Szkolenie w Serocku

wtorek, 05 czerwca 2007

W dniach 11-12 maja w Serocku pod Warszawą odbyło się zebranie szkoleniowo-informacyjne
Krajowej Rady PIIB. Spotkanie zdominowały dwa zagadnienia :wypadkowość w budownictwie i
przewidywane zmiany w prawie dotyczące przestrzegania norm BHP oraz dyskusja nad
rządową wersją projektu nowelizacji Prawa Budowlanego. Z danych opublikowanych w kwietniu
br. przez Państwową Inspekcję Pracy wynika ,że sytuacja na polskich budowach jest
dramatyczna. . W związku z tym Główny Inspektor Pracy zapowiedział zaostrzenie kar za
naruszanie prawa zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu pracowników. PIP skontrolowała w
ubiegłym roku 2700 placów budowy. Na ponad połowie budów nie dokonano odbioru
rusztowań, 72 % nie posiadało właściwego zabezpieczenia ścian wykopów, a 68 %
odpowiedniej ochrony stanowisk pracy na wysokościach. 47 %poszkodowanych w ub. roku w
wypadkach budowlanych to pracownicy ze stażem pracy mniejszym niż rok, często pracujący
"na czarno".

W czasie spotkania wiceminister budownictwa Elżbieta Janiszewska – Kuropatwa przedstawiła
propozycje zmian w Prawie Budowlanym, w tym pomysł przeniesienia do ustawy o
samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa zapisów regulujących warunki wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych i nadawania uprawnień w poszczególnych specjalnościach.
Ten temat oraz kwestie: weryfikacji projektów i etapowych odbiorów realizowanych inwestycji
zogniskowały kilkugodzinną dyskusję członków Krajowej Rady.

Jej rezultatem jest decyzja, aby w okręgowych izbach, jak najszybciej, przeprowadzić
konsultacje w tej sprawie, tak aby propozycje całego środowiska inżynierów budownictwa
znalazły odzwierciedlenie w uchwałach:Rady Krajowej i VI Zjazdu Sprawozdawczego.*

Mazowiecka OIIB postanowiła kupić na swoje biuro, budynek o powierzchni ponad 1200 m.
Taką decyzję należałoby tylko pochwalić gdyby nie jedno "ale".... Wieś Opacz-Kolonia leży 2
km od granic Warszawy. Z tego też powodu Rada Krajowa nie może zmienić treści swojej
wcześniejszej uchwały z 15 lutego Br. i nadać jej brzmienie proponowane przez
przewodniczącego MOIIB Wiesława Olechnowicza, że siedzibą okręgu mazowieckiego jest
"Warszawa lub jej bezpośrednie sąsiedztwo". Art. 10 ust.2 ustawy o samorządach 00
zawodowych wyrażanie stwierdza, że obszar działania okręgowych izb ustalają właściwe
Krajowe Izby, uwzględniając podział terytorialny państwa. A póki co stolicą Mazowsza jest
Warszawa w nie Opacz-Kolonia.

Przygotował:
Antoni Styrczula
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*Więcej na temat stanowiska Izby w sprawie nowelizacji Prawa Budowlanego będą mogli
Państwo przeczytać w wywiadzie z przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej
Andrzejem Dobruckim, który ukarze się w numerze 7/8 "Inżyniera Budownictwa".
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