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U progu piątej kadencji
Ubiegły rok był ostatnim dla władz KUP OIIB w kadencji obejmującej lata
2014-2018. 14 kwietnia odbędzie się XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB, na którym zostaną wybrane nowe władze oraz wytyczone
nowe kierunki działania Okręgowej Rady.

Fot. Tadeusz Kozłowski

Z żalem zawiadamiamy,że
27 marca 2018 r. zmarł
w wieku 78 lat nasz drogi

Kolega inż. Marian Lipkowski,
członek założyciel
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
oraz Skarbnik Okręgowej Rady
KUP OIIB w latach 2002-2018.
Wyrazy głębokiego współczucia
składamy Rodzinie
oraz Bliskim Zmarłego.

WŁADZE KONTAKTY
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. Ogrodowa 12,
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600
86-300 Grudziądz, ul. J. Piłsudskiego 20,

Posiedzenie prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
W okresie między Zjazdami Okręgowa
Rada KUP OIIB wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze działania
Izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz
Okręgowego Zjazdu. W 2017 r. Okręgowa
Rada działała zgodnie z kierunkami wytyczonymi przez XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP
OIIB. Przyjęte wtedy do realizacji zadania
w zakresie działalności merytorycznej i organizacyjnej w pełni wykonano. W 2017 r.
odbyło się pięć posiedzeń Okręgowej Rady.
Rada podjęła 27 uchwał (nie licząc uchwał
w sprawach indywidualnych i transgranicznych). Sekretarzem Okręgowej Rady był mgr
inż. Kazimierz Chojnacki.
Okręgowa Rada działa w oparciu o wypracowane w Zespołach Problemowych
rozwiązania i sprecyzowane stanowiska. Powołanych zostało siedem Zespołów Problemowych jako organy pomocnicze i opiniodawczo-doradcze.
Zespół problemowy ds. ekonomicznych
pod przewodnictwem mgr. inż. Andrzeja
Myśliwca spotkał się w 2017 r. dwukrotnie.

Fot. Archiwum KUP OIIB

Na posiedzeniach m.in. zaopiniowano pozytywnie wykonanie budżetu za 2016 r. oraz
projekt i korektę budżetu na 2017 r., a także
projekt preliminarza budżetu na 2018 r.
Zespół problemowy ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego pod przewodnictwem mgr. inż. Pawła Piotrowiaka spotkał
się w 2017 r. cztery razy. Wśród spraw poruszanych na zebraniach były m.in.: 1. Opracowanie i uzgodnienie tematyki, terminów
i kosztów szkoleń z terenowymi oddziałami
NOT i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi; 2. Analiza indywidualnych zgłoszeń
tematów szkoleń od członków KUP OIIB;
3. Opracowanie rocznego harmonogramu
szkoleń; 4. Analiza uczestnictwa członków
Izby w szkoleniach i rozpatrzenie różnych
wariantów i propozycji rozszerzenia i uatrakcyjnienia zakresu i tematyki szkoleń w celu
zwiększenia frekwencji (docelowo wszyscy
członkowie Izby zobowiązani powinni być
do podnoszenia kwalifikacji).
Zespół problemowy ds. prawno-regulaminowych pod przewodnictwem Wojciecha Bromirskiego. Podstawowym zadaniem
dokończenie na str. 2.
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dokończenie ze str. 1.

zespołu jest opiniowanie projektów aktów
prawnych. W minionym roku w ramach
konsultacji publicznych zespół zapoznał się
z 33 projektami nowelizacji aktów prawnych. Większość z przekazanych projektów obejmowała drobne zmiany i korekty
obowiązujących przepisów. We wrześniu
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
skierowało do konsultacji projekt ustawy
o architektach, inżynierach budownictwa
oraz urbanistach. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie projektu ustawy dla działalności samorządu i wykonywania zawodu,
na wniosek przewodniczącego Okręgowej
Rady KUP OIIB poszerzono zespół opiniotwórczy o członków Okręgowej Rady.
Zgłoszone przez okręgowe izby uwagi PIIB
przekazała do resortu (treść wniesionych
uwag opublikowano w nr. 11/2017 „Inżyniera Budownictwa”). W listopadzie na
stronie internetowej MIiB zamieszczono
projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W ramach konsultacji przepisów
poprzedzających wprowadzenie Kodeksu
i przepisów wykonawczych zaopiniowano
projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego.
Przewodniczący zespołu wziął udział
w posiedzeniach Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej, które odbyły się w maju
i grudniu 2017 r. Tematyka zebrań obejmowała m.in. omówienie wyników rocznej działalności Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej w zakresie wydanych
uwag i opinii do przedstawionych komisji
projektów aktów prawnych (w 2017 r.
przedłożono 33 projekty aktów prawnych
- w stosunku do 8 projektów PIIB wydała
opinie) oraz omówienie projektu Kodeksu
Budowlanego w treści przedstawionej 23
listopada 2017 r.
Zespół problemowy ds. samopomocy koleżeńskiej, ochrony interesów
zawodowych członków Izby i opinii indywidualnych pod przewodnictwem
mgr. inż. Włodzimierza Miklasa. Zespół
działa dwutorowo. Działalność samopomocowa to przede wszystkim udzielanie, wyłącznie na wniosek członka Izby, zapomogi
finansowej, nie częściej niż raz na cztery lata
i z zachowaniem warunków określonych
w regulaminie. W 2017 r. do Izby wpłynęło
pięć wniosków, z których dwa pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, że jeden z nich został złożony przed upływem
czterech lat od daty złożenia poprzednie-

go wniosku zaopiniowanego pozytywnie,
drugi zaś wygasł z powodu śmierci wnioskodawcy. Pozostałe trzy wnioski zostały
rozpatrzone i załatwione pozytywnie. Ponadto zespół zajmuje się przekazywaniem
do sądu informacji i opinii o kandydatach
na biegłych sądowych. W 2017 r. prezes
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy prosił
o nadesłanie informacji o sześciu członkach
KUP OIIB. Informacje zostały przekazane.
Zespół problemowy ds. współpracy z uczelniami pod przewodnictwem
inż. Mariana Lipkowskiego. Wszystkie
posiedzenia zespołu dotyczyły konkursu na
najlepsze prace dyplomowe, organizowanego we współpracy z uczelniami wyższymi z regionu. Ustalono recenzentów i skład
kapituły. Na konkurs wpłynęło 15 prac
inżynierskich i 7 prac magisterskich z: UTP
w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki
w Bydgoszczy, Bydgoskiej Szkoły Wyższej,
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Nagrody, dyplomy i wyróżnienia wręczono
podczas obchodów Dnia Budowlanych we
wrześniu 2017 r.
Rada Programowa informatora „Aktualności”
pod
przewodnictwem
mgr. inż. Włodzimierza Miklasa analizuje
i ocenia zgodność publikacji z ustaloną tematyką wiodącą, czyli zagadnieniami związanymi głównie z działalnością KUP OIIB.
Posiedzenia Rady Programowej odbyły się
w 2017 r. dwukrotnie.
Zespół problemowy ds. współpracy
z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi pod przewodnictwem prof. dr. hab.
inż. Adama Podhoreckiego. Członkowie
zespołu lub wytypowani członkowie innych
organów KUP OIIB biorą udział w konferencjach, szkoleniach, posiedzeniach itp. organizowanych przez inne podmioty. Warto
wspomnieć o udziale w ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w marcu przez PIIB
z okazji XV–lecia istnienia samorządu zawodowego pt. „Etyka i odpowiedzialność
zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”. W grudniu prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki brał
udział w spotkaniu przedstawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz architektów z przedstawicielami
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
gdzie omawiano zagadnienia dotyczące
prowadzonych obecnie przez MIiB procesów legislacyjnych.

Działalność finansowa Okręgowej
Rady

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Budżet na 2017 rok został zatwierdzony
przez XVI Zjazd Sprawozdawczy 22 kwietnia 2017 r. i był większy niż standardowo
z uwagi na prace związane z rozbudową
siedziby Izby o klatkę schodową z szybem
windowym (z dźwigiem osobowym), co
umożliwia dostęp osób niepełnosprawnych do Izby, oraz udzieloną pożyczką dla
PIIB z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu i adaptacji budynku
położonego w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1 - na okres nie dłuższy niż 10 lat. Rok
2017 zakończono nieznaczną nadwyżką,
która w całości zostanie przeniesiona do
wpływów budżetu na rok 2018. Skarbnikiem KUP OIIB w kadencji 2014-2018 był
inż. Marian Lipkowski.

W kadencji 2014-2018 Rzecznikiem Koordynatorem był inż. Krzysztof Dudek.
W 2017 r. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ogółem rozpatrywał
39 spraw, z czego 14 spraw z roku poprzedniego, a 25 nowych spraw, które wpłynęły
w roku sprawozdawczym. OROZ wydał 11
decyzji o umorzeniu postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz 6
postanowień, w tym: jedno o odmowie
wszczęcia postępowania, dwa o umorzeniu
postępowania z powodu przedawnienia,
dwa o podjęciu z urzędu zawieszonego
postępowania i jedno o zawieszeniu postępowania. Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej złożył 13 wniosków o ukaranie
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
Wszystkie dotyczyły ukarania w sprawach
odpowiedzialności zawodowej.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
W 2017 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem mgr. inż. Jacka
Kołodzieja zorganizowała dwie sesje egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w terminach wyznaczonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną: 19 maja (sesja wiosenna)
i 17 listopada (sesja jesienna). Każda sesja
egzaminacyjna składała się z dwóch etapów:
I etap obejmował postępowanie kwalifikacyjne, w którym analizowano złożone
wnioski o nadanie uprawnień pod kątem
spełnienia wymogów formalnych, zgodności udokumentowanej praktyki i wykształcenia z wnioskowanym rodzajem
uprawnień, poprawności ich udokumentowania, oceny uprawnień osób kierujących
praktyką zawodową i załączenia wszystkich
wymaganych dokumentów.
II etap obejmował postępowanie egzaminacyjne: pisemny egzamin testowy i egzamin ustny.
Dopuszczono do pisemnego egzaminu testowego w sesji wiosennej 98,11%, a w sesji jesiennej 98,68% kandydatów. Osoby,
które zdały test pisemny, zostały następnie
dopuszczone do egzaminu ustnego - w sesji wiosennej to 75,61%, a w sesji jesiennej
85,21%. Natomiast po egzaminie ustnym
liczba osób, które zdały egzamin, wyniosła
w sesji wiosennej 64,23%, a w sesji jesiennej 71,82%. Liczba osób, które zdały egzamin i otrzymały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych, wyniosła łącznie 218.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
W kadencji 2014-2018 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny działał pod przewodnictwem mgr.
inż. Błażeja Janiszewskiego. OSD rozpatruje
sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie - Prawo budowlane oraz sprawy dyscyplinarne członków
okręgowej izby wniesione przez okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub
okręgową radę izby. W 2017 r. OSD prowadził postępowania w sprawach:
–– odpowiedzialności zawodowej na
podstawie 5 wniosków z 2016 r. i 13 wniosków z 2017 r.;
–– odpowiedzialności dyscyplinarnej na
podstawie: 1 wniosku w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej z 2015 r.;
–– zatarcia kary na podstawie 2 wniosków złożonych przez obwinionych.
OSD rozstrzygnął sprawy przez orzeczenie i wydanie:
–– w sprawie odpowiedzialności zawodowej: 12 decyzji – orzekając karę upomnienia, 5 decyzji o umorzeniu postępowania, 1 postanowienia o zwrocie wniosku
do OROZ celem uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, 1 postanowienia
o przedłużenie terminu zwrotu do OSD
wniosku o ukaranie;
–– w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej: 1 postanowienia o umorzenie
postępowania.

Okręgowa Komisja Rewizyjna
W kadencji 2014-2018 pracami Okręgowej Komisji Rewizyjnej kierował mgr inż.
Bruno Bronkau. W 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń. OKR na swych posiedzeniach analizuje na bieżąco przedstawiane jej przez
skarbnika KUP OIIB sprawozdania z okresowej realizacji budżetu, a także zapoznaje
się z tematyką obrad Okręgowej Rady i jej
Prezydium. W 2017 r. OKR zrealizowała 6
kontroli. Kontrole przeprowadzone zostały przez trzyosobowe zespoły kontrolne,
kierowane przez przewodniczącego lub
zastępcę przewodniczącego OKR. Tematy
kontroli: kontrola realizacji budżetu oraz
prowadzenia gospodarki finansowej KUP
OIIB, kontrola sprawozdania finansowego
KUP OIIB za rok 2016, kontrola działalności
OROZ, kontrola działalności OKK, kontrola działalności OSD, kontrola działalności
Okręgowej Rady KUP OIIB. W obszarach
kontrolowanych zagadnień nie stwierdzono zasadniczych uchybień. Uwagi oraz
wnioski i zalecenia pokontrolne, przekazano Okręgowej Radzie. Na posiedzeniu
27 lutego 2018 r. OKR podjęła uchwałę
w sprawie wniosku do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego KUP OIIB o absolutorium dla Rady Okręgowej za okres od
1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Działalność Biura
Biuro KUP OIIB pod dyrekcją mgr inż.
Renaty Staszak zapewnia organom pełną
obsługę administracyjną, organizacyjną,
kancelaryjną i księgową wynikającą z ich
regulaminów oraz prowadzi obsługę członków oraz osób ubiegających się o nadanie
uprawnień budowlanych.
Poszczególni pracownicy Biura w ramach
swoich zakresów obowiązków prowadzą
na bieżąco obsługę poszczególnych organów Izby oraz obsługę organizowanych
szkoleń. Ponadto załatwiają sprawy członków Izby oraz kandydatów na członków.
Szacuje się, że dziennie średnio przyjmowanych jest ok. 30 interesantów, odbieranych
ponad 50 telefonów i kilkadziesiąt e-maili
w sprawach prowadzonych przez Izbę.
Ilość ta jest jeszcze większa w terminach
opłacania składek członkowskich w czerwcu i grudniu, w okresach przyjmowania
wniosków na uprawnienia budowlane i w
sesjach egzaminacyjnych na uprawnienia

budowlane oraz w trakcie trwania szkoleń
dla członków Izby lub konieczności indywidualnego zgłaszania się na szkolenia,
wycieczki techniczne oraz obchody „Dni
Budowlanych” w poszczególnych miastach
regionu. O zaangażowaniu Biura niech
poświadczą przykładowe liczby. W 2017 r.
wydano 4077 zaświadczeń o przynależności do Izby członkom, którzy opłacili składki
w formie jednej raty i 2527 zaświadczeń
o przynależności do Izby osobom opłacającym składki w dwóch ratach na KUP OIIB,
razem 6604. Przygotowano 218 decyzji
o nadaniu uprawnień budowlanych oraz
154 decyzje o odmowie nadania uprawnień
budowlanych. Od stycznia 2017 r. w ramach działania Biura i dla ułatwienia kontaktu z członkami Izby działały tzw. punkty
konsultacyjne: w Brodnicy, Grudziądzu,
Inowrocławiu, Toruniu oraz Włocławku.
Odpowiedni członkowie Prezydium Okręgowej Rady pełnili w siedzibach „punktów
konsultacyjnych” dyżury.

Doskonalenie zawodowe
Doskonalenie zawodowe realizowano
w zakresie tematyki zaproponowanej przez
członków Izby i zespół ds. ustawicznego
doskonalenia zawodowego. Biuro prowadzi na bieżąco rejestr uczestników różnych
form doskonalenia członków Izby.
W 2017 r. 435 członków Izby wzięło udział
w 10 szkoleniach (14 jednostkach szkoleniowych) dla poszczególnych branż. Ponadto
81 członków KUP OIIB wzięło udział w innych formach szkoleniowych. Kontynuujemy także dofinansowanie przez tzw. bon
szkoleniowy szkolenia zewnętrzne członków KUP OIIB.
Zainteresowanie członków Izby ciągłym
procesem doskonalenia zawodowego wciąż
jest niewielkie. Jedną z najważniejszych
przyczyn tego stanu rzeczy jest brak stabilizacji przepisów dotyczących budownictwa.
Od dawna zapowiada się uchwalenie ustaw
regulujących funkcjonowanie administracji
budowlanej oraz zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty, a także
ustawy związanej z uproszczeniem procesu
inwestycyjno-budowlanego. Nadanie ostatecznej wersji tym ustawom pozwoli na planowe wprowadzenie tematyki tych szkoleń
do działalności KUP OIIB. Inna przyczyna
niskiej frekwencji to sama treść szkoleń. Interesujące i nowoczesne tematy cieszą się
dokończenie na str. 4.

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

kwiecień 2018

dokończenie ze str. 3.

i cieszyć się będą dużym zainteresowaniem.
Podjęta w marcu 2017 r. uchwała Krajowej
Rady PIIB w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa pozwoli na podjęcie bardzo trudnego
procesu zdyscyplinowania członków Izby
w przebiegu stałego doskonalenia zawodowego jako obowiązku członków Izby – tak,
aby nasi członkowie mieli zarówno przywileje, jak i obowiązki.

Co w tym roku?
Kierunki działania Okręgowej Rady wynikają z realizacji obowiązków nałożonych
przez ustawodawcę, a także ze statutu oraz

uchwał Krajowego Zjazdu i Okręgowego
Zjazdu. Poza działalnością bieżącą są też inicjatywy szczególne. Spośród wielu przedsięwzięć, które Okręgowa Izba podejmie
w tym roku, warto wymienić kilka najważniejszych. KUP OIIB włączy się w obchody
Europejskiego Roku Inżyniera poprzez
współorganizację zaplanowanej na maj VI
Międzynarodowej Konferencji Mostowej
im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty –
tradycja i nowoczesność”. Głównym organizatorem będzie Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska UTP
w Bydgoszczy. Także w maju KUP OIIB zorganizuje samodzielnie III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa. We wrześniu za-

planowano
współorganizację
IV
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
CEPPIS Civil Engineering: Present Problems,
Innovative Solutions pt. „Współczesne problemy budownictwa w kontekście IV rewolucji przemysłowej”. Głównym organizatorem tego wydarzenia będzie Wydział
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. Kontynuujemy także konkursy na najlepszą pracę dyplomową oraz
„Prymus Budownictwa” w kategoriach: projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.
Opracował: PIOTR GAJDOWSKI
na podstawie materiałów na XVII Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

„OCHRONA ODGROMOWA OBIEKTÓW WG OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW
ORAZ ZASADY PROJEKTOWANIA PRZY POMOCY NAKŁADKI ELKO-BIS CAD”
Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy w siedzibie Izby, ul. K. Gotowskiego 6 (dawna ul. B. Rumińskiego 6),
Sala Eventowa, I piętro, w dniu 25 kwietnia 2018 r. (środa), w godz. 1300-1600.
Szkolenie poprowadzi: inż. Andrzej Hałabuda, inż. Tadeusz Masłowski
Program szkolenia:
Część I - Teoretyczna
1. Ochrona odgromowa w świetle obowiązujących przepisów
i badań (w oparciu o normy PN EN 62305 i 62561);
2. Systemowe rozwiązania Elko-Bis – prezentacja oferty, zastosowanie elementów Elko-Bis;
3. Nowości oraz rozwiązania nietypowe w ochronie odgromowej;
4. Omówienie - ogólne normy PN-EN 62305;
5. Analiza ryzyka kryterium podstawowych założeń i parametrów;
6. Klasy ochrony odgromowej dla obiektów budowlanych;
7. Zasady wymiarowania w instalacjach odgromowych zewnętrznych;
8. Materiały stosowane do elementów zewnętrznej ochrony odgromowej

2. Tworzenie projektu w programie Elko-Bis CAD, podstawowe
techniki;
3. Graficzne i numeryczne sposoby wyznaczania parametrów
instalacji odgromowych;
4. Ciekawe opcje: ustawienie klasy LPS, skalowanie instalacji
i opisów, szablon siatki zwodów, uwzględnianie spadków dachu;
5. Projektowanie ochrony odgromowej dla obiektów fotowoltaicznych;
6. Projektowanie ochrony odgromowej dla rurociągów;
7. Projektowanie ochrony odgromowej dla kominów i masztów;
8. Moduły do kontroli błędów;
9. Zmiany w atrybutach bloków i tworzenie własnych bibliotek;
10. Tworzenie specyfikacji materiałowych dla instalacji odgroCzęść II - Wspomaganie projektowania instalacji odgromowej
mowych;
w programie Elko-Bis CAD
11. Specjalny moduł do przedmiarowania instalacji spoza biblioteki Elko-Bis CAD
1. Zasady użytkowania, instalacji i obsługi programu Elko-Bis CAD;

„Rozporządzenie MIiB z 14 listopada 2017r, zmieniające Rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie„
Szkolenia odbędą się
–– w dniu 19 kwietnia 2018r (czwartek) w Grudziądzu od godz. 1600 do 1800
–– w dniu 26 kwietnia 2018r (czwartek) w Inowrocławiu od godz. 1600 do 1800
więcej informacji w biurze Izby i punktach Konsultacyjnych.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby
na nr tel. (52) 366-70-50 lub (52) 366-70-56, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl
Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
ul. K. Gotowskiego 6, 85 - 030 Bydgoszcz, tel. (52) 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
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