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Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz,
ul. B. Rumińskiego 6 (Dom Technika),
tel. (52) 366 70 50, fax 366 70 59,
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, 
tel. (56) 46 101 70, fax 46 288  44
dyżur członka Prezydium Rady, Wt., godz.1400-1500

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 6,
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 
– poniedziałek, godz. 1400-1500

 

 Zastępca Przewodniczącego Rady 
– poniedziałek, godz. 1400-1500 

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej
– wtorek, godz. 1500-1700 

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego
– wtorek, godz. 1500-1600 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– środa, godz. 1400-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600 

Skarbnik Rady
– co drugi wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

dokończenie na str. 2.  

Przygotowujemy Zjazd 
Sprawozdawczy

Fot. Archiwum KUP OIIB

22 kwietnia odbędzie się XVI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów 
KUP OIIB. Przygotowania do niego już trwają. 

- Początek roku w naszej Izbie to czas 
przeznaczony na sporządzanie spra-
wozdań za miniony rok. Informacje 
o wszelkich działaniach i dokonaniach 
zostaną zebrane i przekazane człon-
kom KUP OIIB pod ocenę – mówi se-
kretarz Okręgowej Rady KUP OIIB mgr 
inż. Kazimierz Chojnacki. – XVI Zjazd 
Sprawozdawczy odbędzie się w sobotę 
22 kwietnia. Zależy nam, aby w roku 
obchodów 15-lecia istnienia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa 
materiały były przygotowane wyjąt-
kowo profesjonalnie i w wymaganym 
terminie. Już 19 grudnia ubiegłego roku 
Okręgowa Rada przyjęła do realizacji 
harmonogram prac związanych z przy-
gotowaniem materiałów sprawozdaw-
czych na zjazd, określono również oso-
by odpowiedzialne za przygotowanie 
materiałów oraz terminy przygotowania 
– dodaje mgr inż. Kazimierz Chojnacki.

Sprawozdania…

Co trzeba zrobić? – Przede wszystkim 
opracowujemy sprawozdania z działalności 
organów statutowych KUP OIIB w 2016 r. 
Chodzi o funkcjonowanie Okręgowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej. Odpowiedzialni 
za to są przewodniczący tych organów – 
informuje sekretarz Okręgowej Rady KUP 
OIIB. – Ponadto przygotowane zostaną 
sprawozdania z działalności zespołów pro-
blemowych Okręgowej Rady takich jak ze-
spół ds. ekonomicznych, ds. ustawicznego 
doskonalenia zawodowego, ds. prawno-
-regulaminowych, ds. samopomocy kole-
żeńskiej i ochrony interesów zawodowych, 
członków Izby i opinii w sprawach indywi-
dualnych, ds. współpracy z uczelniami, ds. 
współpracy z organizacjami i podmiotami 

Sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Kazimierz Chojnacki: 
Zależy nam, by w roku jubileuszu 15-lecia naszego samorządu 
zawodowego Zjazd Sprawozdawczy został przeprowadzony  
wyjątkowo profesjonalnie



zewnętrznymi oraz Rady Programowej 
informatora „Aktualności”. Będzie tak-
że sprawozdanie z realizacji budżetu za 
2016 r. oraz funkcjonowania Biura.

Ciężar pełnej obsługi administracyjnej, 
organizacyjnej, kancelaryjnej i księgowej 
organów Izby spoczywa na Biurze Izby. To 
do pracowników Biura zwracają się człon-
kowie Izby, gdy chcą załatwić jakąś sprawę. 
Szacuje się, że dziennie średnio przyjmo-
wanych jest ok. 30 interesantów i ok. 40-
50 telefonów. Ilość ta jest jeszcze większa 
w terminach opłacania składek członkow-
skich w czerwcu i grudniu, w okresach 
przyjmowania wniosków na uprawnienia 
budowlane, w sesjach egzaminacyjnych 
oraz w związku ze szkoleniami. 
- Udzielanie informacji dotyczących bie-

żących spraw związanych z działaniem 
KUP OIIB, regulaminów itd. to domena 
nie tylko Biura, ale także terenowych 
Punktów Informacyjnych w Toruniu, 
Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu 
oraz Punktu Konsultacyjnego w Brodnicy, 
które istnieją w ramach działania Biura 
dla ułatwienia kontaktu z członkami Izby 
– mówi mgr inż. Kazimierz Chojnacki. – 
W 2017 r. zostaną wdrożone niezbędne 
zmiany w funkcjonowaniu tych punktów, 
tak by zwiększyć ich efektywność. Na ra-
zie zmieniają się ich godziny pracy (zosta-
ły podane w tym numerze „Aktualności” 
na str. 1).
Z przedstawionych na zjeździe mate-

riałów sprawozdawczych delegaci do-
wiedzą się także, jaki jest stan wykona-
nia uchwał i wniosków przyjętych na XV 
Zjeździe Sprawozdawczym w 2016 roku. 

…i plany

Zjazd Sprawozdawczy to doskonała 
okazja do podsumowania działalności 
Izby, ale także wytyczenia kierunków na 
przyszłość. Szczegółowy plan działalno-
ści na 2017 rok został podjęty uchwałą 
z 19 grudnia ubiegłego roku – i obejmu-
je realizację obowiązków wynikających 
z ustawy, statutu oraz uchwał Krajowe-
go Zjazdu oraz Okręgowego Zjazdu. 

- Kierunki działania wynikają z obo-
wiązków, jakie nałożył na samorząd 
ustawodawca. To przede wszystkim 
kontynuacja bieżącej działalności - mówi 
mgr inż. Kazimierz Chojnacki. – Okręgo-
wa Rada realizuje zadania przyjęte na 
IV kadencję przez XIII Zjazd Sprawoz-
dawczo-Wyborczy KUP OIIB w 2014 r. 
Chodzi m.in. o współpracę z parla-
mentarzystami, organami administracji 
rządowej i samorządowej, samorządu 
zawodowego, stowarzyszeniami nauko-
wo-technicznymi itp., a także opiniowa-
nie projektów aktów prawnych i nor-
matywnych dotyczących budownictwa. 
Na XV Krajowym Zjeździe PIIB pojawił 

się ważny postulat wprowadzenia zmian 
w ustawie o samorządach zawodowych, 
które wprowadziłyby zasadę obowiąz-
kowego uczestnictwa przedstawicieli 
Izby w procesach legislacyjnych już od 
początku. Dzisiaj to często szybkie opi-
niowanie złego prawa w miejsce współ-
pracy już od etapu koncepcji nowego 
prawa.
- Ważnym zadaniem Izby jest też nad-

zór nad sumiennym wykonywaniem 
zawodu przez jej członków oraz prze-
strzeganiem kodeksu etyki zawodowej, 
by podnieść rangę zawodu – mówi se-
kretarz Okręgowej Rady KUP OIIB. 
Zawód inżyniera budownictwa jest 

zawodem zaufania publicznego, ale 
w badaniach społecznych tylko nieliczni 
potrafią tak go zidentyfikować. Samo-
rząd zawodowy wzmacnia pozycję inży-
nierów budownictwa w społeczeństwie, 
sprawując kontrolę nad przestrzega-
niem zasad etyki zawodowej. 
- Obowiązkiem wszystkich członków 

Izby jest sumienne wykonywanie swej 
pracy oraz podnoszenie własnych kwa-
lifikacji. Dzięki temu wizerunek zawo-
du inżyniera budownictwa w społe-
czeństwie będzie pozytywny. Dbałość 
o rangę inżyniera budownictwa należną 
zawodowi zaufania publicznego jest jed-
nym z naczelnych zadań samorządu za-
wodowego – dodaje mgr inż. Kazimierz 
Chojnacki. 

Co obecnie?

Każdy zjazd poprzedzają spotkania 
w obwodach w Brodnicy, Grudziądzu, 
Inowrocławiu, Toruniu, Włocławku 
i Bydgoszczy. Harmonogram tych zebrań 
został ustalony na posiedzeniu Prezy-
dium Okręgowej Rady 30 stycznia. Ak-
tualne informacje zostały zamieszczone 
na stronie internetowej KUP OIIB: www.
kup.piib.org.pl. Na spotkaniach z udzia-
łem przewodniczącego Okręgowej Rady 
i członków Prezydium Okręgowej Rady 
z delegatami na Zjazd Sprawozdawczy 
omawiane są zasadnicze zagadnienia 
dotyczące Izby, sugestie co do kierunków 
działania, jakie powinien wytyczyć Zjazd 
oraz jakie kwestie w formie wniosków 
powinny trafić pod obrady Zjazdu, a tak-
że sprawy bieżące i organizacyjne doty-
czące Zjazdu. – Ważnym zagadnieniem 
będą zapewne prace związane z opra-
cowaniem Kodeksu urbanistyczno-bu-
dowlanego – mówi mgr inż. Kazimierz 
Chojnacki. 
Przypomnijmy, że Ministerstwo Infra-

struktury i Budownictwa zapowiada, że 
jeszcze w 2017 r. zostanie uchwalony 
Kodeks, który ma zastąpić obecne Prawo 
budowlane. 

****

W tym roku Polska Izba Inżynierów Bu-
downictwa obchodzi jubileusz 15-lecia. 
Działa na podstawie Konstytucji RP 
i ustawy z 15 grudnia 2000 r. o samorzą-
dach zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa. W skład PIIB 
wchodzi obecnie 16 okręgowych izb, 
w których zrzeszonych jest w sumie po-
nad 115 tys. członków. Kujawsko-Pomor-
ska OIIB zrzesza ok. 5,5 tys. osób. Obcho-
dy jubileuszu w KUP OIIB planowane są 
na drugie półrocze 2017 r.    

PIOTR GAJDOWSKI
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 dokończenie ze str. 1.

Wręczono uprawnienia 
23 stycznia odbyła się uroczystość 

wręczenia decyzji o nadaniu upraw-
nień budowlanych osobom, które zdały 
egzamin w jesiennej sesji egzamina-
cyjnej. Przewodniczący Rady KUP OIIB 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki 
wraz z przewodniczącym Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej mgr inż. Jackiem 
Kołodziejem wręczyli 85 decyzji, w tym: 
43 decyzje w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej, 13 w specjalności in-
żynieryjnej drogowej, 5 w specjalności 
inżynieryjnej mostowej, 1 w specjal-
ności inżynieryjnej hydrotechnicznej, 
natomiast w specjalnościach instalacyj-
nych w zakresie sieci, instalacji i urzą-
dzeń telekomunikacyjnych wręczono 
1 decyzję; cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanali-
zacyjnych – 11 decyzji; elektrycznych 
i elektroenergetycznych również 11 de-
cyzji. Wśród 85 osób wyróżniono dwie, 
które egzamin zdały najlepiej. To mgr 
inż. Marlena Iglewska, która otrzymała 
uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności inżynieryjnej mostowej 
oraz mgr inż. Michał Konczalski, który 
otrzymał uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej. W czasie uroczystości 
obydwoje odczytali tekst ślubowania 
oraz zostali zaproszeni na najbliższe 
posiedzenie Okręgowej Rady, by z bli-
ska przyjrzeć się funkcjonowaniu na-
szego samorządu zawodowego. - Uzy-
skanie uprawnień budowlanych jest 
oczywiście potwierdzeniem dobrego 
przygotowania do sprawowania samo-
dzielnych funkcji w budownictwie, ale 
wszyscy wiemy, że w naszym zawodzie 
cały czas trzeba się dokształcać. Rozwój 
w branży jest tak duży, że nie wolno 
nam spocząć na laurach, by nie zostać 
z tyłu. Często dyskutujemy o prestiżu 
zawodu inżyniera budownictwa. Spo-
łeczne postrzeganie naszej branży jest 
mocno związane z profesjonalizmem 

naszych reprezentantów. Warto o tym 
pamiętać – mówił prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki.
- Gratuluję państwu uzyskania upraw-

nień, ale chciałbym dodać jeszcze jedno 
– od sześciu lat jestem przewodniczą-
cym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
i jak dotąd nie zdarzyło się, by na uro-

czystość wręczenia decyzji przybyli 
wszyscy – a w każdym roku mamy dwie 
sesje egzaminacyjne. Rozdaliśmy dzisiaj 
wszystkie decyzje, pierwszy raz od sze-
ściu lat. Ustanowiliście swoisty rekord – 
żartował mgr inż. Jacek Kołodziej.   

PIOTR GAJDOWSKI

Wręczono 85 decyzji o uzyskaniu uprawnień budowlanych 
zdającym w jesiennej sesji egzaminacyjnej. Na uroczystości 
pojawili się wszyscy uprawnieni Fot. R. Staszak

Tekst ślubowania odczytali najlepiej zdający egzamin  
mgr inż. Marlena Iglewska i mgr inż. Michał Konczalski Fot. R. Staszak

UWAGA! Zmieniają się terminy pracy punktów konsultacyjnych Izby.

Aktualne informacje w ramce „Władze, Kontakty”na pierwszej stronie „Aktualności”.

Miesiąc w Izbie



Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa luty 2017

Redakcja: Piotr Gajdowski. Skład i grafika: PZITS Grafika, tel. (56) 662 90 77, fax (56) 662 90 73. Druk: Drukarnia Tinta

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
ul. B. Rumińskiego 6, 85 - 030 Bydgoszcz, tel. (52) 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl 

Konferencja „Budujemy hale”
odbędzie się 9 lutego 2017 r. w Poznaniu przy okazji targów BUDMA. 

KUP OIIB objęła patronat nad tą konferencją.

Konferencja szkoleniowa „Projektowanie oszczędne konstrukcji żelbetowych. 
 Analiza obliczeniowa w poszukiwaniu rezerw” – cz. II 

 (kontynuacja cz. I, wprowadzającej w temat projektowania oszczędnego). 
Prowadzenie: prof. dr hab. Włodzimierz Starosolski z Politechniki Śląskiej.

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2017 r. (środa). 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,  
Al. prof S. Kaliskiego, budynek 2.1, aula (sala 2E)

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez adres e-mail: info@artmediatechnics.pl 

Szkolenie „Projektowanie sieci telekomunikacyjnych” 
odbędzie się 19 kwietnia 2017 r. (środa) w godz. 10-14 w Sali Eventowej KUP OIIB w Bydgoszczy. 

Zgłoszenia do KUP OIIB.

Szkolenie „Building Information Modeling BIM” 
odbędzie się 16 maja 2017 r. (wtorek) w godz. 9-14, w Sali Eventowej KUP OIIB w Bydgoszczy. 

Zgłoszenia do KUP OIIB.

W styczniu Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa uruchomiła odświeżoną 
wersję portalu www.portal.piib.org.pl. 
Zmieniło się niemal wszystko – od szaty 
graficznej i funkcjonalności wzorowanej 
na aplikacjach mobilnych po dostęp do 
nowych usług. Członkowie PIIB po za-
logowaniu się mogą np. uzyskać elek-
troniczne zaświadczenie o przynależno-
ści do PIIB, zapisywać się na szkolenia 
organizowane przez okręgowe izby, 
sprawdzić stan rozliczeń z izbą oraz 
opłat na ubezpieczenie OC – dostępna 
jest kilkuletnia historia wpłat. PIIB prze-
dłużyła też bezpłatny dostęp do usług 
zewnętrznych: Serwisu Budowlanego, 
Serwisu BHP, Serwisu Prawo Ochrony 
Środowiska, bazy e-SEKOCENBUD, bazy 
e-BISTYP, Biblioteki Norm Budowlanych 
PKN. 

Na portalu dostępne są także 23 kursy 
e-learningowe. Największą popularność 
zyskały: kontrole stanu technicznego 
obiektów budowlanych i kosztorysowa-

nie robót budowlanych.
Ponad 100 tys. członków (ponad 85% 

ogółu) ma już konto na portalu interneto-
wym PIIB.    (PG)

Ruszył nowy portal PIIB

Szkolenia dla członków KUP OIIB w I półroczu 2017 r.


