
Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50,
  518-310-572 – sekretariat
 501-393-166 – dział członkowski
 502-347-432 – Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
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
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Koleżanki, Koledzy,
mijający rok 2020 był rokiem szczególnym. Można o nim mówić wiele rzeczy, 

ale raczej nikt nie wątpi w fakt, że na pewno nie będziemy go ciepło wspominać. 
Pandemia koronawirusa położyła się cieniem na życiu wielu z nas. Pół biedy, jeśli 
musieliśmy tylko zrezygnować z wakacyjnych planów. Gorzej, jeśli wszechobecny 
wirus przekreślił niektóre nasze projekty zawodowe i uszczuplił domowy budżet. 
Nie można przejść też obojętnie wobec tego, że niestety są wśród nas osoby, którym 
wirus odebrał nieskończenie więcej – przyjaciół i najbliższych. Epidemia osią-
gnęła obecnie taki rozmiar, że każdy z nas zna kogoś, kto zachorował na koro-
nawirusa. Wszyscy z wytrwałością oczekujemy końca epidemii. Pewną nadzieję 
obudziły medialne doniesienia o szczepionce, która za kilka miesięcy może odmie-
nić rzeczywistość, w której coraz trudniej nam żyć. Do tego czasu starajmy się 
zachować zdrowie własne i naszych najbliższych. W obliczu braku skutecznego 
leku, pozostają nam do dyspozycji najprostsze rozwiązania: zachowanie dystansu 
społecznego, częsta dezynfekcja rąk, maseczki. Jeśli możemy, zostańmy w domu. 
Jeśli możemy, nie spotykajmy się w większych grupach. Także Święta Bożego 
Narodzenia spróbujmy spędzić inaczej niż dotychczas – w trosce o naszych naj-
bliższych i wierząc, że przyjdzie jeszcze czas, gdy nadrobimy te wszystkie nie-
odbyte spotkania. Oczywiście mimo pandemii koronawirusa musimy jakoś pra-
cować. Życzę wszystkim, by nasza branża budowlana ucierpiała jak najmniej, 
by nie zabrakło inżynierom budownictwa nowych projektów oraz ich realizacji. 
Wierzę w to, że 2021 rok pozwoli nam na zawsze zapomnieć o tym, co dziś tak 
bardzo nas na co dzień przytłacza i wydaje się nie mieć końca. Mam nadzieję, że 
choć odrobinę podzielacie tę wiarę.

Na czas Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim członkom KUP OIIB 
przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, wytrwałości oraz – jakby na przekór 
temu, co dookoła nas – dużo uśmiechu. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2021! 

Przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB
mgr inż. Renata Staszak
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Choć wiele z zapowiadanych 
wcześniej wydarzeń nie doszło do 
skutku w wyniku epidemii, pracy 
w Izbie nie brakuje. Wiele uwagi 
poświęcono organizacji drugiej 
sesji egzaminacyjnej na uprawnie-
nia budowlane (pierwsza odbyła 
się we wrześniu, choć pierwotnie 
planowana była na maj). Mimo 
że wszystko już było dopięte 
na ostatni guzik, ostatecznie do 
egzaminów w grudniu br. nie 
dojdzie. Sesja została odwołana 
na mocy uchwały Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej PIIB z dnia 
29 października 2020 r., podję-
tej w związku z pogarszającą się 
sytuacją pandemiczną w kraju 
oraz wprowadzonymi przez rząd 
dodatkowymi obostrzeniami 
w zakresie organizowania zgromadzeń. 
Wszystko wskazuje na to, że kandydaci 
będą musieli poczekać na dopuszczenie 
do egzaminów aż do wiosny 2021 r. 
Paradoksalnie, trudne warunki epide-

miczne spowodowały dynamiczny roz-
wój szkoleń branżowych w formule on-li-
ne. Ze statystyk PIIB wynika, że w okresie 
od marca do września 2020 r. w jakiejś 
formie doskonalenia zawodowego przez 
internet wzięło udział ponad 2300 osób 
należących do KUP OIIB, co stanowi 
około 40% ogólnej liczby członków. Za-
sadniczą zaletą takiej formy szkoleń jest 
ich lepsza dostępność – wystarczy mieć 
komputer z dostępem do internetu oraz 
aktywne konto na Portalu PIIB, by móc 
z dowolnie wybranego przez siebie miej-
sca połączyć się z prelegentem i uczestni-
czyć w wykładzie. Wiadomo, że z udziału 
w szkoleniach stacjonarnych niektórym 
chętnym zdarzało się rezygnować z po-
wodu trudności logistycznych w dotarciu 
na miejsce i wygospodarowaniu czasu 
w ciągu dnia aktywnej pracy zawodowej. 
Kolejnym niekwestionowanym atutem 
wykładów i seminariów on-line jest po-
szerzenie oferty szkoleniowej dostępnej 
dla członków okręgowych izb – obecnie 
możemy uczestniczyć w szkoleniach or-
ganizowanych przez wszystkie okręgo-
we izby, a nie tylko przez naszą własną. 
Oznacza to, że w każdym miesiącu do 

wyboru jest kilkanaście różnych szkoleń 
(aktualny harmonogram dostępny jest 
na stronie www.piib.org.pl w zakładce 
„Szkolenia”). KUP OIIB zorganizowała do-
tychczas dwa szkolenia on-line dostępne 
dla wszystkich członków PIIB: „Kontrola 
i nadzór nad funkcjonowaniem ruszto-
wań – obiekty kubaturowe” w dn. 22 
września 2020 r. (wykładowca: dr inż. 
Michał Pieńko z Politechniki Lubelskiej) 
oraz webinarium naukowo-techniczne 
z cyklu „Akademia Inżyniera” pt. „Fo-
towoltaika sposobem na oszczędność 
energii i ochronę środowiska” w dn. 6 
listopada 2020 r. (współorganizatorzy: 
PZITS Oddział Toruń, Regionalna Agen-
cja Poszanowania Energii i Środowiska 
w Toruniu, Miasto Toruń). Więcej na ten 
temat w tekście obok. 
KUP OIIB przedłużyła umowę ubez-

pieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków dla członków KUP OIIB 
z ubezpieczycielem STU Ergo Hestia. 
Okres ubezpieczenia wynosi 12 mie-
sięcy od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 
r. z perspektywą przedłużenia umowy 
na następny 12-miesięczny okres ubez-
pieczenia na niezmienionych warunkach. 
Zakres ubezpieczenia oraz wysokość 
świadczeń zostały opublikowane w po-
przednim wydaniu „Naszych Aktualno-
ści” (nr 11/2020) oraz dostępne są na 
stronie internetowej KUP OIIB www.kup.
piib.org.pl w zakładce „Członkostwo” – 

„Ubezpieczenia OC i NNW”. Tam 
także znaleźć można formularz 
wniosku do ubezpieczyciela o wy-
płatę świadczenia. 
W 2021 r. planujemy realizację 

ogólnopolskiej inicjatywy promu-
jącej zawód inżyniera budownic-
twa w formie tzw. dnia otwartego, 
w którego trakcie szeroka publicz-
ność będzie mogła porozmawiać 
z inżynierami budownictwa na 
ważne dla niej tematy, dotyczące 
np. budowy, eksploatacji czy re-
montu obiektów budowlanych. 
Pismo w tej sprawie wystosował 
do przewodniczących okręgo-
wych rad OIIB prezes PIIB prof. dr 
hab. inż. Zbigniew Kledyński. „Ce-
lem planowanej akcji jest dostar-
czenie szerokiej grupie interesariu-

szy – społecznościom lokalnym – różnego 
rodzaju interesujących ich informacji na 
temat procesu inwestycyjnego, zagad-
nień natury technicznej na etapie projek-
towania i budowy oraz prawidłowego 
utrzymania obiektów istniejących. W gru-
pie interesariuszy widzimy przede wszyst-
kim osoby zainteresowane budową do-
mów lub wykończeniem mieszkań, ich 
remontami, a także działaniami utrzyma-
niowymi, do których zobligowani są wła-
ściciele i użytkownicy obiektów budowla-
nych, zwłaszcza budynków” – napisał 
prezes PIIB. Dzień otwarty, podczas któ-
rego profesjonaliści - członkowie okręgo-
wych izb będą udzielali konsultacji oraz 
odpowiadali na konkretne pytania, ma 
utrwalić w społecznej świadomości wize-
runek inżyniera budownictwa jako zawo-
du zaufania publicznego. Koordynatorem 
przedsięwzięcia w regionie kujawsko-po-
morskim został prof. dr hab. inż. Adam 
Podhorecki, zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Rady KUP OIIB, przewodni-
czący Sektorowej Rady ds. kompetencji 
w budownictwie. Wydarzenie planowane 
jest wstępnie na marzec 2021 r. Bieżące 
informacje na ten temat będą ukazywać 
się na łamach „Naszych Aktualności”.     

Piotr Gajdowski

Doskonalenie zawodowe on-line, organizacja egzaminów na uprawnienia budowlane, przedłużenie umowy na 
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, inicjatywa promująca zawód inżyniera budownictwa 
– między innymi takie tematy poruszano na ostatnich posiedzeniach Prezydium i Okręgowej Rady KUP OIIB. Z po-
wodu wciąż trwającej epidemii koronawirusa posiedzenia odbywają się na odległość, w formule wideokonferencji. 

Wirtualne spotkanie o realnych sprawach 

Spotkania Okręgowej Rady KUP OIIB odbywają 
się obecnie w trybie telekonferencji, coraz bar-
dziej rozpowszechnionej w wielu branżach. 

Fot. Archiwum KUP OIIB
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dokończenie na str. 4.  

Odznaki Honorowe naszym członkom przy-
znała Krajowa Rada PIIB w dn. 21.10.2020 
r. na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
KUP OIIB (zgodnie z regulaminem - człon-
kom organów okręgowych i krajowych) 
oraz Okręgowej Rady KUP OIIB (pozosta-
łym członkom, nie wchodzącym w skład 
organów okręgowych i krajowych). 
Warunkiem przyznania Srebrnej Odznaki 
Honorowej są: „przynajmniej 5-letni staż 
w Izbie oraz aktywna działalność w Izbie lub 
w związku z wyróżniającym się wykonywa-
niem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie przez okres co najmniej 3 
lat”. Warunkiem przyznania Złotej Odznaki 
Honorowej są: „aktywna działalność w Izbie 
lub w związku z wyróżniającym się wykony-
waniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie po otrzymaniu srebrnej 
odznaki oraz przynajmniej 3-letni okres od 
daty przyznania Odznaki Srebrnej”. 
Akt dekoracji winien odbywać się przy uro-
czystych okazjach, takich jak np. Zjazdy 
Okręgowe czy Dni Budowlanych. Niestety 
w warunkach epidemii koronawirusa zor-
ganizowanie takiego wydarzenia jest na 
razie nierealne. Gdy tylko wróci możliwość 
organizacji większych zgromadzeń, odzna-
ki zostaną naszym członkom uroczyście 
wręczone. Poniżej publikujemy nazwiska 
wszystkich wyróżnionych, by już w tej chwi-
li publicznie uhonorować ich zasługi. 

Złotą Odznakę Honorową Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa otrzymali: 
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka (KUP/
BO/2977/02) – przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB (w kadencji 
2018-2022), członek OKK od 2014 r., czło-
nek komisji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej i mostowej od 2010 r., delegat 
na Okręgowe Zjazdy w IV i V kadencji. Pra-
cownik naukowy Wydziału Budownictwa 
i Inżynierii Środowiska i Architektury UTP. 
inż. Paweł Gonczerzewicz (KUP/
IE/0589/01) – sekretarz Okręgowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej KUP OIIB IV i V ka-
dencji (2014-2022), członek OKK w II, IV 
i V kadencji, delegat na Okręgowe Zjazdy 
w II, III, IV i V kadencji. Członek komisji 
kwalifikacyjnej dla elektryków od 27 lat. 
Brał udział w realizacji inwestycji m.in. 
dla Rafinerii Gdańsk i Huty Katowice.
mgr inż. Jacek Borecki (KUP/BO/0353/07) 

– członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go KUP OIIB w IV i V kadencji (2014-2022), 
delegat na Okręgowe Zjazdy w III, IV i V ka-
dencji. Posiada tytuł rzeczoznawcy budowla-
nego. Jako kierownik budowy pracował m.in. 
przy modernizacji Starego Kanału Bydgo-
skiego; nadzorował i koordynował budowę 
Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” 
w Bydgoszczy (1999-2002 r.). 
Inż. Romuald Bogdański (KUP/
BO/0153/01) – pracę zawodową rozpo-
czął w 1959 r. W trwającej ponad 60 lat 
karierze pełnił różne funkcje i stanowiska, 
począwszy od funkcji inspektora a Wydzia-
le Budownictwa Urzędu Miejskiego w Ino-
wrocławiu, poprzez kierowanie budowami 
i działami w przedsiębiorstwach, do kiero-
wania Inowrocławskim Przedsiębiorstwem 
Budowlanym w latach 1990-1992. Od roku 
1992 do chwili obecnej prowadzi prywatną 
działalność zawodową – współwłaściciel fir-
my deweloperskiej Lematit z Inowrocławia. 

Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa otrzymali:
mgr inż. Aurelia Buzalska (KUP/
BO/0079/10) – członek Okręgowej Rady 
KUP OIIB w V kadencji (2018-2022), dele-
gat na Zjazdy Okręgowe w IV i V kadencji, 
członek Zespołu ds. samopomocy kole-
żeńskiej, ochrony interesów zawodowych 
członków Izby i opinii w sprawach indywi-
dualnych KUP OIIB. 
mgr inż. Marek Rzytelewski (KUP/
BM/0045/14) – Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej w V ka-
dencji (2018-2022), delegat na Zjazdy 
Okręgowe w V kadencji, recenzent prac 
dyplomowych w „Konkursach na najlep-
sze prace dyplomowe”.
mgr inż. Janusz Bednarek (KUP/
BO/0086/01) – rzeczoznawca budowla-
ny, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym 
w Toruniu, pełnił funkcję inspektora nadzoru 
m.in. na budynkach Elektrociepłowni Toruń 
i rozbudowie Elektrociepłowni w Bydgoszczy. 
dr inż. Iwona Brążkiewicz (KUP/
BO/0045/04) – delegat okręgowy II kadencji, 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej w latach 2006-2010. Prezes zarzą-
du firmy Perfekt-Dom od 2012 r. Pod jej kie-
rownictwem zrealizowano w Brodnicy m.in. 
Osiedle Zielone Wzgórze, Osiedle Nowy Świat, 
Osiedle Słoneczne, nowy budynek Państwo-
wej Szkoły Muzycznej czy Galerię Brodnica.

mgr inż. Ryszard Domański (KUP/
BO/0400/01) – w latach 1969-1988 kiero-
wał budową obiektów MON, w latach 1989-
1998 brał udział w przygotowaniu krajowego 
systemu transportowego do funkcjonowania 
w sytuacjach zagrożeń oraz jego dostosowa-
niu do standardów NATO. Obecnie prowadzi 
własną działalność gospodarczą. Współorga-
nizator wielu szkoleń dla członków Izby.
tech. Wojciech Graczyk (KUP/BO/0635/01) 
– w czasie długoletniej kariery zawo-
dowej ściśle związany z bezpośrednim 
wykonawstwem robót, projektowaniem 
i nadzorem w branży budowlanej. Urzę-
dował w Wydziale Architektury i Bu-
downictwa w Starostwie Powiatowym 
w Brodnicy. Prowadził własną działalność 
gospodarczą w biurze projektowym. Od 
marca 2020 r. na emeryturze.
tech. Piotr Olszewski (KUP/BO/1821/01) 
– wieloletni kierownik budowy w Przed-
siębiorstwie Budowlanym Kom-Bud sp. 
z o.o. w Brodnicy. Realizował m.in. bu-
dynki mieszkalne wielorodzinne w Brod-
nicy, adaptację budynku przychodni 
na Dom Opieki w Grodzicznie, budowę 
Gimnazjum w Świedziebni. W paździer-
niku 2020 r. przeszedł na emeryturę. 
mgr inż. Ryszard Polakowski (KUP/
BO/2002/01) – wysokiej klasy specjalista 
pełniący nadzory konserwatorskie na wielu 
inwestycjach w Toruniu, w tym obiektach 
zabytkowych: Hotel 1231, Towarzystwu 
Ubezpieczeń WARTA, budynek PZU Ży-
cie (projekt i wykonawstwo). Odpowiadał 
także m.in. za remont i modernizację stacji 
transformatorowej Toruń Śródmieście.
tech. Lech Sochacki (KUP/BO/2314/01) – 
w swojej karierze zawodowej pełnił m.in. 
nadzory nad budową budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych na inwestycji Osiedle 
Piernikowe przy ul. Żółkiewskiego/Szosa 
Lubicka w Toruniu, Apartamenty Lubicka 
przy ul. Targowej w Toruniu, przy ul. Barsz-
czewskiej w Warszawie, przy ul. Mazowiec-
kiej w Zielonce k. Warszawy. 
tech. Piotr Szefler (KUP/IS/0062/07) – 
aktywny projektant infrastruktury sanitar-
nej Wykonywał m.in. projekt infrastruktury 
technicznej osiedla mieszkaniowego JAR 
w Toruniu dla ok. 25 000 mieszkańców 
(I i II etap), projekt infrastruktury Bydgo-
skiego Parku Przemysłowego (100 ha). 
Współorganizator szkoleń dla członków 
Izby w zakresie technologii ciepłowniczych. 

16 członkom Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zostały przyznane Odznaki Honorowe 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za szczególne osiągnięcia w pracy dla Izby lub w związku z wyróżniającym 
się wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oto ich nazwiska i krótkie sylwetki.

Uhonorowano zasłużonych
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Jak się szkolić bez wychodzenia z domu
Jak wynika ze statystyk Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, aż blisko połowa członków KUP OIIB wzięła w tym 
roku udział w jakiejś formie doskonalenia zawodowego w trybie on-line. W porównaniu z tradycyjną formą szkoleń 
stacjonarnych to bardzo dobry rezultat. Wpływ na wysoką frekwencję ma z pewnością zwiększona dostępność 
takich szkoleń (by wziąć w nich udział, wystarczy wcześniej zapisać się i w odpowiednim momencie zalogować na 
Portalu PIIB). Poszerzyła się także oferta tematyczna – w każdym miesiącu można wziąć udział średnio w kilku-
nastu szkoleniach branżowych oferowanych przez wszystkie izby okręgowe. Dynamiczny rozwój szkoleń on-line 
spowodowany jest nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z epidemią koronawirusa, jednak można się spo-
dziewać, że szkolenia internetowe zostaną z nami także w „po-pandemicznej” rzeczywistości. 

Organizator seminariów na temat domów 
pasywnych i zeroenergetycznych. 
mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz (KUP/
IS/2537/01) – aktywny projektant infra-
struktury sanitarnej, uczestnik m.in. budo-
wy wiaduktu kolejowego na trasie Toruń-
-Bydgoszcz z główną ulicą dojazdową do 

drogi DK10 oraz projektu infrastruktury 
sanitarnej (odwodnienia, przepompownia, 
instalacje gazowe) wpięcia ul. Szosa Lubicka 
w Toruniu w autostradę A1. 
mgr inż. Paweł Zaniecki (KUP/
BO/0208/08) – prowadzi własną działal-
ność gospodarczą w pracowni PIN „Projek-

towanie i Nadzór”. Zajmuje się głównie pro-
jektowaniem konstrukcji budynków 
halowych produkcyjno-magazynowych, 
mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych 
oraz użyteczności publicznej. Pracuje także 
jako inspektor nadzoru inwestorskiego.      

Piotr Gajdowski

Od chwili wybuchu epidemii koronawirusa 
w marcu br., po krótkim etapie „zamrożenia” 
wszelkich aktywności społecznych, zarówno 
na szczeblu okręgowym, jak i krajowym 
rozpoczął się proces przenoszenia działal-
ności szkoleniowej do internetu. W okresie 
od marca do września br. zorganizowano 
ogółem ok. 90 jednostek szkoleniowych, 
głównie w formie wideokonferencji na 
żywo z danym prelegentem. Część z nich 
była później retransmitowana dla tych, któ-
rzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym 
terminie. Wśród poruszanych tematów 
znalazły się nie tylko zagadnienia ściśle spe-
cjalistyczne z poszczególnych branż, ale też 
kwestie takie jak budowanie automotywacji 
i satysfakcji z pracy czy kreacja własnego wi-
zerunku w relacji z kontrahentem. Z dużym 
zainteresowaniem spotkały się szkolenia 
dotyczące zmian legislacyjnych, szczególnie 
bardzo istotnych zmian w Prawie budowla-
nym, które weszły w życie we wrześniu br. 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa sza-
cuje, że w szkoleniach on-line brało udział 
średnio 337 osób (najwięcej: 1231 osób). 
Ogółem w szkoleniach on-line uczestniczyło 
w badanym okresie 29970 osób, co stanowi 
blisko 1/3 wszystkich członków PIIB. W tej 
liczbie 2342 osoby należą do KUP OIIB, co 
stanowi 42,5% członków naszej Izby. 
Informacje o najnowszych szkoleniach on-li-
ne można znaleźć na stronie Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa w zakładce „Szko-
lenia” (zapisy przez Portal PIIB). Uczestnicy 
szkoleń, którzy będą obecni przez większość 
czasu szkolenia, otrzymają certyfikaty po-
twierdzające ich udział. 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inży-
nierów Budownictwa zorganizowała dwa 
szkolenia on-line dostępne dla członków 
wszystkich okręgowych izb. 22 września 
odbyło się szkolenie na temat „Kontrola 

i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – 
obiekty kubaturowe”. Prelegentem był pra-
cownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lu-
belskiej dr inż. Michał Pieńko, specjalizujący 
się w problematyce rusztowań. W szkoleniu 
wzięło udział 199 osób (w tym 60 członków 
KUP OIIB). Uczestnicy mieli możliwość zada-
wania pytań na czacie. Wykładowca odpo-
wiadał na pytania pod koniec każdej z części 
szkolenia – przed przerwą. Szkolenie było re-
jestrowane i istnieje możliwość jego retrans-
misji w przypadku dużego zainteresowania 
tematem. Istniała także możliwość pobrania 
materiałów szkoleniowych.Po szkoleniu zo-
stała przeprowadzona ankieta dot. oceny 
organizacji szkolenia, która ma na celu ulep-
szanie jakości szkoleń w przyszłości. 
„Szkolenie merytoryczne i zawierające wszyst-
ko, co istotne odnośnie rusztowań. Mimo 
znajomości tematu wykład dał mi dużo war-
tości. Dziękuję!”; „[Szkolenie dotyczy] rozwią-
zywania konkretnych problemów szczegó-

łowych projektowania konstrukcyjnego, np. 
projektowania rusztowań z uwzględnieniem 
sytuacji trudnych”; „Bardzo dobre i fachowe 
szkolenie” – to przykładowe głosy z ankiet 
oceniających jakość szkolenia. Przeważały 
oceny 5 i 4 (w skali 1-5). 
Drugim szkoleniem było webinarium na-
ukowo-techniczne z cyklu „Akademia Inży-
niera” p.t „Fotowoltaika sposobem na 
oszczędność energii i ochrony środowiska”, 
które odbyło się 6 listopada. Współorgani-
zatorzy: KUP OIIB, Polskie Zrzeszenie Inży-
nierów i Techników Sanitarnych – oddział 
Toruń, Regionalna Agencja Poszanowania 
Energii i Środowiska w Toruniu, Miasto To-
ruń. Podczas szkolenia omówiono: technicz-
ne, prawne i instytucjonalne uwarunkowa-
nia w zakresie wyboru, montażu 
i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. 
W przyszłości KUP OIIB zorganizuje kolejne 
szkolenia – wśród proponowanych zagad-
nień pojawia się m.in. tematyka obiektów 
zabytkowych.      (opr. PG)

 dokończenie ze str. 3.  

Podpis: KUP OIIB plasuje się w średniej ogólnopolskiej pod względem frekwencji 
w szkoleniach on-line oraz retransmisjach (badany okres: 03-09.2020 r.).


