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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, Maria Szylska
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SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY,
CZŁONKOWIE IZBY!
Adam Rak
Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB

W czasie przygotowania niniejszego przesłania wysyłamy
Materiały Zjazdowe na XXI Okręgowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy OPL OIIB, który odbędzie się w dniu 09.04.2022 r.
Komplet materiałów sprawozdawczych za rok 2021 można
znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem
www.opl.oiib.org.pl Stąd w niniejszym wydaniu Newslettera
zamieszczamy streszczenia sprawozdań z działalności organów statutowych za 2021 rok. Ostatnie dwa lata kończącej
się kadencji 2018-2022 były bardzo trudne z uwagi na pandemię COVID-19. W tak trudnej sytuacji pandemicznej,
szybko znaleźliśmy nowe formy i metody działania, aby spełnić oczekiwania członków Izby. Nader trudna jest dla nas - dla
naszego społeczeństwa aktualna sytuacja spowodowana
agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Potępiamy tę agresję. Zachęcam wszystkich członków Izby do włączenia się
w różnorodne akcje pomocy uchodźcom.
W Newsletterze znajdziemy także podstawowe informacje
z bieżącej działalności Izby w ostatnim okresie oraz komunikaty. Szczególnie zwracam uwagę na informacje z zakresu
wyników kolejnej edycji Konkursu „Inżynier Roku” oraz „Budowa Roku Opolszczyzny”. Zachęcam do zapoznania się z wywiadami z Reginą Urbanek i Markiem Cyganem – powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego w Oleśnie
i Nysie. Prezentujemy ich sylwetki, dokonania zawodowe
oraz uwarunkowania ich pracy w związku z pełnioną funkcją.
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 przez
okres prawie 20 letniej współpracy.
Szanowni członkowie opolskiego samorządu zawodowego
To już ostatnie moje przesłanie jako przewodniczącego Okręgowej Rady w ostatnich dwóch kadencjach. Delegaci na XXI
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym wybiorą nowych przewodniczących i członków organów statutowych. Wyrażam
przekonanie, że w nowych składach tych organów znajdzie
się wiele moich koleżanek i kolegów, z którymi pracowałem
w ostatnich dwóch kadencjach. Dzięki dobrej współpracy,
wzajemnemu zaufaniu i wspieraniu się realizowaliśmy z powodzeniem zadania określone w uchwałach okręgowych
zjazdów naszej Izby.
Za tę współpracę i wsparcie pragnę z całego serca podziękować tym wszystkim, z którymi współpracowałem: przewodniczącym i członkom organów statutowych, członkom komisji, zespołów doradczych, opiniodawczych i członkom Izby,
którzy udzielali mi wsparcia w działalności na jej rzecz. Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Biura Izby,
szczególnie za identyfikowanie się z celami i zadaniami naszego samorządu, tak aby je wspólnie realizować z przewodniczącymi i członkami organów statutowych i komisji.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Mam wielką satysfakcję, że wspólnie stworzyliśmy zespół dobrze rozumiejący te cele i zadania samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa i je wspólnie realizowaliśmy.
Przed naszym środowiskiem otwiera się nowe wyzwanie, zarówno na szczeblu krajowym i okręgowym, stąd powinniśmy
wykorzystać każdą okazję, aby dobrze przygotować się do
działalności w nowej kadencji, a obecny rok, to ważny rok
w naszej działalności. W maju tego roku minie 20 lat jak obradował I Okręgowy Zjazd Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jubileusz XX-lecia powinien być wykorzystany do promowania działań OPL OIIB w regionie. 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.
Takie to przesłanie kieruję do nowych władz Izby.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
oraz wesołego Alleluja życzy

dr hab. inż. Adam Rak
Przewodniczący Okręgowej Rady wraz z Okręgową Radą
oraz pracownikami biura OPL OIIB
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Kalendarium ostatnich wydarzeń
W związku z trwającą pandemią COVID-19 posiedzenia odbywały się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz stacjonarnie.

10.01.2022

02.03.2022

Posiedzenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej OPL OIIB w trybie zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ zatwierdzenie sprawozdania OROZ OPL OIIB za rok
2021;
⎯ analiza prowadzonych postępowań wyjaśniających.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
stacjonarno-zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie przyznania zapomogi
bezzwrotnej oraz w sprawie dofinansowania do szkoleń.

10.01.2022
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
stacjonarno-zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie w tym m. in.
wstępne podsumowanie szkoleń on-line prowadzonych
na portalu PIIB za 2021 rok;
⎯ wstępna informacja z realizacji budżetu za 2021 rok;
⎯ elektroniczny system obiegu dokumentów w PIIB oraz
w okręgowych izbach;
⎯ informacja z przebiegu Konkursów (Inżynier Roku,
Budowa Roku Opolszczyzny);
⎯ plan działań na najbliższy okres w tym m. in. plan szkoleń
na I kwartał 2022 r., stan przygotowań do obchodów
Jubileuszu XX-lecia OPL OIIB;
⎯ informacja bieżąca o działalności organów statutowych.

11.01.2022
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB
w trybie zdalnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ przyjęcie sprawozdania OKK OPL OIIB za 2021 rok;
⎯ organizacja XXXIX sesji egzaminacyjnej.

09.02.2022
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
zdalnym
⎯ podsumowanie działań w ostatnim okresie;
⎯ podjęcie uchwał w sprawie dofinasowania do okręgowej
XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Budowlanej (ZST w Nysie) oraz XXXV Jubileuszowej
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (ZSTiO
w Opolu);
⎯ podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania do szkoleń;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie delegowania członków do
Komisji oceniającej prace dyplomowe w konkursie
im. prof. dr. hab. inż. Oswalda Matei;
⎯ działalność Opolskiego Porozumienia Zawodów
Zaufania Publicznego;
⎯ plan działań na najbliższy okres w tym m. in. Dzień
Otwarty Inżyniera Budownictwa 2022.
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10.03.2022
Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w trybie
stacjonarnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia uchwał
Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: sprawozdania
z działalności Forum Młodych Inżynierów za 2021 rok
wraz z planem działania na 2022 r.; sprawozdania
z działalności Okręgowej Rady OPL OIIB za 2021 rok;
wykonania budżetu i sprawozdania finansowego
OPL OIIB za 2021 rok; programu działania OPL OIIB
na kadencję 2022-2026; budżetu OPL OIIB na 2022 rok;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie Dnia Otwartego Inżyniera
Budownictwa w 2022 roku oraz systemu
elektronicznego obiegu dokumentów w PIIB oraz
w okręgowych izbach inżynierów budownictwa;
⎯ informacja bieżąca o działalności organów statutowych;
⎯ plan działań na najbliższy okres.

15.03.2022
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 XXI Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie
absolutorium Okręgowej Radzie OPL OIIB za rok 2021;
⎯ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB za
okres 01 styczeń – 31 grudzień 2021 r. i I kwartał 2022
roku do XXI Zjazdu OPL OIIB.

28.03.2022
Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB
w trybie stacjonarnym
Program posiedzenia obejmował następujące zagadnienia:
⎯ podsumowanie V kadencji OSD OPL OIIB;
⎯ omówienie spraw przechodzących na VI kadencję.
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY OPL OIIB W 2021 ROKU
W 2021 roku, Okręgowa Rada odbyła 6 posiedzeń, w tym
cztery w trybie zdalnym w formie wideokonferencji oraz
2 w trybie stacjonarno-zdalnym. W posiedzeniach tych
uczestniczyli, również z głosem doradczym: przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodnicząca Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator, prawnik Piotr Klim, prawnik Magdalena Kaczkowska, Bogusław Barłóg – Rzecznik Zaufania
OPL OIIB oraz kierownik biura - Jan Broniewicz.

Okręgowa Rada OPL OIIB w 2021 roku podjęła 34 uchwały
m. in.: w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady; przyjęcia sprawozdań z działalności Forum Młodych Inżynierów oraz Okręgowej Rady za rok 2020; w sprawie wykonania budżetu i przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020; przyjęcia programu działania oraz korekty
prowizorium budżetu na rok 2021; uchwalenia regulaminu
i porządku obrad XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego;
powołania Komisji Wnioskowej oraz zatwierdzenia wniosków XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego; ustalenia
wysokości ekwiwalentu za udział w posiedzeniach lub pracy
na rzecz organów statutowych i komisji oraz stawek zasadniczych wynagrodzeń za pracę dla pracowników zatrudnionych
w Biurze; w sprawie wyborów delegatów na okręgowe
zjazdy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu na kadencję w latach 2022-2026.
Działalność Okręgowej Rady wspierają dwie komisje opiniodawczo-doradcze: Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i Komisja Prawno-Regulaminowa oraz Zespół Koordynujący Forum Młodych Inżynierów i Zespół ds. Komunikacji Społecznej.
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego na odbytych posiedzeniach zajmowała się m. in.:
• podsumowaniem działalności szkoleniowej w 2020 r.,
• opracowaniem planu szkoleń na 2021 rok,
• opiniowaniem wniosków członków izby o dofinansowanie kosztów uczestnictwa w konferencjach naukowotechnicznych, seminariach lub szkoleniach oraz zakupie
wydawnictw technicznych,
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•

podjęciem decyzji w sprawie prenumeraty czasopism
branżowych w 2022 roku, które dostępne są dla członków izby w Punkcie Informacji Technicznej w siedzibie
izby,
• opracowaniem wstępnego planu szkoleń na I półrocze
2022 roku.
Komisja Prawno-Regulaminowa zajmowała się opiniowaniem ponad 45 projektów aktów prawnych skierowanych
przez Ministerstwa Infrastruktury, Rozwoju i Technologii, Finansów, Ochrony Środowiska, Cyfryzacji, Kancelarię Sejmu
i Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Wypracowane uwagi
oraz propozycje zmian do projektów aktów prawnych przekazywano do Komisji Prawno-Regulaminowej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa w Warszawie, która zbiorczym zestawieniem uwag z wszystkich izb okręgowych przekazywała
je do właściwych ministerstw i instytucji. Komisja PrawnoRegulaminowa najwięcej uwagi poświęciła na analizę projektów ustaw i rozporządzeń związanych z budownictwem,
a w szczególności dużej nowelizacji Prawa budowlanego,
która weszła w życie 19 września 2021 roku po rocznym
okresie przejściowym.
Forum Młodych Inżynierów w 2021 roku podejmowało próby
działania w sposób niezmienny względem lat poprzedzających pojawienie się pandemii COVID-19. Niestety sytuacja
epidemiologiczna w Polsce niejednokrotnie krzyżowała
plany FMI na realizację szkoleń stacjonarnych, co przełożyło
się na zorganizowanie tylko jednego szkolenia 10 września
w Prószkowie podczas, którego m.in. wykład szkoleniowy
przeprowadził mgr inż. Arkadiusz Poliwoda pn.: Proces przyłączenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej – harmonogramowanie procesu z wykorzystaniem oprogramowania
„MS Project”, zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych.

Głównym działaniem Zespołu ds. Komunikacji Społecznej
była koordynacja i opiniowanie treści Newsletterów wydawanych przez OPL OIIB oraz działania związane z organizacją
Dnia Otwartego we wrześniu 2021 roku.
Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady

5

NEWSLETTER
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
1/2022
[Zacytuj źródło tutaj.]

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA OPL OIIB W 2021 ROKU
Działalność szkoleniowa członków Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w 2021 roku, podobnie jak w roku
2020, bazowała głównie na szkoleniach on-line
zamieszczonych na portalu Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Spowodowane to było trwającą w dalszym
ciągu pandemią COVID-19. Oferowana była bardzo szeroka
i
różnorodna
tematyka
szkoleń.
Największym
zainteresowaniem członków Izby cieszyły się szkolenia
z zakresu zmian w prawie budowlanym, praw i obowiązków
kierownika budowy i kierownika robót, oddawania do użytku
obiektów budowlanych oraz odstępstw od projektu
budowlanego i pozwolenia na budowę. Członkowie
Opolskiej OIIB uczestniczyli prawie we wszystkich
oferowanych centralnie szkoleniach. W 412 szkoleniach
organizowanych przez inne izby okręgowe wzięło udział
2106 członków naszej Izby. Nasza Opolska Izba
zorganizowała 36 szkoleń, w tym 31 szkoleń on-line na
portalu PIIB, 2 szkolenia stacjonarne i 3 wyjazdy techniczne,
w których łącznie uczestniczyło 353 członków OPL OIIB.
Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia,
których
tematy
dotyczyły
wymagań
ochrony
przeciwpożarowej, zmian w prawie budowlanym,
odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych i wentylacji,
wykonywania robót budowlanych w obiektach zabytkowych
i zastosowania BIM-u w budownictwie. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że kilka szkoleń przeprowadzonych zostało
w ramach umowy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.
Łączne dofinansowanie szkoleń z OCRG wyniosło w 2021
roku 5.227,50 zł. W 2021 roku udało się zorganizować
3 wyjazdy techniczne: do Saksonii, na obiekty infrastruktury
komunikacyjnej i zabytkowej województwa lubuskiego i na
budowę przekopu Mierzei Wiślanej.

W wyjazdach tych uczestniczyło 44 członków naszej Izby.
Dodać przy tym należy, że koszty autokaru i ubezpieczenia
pokryło OCRG. Na szczególną uwagę zasługuje
zorganizowanie w systemie stacjonarnym dwudniowych
warsztatów szkoleniowych z udziałem członków naszej
opolskiej izby, administracji architektoniczno-budowlanej,
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nadzoru
budowlanego
i
przedstawicieli
sektora
budowlanego przy wsparciu merytorycznym Wojewody
Opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, pt. „Aktualne zadania administracji
architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz
samorządu
zawodowego
inżynierów
budownictwa
w przygotowaniu i realizacji procesu budowlanego”.

Warsztaty poświęcone były głównie wymianie poglądów na
temat współpracy wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego i
sprzyjały integracji środowiska
budowlanego. W części szkoleniowej uczestniczyli
przedstawiciele ministerstw związanych z budownictwem
i przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, którzy przedstawili aktualne zmiany
w przepisach prawnych i rozporządzeniach, związanych
z przygotowaniem i realizacją inwestycji. W warsztatach
uczestniczyło 27 członków naszej Izby.
Podsumowując, w różnorodnych formach doskonalenia
zawodowego w 2021 roku uczestniczyło ogółem 2459
członków OPL OIIB, w tym 353 osoby uczestniczyły
w szkoleniach organizowanych przez Opolską Izbę i 2106
osób w szkoleniach on-line organizowanych przez inne izby
okręgowe. Jest to niewątpliwie imponujący wynik
statystyczny. Trudno jest jednak określić, ilu faktycznie
członków naszej Izby uczestniczyło w szkoleniach, ponieważ
wiele osób wielokrotnie brało w nich udział. Natomiast
porównując ten wynik z liczbą uczestników szkoleń w 2019
roku, tj. przed pandemią, to w roku 2020, jak i 2021 nastąpił
ponad dwukrotny wzrost liczby uczestników. Było to
prawdopodobnie spowodowane szeroką i różnorodną
ofertą szkoleniową dostępną na portalu PIIB.
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wspiera
indywidualne doskonalenie zawodowe członków. Zgodnie
z Regulaminem dofinansowania można raz w roku uzyskać
dofinansowanie do kosztów uczestnictwa w konferencji,
seminarium, szkoleniu i kosztów zakupu wydawnictw
naukowo-technicznych w wysokości połowy kosztu i nie więNewsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
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-cej niż 400,00 zł. W 2021 roku z tej formy doskonalenia
zawodowego skorzystało 24 członków OPL OIIB, a łączna
kwota dofinansowania wyniosła 7.870,11 zł. Były to
dofinansowania głównie do uczestnictwa w studiach
podyplomowych (16 osób) oraz do uczestnictwa w szkoleniach on-line (5 osób) i do zakupu wydawnictw naukowotechnicznych (3 osoby).

Tradycyjnie Opolska Izba dofinansowuje swoim członkom,
w wysokości 75 %, koszt prenumeraty wybranego
czasopisma technicznego. W 2021 roku z tej formy
doskonalenia skorzystało 80 członków OPL OIIB.
Henryk Nowak – Przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego

Zachęcamy do śledzenia portalu PIIB
i uczestniczenia w szkoleniach on-line
w celu ponoszenia kwalifikacji zawodowych
Szkolenia on-line na portalu PIIB dostępne są 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.

DZIAŁALNOŚĆ OKRĘGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W 2021 ROKU
W roku 2021 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
przeprowadziła, zgodnie z wymogami sanitarnymi Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej, trzy sesje egzaminacyjne na
uprawnienia budowlane, w tym przesuniętą, z powodu
pandemii, sesję jesienną 2020 roku.

Do egzaminu ustnego przystąpiło 232 zdających. Egzamin
ustny zdały 194 osoby, co stanowi 83,62% liczby osób
przystępujących do tego egzaminu. Uprawnienia budowlane
uzyskało 68,79% liczby osób przystępujących do egzaminów
w 2021 roku.

Do egzaminu zakwalifikowano łącznie 211 osób (60 w sesji
jesiennej XXXVI 2020, 72 w sesji wiosennej XXXVII 2021 i 79
w sesji jesiennej XXXVIII 2021).
Egzaminy pisemne przeprowadzono w dniach: 26 lutego
(sesja XXXVI z roku 2020), 28 maja (XXXVII) i 19 listopada
(XXXVIII) w Auli im. prof. Oswalda Matei na Wydziale
Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Łącznie
do egzaminu pisemnego przystąpiło w 2021 roku 251
zdających.
Egzamin pisemny, w trzech sesjach organizowanych w 2021
roku, zdało łącznie 201 osób, co stanowi 80,08%
przystępujących do egzaminu.
Egzaminy ustne, w kolejnych sesjach, przeprowadzono
w dniach: 6-13 marca, 5-11 czerwca oraz od 26 listopada do
5 grudnia 2021 roku.
Egzaminy ustne odbywały się w budynku NOT,
z zachowaniem wymagań sanitarnych KKK.

Laureatami konkursu na „Najlepiej zdany egzamin na
uprawnienia budowlane w Opolskiej Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej” zostali:
• Sylwia Bułacz, specjalność konstrukcyjno-budowlana
(sesja XXXVI – rok 2020);
• Paweł
Moskal,
specjalność
inżynieryjna
hydrotechniczna (sesja XXXVII – rok 2021);
• Michał Piechowicz, specjalność konstrukcyjnobudowlana (sesja XXXVIII – rok 2021).
W roku 2021 nie występowano do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego
dla członków OPL OIIB. Wydano jedno zaświadczenie
o tymczasowym członkostwie w Opolskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa obywatelowi Republiki Czeskiej,
w związku z wykonywaniem zadań w budownictwie na
terenie Polski, w ramach usług transgranicznych.
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DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W 2021 ROKU
W 2021 roku organ OROZ odbył 5 posiedzeń, w tym jedno
w trybie zdalnym, gdzie analizowano stan postępowań
wyjaśniających prowadzonych przez poszczególnych
rzeczników. Ponadto rzecznicy pełnili 28 dyżurów w siedzibie
izby, bądź telefonicznie z uwagi na stan epidemiczny w kraju.
Odbywały się one w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach popołudniowych oraz w razie potrzeby,
rzecznik-koordynator pełnił tzw. dyżury mobilne. W miarę
możliwości podczas dyżurów udzielono 4 bezpośrednich
wyjaśnień oraz 17 porad telefonicznych.
W 2021 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej wpłynęło 18 nowych spraw - wszystkie w trybie
odpowiedzialności zawodowej. Oprócz powyższego
kontynuowano postępowania wyjaśniające w 10 sprawach
w trybie odpowiedzialności zawodowej wszczęte w roku
ubiegłym, zatem ogółem rzecznicy prowadzili postępowania
wyjaśniające w 28 sprawach.
Kierownikom budowy w związku z pełnioną samodzielną
funkcją techniczną w budownictwie zarzucano przede
wszystkim niedbałe spełnianie swoich obowiązków, a to
poprzez:
• prowadzenie budowy niezgodnie z pozwoleniem na
budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym
i zasadami wiedzy technicznej;
• brak odpowiedzialności za dziennik budowy;
• dopuszczanie do wprowadzania zmian w stosunku do
projektu budowlanego bez wymaganych prawem
procedur;

•

tolerowanie niewłaściwych zachowań w zakresie BHP
na budowie.
Projektantom zarzucano wykonanie projektów niezgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Inspektorom
nadzoru
inwestorskiego
zarzucano
niewłaściwe zapisy w dzienniku budowy oraz nadzorowanie
robót niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W roku sprawozdawczym 2021 do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB nie wpłynęły żadne
sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Zbigniew Pastuszka – Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO SĄDU DYSCYPLINARNEGO W 2021 ROKU
W roku 2021 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatrywał
2 sprawy w trybie odpowiedzialności zawodowej. Obie
sprawy były wnioskowane przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

OSD oraz analizą postępowań z zakresu odpowiedzialności
zawodowej i dyscyplinarnej, biorąc udział w warsztatach
organizowanych przez KSD i OSD oraz na posiedzeniach
organu.
W 2021 roku członkowie OSD OPL OIIB uczestniczyli
w dwóch szkoleniach on-line zorganizowanych dla członków
OSD i KSD oraz rzeczników przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa:
• szkolenie w dniach 27-28.05.2021 r.;
• szkolenie w dniach 25-26.11.2021 r. z udziałem
przedstawiciela GUNB oraz WINB.
Głównym tematem szkoleń były „Najczęściej popełniane
błędy w postępowaniach prowadzonych przez rzeczników
i sędziów – zagadnienia prawne”.
Dodatkowo w dniach 25-26 listopada 2021 r. omawiana była
„Cyfryzacja budownictwa – innowacyjnością w efektywnym
przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego”.

Członkowie OSD w roku 2021, poza uczestniczeniem w składach orzekających, zajmowali się również problemami związanymi z dążeniem do ujednolicenia sposobu orzecznictwa
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Budownictwo to wieczna gonitwa

[Zacytuj źródło tutaj.]

Z inż. Janem Dudzikiem, właścicielem Zakładu Usług Budowlanych, rozmawia Maria Szylska

- Samodzielnie działasz na rynku budowlanym od 33 lat.
A co było wcześniej?
- W 1975 roku ukończyłem wydział budownictwa
ówczesnej Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Opolu
i trafiłem do największej
firmy budowlanej Opolszczyzny – Opolskiego
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr
1 czyli powszechnie znanej „Jedynki”. Tam uczyłem się całego fachu od
podstaw. Miałem szczęście, bo starzy, solidni mistrzowie uczyli zarówno praktyki, jak i etosu tego zawodu.
Zaczynałem od wykopów, potem były coraz bardziej skomplikowane zadania i stanowiska, a także wielkie budowy –
Otmęt, Zdzieszowice, Wojewódzkie Centrum Medyczne na
Witosa w Opolu….
- Co zadecydowało, że zdecydowałeś „pójść na swoje”?
- Chyba determinacja i chęć sprawdzenia się w nowych realiach ekonomicznych. To był czas, kiedy powstawało wiele
nowych firm.
- W ciągu tych 33 lat bardzo się zmienił rynek materiałów
budowlanych?
- To jest przepaść, której młodzi ludzie nie są w stanie sobie
wyobrazić. Kiedy ja zaczynałem, to do dyspozycji była cegła,
cement i piasek, a w centrali materiałów budowlanych ekspozycja kilku płytek leżących na podłodze. Pamiętam, że jeździłem pociągiem na poznańską „Budmę”, odwiedzałem stoiska producentów, zbierałem wizytówki, żeby potem zamawiać jakiś towar.
- Twoja firma bardzo często zajmowała się renowacją zabytkowych obiektów. Jak to jest pracować czując z tyłu oddech konserwatora zabytków?
- Konserwatorów to ja się specjalnie nie bałem, bo przecież
mieliśmy wspólny cel – jak najlepiej odtworzyć starą substancję, a trafiałem na mądrych ludzi, którzy do zabytków
podchodzili z wielkim szacunkiem i pietyzmem. Jeśli więc był
dobry projekt, to wszystko odbywało się bez przeszkód. Te
się zaczynały, gdy pojawiały się jakieś nieoczekiwane zdarzenia, a w starych budowlach o niespodzianki nietrudno. Trudnym zadaniem była odbudowa po powodzi pałacyku lodowego przy ulicy Barlickiego. Budowla drewniana, którą
trzeba było umyć, wysuszyć, zakonserwować i odbudować,
dokładnie według tego co było wcześniej, nie zapominając
o położeniu i ukryciu nowoczesnych instalacji. Z kolei przy remoncie opolskiej fontanny Ceres, która popękała na skutek
drgań wywołanych przez ciężki sprzęt, który modernizował
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

pl. Daszyńskiego, trzeba było użyć specjalnych platynowych
zaczepów. To mocno wpłynęło na koszt prac i dopiero trzeci
przetarg rozstrzygnął kwestie finansowe. Po powodzi remontowałem także opolską Starkę. Woda podeszła tak wysoko, że baliśmy się, żeby budynek na skutek jej naporu nie
złożył się. Trzeba było użyć stalowych konstrukcji, które go
rozpierały i zapewniły stabilność budynku. Powiem więc tak:
do każdej zabytkowej budowli przygotowuję się jednakowo
i z pokorą. To znaczy, mam świadomość, że problemy na
pewno się pojawią i jeśli tak będzie, to wtedy będę się martwił i szukał rozwiązań.
- Z wodą, a właściwie jej nadmiarem, miałeś do czynienia
nie tylko po powodzi.
- Rzeczywiście. Przy budowie siedziby Itaki na Targowej natrafiliśmy na spore jej ilości. Budowa zaczęła się od wypompowywania jej zasobów. Z podobnym zdarzeniem miałem do
czynienia przy budowie szybu windy w budynku Urzędu Miasta na pl. Wolności. Nim wylaliśmy fundamenty trzeba było
opanować tak duży ciek wodny, że pompy ledwie nadążały.
Musieliśmy zainstalować stalową wannę i zapuszczać ją jednocześnie odpompowując wodę. Dopiero potem można było
wylać fundamenty.
Prace przy budowie opolskich
murów obronnych

- W okresie największego rozkwitu Twoja firma zatrudniała
ponad 100 osób. Ile trzeba wygrać przetargów, by spać spokojnie, z przekonaniem, że pracownicy mają zapewniony
front robót i comiesięczne pensje?
- Trudno to określić w liczbach, bo przecież inwestycja inwestycji nie jest równa. Ale w ciągu roku podejmowałem się
8-10 budów. To była taka bezpieczna ilość, która pozwoliła
dopilnować wszystkiego i nie nawalić, a także te budowy zabezpieczyć sprzętowo. Najczęściej wracałem z placu budowy
i wieczorami siedziałem w kosztorysach, dokumentacji projektowej, przeglądałem ogłoszenia o przetargach. Ofert
składa się dziesiątki, a wygrywa co dziesiąty.
- Przepraszam za obcesowość – nie wybierasz się na emeryturę?
- Nie, bo pewnie po kilku dniach bym zwariował. Ile można
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uprawiać działkę? Ale mocno wyhamowałem. Starannie wybieram inwestycje. Zatrudniam podwykonawców. W tym
roku tylko „Itaka”, budynek przy Sempołowskiej i Oddział Zakaźny na Katowickiej.
- Masz dwóch dorosłych synów. Żaden nie chce przejąć
schedy taty?
- Był czas, gdy jeden z nich pracował w firmie, ale po jakimś
czasie zrezygnował i wybrał inną drogę. Budownictwo, to ciągła gonitwa. Jest kryzys trzeba się uganiać za robotą, jest koniunktura – trudno obskoczyć wszystkie budowy i na nic nie
ma czasu. Nie każdy lubi tak urozmaicone życie zawodowe.

Zrujnowane stajnie w Kamieniu Śląskim, w których teraz mieści się
sanatorium

Firma Jana Dudzika w ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania na rynku budowlanym była wykonawcą wielu prestiżowych inwestycji i modernizacji. Między innymi: budynku Selta, Archiwum Państwowego w Opolu, siedziby Itaki,
murów obronnych w Opolu, pałacyku lodowego przy ulicy Barlickiego, kościoła w Małujowicach, Szpitala Wojewódzkiego i Neuropsychiatrycznego w Opolu, Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, Urzędu Dozoru Technicznego, Biblioteki przy ul. Szpitalnej, odbudowy zrujnowanych obiektów gospodarczych w Kamieniu Śląskim oraz wielu
innych. Zdobyła w 1995 roku tytuł Mistera Architektury za budynek „Selt” w Opolu przy ulicy Pużaka, a potem pięciokrotnie wyróżnienia w tym konkursie za budynek Itaki, rewaloryzację pałacyku lodowego przy ulicy Barlickiego,
budynek produkcyjny „Selt” przy ulicy Głogowskiej w Opolu, budynek Archiwum Państwowego oraz budynek wyższego seminarium duchownego I Wydziału Teologii Uniwersytetu Opolskiego.
Fot: Archiwum Zakładu Usług Budowlanych Jan Dudzik
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Dwadzieścia pięć inwestycji na drogach wojewódzkich
Maria Szylska
98 milionów złotych przeznaczy w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
(jednostka samorządu województwa opolskiego) na remonty i przebudowy dróg.
Cały budżet inwestycji to 143 miliony złotych. Ich lista zawiera 25 pozycji.
Ten rok ma charakter przejściowy, bo realizowane będą
zadania finansowe z kończącej się perspektywy unijnej.
Kolejne pieniądze na inwestycje drogowe miały pochodzić
z budżetu województwa opolskiego (jako środki kredytowe),
dopóki nie zostanie podpisana umowa pomiędzy rządem
a regionem, dotycząca pieniędzy unijnych na lata 2021 –
2027. Taka umowa właśnie została podpisana 15 marca
i zakłada, że na przebudowę dróg przeznaczonych będzie
97,7 mln euro. Mają one pokryć koszty budowy obwodnic,
które ułatwiają dojazd do stolicy regionu, autostrady A-4
oraz dróg ekspresowych.
Wśród zadań kontynuowanych od roku 2021 najtrudniejsza
jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 od Kietrza do
granicy państwa. Jej koszt to ponad 30 mln złotych. Udało się
ją skoordynować z zaplanowaną w Kietrzu budową
kanalizacji. Umowa na wykonanie drogi podpisana została
jesienią ubiegłego roku i był to największy kontrakt drogowy
zawarty przez ZDW w 2021 roku. Samorząd województwa
wziął na siebie odpowiedzialność nie tylko za budowę drogi,
ale dodatkowo kanalizacji, a na mocy porozumienia
zawartego z władzami gminy można było połączyć obie
inwestycje i w przetargu wyłonić jednego wykonawcę.
Została nim firma Drog-Bud z Częstochowy. Inwestycja jest
niełatwa, bo prowadzona w ścisłym centrum miasta,
w bliskości budynków, sklepów i firm usługowych, stąd
konieczność opracowania szczegółowych harmonogramów
prac i współpracy podwykonawców. Roboty potrwają do
kwietnia 2023 roku i obejmują budowę ronda (w sąsiedztwie
Dino) oraz budowę nowej konstrukcji jezdni, przebudowę
sieci wodociągowej, oświetleniowej, chodników, zatok
autobusowych. Nowe przejścia dla pieszych i przystanki będą
dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przebudowana także zostanie cała infrastruktura techniczna
– sieć gazowa, wodociągowa, telekomunikacyjna,
energetyczna. Koszt inwestycji to 27,585 tys. zł, z czego
dofinansowanie unijne wyniesie 23,5 mln zł a budowa
kanalizacji 3 mln złotych.
Pozostałe trzy kontynuowane zadania, to przebudowa DW
461 w Brynicy (koszt 3,6 mln złotych) oraz DW 487
w Roszkowicach (6 mln złotych). Obie inwestycje
realizowane są z budżetu województwa opolskiego.
Natomiast wartą 44 mln złotych przebudowę drogi 462 na
odcinku Stobrawa – Kopanie – Łosiów – Pogorzela –
Krzyżowice
finansuje
Ministerstwo
Infrastruktury
z programu Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa obejmie
9 kilometrowy odcinek i zakończy się w roku 2023.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W tym roku rozpocznie się pięć zadań finansowanych
z budżetu województwa. Są to budowy chodników wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 417 w Racławicach Śląskich oraz
w miejscowości Pogorzela (wzdłuż drogi nr 462).
Przebudowy dróg zaplanowano w miejscowości Ptakowice
(DW 458), Gogolin (DW 409) oraz DW 457 z Chróścic do
Starych Siołkowic.
Z nowego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego na
lata 2001-27 przewidziane są cztery rozbudowy dróg
wojewódzkich: na drodze nr 454 w miejscowości Krogulna,
nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, nr 423
w miejscowości Zdzieszowice oraz nr 429 w miejscowości
Prószków. Na tę ostatnią przebudowę kilka tygodni temu
wszedł już wykonawca i rozpoczął prace. Inwestycja nie jest
łatwa, bo w jednym miejscu koncentruje się kilka inwestycji
(m. in. realizowana przez gminę budowa ścieżki pieszorowerowej od Pomologii do miasta. Droga jest od strony
Opola zamknięta. ZDW będzie budował rondo i dalej drogę
w kierunku Prudnika, aż do wiaduktu nad autostradą oraz
odcinek od ronda w kierunku hotelu Arkas. Łącznie 4 km
o szerokości jezdni – 7 metrów. Aby zapewnić możliwość
przejazdu prace odbywać się będą na połowach jezdni, bez
zamykania drogi. Szacowana wartość inwestycji to ponad 19
mln złotych. Jej zakończenie planowane jest na kwiecień
2023 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie też realizował
trzy obwodnice miejskie. Pierwotna oferta z Funduszu
Rozwoju Dróg mówiła o 80 proc. dofinansowaniu
zakwalifikowanych inwestycji. Ostatecznie okazało się,
że pozytywną weryfikację przeszły wszystkie trzy zgłoszone
opolskie zadania, ale ich dofinansowanie zmniejszono do 50
proc. Mimo to Zarząd Województwa zadeklarował,
że przystępuje do tych inwestycji, wychodząc z założenia,
że każda obwodnica sprzyja rozwojowi terenu, pojawiają się
nowe firmy i stanowiska pracy, transport odciąża centrum,
poprawia się komunikacja i bezpieczeństwo mieszkańców.
Budowane więc będą: obwodnica Głogówka w ciągu drogi
nr 416 (długość 4,9 km, koszt – 57 mln zł), Nysy w ciągu drogi
nr 411 i 489 (długość 6,3 km, koszt – 78 mln zł) oraz
Strzeleczek w ciągu drogi nr 409 (szacunkowa wartość
28,1 mln zł, długość 2,7 km). Na razie opracowywana jest
koncepcja inwestycji. W roku przyszłym ogłoszony zostanie
przetarg na wyłonienie wykonawców. Zadania będą
realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. Pod koniec
lutego ZDW podpisał, długo wyczekiwaną, umowę
o wartości 105 mln złotych na przebudowę ponad
15 km dróg z Ministerstwem Infrastruktury i Rządowym Fun-
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-duszem Rozwoju Dróg. Inwestycje będą realizowane także
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”. W ten sposób
rozbudowana będzie droga wojewódzka nr 424 na odcinku
Gwoździce – Odrowąż – Gogolin oraz droga nr 415 na
odcinku Gwoździce do miejscowości Rogów. Szacowana
wartość inwestycji to 40 mln złotych. Przebudowie poddany
zostanie 7,15 km odcinek drogi. Zyska ona nową konstrukcję,
zostanie poszerzona do 7 metrów, planowana jest także
przebudowa przepustów pod drogą, chodników, budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa
i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych.
Drugą inwestycją realizowaną w ramach podpisanej umowy

jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości
Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od
miejscowości Wawelno do drogi krajowej nr 46. Szacowana
wartość tej inwestycji wynosi 65 mln złotych, rozbudowie
poddany zostanie odcinek o długości 8,5 km. Droga zyska
nową konstrukcję (poszerzona zostanie do 7 metrów). Przy
okazji
planowana
jest
budowa
chodników
i ścieżek rowerowych w miejscowościach Prądy, Polska
Nowa Wieś, Wawelno, a także przepusty pod drogą, budowa
kanalizacji deszczowej, przejścia dla pieszych, nowoczesne
oświetlenie.
Na drogach wojewódzkich zapowiada się więc niemały ruch.

W ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Infrastruktury i Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg
przebudowanych zostanie ponad 15 km dróg
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Z odpowiedzialnością i dystansem

Maria Szylska
Juliusz Kuś został laureatem ostatniej (rok 2021)
edycji konkursu „Inżynier
Roku” w kategorii „Projektant”. Jury przyznało
ten tytuł za wykonanie
części konstrukcyjnej pięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy
ulicy Oleskiej w Opolu. Już
zakończonego i zamieszkałego.
Z Opolem jest związany od
urodzenia. Ukończył tu
technikum
budowlane,
a potem Wydział Budownictwa Politechniki Opolskiej.
Z branżą budowlaną związany jest także jego ojciec, ale Juliusz Kuś przyznaje, że w domu rodzinnym nigdy nie było ciśnienia, żeby kontynuować rodzinne tradycje. - Zadecydowało raczej to, że nie miałem pomysłu na siebie. A wiedziałem, że na pewno nie chcę uczyć się w liceum ogólnokształcącym. Studia ukończył w roku 2007, trzy lata później zdobył
uprawnienia. Szybko? Bo w czasie studiów, jako wolny strzelec, współpracował z kilkoma pracowniami. Między innymi
ze strzeleckim Grafem, Janusza Kurzycy. Zdobywał doświadczenie i pierwsze szlify.
Zawodową przygodę życia przeżył trafiając na cztery lata do
międzynarodowego zespołu projektantów, którzy opracowywali projekty obiektów dla rozbudowywanej Elektrowni
Opole. - Poznałem wielu ciekawych ludzi z Włoch, USA, Indii.
Projekty budowli tworzone były na całym świecie, my je na
miejscu autoryzowaliśmy, dostosowywaliśmy do wymogów
polskiego prawa. Potem na bieżąco koordynowaliśmy przebieg prac, prowadziliśmy ich nadzór. Pracował nad tym duży
sztab ludzi, było to naprawdę duże wyzwanie – mówi.
Juliusz Kuś współpracował z opolską Nutricią, płockim Orlenem, opolskim Atlantisem – Deweloper, dla którego projektował budynki na Zaodrzu i Malince. Od 2012 roku współpracuje z uznaną opolską pracownią architektoniczną Arch-Studio. Budynek z 53 mieszkaniami przy ulicy Oleskiej jest ich
wspólnym dziełem. W Opolu na każdym kroku natknąć się
można na inwestycje, w których ma większy lub mniejszy
udział. W sierpniu ubiegłego roku ruszyła budowa Sindbad
Dom przy ulicy Ozimskiej 77 w Opolu, z kolei dla Atlantisa
powstają apartamentowce przy ulicy Koszyka i Nowowiejskiego. Zapytany o ciężar odpowiedzialności, z jakim musi się
zmierzyć inżynier-konstruktor, odpowiada, że trzeba działać
z pełną odpowiedzialnością, ale i dystansem. Ta odpowiedzialność jest obecna, niezależnie od tego, czy ma się do czynienia z budownictwem małym, czy wielkogabarytowym. Ale
nie można się ciągle bać, bo inaczej nie dałoby się pracować.
Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W życiorys zawodowy Juliusz Kuś wpisany ma także mariaż
z Wydziałem Budownictwa Politechniki Opolskiej - związany
jest z nim etatowo od 2009 roku. Tutaj obronił też pracę
doktorską z konstrukcji stalowych, pod kierunkiem
nieżyjącego już prof. Jana Żmudy. Obecnie koordynuje
program Erasmus i bardzo sobie chwali pracę ze studentami
budownictwa, traktując ją jako odskocznię od projektowych
dylematów.

Imię Juliusz (dziś rzadko spotykane) odziedziczył po
pradziadku, jego półtoraroczna córeczka ma na imię Amelia
i jest oczkiem w głowie taty.
Inżynier Kuś w wolnych chwilach jeździ na rowerze, a urlopy
najchętniej spędza we Włoszech i Grecji. Ten ostatni kraj jest
mu wyjątkowo bliski, bo pozwala ładować akumulatory.
- Mam satysfakcję – mówi – że wiele moich projektów jest
realizowanych. Dzisiaj coś rysuję, a za jakiś czas widzę jak
inwestycja wyłania się z fundamentów.
Fot. portal FOTOPOLSKA - https://fotopolska.eu; autor: użytkownik
portalu, nick: Gandalf
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Zaczynałem od układania chodników
Z Sebastianem Mrozkiem, zdobywcą tytułu „Inżynier Roku 2021” w kategorii „kierownik
budowy”, współwłaścicielem rodzinnej firmy „Remost” w Oleśnie, rozmawia Maria Szylska.
- Gratuluję tytułu
„Inżyniera Roku”.
Bliscy docenili?
- Sądzę, że tak. Dla
mnie ta nagroda,
to prestiż i – mam
nadzieję - uznanie
w oczach pracowników. Dostałem
ją za kierowanie
budową mostową
w Kubicach na
drodze wojewódzkiej. W sumie spędziliśmy
tam
osiem miesięcy.
Zadanie polegało
na utrzymaniu starego, istniejącego
mostu łukowego i zbudowaniu nowego.
- Pana całe życie zawodowe związane jest z rodzinną firmą
„Remost”, założoną w 1993 roku przez tatę Henryka.
Można się dogadać z własnym ojcem?
- Nam się przeważnie to udaje. Być może tajemnica tkwi
w tym, że ja zaczynałem pracę w 2007 roku jako młody chłopak i to od robót fizycznych – układałem chodniki. W 2012
roku skończyłem zaocznie studia na Politechnice Wrocławskiej, zdobyłem uprawnienia. A w firmie taty przeszedłem
wszystkie możliwe szczeble. Potrafię więc zrozumieć jego decyzje. Dyskutujemy, przekonujemy się, a większość decyzji
podejmujemy wspólnie. Trafiają się nam lepsze i gorsze budowy. Kiedyś mniej było tzw. papierologii, teraz zabezpieczamy się certyfikatami, atestami, długo ciągną się rozmowy
pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Długie są też przygotowania do przetargów – robimy wyceny materiałów i robót,
analizujemy koszty, zastanawiamy się, czy to będzie się opłacać. Taki proces trwa około tygodnia. Jeśli stwierdzamy,
że warto spróbować, to składamy ofertę.
- Ile przetargów wygrywacie?
- Jakieś 20 procent. Mamy specjalistkę, która zajmuje się ich
wyszukiwaniem. Aktualnie prowadzimy między innymi
remonty dróg w Brynicy, Roszkowicach na drogach wojewódzkich powiatu głubczyckiego.
- Przy lecących w górę cenach materiałów budowlanych da
się oszacować rzeczywiste koszty inwestycji?
- To rzeczywiście duże wyzwanie, na granicy ryzyka. Ceny
materiałów potrafią w ciągu tygodnia zmienić się o kilkadziesiąt procent, rozrzut cenowy pomiędzy tym co założyliśmy,
a ceną aktualną jest ogromny.
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A na przykład cena asfaltu zmienia się codziennie. To bije
w wartość podpisanych kontraktów.
- Tegoroczna zima była dla branży budowlanej łaskawa.
- Rzeczywiście, mogliśmy przez cały czas prowadzić prace
ziemne, kanalizacyjne, brukarskie. Nie było sytuacji, że
wysyłamy ludzi na przymusowe urlopy.
- Zatrudniają Państwo około 130 osób. Jak Pan ocenia
rynek budowlany? Do niedawana mówiło się, że jest
ogołocony, bo specjaliści wybierają pracę na Zachodzie.
- W ciągu 5-6 lat tylko kilku pracowników odeszło, bo wybrali
pracę w Niemczech, Anglii czy Holandii, ale prawie tyle samo
przyszło do nas do firmy. Na brak fachowców nie narzekamy
i nie mamy przestojów z powodu braku rąk do pracy. Około
15 proc. załogi, to ludzie, którzy są z nami od początku
istnienia firmy. Wielu przyprowadziło do niej swoich
krewnych – jest ojciec z synem, wujek z bratankiem.
- Czyli firma rodzinna jak się patrzy?
- Staramy się pokazać ludzką twarz firmy. U nas ludzie
pracują na nowoczesnym sprzęcie budowlanym, nie
wydłużamy czasu pracy, bo wychodzimy z założenia, że
zmęczony pracownik ma większe szanse, by popełnić błąd.
Uczulamy zarówno kierowników budów, jak i pracowników
na kwestie związane z bezpieczeństwem pracy, bo przecież
licho nie śpi. I nigdy nie patrzymy na ludzi przez pryzmat
pieniądza.
- Pan jest drugim pokoleniem, które pracuje w firmie.
Chciałby Pan, żeby syn kontynuował rodzinną tradycję?
- Filip w czerwcu skończy dwa lata. Chciałbym, żeby był
szczęśliwy i robił to, co przyniesie mu satysfakcję.

Fot. Maciej Zych
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Liczy się stan prawny, a nie porywy serca
Z Reginą Urbanek, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oleśnie, rozmawia
Maria Szylska

- Należy Pani do osób, które nie tylko organizowały nadzór
budowlany, ale trafiła Pani do Olesna, które po reformie
administracyjnej powróciło do województwa opolskiego.
Jak wspomina Pani te początki?
- Jako wielką partyzantkę. Dość powiedzieć, że pożyczono mi
w starostwie biurko, siedziałam kątem w tamtejszym wydziale architektury. I słyszałam, że nadzór budowlany nie jest
tu potrzebny. Pierwsi pracownicy też raczej trafili się z przypadku. Musiało minąć trochę czasu, by ta nowa struktura
okrzepła i zasilili ją prawdziwi fachowcy. Obecnie zatrudniam
trzech inspektorów, osobę prowadzącą obsługę administracyjno-biurową, kadry i archiwum, na pół etatu księgową oraz
radcę prawnego, w miarę potrzeb. Nie jest tajemnicą,
że oczekiwania wobec pracowników nadzoru budowlanego
są ogromne, a wynagrodzenia dość skromne. Cieszę się więc,
że udało się stworzyć dobry i fachowy zespół, który wzajemnie się uzupełnia. Szkoda tylko, że nie mam żadnych możliwości, by premiować go za czynności, które wykonuje ponad
zakres swoich obowiązków. Tak np. jest z kwestiami informatycznymi. Moi panowie – na szczęście – są ich pasjonatami.
Dzięki temu nasze problemy techniczne rozwiązujemy
we własnym zakresie, bez potrzeby posiłkowania się obcym
serwisem. Wracając do kwestii płacowych – co nie jest wśród
służb nadzoru budowlanego żadnym odkryciem, a smutną
refleksją – otóż jeśli nasze płace utrzymywać się będą na takim poziomie, jak dotąd, to ci wspaniali fachowcy znajdą sobie pracę lepiej płatną. I wtedy ten kompetentny zespół, którzy służy mieszkańcom swoimi umiejętnościami w zakresie
nadzoru, ułatwiając im m.in. przejście przez proces inwestycyjny, po prostu przestanie istnieć. Takie są brutalne prawa
rynku i tak wynika ze zwykłej życiowej konieczności.

Newsletter Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- A jakie sprawy trafiają do tutejszego nadzoru?
- Około 50-60 proc. to sprawy nowe. Inne – bywa – ciągną
się latami. Tak jest m.in. z samowolną – zresztą dokonaną
w czynie społecznym - odbudową wieży strażackiej w Sternalicach. Strony sporu się odwoływały, sprawa przeszła
wszystkie instancje sądowe i trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po raz czwarty zwraca ją do ponownego rozpatrzenia. Rozumiem, że nikt nie chce skrzywdzić
strażaków, ale my, nie możemy się kierować porywami
serca, tylko działać zgodnie z prawem, a mamy ewidentnie
do czynienia z samowolką budowlaną. Sprawa ciągnie się od
2005 roku. Takich trudnych spraw mamy wiele, im dłużej się
ciągną, tym robi się coraz trudniej. Staramy się ustalić stan
faktyczny. Jedna strona konfliktu pokazuje nam zdjęcia,
druga stwierdza, że zostały one zmanipulowane i zrobione
później. W sprawę włączają się zatrudnione kancelarie
prawne. A my musimy doprowadzić do zgodności z przepisami, które też często są niejednoznaczne. Dlatego bywa, że
sprawy kończą się w sądzie. Znowu wzywamy strony, zbieramy materiały, nieraz decydują niuanse.
- Jakiego typu inwestycje powstają na terenie powiatu?
- Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad buduje obwodnicę
Olesna, robi to szybko i sprawnie. Powiat oleski, to tereny
rolnicze. Powstaje więc wiele wielkogabarytowych
obiektów, których inwestorami są indywidualni rolnicy.
No i, jak wszędzie, budownictwo jednorodzinne
i wielorodzinne z parterami przeznaczonymi na handel
i usługi.
- Jak oceniają Państwo swoje kontakty z inwestorami
i kierownikami robót?
- Nie mamy z tym żadnych problemów. Na ogół wymagane
dokumenty, które składają inwestorzy, są bez zarzutu.
A z kierownikami budów współpracujemy na bieżąco. Jak
mają jakieś problemy to rozwiązujemy je wspólnie, to
ułatwia zakończenie inwestycji.
- Kiedyś postulowała Pani publicznie, by zatrudnić firmę,
która będzie w waszym imieniu zabezpieczała katastrofy
budowlane.
- Nadal uważam, że to dobry pomysł. Na szczeblu
wojewódzkim należałoby zrobić przetarg na wyłonienie
takiej firmy, która zabezpieczy teren katastrofy budowlanej.
My przecież nie dysponujemy żadnym sprzętem, ani
pieniędzmi na ten cel. Co najwyżej długopisem i notesem.
Później łatwiej byłoby ustalić przyczyny, stan faktyczny.
Brakuje też solidnego zaplecza prawnego, nic nas nie chroni,
a często czujemy się jak intruzi.
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Musimy iść z duchem czasu
Z Markiem Cyganem, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Nysie, rozmawia
Maria Szylska
- Kieruje Pan największym obszarowo inspektoratem w województwie. Z czym się to wiąże?
- Z ogromną pracą do wykonania i jeszcze większą odpowiedzialnością. Rocznie wpływa do nas około 4 tysięcy spraw,
dodatkowo ze starostwa ok. 2600, różnego rodzaju pozwoleń na budowę lub zgłoszeń – sprawdzamy przedłożone
przez inwestora dokumenty, projekty, planujemy kontrole,
a na końcu wydajemy pozwolenia na użytkowanie obiektu
i dokumenty archiwizujemy. Oprócz tego prowadzimy różnego rodzaju postępowania i kontrole związane z właściwym
utrzymaniem obiektów budowlanych, w tym również budynków mieszkalnych. To ogrom pracy, a inspektorat zatrudnia
zaledwie 6 osób.
- Nadzór budowlany przygotowuje się do wdrożenia nowej
platformy elektronicznej e-budowy. Zamiast stosu papierów wszystko odbywać się będzie drogą elektroniczną. Jak
Pan ocenia tę operację?
- Otrzymaliśmy pieniądze i zakupiliśmy – dzięki pomocy finansowej wojewody i naszego starostwa - dwa zestawy urządzeń do pełnej obsługi platformy, jesteśmy przygotowani do
pracy. Na razie nie wpłynął jeszcze ani jeden wniosek tą elektroniczną drogą, ale mam sygnały, że wydział architektury już
jest w posiadaniu takiego dokumentu. Trudno mi ocenić, jak
to rozwiązanie sprawdzi się w praktyce. Z jednej strony, to
na pewno duża oszczędność papieru. Z drugiej – na budowach może być różnie. Na tych dużych, z zapleczem technicznym, biurami kierowników budowy powinniśmy sobie poradzić, bo tam jest prąd, możliwość skorzystania z internetu,
dokonania wydruku. Na pewno trudniej będzie na budowach
domów jednorodzinnych czy innych małych obiektach. Tam
po prostu zaplecza brak. Ale nie przesądzałbym sprawy. Czas
pokaże jak e-budowa będzie się sprawdzać. Musimy iść z duchem czasu.
- W roku 2016 i 2018 na terenie powiatu nyskiego doszło do
dwóch poważnych zdarzeń budowlanych. Pierwsze przy
rozbiórce malarni w dawnej Fabryce Samochodów Dostawczych, gdzie detonacja była tak silna, że odłamki uszkodziły
samochody i wybiły okna w mieszkaniach położonych kilkaset metrów dalej. Drugie zdarzenie, to zawalenie się tarasu
widokowego w Paczkowie. Tu skutki były tragiczne, bo zginęła 37-letnia kobieta, a dwie pozostałe osoby doznały poważnych obrażeń.
- W obu przypadkach Prokuratura Rejonowa w Nysie prowadziła dochodzenie. Gdy idzie o Paczków nasz udział w tej
sprawie skończył się wydaniem nakazu rozbiórki tarasu.
- Powiat nyski jest szczególnym terenem o dużym nagromadzeniu starej substancji mieszkaniowej. To rodzi określone
problemy?
- Oczywiście. Zwłaszcza na wsiach. Jest wiele budynków bardzo starych i w fatalnym stanie technicznym, często od wielu
lat opuszczonych, z nieuregulowanym stanem własnościo-
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-wym. Trzeba przeprowadzać postępowania sądowe, szukać
spadkobierców, dokonywać wycen, powoływać syndyków
masy upadłościowej. Ostatecznie sąd wskazuje, czyja to
będzie nieruchomość, ale trwa to niemało czasu. Problem
w tym, że wieś w zabudowie została, ale produkcja rolna ma
szczątkowy charakter – mały procent rolników zajmuje się
gospodarką. Większość domostw niszczeje bezużyteczna
i opuszczona lub zamieszkała przez starych, schorowanych
ludzi, którzy i z racji wieku i skromnych zasobów finansowych
nie są w stanie nic zrobić. Mamy na przykład sygnały od
straży, że po kolejnej wichurze zawalił się dach. I właściwie
jesteśmy bezradni, bo obiekt jest w takim stanie, że
należałoby go albo rozebrać, albo porządnie wyremontować,
a to należy do gestii właściciela, on podejmuje decyzję
i załatwia to w wydziale architektury starostwa.
Zresztą, problemy ze starą substancją mieszkaniową, to nie
tylko domena wsi. Także w miastach naszego powiatu wiele
jest starych kamienic, które mają problemy w kominami,
z przewodami wentylacyjnymi. Kiedyś w blokach
mieszkalnych, tych przedwojennych i tych budowanych
w obowiązujących wówczas warunkach technicznych
i prawnych lat 50-60, były zamontowane kuchnie i piece
opalane węglem oraz wspólny komin. W miarę upływu lat
mieszkańcy zaczęli swoje lokale przerabiać i tę modernizację
trzeba było dostosować do obowiązujących przepisów, a nie
zawsze zostało to spełnione. Trzeba więc przeprowadzić
postępowanie, które doprowadzi do zgodności ze stanem
techniczno-prawnym. Często więc mamy do czynienia
z problemami pozornie błahymi, ale trudnymi ze względów
technicznych i czysto ludzkich.
- Budowanie może być przyjemnością?
- Ja uważam, że tak. Ale pod pewnymi warunkami. Recepta
jest taka: solidny projektant, porządny projekt inwestycji,
roztropny i odpowiedzialny kierownik budowy. W Nysie pod
względem inwestycyjnym dzieje się niemało.
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W trakcie realizacji jest Unicor - fabryka akumulatorów do
samochodów. Na terenie po dawnej FSD ma powstać
centrum handlowe, rozbudowywana jest infrastruktura
drogowa, dużo się dzieje w budownictwie mieszkaniowym.
Prowadzone są także ciągłe remonty domów, to widać
w każdym mieście powiatu.
- Pana służby mają najczęściej do czynienia z kierownikami
budów. Jak układają się te relacje?
- Jest grupa inżynierów na rynku nyskim, którzy trzymają
poziom, są na bieżąco ze zmianami prawa. Bardzo dobrze się
z nimi współpracuje. Mamy dobre relacje. Ale mamy także

do czynienia z pewną grupą kierowników nie w pełni
znających zmieniające się prawo budowlane i zmiany jakie
w nim w międzyczasie zaszły. To widać na przykładzie
dokumentacji, którą prowadzą. Dla wszystkich mam jedną
radę: trzeba jak najczęściej korzystać z rozmaitych szkoleń.
Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi
ich w ciągu roku kilkadziesiąt. Uważam, że powinny być
obowiązkowe po ważnych zmianach legislacyjnych. Będę też
zabiegał, by teraz gdy pandemia zelżała, takie szkolenie
odbyło się w Nysie, w trybie stacjonarnym. Bycie na bieżąco
w przepisach prawa, to nasz obowiązek.

W obliczu działań wojennych na Ukrainie zwracamy się do
członków Opolskiej OIIB, pracujących bądź prowadzących
firmy związane z budownictwem w zakresie wykonawstwa
lub projektowania o wsparcie i składanie ofert pracy dla
koleżanek i kolegów Inżynierów zza wschodniej granicy.
Wsparcie udzielone w tych trudnych chwilach
przybywającym do naszego kraju osobom, pozostawiającym
za sobą całe życie, pomoże odnaleźć się im w nowej
rzeczywistości i stanąć na nogi.
Zachęcamy do wysyłania na adres e-mail: opl@piib.org.pl
informacji dotyczących ofert pracy w budownictwie z opisem
proponowanego stanowiska, miejscem pracy i kontaktem.

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa potępia agresję Federacji Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę.
Wyrażamy solidarność z obywatelami Ukrainy walczącymi o wolność samostanowienia o sobie i swojej przyszłości.
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KONKURS BUDOWA ROKU OPOLSZCZYZNY
Celem konkursu jest promocja realizacji ciekawych i innowacyjnych obiektów budowlanych
wybudowanych w 2021 roku na Opolszczyźnie. Wyróżniono następujące budowy:

1. OBIEKTY KUBATUROWE:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią
usługową i garażami wielostanowiskowymi oraz
zagospodarowanie terenu w Opolu przy ul. Oleskiej 33
i przebudowa sieci cieplnej wykonana przez Energopol
Trade Opole Spółka z o.o. – Opole, ul. Gosławicka 2

Fot. portal FOTOPOLSKA - https://fotopolska.eu; autor: użytkownik
portalu, nick: Gandalf

Główni projektanci podstawowych branż:
architektura: arch. Jacek Szczegielniak
konstrukcja: dr inż. Juliusz Kuś
instalacje: branża elektryczna: mgr inż. Krzysztof Giesa
branża sanitarna: mgr inż. Elżbieta Świątkiewicz
drogi: inż. Adam Kulejewski
Kierownik budowy: mgr inż. Sławomir Mojzyk
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego:
- mgr inż. Marek Matoga – branża budowlana,
- inż. Norbert Biok – branża elektryczna,
- inż. Andrzej Skowieżak – branża sanitarna.
Nadzór autorski: JS Architekt Jacek Szczegielniak
Termin rozpoczęcia budowy: 07.2019 r.
Termin zakończenia budowy: 02.2021 r.
Całkowita wartość inwestycji (brutto): 20.471.328,27 zł
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2. OBIEKTY LINIOWE:
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice od km 6+270 do
km 7+491,96 (powiat nyski) wykonana przez REMOST Spółka
z o.o. Spółka komandytowa z Olesna dla inwestora Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Opolu
Główni projektanci podstawowych branż:
branża drogowa: mgr inż. Marcin Solis
branża mostowa: dr inż. Mariusz Pustelnik
instalacje:
branża teletechniczna: mgr inż. Arkadiusz Skowron
branża elektryczna: mgr inż. Sebastian Kulik
branża sanitarna: mgr inż. Zdzisław Czuczwara
Kierownik budowy: mgr inż. Sebastian Mrozek
Inspektor nadzoru inwestorskiego:
- inż. Adam Kopij – ZDW w Opolu
Nadzór autorski: dr inż. Mariusz Pustelnik
MOSTOPOL Sp. z o. o.
Termin rozpoczęcia budowy: 05.2020 r.
Termin zakończenia budowy: 12.2020 r.
Całkowita wartość inwestycji (brutto): 5.902.624,75 zł

Fot. Maciej Zych
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Ramowy Program Działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na kadencję w latach 2022-2026
(skrót)
Zakres podstawowych działań, które Opolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa będzie realizować w kadencji 20222026, wynika bezpośrednio z treści ustawy z dnia 15.12.2000
roku z późn. zm. o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa i Statutu samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa. Sposób realizacji,
formy i metody uzależnione będą od zakresu ustawowych
ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki narodowej
wprowadzonych w celu zwalczania pandemii COVID-19.
Główne działania OPL OIIB będą zmierzać do:
• umacniania rangi zawodu inżyniera budownictwa
i wzrostu jego prestiżu, propagowania zasad etyki
zawodowej wśród członków izby, promocji dokonań
inżynierów budownictwa i kreowania postaw etycznych,
integracji środowiska inżynierskiego oraz aktywizacji
młodej kadry inżynierskiej,
• zapewnienia pomocy w zakresie ustawicznego
doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków
OPL OIIB. Rozwijania form i metod podnoszących
kwalifikacje zawodowe,
• umacniania
roli
samorządu
zawodowego
w świadomości społecznej, władz państwowych
i samorządowych, budowy dobrych relacji i standardów
postępowania członków izby wobec organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego,
• efektywnej współpracy OPL OIIB z uczelniami, średnim
szkolnictwem zawodowym, firmami budowlanymi,
innymi samorządami zawodów zaufania publicznego,
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i izbami
gospodarczymi.
W zakresie działań organizacyjnych należy wspierać
różnorodne formy promujące dokonania inżynierów
budownictwa i podnoszących ich prestiż w środowisku,
w tym między innymi: organizacja konkursu Inżynier Roku,
Budowa Roku Opolszczyzny, wyróżnianie Medalem
Honorowym OPL OIIB, wnioskowanie o nadanie odznaczeń
państwowych, resortowych oraz odznak honorowych PIIB.
Biorąc pod uwagę obecne warunki sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez
członków izby, szkolenia powinny obejmować następujące
tematy:
• uwarunkowania prawne przygotowania, prowadzenia
procesu budowlanego i obowiązki jego uczestników,
użytkowanie obiektów budowlanych, w tym cyfryzacja
w budownictwie,
• zakres dokumentacji projektowej w świetle aktualnych
uwarunkowań prawnych; formy projektu budowlanego,

zagadnienia z przepisów BHP, ppoż., BIM w budownictwie,
• prawa i obowiązki pracodawców i pracowników
wynikające z nowych uregulowań prawnych na czas
obowiązywania zagrożenia epidemiologicznego,
• kreowanie wizerunku i umiejętności menedżerskich
inżyniera budownictwa.
Powyższy zakres tematyczny powinien być realizowany
poprzez różnorodne metody i formy, w szczególności:
• organizacja szkoleń w powiatach w połączeniu ze
spotkaniami z władzami samorządowymi oraz
powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego,
• dofinansowanie do indywidualnych form podnoszenia
kwalifikacji zawodowych zgodnie z obowiązującym
regulaminem w OPL OIIB,
• organizacja warsztatów szkoleniowych z wojewódzką
i powiatową administracją architektoniczno-budowlaną
oraz wojewódzkim i powiatowymi inspektoratami
nadzoru budowlanego,
• organizacja, bądź współorganizacja konferencji,
seminariów, narad szkoleniowych wspólnie ze
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i innymi
działającymi w sektorze budownictwa.
Ważnym zadaniem samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa jest kontynuacja działań w zakresie kreowania
wizerunku samorządu i inżyniera budownictwa, podejmując
następujące działania:
• organizacja przedsięwzięć promujących 20-lecie
samorządu zawodowego, obchody Dnia Budowlanych,
spotkania noworoczne z przedstawicielami administracji
architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego
w
regionie,
uroczyste
wręczenie
uprawnień
budowlanych, itp.,
• organizacja Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa wydarzenia, które pozwolą uzyskać informacje
o sprawach nurtujących społeczeństwo (inwestorów,
przyszłych inwestorów) w zakresie przygotowania
i realizacji procesu budowlanego.
Pełny zakres Ramowego Programu działania OPL OIIB na
kadencję w latach 2022-2026 został zamieszczony
w materiałach na XXI Okręgowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy OPL OIIB oraz na stronie internetowej
www.opl.piib.org.pl
Zapraszam członków izby do składania wniosków,
postulatów, opinii, które mogą być uzupełnieniem
przedłożonego na XXI Okręgowy Zjazd SprawozdawczoWyborczy OPL OIIB Programu działania.
Adam Rak – Przewodniczący Okręgowej Rady
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PREFABRYKATY BETONOWE
DO WSZYSTKICH
TYPÓW BUDOWNICTWA

BUDOWNICTWO
JEDNORODZINNE

BUDOWNICTWO
MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO
PRZEMYSŁOWE
I KUBATUROWE

BUDOWNICTWO
INŻYNIERYJNE

BUDOWNICTWO
INFRASTRUKTURALNE

KOSTKA I ELEMENTY
DROGOWE

MAŁA
ARCHITEKTURA

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE

PREFABRYKOWANA KONSTRUKCJA
OBIEKTU
HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA, ZELGOSZCZ, 2021

Produkujemy zaawansowane technologicznie elementy prefabrykowane z betonu, dla nietypowych w skali
i przeznaczeniu realizacji. Umiejętnie
przekładamy opracowane technologie
i wiedzę inżynieryjną na systemowe
rozwiązania dostępne dla szerokiego
grona odbiorców.

www.betard.pl

Betard Sp. z o.o.
ul. Polna 30, 55-095 Długołęka
zapytania ofertowe: oferty@betard.pl

