktami koniecznej uwagi związanej ze zdrowiem naszego
zespołu i kontrahentów.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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W przypadku
naszych budów pracowaliśmy zgodnie
z harmonogramami, mając wdrożone plany awaryjne
związane z np. nagłą nieobecnością osób, zamknięciem
pewnych odcinków robót itd. Szczegóły tych planów
stanowią naszą wewnętrzną tajemnicę, ale o skuteczności
tych działań i zaangażowaniu zespołu Baumar świadczy fakt,
że wszystkie inwestycje realizujemy i oddajemy do
użytkowania przed ustalonymi w umowach terminach.
- Czy w związku z wieloma trudnościami w prowadzeniu tak
prężnie działającej firmy budowlanej ma Pan jeszcze czas
dla swoich pasji pozazawodowych i dla rodziny?
- W życiu zawodowym i prywatnym najważniejsza jest
równowaga. Mając zaufany i kompetentny zespół jako szef
mogę skupić się na pomysłach i nad dalszym rozwojem firmy.
Moją pasją jest szeroko pojęte „budowanie” począwszy od
relacji rodzinnych, firmy i inwestycji. Podsumowując praca to
moja pasja, w której znajduję czas dla rodziny i przyjaciół.
- Podkreśla Pan, że Pańska firma jest lokalną. Co to dla Pana
oznacza?
- Większość naszych inwestycji jest realizowanych na
Opolszczyźnie, co przyczynia się do rozwoju regionu.
Wspieramy również
opolskie kluby sportowe dzieci
i młodzieży, które osiągają sukcesy w naszym regionie oraz
na terenie Polski i Europy. Rozpoczęliśmy współpracę ze
szkołami średnimi oraz Politechniką Opolską. Celem tych
projektów jest stworzenie dla młodych ludzi możliwości
zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia w naszej
wymagającej i ambitnej branży. W ramach wspólnych
działań zapraszamy uczniów i studentów kierunków
związanych z budownictwem do odwiedzenia wraz
z opiekunami zawodowymi naszych inwestycji. W trakcie
takich wizyt uczniowie i studenci mogą poznać od strony
praktycznej proces budowy, a oprowadzającymi po budowie
są nasi kierownicy budów i inżynierowie. To świetna okazja
dla młodzieży, aby mogła zobaczyć z bliska realizację
nowoczesnych inwestycji, sposób organizacji pracy czy
stosowaną w budownictwie nowoczesną technologię.
Moją ambicją jest, aby każdy pracownik firmy Baumar czuł
się dowartościowany, z chęcią przychodził do pracy, a poziom
zarobków i odległość do miejsca pracy pozwalała mu na
zagwarantowanie sobie i rodzinie dobrych warunków życia.

- Plany na przyszłość?
- To przede wszystkim utrzymanie najwyższej jakości
i standardów prowadzonych inwestycji oraz dalszy rozwój
dla naszych wymagających klientów. Jest to możliwe
wyłącznie z doskonałą załogą, o której rozwój i satysfakcję
trzeba dbać każdego dnia. Z pewnością będziemy dążyć do
pozyskiwania nowych grup inwestorów zarówno z Polski, jak
i z zagranicy. To jeden z moich kluczowych priorytetów.
Fot. BAUMAR Sp. z o.o., Sp. K.

ODWIEDŹ NAS
www.opl.piib.org.pl

Fot. BAUMAR Sp. z o.o., Sp. K.

DOŁĄCZ DO NAS
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BRÖKELMANN – BUDOWA ROKU OPOLSZCZYZNY
Przedmiotem inwestycji była budowa BRÖKELMANN
w Opolu przy ul. Arki Bożka 8, gdzie Generalnym Wykonawcą
była firma Adamietz Sp. z o. o. ze Strzelec Opolskich,
a biurem projektowym – INFRAPROJEKT s.c.
Obiekt hali jest wykonany w technologii żelbetowo-stalowej.
Fundamenty wraz z główną konstrukcją nośną (słupy) są
żelbetowe, prefabrykowane, natomiast konstrukcja dachu
wraz z konstrukcją drugorzędową wykonane zostały
z konstrukcji stalowej. Obudowa hali wykonana jest z płyt
elewacyjnych warstwowych firmy ARPANEL, dach natomiast
w standardowym rozwiązaniu – blacha trapezowa, wełna
mineralna, membrana PVC. Fundamenty hali zostały
przygotowane pod przyszłą rozbudowę hali. Obiekt biurowy
jest obiektem szkieletowym. Ławy fundamentowe wraz ze
stopami wykonane zostały z żelbetu. Stopy, belki i stropy
zostały wykonane z elementów prefabrykowanych. Stropy
wykonano z płyt typu HC – płyty kanałowe sprężane.
Elewacja obiektu biurowego jest wykonana w technologii
lekkiej mokrej. Dach wykonano wg opisu: strop
strunobetonowy, styropian, membrana PVC. Konstrukcja
biurowa umożliwia rozbudowę biurowca o kolejne piętra.
Główni projektanci podstawowych branż:
architektura: Wojciech Janik
konstrukcja: Marek Sikora
Kierownik budowy: Łukasz Przybyłek
Inspektor nadzoru inwestorskiego: Marek Kosielski
Nadzór autorski: INFRAPROJEKT s.c.
Termin rozpoczęcia budowy: 05.2020 r.
Termin zakończenia budowy: 12.2020 r.
Całkowita wartość inwestycji (brutto): 52.165.997,40 zł

Fot. ADAMIETZ Sp. z o.o.

Proces budowlany został przeprowadzony w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Pierwszym etapem było wykonanie
docelowego projektu, na podstawie którego można było
rozpocząć realizację obiektu wielkopowierzchniowego.
Prace były wykonane przez wykwalifikowane firmy pod
stałym nadzorem inspektora, inwestora i kadry budowlanej
firmy Adamietz. Nadzór nad pracami z ramienia Generalnego
Wykonawcy pełniło 7 osób. Prace były stale kontrolowane
przez nadzór inwestorski oraz przez inwestora.

Fot. ADAMIETZ Sp. z o.o.

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko.
Wybudowanie inwestycji pozwoliło na zwiększenie mocy
produkcyjnej i dostawę wysokospecjalistycznego wyrobu,
jakim są profile aluminiowe. Wzrosło znaczenie regionu na
rynku produkujacym części dla przodujących marek
automotiv.
Fot. ADAMIETZ Sp. z o.o.
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INSPEKTORZY NADZORU BUDOWLANEGO O PRACY
W WARUNKACH PANDEMII I NIETYPOWEJ AURY
Maria Szylska

Pandemia i zima
Rozmowa z Mirosławem Domańskim, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Opolu
- Od przeszło roku
zmagamy się wszyscy
z pandemią Covid 19, czy
zmieniła ona Państwa
pracę? Jak inspekcja
budowlana radzi sobie w
tych
nietypowych
warunkach?
Praca w dobie
pandemii jest dla nas
dużym
wyzwaniem.
Branża
budowlana,
w przeciwieństwie do
innych sfer gospodarki,
oparła się zapaści, prowadzonych jest dużo inwestycji
o różnym charakterze – komunikacyjnym, mieszkaniowym,
mostowym. To sprawia, że wiele obowiązków wykonujemy
pod presją czasu. A ze względu na Covid musimy pamiętać
o szczególnym przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Troska
o zdrowie naszych pracowników, a także osób
uczestniczących w przeprowadzanych kontrolach jest dla nas
priorytetem. Sam tryb pracy zasadniczo nie zmienił się od
tego, który obowiązywał przed pandemią. Nowością jest to,
że wstrzymaliśmy bezpośrednią obsługę interesantów, ale
nie wpłynęło to na zmniejszenie ilości prowadzonych spraw.
Co ciekawe: także korespondencji wpływa tyle samo lub
nawet więcej, niż zazwyczaj. Tłumaczę to tym, że wiele osób
pozostaje w domu – pracując zdalnie lub na kwarantannie –
i ma większą ilość czasu na obserwację przestrzeni wokół
siebie, na zwrócenie uwagi na nieprawidłowości
występujące w budownictwie. Przeprowadzamy sporo
inspekcji, oczywiście odbywa się to z zachowaniem
odpowiednich wymogów sanitarnych. Zrezygnowaliśmy
jedynie z tzw. kontroli obowiązkowych. Spowolnienie
działania naszej Inspekcji w ogóle nie wchodzi w grę, bo
przecież obowiązuje nas konieczność wywiązywania się
z terminów nałożonych procedurą administracyjną. Były one
tylko przez krótki czas wstrzymane w ubiegłym roku.
Zaniechanie kontroli jest niemożliwe, bo ich efekty stanowią
cenny materiał dowodowy, poza tym ich brak
uniemożliwiałby skuteczne i szybkie przeprowadzenie
postępowań administracyjnych, a w konsekwencji zarzucono
by nam przewlekłość i bezczynność.
- Tegoroczna zima z mrozem i śniegiem mocno odbiegała
od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni – czy Państwa
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

kontrole zwracały uwagę na obciążone śniegiem dachy
i inne niebezpieczeństwa związane z aurą?
- Tegoroczna zima i panujące w jej trakcie warunki
atmosferyczne faktycznie zaskoczyły wielu z nas. Jednak ze
względu na panującą pandemię i znaczne obciążenie
pracowników
różnymi
zadaniami
nie
było
przeprowadzanych
kontroli
stricte
związanych
z niebezpieczeństwami tegorocznej aury. Ale też nie
wpłynęły do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Opolu jakiekolwiek zawiadomienia, które
świadczyłyby o niedopilnowaniu przez właścicieli czy
zarządców swoich obowiązków. Chcę natomiast zaznaczyć,
że na stronie internetowej naszego Inspektoratu każdego
roku w sezonie zimowym – bez względu na to jaki on jest –
pojawia się komunikat skierowany do właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych, przypominający o obowiązku
bezpiecznego utrzymania i użytkowania tychże obiektów.
Reguluje to art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 roku „Prawo
budowlane”. W komunikacie wskazano – cytuję
najważniejsze wymogi: „W szczególności do obowiązków
właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do
przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu
śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżenia dachu
oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje
także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych
mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na
ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio
przy budynku”.

Mirosław Domański
Inspektor Mirosław Domański ma 67 lat, z wykształcenia – magister inżynier budownictwa, w zawodzie pracuje od 41 lat, z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru
Budowlanego w Opolu związany od roku 1999. Wśród
zainteresowań pozazawodowych wymienia dobrą
książkę, ogród, podróże, turystykę rowerową.

- W powiecie prowadzonych jest sporo inwestycji, które –
z punktu wiedzenia ich przebiegu, stosowanych technologii
i rozwiązań – uważa Pan za interesujące, warte pokazania
jako dobry przykład lub odwrotnie: takich praktyk nie
powinno się stosować?
- Rzeczywiście mimo pandemii w Opolu prowadzonych jest
wiele inwestycji, a branża budowlana działa właściwie bez
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większych zakłóceń. Wśród prowadzonych budów wiele jest
wzorcowych, godnych uwagi, jak i takich, które nie powinny
stanowić dobrego przykładu w budownictwie. Każda
realizacja jest odmienna i różni się od pozostałych. Wśród
tych negatywnych najczęściej spotyka się inwestycje
mieszkaniowe – zarówno domków jednorodzinnych, jak
i osiedli deweloperskich. Ich realizacje są niejednokrotnie
złe, projekty chybione, walory estetyczne wątpliwe. Jest też
kilka inwestycji godnych polecenia, choć szkoda, że ciągle
zbyt mało. Nasi inspektorzy jako interesujące przykłady
wymieniają budowę centrum przesiadkowego zarówno przy
Dworcu Głównym, jak i Wschodnim, gdzie zastosowano
innowacyjne i ciekawe rozwiązania architektoniczne.
Budowane w śródmieściu Opola centrum przesiadkowe

Maria Szylska

Całe życie warto się dokształcać
Rozmowa z Mirosławem Pasternakiem, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Głubczycach
- Czy pandemia znacznie
zmieniła pracę Państwa
Inspektoratu?
- W związku z wystąpieniem
w marcu 2020 roku stanu
epidemicznego, spowodowanego
rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov2
na
terenie
Polski,
funkcjonowanie tutejszego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uległo zmianie.
Zgodnie z odgórnymi wytycznymi ograniczającymi
możliwość bezpośredniego komunikowania się oraz
poruszania na terenie całego kraju, wprowadziliśmy zmianę
organizacji pracy w PINB w Głubczycach. Ograniczone zostały
bezpośrednie przyjęcia klientów urzędu, tymczasowo
wstrzymaliśmy czynności kontrolne. Przed wejściem do
siedziby PINB zainstalowaliśmy domofon do komunikacji z
klientami oraz skrzynkę odbiorczą na składnie dokumentów.
Przychodzącą korespondencję poddajemy 24-godzinnej
kwarantannie. Pracownicy zaopatrzeni zostali w maseczki
ochronne oraz rękawiczki, do dyspozycji mamy płyny
do dezynfekcji dłoni i powierzchni ciała. Zakupiony został
również ozonator do oczyszczania pomieszczeń.
- A jak zmieniła się sama procedura pracy Inspektoratu?
- Ilość prowadzonych postępowań w stosunku do lat
ubiegłych nie uległa znaczącej zmianie. Także nie zmieniła się
procedura przeprowadzania czynności kontrolnych
w przypadku podejrzenia o możliwości wystąpienia
zagrożenia życia i mienia. Natomiast w początkowym okresie
trwania pandemii zaplanowane kontrole zostały odłożone na
inny możliwy termin. Również niektóre postępowania zostały na pewien czas zawieszone. W sprawie sposobu udzielania
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
ustawodawca na pewien czas zmienił tryb oddawania
obiektu budowlanego na tryb zawiadomienia o zakończeniu

14

budowy bez przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
- Niezależnie od pandemii borykaliśmy się wszyscy z dość
ostrym atakiem zimy. Aura dodała Państwu nowych
zadań?
- Zimą działania nasze polegają na wypracowanym przez lata
systemie. Właściciele i zarządcy obiektów budowlanych
wielkopowierzchniowych otrzymują komunikaty przypominające o właściwym utrzymaniu obiektów zimą.
Rokrocznie przed akcją zima starosta głubczycki organizuje
naradę służb i urzędników. Organ ten nie tylko przejął
kierownictwo nad wspólnymi działaniami tych jednostek
podczas zdarzeń kryzysowych, ale otrzymał od ustawodawcy
oręż w postaci ich zasobów kadrowych i rzeczowych.
W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, na przykład na
wypadek klęsk żywiołowych, starosta otrzymał do dyspozycji
jednostki, których uprawnienia i posiadane środki pozwalają
prowadzić skuteczne działania antykryzysowe. W przypadku
katastrof budowlanych kluczową rolę, na wszystkich etapach
zarządzania kryzysowego, realizowanego pod zwierzchnictwem starosty, przypisano oczywiście nadzorowi
budowlanemu. Ale na terenie powiatu głubczyckiego nie
odnotowaliśmy w ostatnim okresie tego typu zdarzeń.
Przeprowadzone przez pracowników inspektoratu kontrole
obiektów
wielkopowierzchniowych
nie
wykazały
nieprawidłowości.
- W powiecie prowadzonych jest sporo inwestycji, które –
z punktu widzenia ich przebiegu, stosowanych technologii
i rozwiązań – uważa Pan za interesujące, warte pokazania
jako dobry przykład lub odwrotnie: takich praktyk nie
powinno się stosować.
- Pomimo trwającej pandemii ilość realizacji inwestycji
w powiecie głubczyckim nie uległa zmniejszeniu. Dużym
przedsięwzięciem ostatnich miesięcy był remont ulicy
Raciborskiej, gdzie wprowadzono ulepszenia w ruchu
drogowym. Inwestycje rozwojowe i modernizacyjne
prowadzone są na terenie dużych przedsiębiorstw GALMET
Głubczyce, ELEKTROMET Gołuszowice i innych.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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Nowym zjawiskiem w przemyśle jest budowa infrastruktury
mieszkaniowej dla pracowników i ich rodzin. Tak się dzieje
m.in. w Elektromecie. Tego rodzaju polityka przynosi efekty
w postaci pewnej stabilizacji w zatrudnieniu w firmie.
W zakresie budowy infrastruktury towarzyszącej
realizowana była m.in.: rozbudowa żłobka usytuowanego
przy ul. Wałowej w Głubczycach, którego inwestorem jest
gmina Głubczyce, a także budowa obiektów handlowych
w Głubczycach przy ul. Żeromskiego i w Kietrzu. Jednak
najwięcej inwestycji na terenie całego powiatu związanych
jest
z
budownictwem
mieszkaniowym,
głównie
jednorodzinnym. Co do technologii budowy lub remontów
to wyraźnie dominują nowe rozwiązania, głównie w zakresie
instalacji sanitarnych wykorzystujące odnawialne źródła
energii – pompy ciepła powietrzne, wodne lub gruntowe,
fotowoltaika, kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania.
Dzieje się to w ramach likwidacji istniejącego systemu
ogrzewania na opał stały. Duże inwestycje w tym zakresie
prowadzone są sukcesywnie w obiektach przedszkoli, szkół,
opieki zdrowotnej, opiekuńczej. Negatywne praktyki
w budownictwie zdarzają się – głównie w zakresie samowoli
budowlanych lub istotnych odstępstw od realizowanych
inwestycji. Działania takie wynikają raczej z braku znajomości
Prawa budowlanego przez uczestników tego procesu inwestora lub osób pełniących samodzielną funkcję
techniczną, które oprócz tego, że nierzetelnie wykonują
swoje obowiązki, co niestety wydłuża potem proces
inwestycyjny, to ma także konsekwencje zawodowe i karne
regulowane przepisami ustawy Prawo budowlane.
W kwestii praktyk niestanowiących przykładu godnego
naśladowania bardziej należy wskazać na wadliwe
poczynania członków procesu budowlanego, niż na
konkretne przykłady obiektów. Z moich spostrzeżeń wynika,
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że jest to efekt braku regularnego dokształcania się
w zakresie realizacji budów, jak i w sprawach utrzymywania
obiektów. Uczestnicy procesu budowlanego powinni brać
udział w większej ilości szkoleń, organizowanych m.in. przez
Izbę Inżynierów Budownictwa, co w obecnym czasie za
pośrednictwem szkoleń online jest prostsze, niż
kiedykolwiek.
Niewątpliwie
inżynierowie
powinni
wykazywać się większą dbałością o jakość prowadzonych
budów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Mirosław Pasternak
Inspektor Mirosław Pasternak jest magistrem inżynierem budownictwa (Wyższa Szkoła Inżynierska, obecnie
Politechnika Opolska), z uprawnieniami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania i projektowania bez ograniczeń. Ukończył także
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w sektorze publicznym na Uniwersytecie Ekonomicznym we
Wrocławiu, posiadacz certyfikatów z zakresu gospodarowania nieruchomościami oraz dziesiątków innych
szkoleń i kursów poszerzających wiedzę. Był jurorem
w Ogólnopolskim Konkursie Budowlanym „Modernizacja roku&Budowa XXI wieku oraz „Europen Award Modernization of the Year. Od czasu powstania powiatowego nadzoru budowlanego (1999 rok) kieruje inspektoratem w Głubczycach. Wcześniej był kierownikiem
Oddziału Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Rejonowym w Głubczycach. W czasie pozazawodowym pochłania go rodzina, o którą – jak twierdzi – dba jak
o największe dobro.
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WAŻNE

Szanowni Członkowie Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
Biuro Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
prowadzi 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.

Członkowie Izby, którzy okres ubezpieczenia rozpoczynają
od 1 stycznia 2021 roku i później, opłacają roczną składkę
w wysokości 75 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy
regulować łącznie ze składką na Izbę Krajową. Składki
członkowskie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa
w roku 2021 są następujące:
•

•
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na okręgową izbę 29 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za
12 m-cy 348 zł lub w dwóch ratach po 174 zł każda
(za 6 miesięcy),
na krajową izbę 6 zł/miesiąc, płatne jednorazowo za cały
rok 72 złotych (razem z opłatą na ubezpieczenie
147 złotych).

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
po uprzednim umówieniu się telefonicznym: 669 379 543
- Dział Członkowski: tel. 693 206 110, 603 111 153,
735 998 769 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 stronie:
www.portal.piib.org.pl
Ważność zaświadczenia można sprawdzić (pobrać blankiety
opłat) na: www.piib.org.pl/dla-czlonkow/lista-czlonkow
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).

Członkowie PIIB w przesyłce czasopisma "Inżynier
Budownictwa"
otrzymują
blankiety
płatnicze.
Na blankietach wydrukowano wszystkie niezbędne
informacje. W przypadku zlecenia płatności drogą
elektroniczną należy w dyspozycji umieścić wszystkie dane
znajdujące się na drukach. Składka na ubezpieczenie
powinna być zapłacona co najmniej 15 dni przed końcem
poprzedniego okresu ubezpieczenia. Podane na drukach
numery kont są indywidualne.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa www.piib.org.pl w zakładce "Dla członków"
został uruchomiony serwis "Lista członków" umożliwiający
wydruk spersonalizowanych blankietów opłat na rzecz Izby
oraz ubezpieczenia OC.
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OBWODNICA KĘDZIERZYNA-KOŹLA
Maria Mleczko-Król
Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla ma długą historię.
Pierwszy środkowy odcinek od ronda Milenijnego (droga
wojewódzka nr 408) – al. Armii Krajowej do włączenia
z al. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z al. Lisa był realizowany
przez miasto Kędzierzyn-Koźle w latach dziewięćdziesiątych,
gdyż w tamtym okresie droga krajowa nr 40 podlegała
prezydentowi miasta. Realizacja tego odcinka w istotny
sposób odciążyła śródmiejski ciąg ulic Kozielska – al. Jana
Pawła II od ruchu tranzytowego. Następne odcinki były już
realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Opolu. Odcinek od ronda Milenijnego
do ronda w kierunku Reńskiej Wsi (na wschód) wraz
z mostem przez Odrę został oddany do użytkowania w roku
2002, a kolejny odcinek do połączenia z drogą krajową nr 45
został oddany w roku 2005.
Ta część obwodnicy była nazwana odcinkiem południowym.
Dalszy odcinek – tzw. północny był przedmiotem prac
studyjno-projektowych już od 2006 r., a w czerwcu 2020 r.
uzyskana została decyzja ZRiD i rozpoczęła się realizacja.
Inwestorem przesięwzięcia jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, wykonawcą konsorcjum firm Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
(lider) oraz Strabag Sp. z o.o. (partner), a Inżynierem
Kontraktu (nadzór) jest Firma Inżynierska ARKUS Sp. z o.o.,
Sp. komandytowa (lider) i Integral Sp. z o.o. (partner).
Wartość kontraktu wynosi 221 117 128 PLN, w tym
dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota 207 801 497
PLN.
Fot. STRABAG

Fot. STRABAG

Obwodnica omija od północy osiedla Kłodnica, Sławięcice
oraz Ujazd. Projektowana obwodnica jest drogą klasy
GP o przekroju 1x2 pasy + pas dodatkowy na odcinku od
początku realizacji (rondo) do skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 426, a na dalszym odcinku 1x2 pasy.
Na realizowanym odcinku zaprojektowano 3 skrzyżowania
(ronda):
⎯ z łącznikiem Blachownia celem skomunikowania
terenów przemysłowych dzielnicy Blachownia
z obwodnicą (łącznik będzie realizowany przez
miasto Kędzierzyn-Koźle),
⎯ z drogą wojewódzką nr 426 (Zdzieszowice),
⎯ z drogą powiatową nr 1461 (Ujazd, Jaryszów).
Na projektowanym odcinku jest 18 obiektów inżynierskich,
w tym 6 mostów, 7 wiaduktów, 4 przejścia dla zwierzyny
(w tym jedno przejście duże górne) i 1 przejazd gospodarczy.
W ramach budowy przebudowie podlegają także kolizyjne
sieci infrastruktury technicznej: wod-kan., gazowa,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, melioracyjna.
Obwodnica będzie wyposażona w sieć dróg do obsługi
przyległych terenów, infrastrukturę dla pieszych
i rowerzystów, wjazdy awaryjne, oznakowanie i urządzenia
brd.

Inwestycja jest położona na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle,
Ujazd i Rudziniec, ma długość 14,3 km. Początek ma na
rondzie przy kanale Kłodnickim (al. Armii Krajowej), gdzie
jest istniejący odcinek dwujezdniowy obwodnicy, a kończy
się na terenie gminy Rudziniec (woj. śląskie), gdzie następuje
włączenie obwodnicy do istniejącej DK nr 40.

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

17

NEWSLETTER
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
W ramach realizacji inwestycji konieczne było dostosowanie
się do licznych wymogów określonych decyzją
środowiskową, włącznie z działaniami kompensacyjnymi
i czynnościami derogacyjnymi chronionej fauny i flory, m.in.:
⎯ w marcu 2021 wywieszono 20 budek lęgowych typu
Stratmann dla nietoperzy na terenie Nadleśnictwa
Kędzierzyn w części lasów przylegających do
inwestycji;
⎯ w maju 2021 planowane jest przesadzenie
chronionej kukułki szerokolistnej z eutroficznej
wilgotnej łąki zlokalizowanej w km 2+350 – 2+450
inwestycji na nowe siedlisko;

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Obecnie Generalny Wykonawca prowadzi
prace na wszystkich 18 obiektach mostowych.
Zaawansowanie robót ziemnych, nasypów i dolnych warstw
konstrukcyjnych na trasie głównej wynosi ponad 50%, a na
7,5-kilometrowym odcinku trasy głównej ułożona została
podbudowa bitumiczna. Równolegle trwa budowa
skrzyżowań trasy z drogami lokalnymi oraz prowadzone są
prace wykończeniowe przy profilowaniu i humusowaniu
skarp oraz terenów płaskich.

⎯ dokonano osobnego spryzmowania humusu
pozyskanego z 1 kilometra inwestycji w miejscu
występowania
arcydzięgla
litwora
(roślina
chroniona) w celu ponownego zahumusowania
tych terenów po zakończeniu inwestycji humusem
z nasionami tej chronionej rośliny;
⎯ prowadzony
jest
bieżący
monitoring
herpetologiczny, ornitologiczny, ichtiologiczny
i teriologiczny na terenie całej inwestycji.
W ramach inwestycji przewidziana jest budowa ekranów
akustycznych
w formie wału ziemnego, ekranów
przeciwolśnieniowych, przejść dla gadów, płazów, przejścia
górnego dla zwierząt dużych i średnich, nasadzenia zieleni
(drzew i krzewów).

Oddanie obwodnicy do użytkowania
jest planowane w trzecim kwartale 2022 r.
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Informacje o obwodnicy zostały opracowane w oparciu o materiały
i dokumentację zdjęciową uzyskane z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Oddział w Opolu, od Kierownika Projektu Pana mgr inż.
Marcina Dudziaka.
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