
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. 793 809 899,  
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

O styczniowych wyborach delegatów na okręgowe zjazdy sprawozdawcze 
kolejnej kadencji  rozmawiamy z przewodniczącą Okręgowej Rady KUP OIIB 
mgr inż. Renatą Staszak

Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak 
w styczniu 2022 r. spotka się z członkami KUP OIIB na 14 zebraniach 
w obwodach wyborczych.

Wybieramy delegatów
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 – W styczniu 2022 r. we wszystkich 
obwodach KUP OIIB odbędą się zebra-
nia wyborcze delegatów na okręgowe 
zjazdy sprawozdawcze VI kadencji (na 
lata 2022-2026). Jakie jest ich znaczenie 
i dlaczego warto wziąć w nich udział?

 – Właśnie dobiega końca bieżąca ka-
dencja pracy organów naszej Izby. Zgodnie 
z przepisami ustawy o samorządach zawo-
dowych architektów oraz inżynierów bu-
downictwa, kadencja organów trwa 4 lata, 
co oznacza, że już niedługo zjazd okręgowy 
wybierze członków organów na kolejną ka-
dencję, która będzie trwać w latach 2022-
2026. Skład osobowy poszczególnych orga-
nów wybierany jest w głosowaniu tajnym 

na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym. XXI 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy został zwo-
łany na dzień 23 kwietnia 2022 r. Zgodnie 
z ustawą gdy liczba członków okręgowej izby 
przekracza 200 osób, to okręgowy zjazd 
izby stanowią delegaci wybrani w obwo-
dach wyborczych. Z taką sytuacją mamy do 
czynienia we wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa. Nasza Kujawsko-
-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-
downictwa liczy ok. 5400 członków. Okrę-
gowa Rada KUP OIIB ustaliła, że 1 delegat 
będzie reprezentował 50 członków naszego 
samorządu, co oznacza, że w styczniu wy-
bierzemy 109 delegatów. Spełniamy w ten 
sposób zalecenia Krajowej Rady PIIB (zgod-

dokończenie na str. 2.  

S z anow ne K ol e ż ank i !  S z anow ni K ol ed zy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022 pragnę złożyć Wam 

serdeczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w  życiu zawodowym 
i prywatnym. Niech ten wyjątkowy, świąteczny czas będzie dla nas źródłem po-
gody ducha i nadziei. Spędźmy te święta w rodzinnym gronie, pamiętając jednak 
o zachowaniu należytej ostrożności, w trosce o zdrowie najbliższych.  

Przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB
mgr inż. Renata Staszak
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 dokończenie ze str. 1.
nie z uchwałą w sprawie zasad organizacji 
zebrań wyborczych, liczba delegatów po-
winna wynosić nie mniej niż 80 i nie więcej 
niż 200 delegatów, zależnie od wielkości 
danej izby okręgowej). Termin zebrań wy-
borczych w obwodach też nie jest przypad-
kowy – należy je przeprowadzić nie później 
niż w styczniu 2022 r. 
Zebrania odbędą się w sześciu obwo-

dach wyborczych: brodnickim, bydgo-
skim, grudziądzkim, inowrocławskim, 
toruńskim i włocławskim podczas 14 
zebrań. Wszyscy uprawnieni do wzięcia 
udziału w wyborach – czynni członko-
wie KUP OIIB – otrzymali zawiadomienia 
o miejscu i terminie spotkania wraz z 10-
tym numerem miesięcznika „Inżynier 
Budownictwa”. Jeśli ktoś zgubił swoje 
zawiadomienie, może to łatwo spraw-
dzić na stronie internetowej Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa – w zakładce 
„Lista członków” (tam, gdzie generuje się 
blankiety opłat na składki członkowskie) 
pojawiła się funkcja „Miejsce spotkania”, 
gdzie zamieszczono informacje na temat 
daty i miejsca zebrania, w którym dana 
osoba może wziąć udział. Warto dodać, 
że lista uprawnionych członków (którzy 
otrzymali zawiadomienia) została spo-
rządzona na dzień 31 sierpnia 2021 r., 
jednak udział mogą wziąć wszyscy czyn-
ni członkowie, również ci, którzy zapisali 
się lub wznowili swoje członkostwo po 
tej dacie. Wystarczy skontaktować się 
z Biurem KUP OIIB pod nr. tel. (52) 366 
70 50 i zostaną Państwo dopisani do od-
powiedniego zebrania. 
Zebrania wyborcze, jeśli sytuacja epi-

demiczna nie ulegnie radykalnemu 
pogorszeniu, odbędą się w trybie sta-
cjonarnym. Kandydaci na delegatów 
przedstawią swój dorobek zawodowy 
i osiągnięcia w działalności społecznej na 
rzecz samorządu zawodowego, wyjaśnią 
powody, dla których pragną objąć man-
dat delegata w nowej kadencji. Liczymy 
na to, że zgłoszą się osoby zaangażo-
wane i gotowe konsekwentnie działać 
dla dobra naszego zawodu przez pełną 
kadencję. Należy podkreślić, jaka jest 
ranga styczniowych wyborów. Wybie-
ramy delegatów, a więc reprezentantów 
naszego samorządu do najwyższego or-
ganu, jakim jest okręgowy zjazd. To na 
zjeździe okręgowym podejmowane są 
najważniejsze decyzje i uchwały w spra-
wach dotyczących naszego samorządu 
zawodowego. Zjazdy wybierają skład 
osobowy oraz ustalają szczegółowe za-
sady organizacji poszczególnych orga-
nów, a więc decydują o tym, jak będą 
one funkcjonować w trakcie czteroletniej 

kadencji. W tym sensie od zjazdu zależy, 
jak działa m.in. Okręgowa Komisja Kwa-
lifikacyjna – egzaminująca przyszłych 
członków naszego samorządu; Okręgo-
wy Sąd Dyscyplinarny oraz Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej – podejmujące decyzje w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej i dyscy-
plinarnej, Okręgowa Rada – kierująca 
działalnością okręgowej izby w okresie 
między zjazdami. Okręgowy zjazd, jako 
najwyższy organ izby okręgowej, usta-
la także zasady gospodarki finansowej 
okręgowej izby, uchwala jej budżet, 
rozpatruje i zatwierdza sprawozdania 
z działalności okręgowych organów izby, 
udziela absolutorium Okręgowej Radzie. 
Jak widać z tego wyliczenia, obejmują-
cego tylko niektóre ustawowe zadania 
zjazdu, pełni on ważną funkcję kontrol-
ną, czuwając nad prawidłową realizacją 
zadań samorządu. Dlatego kluczową 
sprawą jest powierzenie mandatu dele-
gata osobom odpowiedzialnym i zaan-
gażowanym. 
Spotkania wyborcze będą również oka-

zją do podsumowań i dyskusji. Obecne 
władze KUP OIIB – w osobach przewod-
niczącego i zastępcy przewodniczącego 
Okręgowej Rady – przekażą najważniej-
sze informacje z działań zrealizowanych 
w mijającej kadencji. Uważam, że takie 
bezpośrednie spotkania z członkami 
naszego samorządu są bardzo cenne. 
Oczywiście, mamy nasze czasopismo, 
stronę internetową oraz profile na me-
diach społecznościowych, gdzie na bie-
żąco ukazują się informacje o tym, co 
dzieje się w Izbie. Ale nie wszyscy je 
czytają; poza tym nic nie zastąpi żywej 
rozmowy na temat plusów i minusów 
naszej działalności, oczekiwań członków 
samorządu wobec Izby, a także ogólnej 
pozycji inżynierów budownictwa, czy to 
w związku z aktualną sytuacją na rynku 
budowlanym, czy dynamicznie (niestety, 
nie zawsze z korzyścią dla nas) zmienia-
jącym się prawem budowlanym i innymi 
aktami legislacyjnymi. O tym wszystkim 
będziemy rozmawiać w styczniu. 

 – Kontrowersyjne pomysły ustawo-
dawców w zakresie prawa budowla-
nego, np. wynikające z tzw. Polskiego 
Ładu, są od dawna szeroko dyskuto-
wane, również na łamach „Inżyniera 
Budownictwa”. Raczej panuje zgoda, 
że wpływają one ujemnie na wykony-
wanie zawodu inżyniera budownictwa. 
A co Pani zdaniem stanowi największe 
wyzwanie na poziomie okręgowym?

 – Zmiany legislacyjne dotyczą nas 
bezpośrednio i wszyscy odczujemy skutki 

nowych rozwiązań. Jednak równie poważ-
nym wyzwaniem jest galopująca inflacja. 
Widzimy to w każdym aspekcie naszego ży-
cia i negatywne skutki gwałtownego wzro-
stu cen nie ominą także naszej Izby. Koniec 
roku to okres konstruowania prowizorium 
budżetowego, w oparciu o które Izba funk-
cjonuje aż do uchwalenia właściwego bu-
dżetu przez okręgowy zjazd. Dostrzegamy, 
że coraz trudniej nam utrzymywać pewne 
świadczenia na dotychczasowym poziomie. 
Składka od 20 lat jest taka sama, a więc na-
sze przychody także stoją w miejscu. Tym-
czasem wszystko drożeje i niewykluczone, 
że w ramach konstruowania budżetów na 
przyszłe lata Izba będzie zmuszona zrezy-
gnować z niektórych działań lub je znaczą-
co ograniczyć. Być może okaże się, że „Dni 
Budowlanych” zorganizujemy wyłącznie 
na szczeblu centralnym, być może zmniej-
szy się poziom sum ubezpieczenia NNW 
– trzeba podkreślić, że to dodatkowe ubez-
pieczenie członków naszego samorządu 
realizujemy z własnej inicjatywy, nasza Izba 
nie jest zobligowana do zapewnienia takie-
go świadczenia i w różnych izbach okręgo-
wych różnie to wygląda. Może zrezygnuje-
my z części naszej oferty szkoleniowej. Dziś 
trudno jeszcze powiedzieć, czy i w jakim za-
kresie trzeba będzie ograniczyć działalność. 
Mówię to z przykrością, ale trudno zaklinać 
rzeczywistość. Myślę, że wszyscy odczuwa-
my wzrost cen, zwłaszcza nośników energii, 
równie dotkliwie, więc ewentualne trudne 
decyzje zostaną przyjęte ze zrozumieniem.

 – W przyszłym roku samorząd za-
wodowy inżynierów budownictwa 
będzie świętował 20-lecie swojego ist-
nienia. Czy Izba planuje uczcić ten jubi-
leusz w jakiś szczególny sposób? 

 – Jubileusz będziemy obchodzić zarów-
no na szczeblu krajowym, jak i okręgowym. 
Każda okręgowa izba przygotowuje się na 
swój własny sposób – my postanowiliśmy 
wydać „Kronikę 20-lecia działalności KUP 
OIIB”, dokumentującą najważniejsze wyda-
rzenia i dorobek naszej Izby. Taka publika-
cja w przyszłości może okazać się cennym 
źródłem informacji dla członków naszego 
samorządu i osób zainteresowanych histo-
rią samorządności zawodowej w Polsce – 
pamięć ludzka jest zawodna, wiele rzeczy 
już odeszło w niepamięć, gdyż zabrakło 
naocznych świadków tamtych zdarzeń, 
a nigdzie nie zostały one zapisane. Kronika 
pozwoli ocalić od zapomnienia wiele spraw 
i przede wszystkim ludzi działających na 
rzecz naszego samorządu, którym dużo za-
wdzięczamy.      

Rozmawiał Piotr Gajdowski
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20 grudnia 2021 r., z inicjatywy członka Krajowej Komisji ds. Współpracy z Samorządami Zawodów Zaufania 
Publicznego mgr. inż. Andrzeja Myśliwca i przewodniczącej Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renaty Sta-
szak, zaplanowano spotkanie konsultacyjne w sprawie powołania Okręgowego Forum Samorządów Zaufania 
Publicznego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie płaszczyzny współdzia-
łania samorządów zawodowych w istotnych sprawach. 

We wspólnym interesie

Do współtworzenia Okręgowego Fo-
rum Samorządów Zaufania Publicznego 
Regionu Kujawsko-Pomorskiego zostało 
zaproszonych 11 lokalnych samorządów 
zawodowych, zrzeszających przedstawicieli 
wszystkich zawodów zaufania publiczne-
go, w tym m.in. samorządy architektów, 
lekarzy, pielęgniarek i położnych, adwo-
katów, radców prawnych, aptekarzy i le-
karzy weterynarii. Inicjatywa ma związek 
z podpisaniem w czerwcu 2021 r. Dekla-
racji Powołania Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego – w imieniu Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa dokument podpi-
sał prezes Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Kledyński. Celem zawartego 
porozumienia ma być w szczególności „ini-
cjowanie i wyrażanie opinii wobec działań 
organów władzy publicznej i samorządo-
wej (…) w sprawach uwarunkowań praw-
nych dotyczących działania samorządów 
zawodowych i społeczeństwa; występo-
wanie w obronie interesów grupowych 
społeczeństwa i członków porozumienia 
w celu tworzenia właściwych warunków do 
wykonywania ustawowych zadań zawodu 
zaufania publicznego; wymiana doświad-
czeń dotyczących działalności samorządów 
zawodowych zaufania publicznego, w tym 

wspieranie działań w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji ich członków”. Kierowanie poro-
zumieniem odbywa się na zasadzie rotacji – 
prezydencji – trwającej 12 miesięcy. Kolejne 
kadencje prezydencji obejmują samorządy 
– sygnatariusze porozumienia według usta-
lonej w porozumieniu kolejności. 
Współpracy pomiędzy samorządami za-

wodów zaufania publicznego na szczeblu 
regionalnym służyć ma powołanie Okrę-
gowego Forum Samorządów Zaufania Pu-
blicznego Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 
Chodzi o „stworzenie przestrzeni wymiany 
poglądów i doświadczeń zapewniającej 
współdziałanie samorządów zawodowych 
względem władzy publicznej i opinii spo-
łecznej w sprawach istotnych dla społe-
czeństwa i samorządów” – czytamy w liście 
mgr inż. Renaty Staszak, adresowanym do 
przewodniczących okręgowych samorzą-
dów zaufania publicznego województwa 
kujawsko-pomorskiego. Pierwsze spotka-
nie planowane jest 20 grudnia w siedzibie 
Izby w Bydgoszczy. 
Warto przypomnieć, że to nie pierwsza 

inicjatywa służąca zacieśnieniu więzi po-
między lokalnymi samorządami zawodo-
wymi. W grudniu 2020 r., u szczytu pande-
mii koronawirusa, przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata 

Staszak wystosowała listy do przedstawicie-
li zawodów medycznych, w których prze-
kazała podziękowania oraz wyrazy wspar-
cia dla medyków. „Podziwiamy 
i dziękujemy za bardzo duże zaangażowa-
nie oraz bardzo trudną i odpowiedzialną 
pracę lekarzy, pielęgniarek i położnych, dia-
gnostów laboratoryjnych, ratowników me-
dycznych, farmaceutów, pracowników 
wszystkich zawodów związanych z ochroną 
zdrowia. (…) Połączenie wysokich kwalifi-
kacji etycznych i merytorycznych, wykony-
wanie zadań publicznych o szczególnym 
charakterze oraz troska o realizację interesu 
publicznego to czynniki wspólne dla zawo-
dów zaufania publicznego, do których też 
się zaliczamy. Członkowie KUP OIIB wyra-
żają głęboką wdzięczność oraz podziw dla 
Waszego zaangażowania i włożony trud 
w ratowanie życia ludzkiego” – napisała 
mgr inż. Renata Staszak. Z kolei w sierpniu 
2021 r. przedstawiciele samorządów zawo-
dów zaufania publicznego zostali zaprosze-
ni na obchody „Dni Budowlanych” w Byd-
goszczy. Inicjatywa powołania Okręgowego 
Forum Samorządów Zaufania Publicznego 
Regionu Kujawsko-Pomorskiego stanowi 
więc kolejny krok do podjęcia efektywnej 
współpracy na rzecz reprezentowania na-
szych wspólnych interesów   (PG)

29 października 2021 r. prezydent RP podpisał nowelizację Prawa budowlanego umożliwiającą inwestorom 
budowę domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 bez zatrudnienia kierownika budowy 
oraz prowadzenia dziennika budowy. Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w IV kwartale 2021 r. 

Domy do 70 m2 bez kierownika budowy 
– ustawa podpisana przez prezydenta

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmia-
nie ustawy – Prawo budowlane oraz 
ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym jest jednym z filarów 
rządowego programu „Polski Ład”. Pod-
stawowe założenia nowych przepisów 
obejmują ułatwienie budowy niedużego 
domu jednorodzinnego w uproszczonej 
procedurze bez konieczności zatrudnienia 
kierownika budowy oraz prowadzenia 
dziennika budowy. Domy mogą być budo-
wane tylko w celu zaspokojenia własnych 
potrzeb mieszkaniowych. Inwestor będzie 
zobowiązany doręczyć zgłoszenie wraz 

z projektem budowlanym organowi admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej oraz 
zawiadomić organ nadzoru budowlanego 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych. Organ administracji archi-
tektoniczno-budowlanej nie będzie mógł 
zgłosić sprzeciwu do zgłoszonej przez inwe-
stora budowy. Dopuszczalna powierzchnia 
zabudowy domów to 70 m2. Budynek 
ma być wolnostojący i nie więcej niż dwu-
kondygnacyjny. Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego ogłosił konkurs na projekty 
domu do 70 m2, które będą później wyko-
rzystywane przez inwestorów. 

W przypadku nieustanowienia kierownika 
budowy to inwestor przyjmie odpowie-
dzialność za kierowanie budową. 
Nowe przepisy wzbudziły powszechną 
krytykę w środowisku budowlanym. Jak 
wskazała Polska Izba Inżynierów Budow-
nictwa na etapie konsultacji ustawy, „za-
niepokojenie budzi rezygnacja z nadzoro-
wania robót budowlanych przez 
kierownika budowy, która w konsekwen-
cji doprowadzi do zmniejszenia bezpie-
czeństwa na budowach oraz zwiększy ry-
zyko realizacji budowy niezgodnie 
z projektem budowlanym”.      (PG) 



Do testu pisemnego przystąpiło łącz-
nie 107 osób. Zasady egzaminu wy-
jaśniła kandydatom przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr 
inż. Justyna Sobczak-Piąstka, zwracając 
szczególną uwagę na przestrzeganie 
reżimu sanitarnego w związku z epide-
mią koronawirusa.
Przed rozpoczęciem egzaminów do 
zdających zwróciła się także przewod-
nicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr 
inż. Renata Staszak.

 – Przystępując dziś do egzaminu na 
uprawnienia budowlane, dotarliście do 
ostatniego etapu zdobywania kwalifikacji 
niezbędnych do samodzielnego wykony-
wania zawodu inżyniera budownictwa 
– mówiła mgr inż. Renata Staszak. - Jak wia-
domo, studia na kierunku budownictwo 
nie należą do prostych, a wręcz przeciwnie 
– są zaliczane do jednych z najtrudniejszych. 
Jednak by pracować w tym zawodzie, nie 
wystarcza wiedza wyniesiona z uczelni. 
Dlatego po ukończeniu studiów musieliście 
odbyć kilkuletnią praktykę zawodową. Dziś 
sprawdzicie swoją wiedzę i nabyte kwalifi-
kacje w trakcie egzaminu. Na tym jednak 

wasza nauka na pewno się nie skończy. 
Inżynier budownictwa musi się bowiem 
uczyć przez całe życie zawodowe. Według 
mnie zaliczacie się do jednej z najlepiej wy-
kształconych grup w kraju.
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB podkreśliła, że na osobach wyko-
nujących zawód inżyniera budownic-
twa spoczywa szczególnego rodzaju 

odpowiedzialność. Inżynier budow-
nictwa gwarantuje bezpieczeństwo 
obiektu budowlanego – od momentu 
zaprojektowania, poprzez jego realiza-
cję, aż po etap użytkowania. 

 –  Inżynier budownictwa jest zawo-
dem zaufania publicznego, to nie podlega 
żadnej dyskusji. Dlatego każdy przedsta-
wiciel naszej profesji powinien cechować 
się nienaganną postawą moralną, kierując 
się zasadami etyki zawodowej. Prawo do 
wykonywania zawodu inżyniera budow-
nictwa to ogromny prestiż. Życzę wam, 
żebyście pozytywnie zdali egzamin, przy-
stąpili do zawodu i byli członkami nasze-
go samorządu inżynierów budownictwa 
– zakończyła mgr inż. Renata Staszak. 
Oto wyniki części pisemnej egzaminu 
w poszczególnych specjalnościach: 
spec. kons trukcyjno-budowlana: 
81,13%, spec. inżynieryjna – drogowa: 
76,47%, spec. instalacyjna – sanitarna: 
64,71%, spec. inżynieryjna – mostowa: 
85,71%, spec. inżynieryjna – kolejowa 
(sterowanie ruchem kolejowym): 100% 
(zdawała 1 osoba), spec. instalacyjna – 
elektryczna: 91,67%. Ogólna zdawal-
ność egzaminu pisemnego (testu) wy-
niosła 79,44%.     (PG) 
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naszenasze

19 listopada rozpoczęła się „jesienna” sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Test pisemny odbył się 
w sali Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego. Egzaminy ustne trwały do 30 listopada w siedzibie 
KUP OIIB. W chwili zamknięcia tego numeru „Naszych Aktualności” ostateczne wyniki egzaminów nie były 
jeszcze znane. Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym wydaniu.

O krok od uprawnień 

Fot. Archiwum KUP OIIB

Fot. Archiwum KUP OIIB

„Jesienna” sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane w KUP OIIB trwała 
od 19 do 30 listopada. 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.


