Etyka i odpowiedzialność zawodowa to dla
budownictwa priorytety w działaniu – 16.03.2017 r.

inżynierów

16 marca br. Polska Izba Inżynierów Budownictwa w ramach obchodów 15-lecia utworzenia
samorządu zawodowego zorganizowała konferencję dotyczącą odpowiedzialności i zaufania
w zawodach zaufania publicznego pt.: „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów
budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.
W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Opolskiej Izby, moderatorem sesji II gdzie
dyskutowano m.in. o kompetencjach etycznych inżyniera budownictwa, zachowaniach sprzecznych
z normą etyczną wobec kształtowania prestiżu zawodu, standardach i normach etycznych ujętych
w kodeksach etyki był m. in. Mieczysław Molencki - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa a także zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa – 08.04.2017 r.
Dnia 08.04.2017 r. w Prószkowie obradował XVI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol. Piotra Rybczyńskiego.
W obradach wzięło udział 85 delegatów ze 105 uprawnionych.

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, Złotą Odznakę otrzymała
Joanna Kurnatowska,

zaś Srebrne: Anna Rawska – Skotniczny, Dariusz Bajno, Bogusław Barłóg i Wojciech Otto.

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej działalności
w 2016 roku oraz program działania na rok 2017. Wykonanie budżetu za 2016 rok oraz budżet na rok
2017 przedstawił skarbnik - Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów kolejno
zaprezentowali: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, Zbigniew Pastuszka - Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator, Andrzej Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny,
Rafał Porada - Okręgowa Komisja Rewizyjna. Następnie zostały podjęte przez Zjazd uchwały
w sprawach: przyjęcia sprawozdań organów statutowych izby, sprawozdania finansowego oraz
wykonania budżetu OPL OIIB za 2016 r., a także programu działania i budżetu OPL OIIB na 2017 rok.
Okręgowy Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2016 roku. Okręgowy Zjazd
podjął także uchwały w sprawie zmniejszenia liczby Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej OPL OIIB, udzielenia pożyczki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na sfinansowanie
przez PIIB remontu i adaptacji budynku położonego w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, który został
nabyty przez PIIB w celu urządzenia siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a także
zaakceptował wnioski o nadanie Odznak Honorowych PIIB dla członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej.
Podczas obrad delegaci zgłosili 7 wniosków zjazdowych, z czego 2 wnioski uzyskały akceptację
delegatów i zostały skierowane do Okręgowej Rady OPL OIIB oraz 4 wnioski do Krajowej Rady PIIB.

WYCIECZKA TECHNICZNA NA BUDOWĘ OBWODNICY KŁODZKA –
24.04.2017 r.
Dnia 24 kwietnia 2017 r. 33 członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
uczestniczyło w wycieczce na budowę Obwodnicy Kłodzka realizowanej przez Opolski Oddział
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Uczestnicy wycieczki przy pięknej pogodzie z widokami na góry w otoczeniu Kotliny Kłodzkiej
zwiedzali budowę obwodnicy, która ma dwa odcinki:
 jeden w ciągu drogi krajowej nr 33 relacji Kłodzko - Międzylesie (przejście graniczne) długości
6,7 km;
 łącznik drogi krajowej nr 46 z kierunku od Opola do drogi nr 33 (kierunek Międzylesie) –
długości 2,6 km.
Wycieczka rozpoczęła się krótkim spotkaniem w siedzibie
Nadzoru Inwestorskiego, gdzie uczestnicy zostali zapoznani
z zakresem inwestycji oraz odbyli krótkie przeszkolenie BHP, po
czym wyposażeni w kaski ochronne i kamizelki odblaskowe udali
się na budowę. Zwiedzanie rozpoczęło się od budowy węzła
wielopoziomowego na skrzyżowaniu dróg nr 8 (WrocławKudowa) i drogi nr 33. Następnym etapem była wizyta na
budowie najdłuższego obiektu mostowego MG6 nad rzeką Nysą
Kłodzka, linią kolejową Kłodzko-Międzylesie oraz lokalnymi
drogami. Całkowita długość obiektu wraz z przyczółkami i murem
oporowym wynosi 1015 mb i składa się z 21 przęseł
o długościach 31 – 47 mb (pojedyncze przęsło składa się z dwóch
segmentów); wysokość filarów do 16 m. Uczestnicy wycieczki
zobaczyli pracę wytwórni segmentów przęseł na budowie, nasuwanie podłużne przęseł, sprężanie
kablami. Mogli też wejść i zobaczyć od środka ustrój nośny skrzynkowy (figura odwróconego
trapezu). Wycieczka na budowie zakończyła się zwiedzeniem ronda i estakady nad drogą powiatową
w Jaszkówce, gdzie łączy się łącznik dk nr 46 z istniejącą droga krajową nr 33.

Szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej i członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych –
11-13.05.2017 r.
W dniach 11-13 maja 2017 r. w położonym w Górach Opawskich u podnóża Biskupiej Kopy
Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Ziemowit” w Jarnołtówku odbywało się cykliczne,
organizowane od 2006 roku szkolenie dla Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i
członków Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych Dolnośląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Śląskiej,
Świętokrzyskiej i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, którego organizatorem była
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele władz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w
osobach: Sekretarz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara Twardosz - Michniewska, Członek
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Maria Mleczko-Król oraz Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności
Zawodowej: Agnieszka Jońca oraz Mieczysław Molencki.
W
czwartkowe
popołudnie
na
trzydniowe
szkolenie
przybyło
sto
osób.
Przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymał album „Opole z różnych perspektyw”.
Uczestników szkolenia przywitał Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz organizatorzy: Andrzej Duda - Przewodniczący Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego oraz Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –
Koordynator. Po przywitaniu uczestników szkolenia odbył się wykład wraz z prezentacją
multimedialną Pawła Szymkowicza przewodnika turystycznego nt. „Góry Opawskie – historia
i współczesność”.

W drugim dniu szkolenia sędziowie oraz rzecznicy okręgowych izb otrzymali teczkę
z materiałami szkoleniowymi wraz z materiałami promocyjnymi przekazanymi przez Urząd Miasta

oraz Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego. Wszystkie materiały wzbudziły duże
zainteresowanie wśród uczestników szkolenia
ze
względu na ich szatę
graficzną
i zawartość merytoryczną. W tym dniu,
obecnością swą zaszczyciła uczestników
szkolenia również Małgorzata Kałuża – Swoboda
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
i
Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Opolu
wraz z pracownikiem. Szkolenie tego dnia
składało się z dwóch części. Pierwszą część
poprowadził
adwokat
Piotr
Klim
nt.
Postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej na podstawie casusów
opartych na prowadzonych sprawach, co wywołało ożywioną dyskusję.

Prawne aspekty postępowania w sprawie
odpowiedzialności
zawodowej
w budownictwie przedstawił Jerzy Krupiński –
Sędzia
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego.
Przedstawił
również
istotne zmiany w kodeksie postępowania
administracyjnego,
którego
nowelizacja
obowiązywać będzie od 1 czerwca 2017 roku.

W trzecim dniu szkolenia, część uczestników udała się na wyjazd techniczny
do Nysy na zaporę wodną wraz z Elektrownią na Nysie Kłodzkiej, którą to część uczestników
odwiedziła podczas budowy w 2013 roku. Następnie dzięki uprzejmości Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad odbył się przejazd nowo wybudowaną obwodnicą Nysy. Druga grupa udała się
do Paczkowa do Muzeum Gazownictwa, a następnie na spacer wokół murów obronnych - „Polskie
Carcassonne”.

Spotkanie szkoleniowo - integracyjne w powiecie oleskim 02.06.2017 r.
Dnia 2 czerwca br. w Borkach Małych odbyło sie kolejne spotkanie szkoleniowo - informacyjne tym
razem w powiecie oleskim.
Uczestników powitał zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysław Molencki
oraz Starosta Powiatu Oleskiego - Stanisław Belka wraz z zastępcą starosty - Rolandem Fabiankiem.

Następnie została przedstawiona informacja o bieżącej działalności Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa przez zastępcę Przewodniczącego Okręgowej Rady OPL OIIB - Mieczysława
Molenckiego.
Uwarunkowania formalno-prawne przygotowania i realizacji procesu budowlanego omówiła Grażyna
Karpińska – Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego
w Oleśnie oraz Regina Urbanek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim.
Przedstawiciel
Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Opolu Edward Siwirski przedstawił
"Organizację robót budowlanych
i ocenę ryzyka zawodowego z
punktu widzenia bezpieczeństwa
pracy".
Następnie Małgorzata Bartela
zaprezentowała produkty Ytong,
Silka, Mulitipor firmy Xella Polska
Sp. z o.o.

Odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną inżynierów budownictwa krótko streścił Okręgowy
Rzecznik - Koordynator Odpowiedzialności Zawodowej - Zbigniew Pastuszka.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 01.07.2017 r.
1 lipca br. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, odbyło się uroczyste
wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych połączone ze ślubowaniem osób, które
pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia budowlane w XXIX sesji egzaminacyjnej.
Spotkanie poprowadził Dariusz Bajno – członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestników spotkania przywitał Adam Rak Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB. Zaproszenie przyjęli: członek Zarządu Województwa
Opolskiego – Szymon Ogłaza, Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Katarzyna
Kubicz, Okręgowy Inspektor Pracy – Arkadiusz Kapuścik oraz wiceprezes Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa – Stefan Czarniecki. Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB powitał również
członków Okręgowej Rady OPL OIIB, jej Prezydium, przewodniczących organów statutowych
OPL OIIB, członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz osoby, którym nadane zostały
uprawnienia budowlane i Ich rodziny. Wiktor Abramek - Przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawił informację
o przebiegu XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Następnie zgodnie z Uchwałą
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie
otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania odczytała Pani Barbara
Pruchnicka, która uzyskała uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej
kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych.
Zgodnie z przyjętym wnioskiem przez X Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Opolu została wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin na uprawnienia
budowlane w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin na
uprawnienia budowlane” w XXIX sesji egzaminacyjnej został Pan Przemysław Maraszek, który uzyskał
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w
zakresie kolejowych obiektów budowlanych. Laureat otrzymał również nagrodę Przewodniczącego
Okręgowej Rady OPL OIIB.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz listy
gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego w imieniu którego wręczył je, Szymon Ogłaza –
członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Następnie Pan Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa zapoznał uczestników z rolą i zadaniami Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego – praktyczne uwagi
i wnioski z punktu widzenia organów nadzoru budowlanego przedstawiła Katarzyna Kubicz – Opolski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

