
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, 
e-mail: kup@piib.org.pl
www.kup.piib.org.pl

Biuro Izby pracuje w godzinach:
Pon.  700-1500

Wt.  900-1700

Śr.  800-1600

Czw.  700-1500

Pt.  700-1500 

Przyjęcia interesantów w godzinach:
Wt.  1000-1700

Śr.  1000-1600

Czw.    800-1400

 
Punkty Konsultacyjne Izby:
 87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7, 
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600

86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3,
tel. (56) 46 225 03
Pon., Śr., godz. 1000-1400

dyżur członka Prezydium Rady, Śr., godz. 
1530-1630

88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48, 
tel./fax (52) 357 46 66
Wt., godz. 1400-1500, Pt., godz. 800-1500,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500

87-100 Toruń, ul. Piernikarska 4/1,
tel. (56) 662-90-77,  
Pon., Wt., godz. 1200-1530,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1530

87-800 Włocławek, Pl. Wolności 1,
tel./fax (54) 232 62 50
Wt., Sr., Czw., godz. 900-1300,
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1300-1400

Dyżury członków władz:

Przewodniczący Rady 
– wtorek, godz. 1500-1700

  Zastępca Przewodniczącego Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– poniedziałek, godz. 1300-1500

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– czwartek, godz. 1300-1500 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1300-1500 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– wtorek, godz. 1400-1600 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 900-1000 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

 – Z powodu epidemii koronawirusa 
praca zdalna stała się niemal powszech-
na i taki – zdalny – XIX Okręgowy Zjazd 
Sprawozdawczy KUP OIIB proponujemy 
Państwu w roku 2020 – bezpośrednio 
do delegatów zwróciła się przewodni-
cząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr 
inż. Renata Staszak, która w nagranym 
wcześniej materiale wideo powitała 
wszystkich biorących udział w Zjeździe. 
- „Zostań w domu i bądź bezpieczny” 
to slogan, który w obecnej sytuacji to-
warzyszy nam niemal wszędzie. Zdalny 
sposób przeprowadzenia zjazdu pozwoli 
nam uchronić się od niebezpieczeństwa 
zarażenia koronawirusem – wyjaśniła 
przyczyny tegorocznej odmiennej for-
muły obrad mgr inż. Renata Staszak.
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB udzieliła ponadto delegatom wska-

zówek w zakresie procedury głosowania. 
Wyraziła też nadzieję, że w roku 2021 
Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB odbędzie 
się w tradycyjnej formule bezpośredniego 
spotkania w siedzibie Izby.  

Techniczne wyzwanie, ale fre-
kwencja nie zawiodła

Mimo odmiennej formuły obrad fre-
kwencja na XIX Okręgowym Zjeździe 
Sprawozdawczym KUP OIIB była wysoka. 
Na 109 delegatów w głosowaniu wzięło 
udział 97, co daje frekwencję na poziomie 
88,99%. Było to możliwe dzięki wydłuże-
niu możliwości głosowania do pięciu dni – 
w razie problemów technicznych delegaci 
mogli uzyskać pomoc drogą telefoniczną, 
a także osobiście. Biuro KUP OIIB zapew-
niło delegatom w trakcie trwania Zjazdu 
wsparcie techniczne i merytoryczne w za-

Koronawirus pokrzyżował nam wszystkim wiele planów, ale XIX Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB, choć w nietypowej, bo zdalnej formule, był 
jak zawsze nie tylko okazją do przyjęcia sprawozdań organów statutowych, 
ale też do złożenia wniosków na tematy nurtujące nasze środowisko

„Zostań w domu i bądź bezpieczny” – to slogan, który towarzyszy nam 
już od kilku miesięcy. Epidemia koronawirusa zmusiła nas do tymczasowej 
rezygnacji z bezpośrednich spotkań, jednak dzięki internetowi delegaci na 
Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa mogli pochylić się nad sprawozdaniami organów statuto-
wych, uchwalić budżet na rok 2020 oraz udzielić absolutorium Okręgowej 
Radzie KUP OIIB za 2019 r. XIX Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB, zaplano-
wany pierwotnie na dzień 18 kwietnia 2020 r., odbył się – podobnie jak 
w pozostałych okręgowych izbach – w trybie zdalnym, za pośrednictwem 
Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w dn. 6 czerwca 2020 r. 

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB wzięli udział w XIX Zjeździe 
Sprawozdawczym w siedzibie Izby. 

W trybie zdalnym
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kresie obsługi systemu informatycznego 
wykorzystanego do jego przeprowadze-
nia, procedury głosowania itd. Delegaci, 
którzy nie mieli bezpośredniego dostępu 
do Internetu, uczestniczyli w obradach 
na miejscu w siedzibie KUP OIIB przy ul. 
Gotowskiego 6 w Bydgoszczy, a także 
w terenowych punktach konsultacyjnych 
KUP OIIB w: Brodnicy, Grudziądzu, Ino-
wrocławiu, Toruniu, Włocławku. 
Zdalny sposób przeprowadzenia obrad 

sprawił, że konieczna stała się zmiana 
dotychczasowego regulaminu zjazdu 
– delegaci nie wybierali przewodniczą-
cego i sekretarza zjazdu (zostali nimi od-
powiednio: przewodniczący i sekretarz 
Okręgowej Rady), nie powoływali także 
komisji zjazdowych: wyniki głosowań 
nad kolejnymi uchwałami oraz raport 
zbiorczy z wniosków skierowanych do 
zjazdu wygenerował system informa-
tyczny Portalu PIIB.

Absolutorium i silny mandat na 
przyszłość

Delegaci głosowali w sumie nad 12 
uchwałami, w tym: w sprawie rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
Okręgowej Rady KUP OIIB za 2019 r. 
(96 głosów za, 1 głos wstrzymujący się), 
zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego za 2019 r. (96 głosów za, 1 głos 
wstrzymujący się), zatwierdzenia i reali-
zacji budżetu za 2019 r. (94 głosy za, 2 
głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący się) 
oraz zatwierdzenia sprawozdania orga-
nów statutowych Izby: Okręgowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej (96 głosów za, 1 głos 
przeciw), Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego (95 głosów za, 2 głosy wstrzy-
mujące się), Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej (95 głosów 
za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzymujący 
się), Okręgowej Komisji Rewizyjnej (95 
głosów za, 1 głos przeciw, 1 głos wstrzy-
mujący się). Okręgowa Rada KUP OIIB 
uzyskała niemal jednogłośnie absoluto-
rium za rok 2019 (96 głosów za, 1 głos 
przeciw). Jak widać, wyniki głosowania 
wskazują na pozytywną ocenę dotych-
czasowej działalności Izby oraz dają silny 
mandat do dalszego działania wszystkim 
organom kadencji na lata 2018-2022. 
Delegaci pochylili się także nad kierunka-
mi działania Okręgowej Rady KUP OIIB 
na rok 2020, które z powodu epidemii 
koronawirusa już wiemy, że nie będą 
w pełni zrealizowane w kształcie zatwier-
dzonym przez Okręgową Radę KUP OIIB 
na posiedzeniu jeszcze w lutym tego 
roku. Nie odbyło się już zaplanowane 

pierwotnie na maj 2020 r. II Regionalne 
Forum Inżynierskie w Toruniu (zostanie 
zorganizowane w lutym 2021 r.). Pod 
znakiem zapytania stoją także tegorocz-
ne obchody Dni Budowlanych z powodu 
ciągle trwającej epidemii koronawirusa.

Wnioski delegatów, czyli rzeczy-
wistość do poprawki i wątpli-

wości wokół nowelizacji Prawa 
budowlanego

Podczas trwania zjazdu zgłoszono 
osiem wniosków, które sekretarz Okrę-
gowej Rady KUP OIIB mgr inż. Kazimierz 
Chojnacki zgodnie z regulaminem zjazdu 
skierował do rozpatrzenia przez Okręgo-
wą Radę KUP OIIB.
Jeden z delegatów inż. Jan Siuda po-

stawił wniosek dotyczący sprecyzowa-
nia, kto jest uprawniony do stwierdzenia 
zmian nieistotnych w projekcie. „W związ-
ku z rozbieżnościami w interpretacji pojęcia 
zmiana nieistotna zwracam się z prośbą 
o doprecyzowanie, kto może ustalić, czy 
zmiana w projekcie budowlanym jest istot-
na. Prawo budowlane wskazuje na projek-
tanta jako osobę decydującą o tym, czy 
zmiana jest istotna, czy nieistotna. 
Według mnie osobą decydującą o charak-

terze zmiany jest projektant – autor projek-
tu budowlanego, który uzyskał pozwolenie 
na budowę, a nie każdy projektant”. Swój 
postulat delegat uzasadnił obserwowa-
ną przez siebie praktyką inwestorów: 
„W oparciu o [dany projekt, dla którego 
uzyskano pozwolenie na budowę] roz-
strzygnięto przetarg na wykonanie wiaduk-
tu. Wyłoniony wykonawca nie informując 
projektanta – autora projektu [który wid-

nieje jako autor w pozwoleniu na budo-
wę], zatrudnił projektanta niezwiązanego 
z projektem. Zatrudniony przez wykonawcę 
projektant wykonał zamienny projekt. Nie 
wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę, 
a jedynie wpisał w dziennik budowy, że jego 
projekt wprowadza zmiany nieistotne. (…) 
[Doprowadziło to do sytuacji, gdy budo-
wa] była realizowana w oparciu o projekt, 
który pozwolenia na budowę nie uzyskał”. 
Inż. Siuda postulował więc: „Proszę o do-
prowadzenie do zmian w przepisach o zmia-
nach nieistotnych i wykluczenie projektan-
tów – nie autorów projektu w możliwości 
orzekania co do kwalifikacji zmian”.
Wątpliwości wśród członków naszej 

Izby budzą zmiany w Prawie budow-
lanym (wprowadzone w ustawie z 13 
lutego 2020 r.), które wejdą w życie 19 
września 2020 r. Temat ten pojawił się 
także we wniosku delegata mgr. inż. 
Adama Przybylskiego, który napisał: „W 
wyniku podpisania ustawy Prawo budow-
lane wnoszę o powołanie Komisji d/spraw 
analizy Prawa budowlanego pod względem 
monitorowania i analizy błędów w prak-
tyce realizacyjnej celem szybkiej reakcji 
i możliwości ich eliminowania. Do Komisji 
powinni być powoływani praktycy z róż-
nych branż budowlanych”. Mgr inż. Adam 
Przybylski wniósł także „o opracowanie 
wytycznych i obowiązkowe przeszkolenie 
wszystkich członków Izb, a w szczególności 
kierowników budowy i inspektorów nad-
zoru wszystkich branż w zakresie działania 
nowej ustawy Prawo budowlane” (zwłasz-
cza w aspekcie wprowadzonego podzia-
łu projektu budowlanego na trzy części: 
projekt zagospodarowania działki lub 
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Panel Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystany do organiza-
cji XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB.
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Konkurs skierowany jest do absolwen-
tów technicznych szkół wyższych z regio-
nu kujawsko-pomorskiego. Podstawowe 
kryteria oceny pracy to m.in.: stopień 
trudności, złożoności technicznej zagad-
nienia będącego przedmiotem pracy, 
aktualność poruszanego zagadnienia, 
możliwość praktycznego wykorzystania 
wyników pracy do dalszych prac ba-
dawczych, kompleksowość zagadnienia, 
sposób prezentacji tematu, oryginalność 
oraz nowoczesność metodologiczna, no-
watorstwo przyjętych rozwiązań. Prace 
zgłaszane są do konkursu za pośrednic-
twem dziekana. 

- W tym roku na konkurs wpłynęła po-
dobna liczba prac, co w ubiegłych latach 
- mówi mgr inż. Marek Żółtowski, zastęp-
ca przewodniczącego kapituły konkurso-
wej. – Co ciekawe, wyjątkowo dużo prac 
poświęcono tematyce związanej z fizyką 
budowli (aż 7), z kolei tylko 5 prac do-
tyczy zagadnień konstrukcyjno-budow-
lanych. Pojawiły się też tematy rzadko 
zgłaszane, np. 1 praca porusza zagadnie-
nia geotechniczne, inne dotyczą wyko-
nawstwa materiałów budowlanych czy 
wentylacji. Od dawna nie było też w kon-
kursie żadnej pracy poświęconej mostom 
(teraz zgłoszono 2). Natomiast branża 

drogowa zawsze była reprezentowana, a 
w tym roku wyjątkowo do konkursu nie 
trafiła żadna praca na ten temat – wylicza 
mgr inż. Marek Żółtowski. 
Na posiedzeniu kapituły w dn. 15 

czerwca 2020 r. poszczególne prace dy-
plomowe zostały rozdzielone według 
specjalności pomiędzy recenzentów – 
wybitnych praktyków, specjalistów w 
swoich branżach. W związku z epidemią 
koronawirusa termin rozstrzygnięcia kon-
kursu zostanie ustalony przez Okręgową 
Radę KUP OIIB na najbliższym posiedze-
niu w sierpniu.     (opr. PG)

Zebrała się kapituła konkursu na najlepsze prace dyplomowe za rok 2019. Na konkurs, którego celem jest 
popularyzacja tematyki najlepszych prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, zgłoszono tym razem 17 
prac dyplomowych, w tym 5 prac inżynierskich i 12 prac magisterskich. Teraz ocenią je recenzenci, a konkurs 
zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie na jesieni.

Tematy inne niż zwykle

terenu, projekt architektoniczno-budow-
lany oraz projekt techniczny).
„Jak przyjmować i reagować na problemy 

wynikające z braku rozwiązań w projekcie 
– niewielu kierowników i inspektorów czy-
ta dokumentację przed realizacją zadania 
z braku czasu (to są moje spostrzeżenia 
z praktyki) – oraz powoływania w ostatniej 
chwili na w/w stanowiska. Czy przerywać 
cykl inwestycyjny do chwili uzyskania po-
prawnej dokumentacji technicznej – kto bę-
dzie odpowiadał za przestoje?” – pytał mgr 
inż. Adam Przybylski.
Inny skierowany przez sekretarza Okrę-

gowej Rady mgr. inż. Kazimierza Choj-
nackiego na XIX Okręgowy Zjazd Spra-
wozdawczy wniosek, przesłany wcześniej 
drogą listowną, dotyczył kwestii opłat 
branżowych uzgodnień dla robót bu-
dowlanych, w szczególności obiektów li-
niowych. „U niektórych operatorów bran-
ży telekomunikacyjnej w ostatnim okresie 
opłaty poszybowały wręcz niebotycznie – 
pisał mgr inż. Marek Pacholski. – Dla bu-
dowy chodnika o długości 1 km, w oparciu 
o przykładowy cennik jednego z operato-
rów, koszty uzgodnień mogą wynieść nawet 
ok. 10% kosztów projektowych. Biorąc pod 
uwagę, iż uzgodnień może być teoretycznie 
nawet sześć i więcej (gaz, woda, prąd i kilka 
operatorów telekomunikacyjnych), łatwo 
policzyć udział kosztów uzgodnień w kosz-
tach dokumentacji. (...) Pora, aby zastano-
wić się, jak to zmienić, biorąc pod uwagę 
ograniczenia narzucone ustawowo na no-
tariuszy, stacje diagnostyczne czy też pa-

radoksalnie na zarządców dróg w stosunku 
do w/w operatorów w sprawie umieszczania 
przez nich swoich urządzeń w pasach dróg. 
(…) Nikt nie neguje opłat za uzgodnienia 
branżowe, w szczególności firm działają-
cych w ramach kodeksu spółek handlowych, 
ale w rozsądnej wysokości” – pisał mgr inż. 
Marek Pacholski. 
Swój wniosek z poprzedniego okręgo-

wego zjazdu powtórzył z kolei inż. Zbi-
gniew Rybak, postulując opracowanie 
zasad wyceny stawek za prace wykony-
wane przez inżynierów budownictwa. 
„Jako Izba gwarantujemy, że prace wyko-
nywane przez naszych członków są rzetelne. 
Dajmy więc narzędzie, dzięki któremu nie 
będziemy zmuszeni konkurować w ramach 
swojego środowiska, wzajemnie zbijając 
ceny usług. Wiem, że niektórzy członkowie 
tak naprawdę nie oceniają rzetelnie swojej 
pracy. Dlaczego inwestor chcąc ocenić, ile 
go wyniesie opracowanie projektu, nadzór 
czy też kierowanie budową, nie znajduje 
odpowiedzi tak, jak to jest np. gdy chce ku-
pić materiał budowlany lub zamówić usługę 
choćby tynkowania czy murowania?” – py-
tał delegat.  
Wszystkie wnioski będą przedmiotem 

analizy Okręgowej Rady KUP OIIB na naj-
bliższym posiedzeniu w sierpniu br. 

Za rok już normalnie!
Na tym porządek obrad XIX Zjazdu 

Sprawozdawczego KUP OIIB został wy-
czerpany.

Po zakończeniu głosowania w dn. 10 
czerwca 2020 r. o godz. 15.00 sekretarz 
Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Kazi-
mierz Chojnacki wygenerował z systemu 
informatycznego raporty z głosowań za-
wierające informacje, ilu delegatów od-
dało głos w głosowaniu na daną uchwałę, 
ile głosów oddano ,,Za”/,,Przeciw”/,,W-
strzymuję się” oraz wynik głosowania. 
Sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB 
wyniki głosowania podał do wiadomości 
niezwłocznie po zakończeniu głosowania 
poprzez ich opublikowanie na stronie in-
ternetowej izby. O wynikach głosowania 
sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB po-
informował delegatów poprzez wysłanie 
informacji o wynikach głosowania na e-
-maile delegatów.

W komunikacie o zakończeniu XIX Zjaz-
du Sprawozdawczego KUP OIIB skiero-
wanym do delegatów oraz zamieszczo-
nym na stronie internetowej KUP OIIB 
(www.kup.piib.org.pl) Przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Re-
nata Staszak napisała: „W imieniu Okrę-
gowej Rady KUP OIIB dziękuję Delega-
tom za odpowiedzialną postawę 
i aktywny udział w tym innym – zdalnym 
Zjeździe, co świadczy o zaangażowaniu 
w sprawy naszego samorządu zawodo-
wego. Życzę Państwu przede wszystkim 
zdrowia, abyśmy za rok spotkali się 
w normalnych okolicznościach   

Piotr Gajdowski
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naszenasze

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na szkolenie w trybie on-line na temat:

„Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – 
obiekty kubaturowe”,

które odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w godz. 11.00-15.00. 
Wykładowcą będzie dr inż. Michał Pieńko z Politechniki Lubelskiej. 

Rejestracja na transmisję odbywa się za pośrednictwem Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.portal.
piib.org.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat tego szkolenia można uzyskać w Biurze KUP OIIB pod nr tel. (52) 366 70 50, 
e-mail: kup@kup.piib.org.pl oraz osobiście w siedzibie Izby przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy. 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa do udziału w akcji 
została nominowana przez jedno z naj-
większych przedsiębiorstw sektora bu-
dowlanego w Polsce – ALSTAL Grupa 
Budowlana. Podjęliśmy rzucone nam wy-
zwanie z zapałem, bo przecież nie samym 
budownictwem żyje Izba… Z kolei od nas 
nominację do wykonania zadania otrzyma-
ły: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kopernik” 
w Toruniu, Mazowiecka Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa oraz Kujawsko-
-Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP. 
Każdy uczestnik akcji #GaszynChallenge 
może wybrać swój własny cel charytatyw-
ny. Historia dziewczynki z naszego woje-
wództwa, dla której przekazaliśmy zebra-
ne w dniu akcji środki, znajduje się poniżej. 
Zachęcamy wszystkich członków KUP OIIB 
do przyłączenia się do akcji #GaszynChal-
lenge i pomocy półrocznej Celince An-
drzejewskiej z Szubina. Do uzbierania jest 
niebagatelna kwota 10 000 000 zł na sfi-
nansowanie terapii genowej, która może 
uratować życie dziecka. Niestety leczenie 
nie jest refundowane przez NFZ. Celinka 
cierpi na SMA typu 1 – rdzeniowy zanik 
mięśni (postać niemowlęca o najcięższym 
przebiegu). To bardzo rzadka choroba 
o podłożu genetycznym, której istotą jest 
osłabienie i stopniowy zanik mięśni. Pro-

ces ten jest spowodowany obumieraniem 
neuronów ruchowych rdzenia kręgowego, 
które odpowiadają za pracę mięśni. Naj-
częstszą przyczyną śmierci chorych na SMA 
jest niewydolność oddechowa. 
„2 czerwca otrzymaliśmy telefon ze szpitala 
z informacją o wynikach badań genetycz-
nych. Nasz świat rozpadł się na kawałki – 
piszą zrozpaczeni rodzice. - Wynik był jed-
noznaczny: SMA typu 1 – rdzeniowy zanik 
mięśni. Najgorsza postać – niemowlęca... 
Choroba najpierw będzie niszczyła mięśnie 
odpowiadające za poruszanie się. Później 
zacznie sięgać po więcej – po oddech Celin-
ki, po bicie serduszka… Skaże nas na widok 
powolnego odchodzenia własnego dziecka. 
To dramat, który serca rodziców rozbija na 
miliony drobnych kawałków”. 
Jedyną szansą dla dziewczynki jest innowa-
cyjna terapia genowa, która z powodze-
niem stosowana jest w USA, a od niedawna 
dostępna jest w Polsce. 

W skutecznym leczeniu kluczowy jest jed-
nak czas jego rozpoczęcia – trzeba je zacząć 
jak najszybciej! Niestety barierą jest ogrom-
ny koszt terapii – około 10 000 000 zł. Bez 
pomocy ludzi dobrej woli rodzice Celinki 
nie będą w stanie sfinansować jej leczenia. 
„Nasza córeczka słabnie z każdym dniem, 
a my nie wiemy, co przyniesie jutro! Wiemy 
jednak jedno – jeżeli będziemy bezczynnie 
czekać, dojdzie do tragedii. Terapia genowa 
to szansa – szansa na zatrzymanie SMA 
i uratowanie Celinki. Niestety w tym mo-
mencie jej życie zostało wycenione na po-
nad 10 mln zł! Naszą nadzieją jesteś Ty, dla-
tego z całego serca prosimy, pomóż nam 
zapłacić za ratunek dla naszego dziecka...” – 
apelują rodzice dziewczynki.    (PG)

Link do zbiórki:
https://www.siepomaga.pl/celinka
Zachęcamy też do dołączenia do grupy na 
Facebooku: „Celinkowa Drużyna Poma-
gaczy”.
Przekaż darowiznę: 
Fundacja Siepomaga
ul. Za Bramką 1 
61-842 Poznań
Numer konta: 89 2490 0005 0000 4530 
6240 7892 
Tytułem: 22363 Celina Andrzejewska da-
rowizna

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wzięła udział w akcji #GaszynChallenge na 
rzecz chorej na SMA (rdzeniowy zanik mięśni) sześciomiesięcznej Celinki Andrzejewskiej z Szubina. #Ga-
szynChallenge to ogólnopolska, internetowa akcja, która polega na wykonaniu 10 pompek lub przysiadów 
i wpłacie pieniędzy na wybrany cel charytatywny. Uczestnicy akcji nagrywają filmik z realizacji zadania i 
publikują go w sieci z hashtagiem #GaszynChallenge. Na końcu mogą nominować do udziału w akcji kolejne 
trzy osoby lub instytucje, którzy mają na podjęcie wyzwania 48 godzin. Filmik z naszym udziałem w akcji 
#GaszynChallenge można zobaczyć na Facebooku: wystarczy wpisać w wyszukiwarkę portalu nazwę fanpa-
ge’a „Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa”.

Nie samym budownictwem żyje Izba

Fot. Archiwum KUP OIIB

Zapraszamy na szkolenie on- line


