
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

W 2021 r. odbyły się w sumie trzy sesje egzaminacyjne na uprawnienia bu-
dowlane – dwie planowe i jedna przełożona z poprzedniego roku w związ-
ku z epidemią koronawirusa. O specjalnych procedurach obowiązujących 
w trakcie egzaminów opowiada dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, przewod-
nicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB

Nie mieliśmy ani jednego przypadku zachorowania na koronawirusa w związku 
z egzaminem – mówi dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, przewodnicząca Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej KUP OIIB

Dwie i „pół” sesji
2657-4543ISSN:
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 – Prawie dwa lata temu koronawirus 
całkowicie zmienił naszą rzeczywistość. 
Epidemia odcisnęła swoje piętno także na 
sposobie przeprowadzania egzaminów na 
uprawnienia budowlane.

 – Kiedy pod koniec lutego oraz na po-
czątku marca 2020 r. Kujawsko-Pomorska 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna odbywała 
posiedzenia, podczas których dokonywała 
kwalifikacji złożonych wniosków o nadanie 
uprawnień budowlanych, nikt nie spodzie-
wał się komplikacji w czasie egzaminów. 
W pierwszych dniach marca dowiedzieliśmy 
się o pierwszym przypadku zakażenia koro-
nawirusem w Polsce. Niedługo potem oka-
zało się, że egzamin w ramach 35. sesji (wio-
sennej), zaplanowany na 22 maja 2020 r., 
został niestety odwołany. Miało to oczywi-
ście związek z wprowadzeniem na obszarze 
całego kraju od 20 marca 2020 r. stanu epi-
demii wywołanego dynamicznym wzrostem 
zakażeń wirusem SARS-CoV-2. 
Nowy termin egzaminu 35. sesji wiosen-

nej został ustalony na 4 września 2020 r. 

Z uwagi na ustawowy wymóg przeprowa-
dzenia w ciągu roku co najmniej dwóch sesji 
oraz konieczność zachowania 3-miesięcz-
nego terminu, po upływie którego osoba, 
która uzyskała negatywny wynik egzaminu, 
będzie mogła do niego przystąpić ponow-
nie, dokonano również korekty terminu 
egzaminu 36. sesji (jesiennej). Planowany 
początkowo termin 20 listopada 2020 r. 
został zmieniony na 4 grudnia 2020 r. 

 – Egzaminy znów można było organi-
zować, ale na nowych zasadach. 

 – Egzamin pisemny w całej Polsce odby-
wa się obecnie w dwóch turach. Jest to zwią-
zane z koniecznością zachowania należytego 
dystansu pomiędzy uczestnikami egzaminu. 
O godz. 9.00 rozpoczyna się egzamin dla - 
najbardziej licznej - specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej, a o godz. 14.00 dla pozosta-
łych specjalności. Egzaminy są organizowane 
w dużych obiektach, gdzie możliwe jest za-
chowanie niezbędnych odstępów między 
uczestnikami egzaminu. W 2020 r. odbywa-
ły się one w aulach Politechniki Bydgoskiej 

dokończenie na str. 2.  
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 dokończenie ze str. 1.
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (dawniej 
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy 
w Bydgoszczy), a w 2021 r. – w Bydgoskim 
Centrum Targowo-Wystawienniczym. 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa opraco-
wała specjalną procedurę zapewnienia 
bezpieczeństwa podczas egzaminów na 
uprawnienia budowlane, organizowa-
nych przez okręgowe komisje kwalifi-
kacyjne okręgowych izb inżynierów bu-
downictwa w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogło-
szonego z powodu COVID-19. Te proce-
dury zarówno podczas części pisemnej, 
jak i ustnej egzaminu były przestrze-
gane. W myśl tych postanowień osoba 
dopuszczona do egzaminu na upraw-
nienia budowlane przed wejściem na 
salę składała specjalne oświadczenie po-
twierdzone własnoręcznym podpisem. 
Wprowadzono obowiązek zakrywania 
ust i nosa przez wszystkie osoby wcho-
dzące na salę, w której przeprowadzany 
jest egzamin oraz w innych miejscach 
odpowiednio wydzielonych, związanych 
z przeprowadzaniem egzaminu. Osoby 
uczestniczące w egzaminie na upraw-
nienia budowlane zobowiązane były do 
dezynfekcji rąk przed wejściem na salę, 
w której odbywa się egzamin. Podczas 
udzielania odpowiedzi na egzaminie 
ustnym przewodniczący i członkowie 
zespołu egzaminacyjnego byli oddzieleni 
od osoby egzaminowanej przezroczystą 
przesłoną. W przypadku wystąpienia 
zagrożenia związanego bezpośrednio 
z COVID-19 lub stwierdzenia przeszkód 
uniemożliwiających zachowanie reżimu 
sanitarnego lub zasad bezpieczeństwa, 
o których mowa powyżej, przewodni-
czący okręgowej komisji kwalifikacyjnej 
może podjąć decyzję o odwołaniu egza-
minu, a zespół egzaminacyjny – o zawie-
szeniu lub przerwaniu egzaminu. 
Do pierwszego „epidemicznego” eg-

zaminu pisemnego we wrześniu 2020 r. 
przystąpiło łącznie 128 osób. Do egzami-
nu pisemnego nie przystąpiło z różnych 
powodów ponad 50 osób zakwalifiko-
wanych (około 28%). Duża liczba z tych 
osób jako powód podawała występujące 
zagrożenie związane ze stanem epidemii. 
W 35. sesji ogólna zdawalność egzaminów 
to 69,63% (76,56% - egzamin pisemny 
i 63,38% egzamin ustny). Zrezygnowano 
w tej sesji z uroczystego wręczenia decyzji 
o nadaniu uprawnień budowlanych i zo-
stały one przesłane pocztą.

 – Pomimo wdrożonych procedur 
bezpieczeństwa kolejny egzamin znów 
został odwołany.

 – W związku z pogarszającą się sytuacją 
pandemiczną w kraju oraz wprowadzany-
mi dodatkowymi obostrzeniami w zakresie 
zgromadzeń Krajowa Komisja Kwalifika-
cyjna PIIB podjęła w dniu 29 pażdziernika 
2020 r. uchwałę w sprawie odwołania je-
siennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane, która miała rozpocząć się egza-
minem pisemnym w dniu 4 grudnia 2020 r. 
Powodem tego był brak ujęcia naszego 
samorządu zawodowego w przepisach roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 23 paź-
dziernika 2020 r., zmieniającego rozporzą-
dzenie w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związ-
ku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1871), który w § 28 dokonał 
wyłączenia spod ograniczeń pewnych za-
wodów, umożliwiając im przeprowadzenie 
egzaminów. Prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Kledyński zwrócił się do Anny Korneckiej – 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Roz-
woju, Pracy i Technologii - z prośbą o podję-
cie pilnych prac legislacyjnych, mających na 
celu rozszerzenie katalogu wyłączeń, o któ-
rych mowa w wyżej wymienionym rozpo-
rządzeniu, co umożliwiłoby przeprowadze-
nie egzaminu na uprawnienia budowlane, 
uprawniające do wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa. Jeszcze przed świę-
tami Bożego Narodzenia dowiedzieliśmy 
się, że przepisami nowego rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 
w sprawie ustanowienia określonych ogra-
niczeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2316) zakazu zgromadzeń nie stosuje 
się w przypadku egzaminów przeprowa-
dzanych przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego architektów i inżynierów bu-
downictwa w toku postępowania kwalifika-
cyjnego dla osób ubiegających się o nadanie 
uprawnień budowlanych. W związku z tym 
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła 
dodatkowy termin egzaminu na uprawnie-
nia budowlane w jak najszybszym możli-
wym czasie, tj. na dzień 26 lutego 2021 r., 
dla osób, które zostały zakwalifikowane do 
egzaminu na uprawnienia budowlane, ma-
jącego rozpocząć się 4 grudnia 2020 r. (36. 
sesja egzaminacyjna). 
Jednocześnie, w związku z konieczno-

ścią zapewnienia odstępu czasowego 
między sesjami w wymiarze 3 miesięcy, 
nastąpiło przesunięcie wcześniej plano-
wanego na dzień 21 maja 2021 r. egza-
minu pisemnego w 37. sesji wiosennej - 
na dzień 28 maja 2021 r., czyli zaledwie 
o tydzień.

 – Jak przebiegał ten dodatkowy, 
„zaległy” egzamin w lutym 2021 r.?

 – 36. sesja egzaminacyjna, rozpoczy-
nająca się egzaminem pisemnym w dniu 
26 lutego 2021 r., była przeprowadzona 
przy zachowaniu specjalnych wymogów 
sanitarnych zawartych w wytycznych opra-
cowanych i przekazanych przez Krajową 
Komisję Kwalifikacyjną PIIB. Dodatkowo zo-
stały przekazane podobne wytyczne opra-
cowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii dotyczące przeprowadzania 
egzaminów na uprawnienia budowlane, 
organizowanych przez okręgowe komisje 
kwalifikacyjne okręgowych izb architektów 
oraz inżynierów budownictwa w okresie 
epidemii spowodowanej zakażeniami wi-
rusem SARS-CoV-2. Wytyczne te zostały 
ostatecznie uzgodnione i zaakceptowane 2 
lutego 2021 r. przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Część pisemna egzaminu na 
uprawnienia budowlane w dniu 26 lutego 
2021 r. odbyła się jak zwykle we wszystkich 
okręgowych izbach w tym samym czasie, 
na podstawie tych samych zestawów py-
tań. Pozostawiono podział na specjalności 
- i tak o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin 
na uprawnienia w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej (we wszystkich rodzajach 
i zakresach), a o godz. 14.00 dla pozosta-
łych specjalności (we wszystkich rodzajach 
i zakresach). W KUP OIIB egzamin pisemny 
został przeprowadzony w Bydgoskim Cen-
trum Targowo-Wystawienniczym przy ul. 
Gdańskiej w Bydgoszczy. Jak wspomniałam, 
obiekt ten umożliwił zachowanie należyte-
go dystansu pomiędzy uczestnikami egza-
minu. Do egzaminu pisemnego przystąpiło 
111 osób (czyli o 17 osób mniej niż w sesji 
poprzedniej). Należy podkreślić dobre przy-
gotowanie kandydatów do części testowej 
egzaminu, gdyż łącznie zdawalność tej 
części wynosiła 82,88%, a w specjalności 
instalacyjnej – sanitarnej było to aż 90%. 
Podczas egzaminu ustnego, który trwał od 
2 do 11 marca 2021 r., najsłabiej wypadli 
kandydaci do uprawnień w specjalności in-
żynieryjnej drogowej, gdzie zdało zaledwie 
42,86%. Natomiast średnio egzamin ustny 
zdało 64,58%. Należy dodać, że w skali 
kraju w tej sesji najsłabiej egzamin ustny 
zdawali kandydaci z Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa, gdzie 
zdawalność egzaminu ustnego wyniosła 
zaledwie 50,5%. Najlepiej z kolei egzamin 
ustny zdawali kandydaci z Lubelskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa – tam 
pozytywny wynik uzyskało aż 92,8% zda-
jących. Również po tym egzaminie nie było 
uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych i zostały one prze-
słane pocztą.

 – Kolejne sesje egzaminacyjne 
w 2021 r. przebiegły już według usta-
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lonych procedur i bez większych trud-
ności. Proszę opowiedzieć, jak to wy-
glądało.

 – Kolejna 37. sesja egzaminacyna (wio-
senna) odbyła się już zgodnie z planem 
w dniu 28 maja 2021 r. w tym samym 
obiekcie, co poprzednia, czyli Bydgoskim 
Centrum Targowo-Wystawienniczym przy 
ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Nadal po-
zostawiono dwie tury egzaminu o godz. 
9.00 i godz. 14.00. Nadal zachowywano 
specjalne wymogi sanitarne zawarte w wy-
tycznych opracowanych i przekazanych 
przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB 
oraz wytyczne dotyczące przeprowadzania 
egzaminów na uprawnienia budowlane, 
organizowanych przez okręgowe komisje 
kwalifikacyjne okręgowych izb architektów 
oraz inżynierów budownictwa w okre-
sie epidemii spowodowanej zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2, opracowane przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, 
które zostały uzgodnione i zaakceptowane 
2 lutego 2021 r. przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego. 
Egzaminy testowe były sprawdzane 

nie tak jak w ubiegłych latach w tym 
samym dniu, tylko dopiero 31 maja 
2021 r. z uwagi na wymóg zachowania 
24 godzin od momentu zakończenia eg-
zaminu do rozpoczęcia sprawdzania, co 
miało związek z wymogami sanitarnymi. 
Egzaminy ustne odbywały się od 1 do 
12 czerwca 2021 r. Tym razem do egza-
minu pisemnego przystąpiły 123 osoby 
(o 12 osób więcej niż poprzednio). Pod-
czas tej sesji do egzaminu pisemnego nie 
przystąpiło z różnych powodów 39 za-
kwalifikowanych osób. Wśród przyczyn 
nieobecności były często wymieniane 
zachorowania na COVID-19 lub złe samo-
poczucie, mogące sugerować rozwijającą 
się infekcję. Kandydaci byli zobowiązani 
do informowania o wszelkich objawach, 
które mogłyby wskazywać na zakażenie 
koronawirusem. 
Wśród specjalności o najwyższej zda-

walności egzaminu pisemnego pojawiła 
się tym razem specjalność instalacyj-
na – elektryczna, gdzie egzamin zdało 
91,67%. Natomiast najsłabiej egzamin 
pisemny zdawali kandydaci do upraw-
nień w specjalności inżynieryjnej mo-
stowej – było to zaladwie 60%. Średni 
wynik egzaminu pisemnego w 37. sesji 
to 78,86%, natomiast średni wynik eg-
zaminu ustnego to 70,75%. Należy pod-
kreślić, że podczas tej sesji różnica w zda-
walności egzaminu pisemnego i ustnego 
była niewielka, zaledwie około 8%, gdy 
w innych sesjach sięgała ona nawet do 
około 20%. 

Trzecia sesja egzaminacyjna w 2021 r. 
rozpoczęła się w piątek 19 listopada. 
Przeprowadzenie egzaminu w 38. se-
sji egzaminacyjnej (sesja jesienna) było 
nadal możliwe dzięki wciąż obowiązu-
jącemu rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2020 r., gdzie określo-
no, że zakazu zgromadzeń nie stosuje się 
„w przypadku egzaminów przeprowa-
dzanych przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego architektów i inżynierów 
budownictwa w toku postępowania 
kwalifikacyjnego dla osób ubiegających 
się o nadanie uprawnień budowlanych, 
o których mowa w przepisach ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane”. Obowiązywały nadal wszystkie 
zasady związane z reżimem sanitarnym. 
Zachowywano wszystke procedury po-
dobnie jak podczas trzech poprzednich 
sesji przeprowadzanych w czasie trwania 
epidemii. Egzamin pisemny znów odbył 
się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wy-
stawienniczym przy ul. Gdańskiej w Byd-
goszczy, które okazało się bardzo do-
brym miejscem do organizowania tego 
typu wydarzeń.
Testy były sprawdzane po upływie 

weekendu - w poniedziałek 22 listopada 
2021 r., z uwagi na wymóg zachowania 
24 godzin od momentu zakończenia 
egzaminu do rozpoczęcia sprawdzania. 
Egzaminy ustne były przeprowadzane 
w kolejnych dniach, tj. od 23 do 30 li-
stopada, przy zachowaniu dotychczaso-
wych zasad sanitarnych. 
Tym razem do egzaminu pisemnego 

przystąpiło mniej kandydatów niż w po-
przednich sesjach, bo tylko 107 osób. 
W tej sesji aż 43 osoby zakwalifikowane 
zrezygnowały z przystąpienia do egza-
minu pisemnego. Procentowo było to 
najwięcej osób, które nie przystąpiły do 
egzaminu spośród wszystkich okręgo-
wych komisji kwalifikacyjnych w Polsce 
(prawie 29%). Nadal wśród przyczyn 
były wymieniane często zachorowania 
na COVID-19 lub objawy zakażenia ko-
ronawirusem.
Wśród specjalności z najwyższą zdawal-

nością egzaminu pisemnego (testowego) 
można wymienić w tej sesji (podobnie jak 
w poprzedniej) specjalność inżynieryj-
ną – elektryczną – 91,67%. Średni wynik 
egzaminu pisemnego w Kujawsko-Po-
morskiej OKK dla wszystkich specjalności 
wyniósł 78,5% i niewiele różnił się od 
średniej krajowej wynoszącej 81,61%. 
Egzamin w 38. sesji najsłabiej zdawały 
w naszej komisji osoby ubiegające się 
o uprawnienia budowlane w specjalno-
ści inżynieryjnej – sanitarnej. Podczas 

egzaminu pisemnego zdało tę część co 
prawda 64,71%, ale egzamin ustny zdało 
zaledwie 35% kandydatów. Spowodo-
wało to, że średni wynik zdawalności eg-
zaminu ustnego w Kujawsko-Pomorskiej 
OKK podczas 38. sesji egzaminacyjnej 
wyniósł zaledwie 65,60% i jest to naj-
słabszy wynik w kraju w tej sesji (średni 
wynik egzaminu ustnego w kraju w tej 
sesji to 78,64%). Przyczynił się do tego 
także zapewne dość niski wynik egzami-
nu ustnego w specjalności inżynieryjnej 
drogowej, wynoszący 52,38%. Po tym 
egzaminie nadal nie było możliwości zor-
ganizowania uroczystego wręczenia de-
cyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
i zostały one przesłane pocztą.

 – Do tej pory zostały przeprowa-
dzone cztery sesje egzaminacyjne 
w reżimie sanitarnym związanym ze 
stanem epidemii. Jak podsumowałaby 
Pani doświadczenia z tym związane?

 – Podczas trwania egzaminów szczegó-
łowo przestrzegane są wszystkie zalecenia 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
z dnia 2 lutego 2021 r. Podczas trwania 
egzaminów pisemnych i ustnych nie mia-
ły miejsca żadne incydenty utrudniające 
ich przebieg w reżimie sanitarnym. Wszy-
scy kandydaci i egzaminujący stosują się 
do obowiązujących zaleceń, co ułatwia 
zachowanie wymaganych procedur i po-
zwala na sprawne przeprowadzanie eg-
zaminów. Należą się wszystkim zdającym 
i egzaminującym podziękowania za sza-
nowanie zdrowia swojego i innych oraz 
za wysokie poczucie świadomości w tym 
zakresie. Często zdarzało się, że dzwoniły 
osoby mające zdawać egzamin z zapyta-
niem, jak zachować się podczas egzaminu 
w związku z obostrzeniami sanitarnymi. 
Otrzymywaliśmy także informacje od osób 
mających zdawać egzamin, że w związku 
z pojawiającymi się objawami, które mogą 
wskazywać na infekcję, nie wezmą udziału 
w egzaminie. Podczas tych czterech sesji, 
ani po ich zakończeniu, nie mieliśmy zgło-
szeń zarówno ze strony osób zdających, jak 
egzaminujących dotyczących zachorowań 
na COVID-19 związanych bezpośrednio 
z udziałem w egzaminie na uprawnienia 
budowlane. 
Od 17 stycznia 2022 r. rozpoczynamy 

przyjmowanie wniosków na 39. sesję eg-
zaminacyjną, która zaplanowana jest na 
27 maja 2022 r. Miejmy nadzieję, że prze-
biegnie ona bez problemów, a stan epide-
mii będzie z biegiem czasu ustępował.      

Rozmawiał Piotr Gajdowski



Spotkanie odbyło się z inicjatywy 
członka Krajowej Komisji ds. Współ-
pracy z Samorządami Zawodów Zaufa-
nia Publicznego Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa mgr. inż. Andrzeja 
Myśliwca oraz przewodniczącej Okrę-
gowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renaty 
Staszak. Do udziału w kujawsko-po-
morskim porozumieniu samorządów 
zaufania publicznego zostali zaprosze-
ni m.in. przedstawiciele adwokatów, 
aptekarzy, architektów, doradców po-
datkowych, lekarzy, pielęgniarek i po-
łożnych, lekarzy weterynarii oraz rad-
ców prawnych. W zamyśle inicjatorów 
porozumienie będzie stanowić „prze-
strzeń wymiany poglądów i doświad-
czeń zapewniającą współdziałanie sa-
morządów zawodowych w sprawach 
istotnych dla społeczeństwa i samo-
rządów na szczeblu regionalnym”. 
Przypomnijmy, że w czerwcu 2021 r. 

podpisano Deklarację Powołania 
Ogólnopolskiego Porozumienia Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicz-

nego. Wśród sygnatariuszy był prezes 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. 
Dokument powołujący Porozumie-
nie oficjalnie podpisano 27 września 
2021 r. Krajowa Rada PIIB podczas 
posiedzenia w dn. 1 września 2021 r. 
przyjęła uchwałę w sprawie przystą-
pienia PIIB do Ogólnopolskiego Po-
rozumienia Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. Już wcześniej 
podobne porozumienia na szczeblu 
regionalnym podpisało 8 innych izb 
okręgowych inżynierów budownictwa.
Pierwsze spotkanie w sprawie propo-

zycji powołania porozumienia samo-
rządów zaufania publicznego w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim 
otworzyła przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Sta-
szak, która przedstawiła cele zawarte 
w ogólnopolskim porozumieniu, a tak-
że ideę powstania podobnego poro-
zumienia w województwie kujawsko-
-pomorskim. W imieniu KUP OIIB głos 

zabrali także mgr inż. Andrzej Myśli-
wiec, który zaakcentował konieczność 
współdziałania samorządów zawodów 
zaufania publicznego w celu skutecz-
nego oddziaływania na ustawodaw-
cę, a także zastępca przewodniczące-
go Okręgowej Rady prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki, który przedstawił 
strukturę i działalność samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. 
W czasie dyskusji nad powołaniem 

kujawsko-pomorskiego porozumienia 
samorządów zawodów zaufania pu-
blicznego powtarzały się opinie, że 
obecny klimat polityczny nie sprzyja 
samorządności zawodowej. Dlatego 
należy postawić na działalność edu-
kacyjną, która pokaże przeciętnym 
obywatelom, na czym polega wartość 
społeczna istnienia samorządów zawo-
dowych. Ważnym aspektem działal-
ności samorządów zawodowych jest 
nadzór nad przestrzeganiem zasad 
etycznych oraz należytym wykony-
waniem zawodu przez ich członków 
– tylko osoby rzetelnie wykonujące 
swój zawód mogą umacniać społecz-
ne przekonanie o potrzebie istnienia 
samorządów zawodowych. Ponadto 
trzeba uzgodnić wspólne cele o cha-
rakterze regionalnym, by skutecznie 
występować w ważnych sprawach 
publicznych na terenie naszego woje-
wództwa. Wszyscy obecni zgodzili się, 
że współpraca samorządów zawodów 
zaufania publicznego powinna zostać 
zacieśniona oraz rozszerzona o kolejne 
samorządy. 
Następne spotkanie zostanie zorgani-

zowane na przełomie lutego i marca 
2022 r. Do tego czasu zostanie wypra-
cowana formuła przyszłego współ-
działania.  (PG) 
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naszenasze

Przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego, w tym lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy 
weterynarii, radców prawnych i doradców podatkowych, spotkali się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa, by omówić plany współpracy w ramach porozumienia samorządów 
zaufania publicznego w regionie kujawsko-pomorskim. Celem porozumienia będzie m.in. uzgadnianie wspól-
nego stanowiska w ważnych społecznie sprawach na szczeblu regionalnym. 

Rozpoczęły się prace nad powołaniem porozumienia samorządów zaufania publicznego w regionie kujawsko-
-pomorskim 

Porozumienie dla wspólnego dobra

Fot. Archiwum KUP OIIB

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządów zawodo-
wych lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy weterynarii, radców prawnych i 
doradców podatkowych.


