
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. Kościelna 7, 
tel. (56) 49 410 90
Pon. - Pt., godz. 1500-1600

Zmiana adresu od 15 lipca 2018 r.

86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3,
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. 1500-1700 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 1500-1600 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY

XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB 
odbył się 13 kwietnia – kilka dni po 
ogłoszeniu przez Ministerstwo Inwesty-
cji i Rozwoju nowych projektów ustaw 
o zawodach inżyniera budownictwa 
oraz architekta. Legislacyjne prace trwa-
ją już od wielu miesięcy i ciągle budzą 
wiele kontrowersji. Kolejne, ogłoszone 1 
kwietnia, pomysły rządu stały się – obok 
zwykłych podsumowań minionego roku 
– głównym tematem obrad Zjazdu Spra-
wozdawczego.
Pierwsza połowa miesiąca upłynęła 

w wielu okręgowych izbach na wzajem-
nych konsultacjach i przygotowywaniu 
opinii do ministerialnych propozycji. 
Podsumowaniem intensywnych prac KUP 

OIIB był apel, jaki przyjęto specjalną 
uchwałą na Zjeździe. 
– W ubiegłym roku wiele czasu poświę-

caliśmy na analizę zmian legislacyjnych, 
jakie praktycznie od dnia swojego po-
wstania w styczniu 2018 r. proponuje 
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, czyli 
resort odpowiedzialny za budownic-
two. Od tej pory widzieliśmy już wiele 
projektów. W maju 2018 r. pojawił się 
pierwszy projekt ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inży-
nierów budownictwa. W lipcu były już 
dwa projekty odrębnych ustaw. W paź-
dzierniku pojawiły się z kolei aż trzy pro-
jekty – ustawy o architektach, ustawy 
o inżynierach budownictwa oraz prze-

„My, Delegaci Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa na XVIII Zjazd Sprawozdawczy, wyrażamy głębokie zaniepoko-
jenie i sprzeciw wobec tworzenia nieodpowiedzialnych ustaw rozdzie-
lających zawód inżyniera budownictwa od zawodu architekta” – tak 
zaczyna się apel uchwalony na XVIII Zjeździe Sprawozdawczym KUP 
OIIB w związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 
kontrowersyjnych projektów ustaw dotyczących między innymi naszego 
zawodu. Pełny tekst apelu w tym wydaniu „Naszych Aktualności”.

Złotą Odznakę PIIB otrzymał mgr inż. Adam Olejniczak

Zjazd w cieniu ustaw
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pisów wprowadzających ww. ustawy. 
Wszystkie spotkały się ze zdecydowa-
nym sprzeciwem naszego środowiska, 
głównie z powodu tworzenia odręb-
nych regulacji ustawowych dla silnie 
spokrewnionych zawodów inżynierów 
budownictwa i architektów – mówiła 
przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB mgr inż. Renata Staszak. – Mimo 
wielu kontrowersji i uwag krytycznych 
ministerstwo wciąż pracuje nad tymi 
ustawami. Teraz, w kwietniu, ogłoszo-
no projekty ustaw bardzo dla nas nie-
korzystne. Rola inżyniera budownictwa 
jest w nich konsekwentnie margina-
lizowana – dodawała mgr inż. Renata 
Staszak.
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB zaproponowała delegatom przy-
jęcie apelu w tej sprawie skierowanego 
do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
oraz prezesa Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Pełny tekst apelu publi-
kujemy obok. Projekty ustaw o inży-
nierach budownictwa, o architektach 
oraz przepisy wprowadzające z dn. 1 
kwietnia 2019 r. są dostępne na naszej 
stronie internetowej: www.kup.piib.org.
pl. Zachęcamy do zapoznania się z tymi 
projektami.
Niejako w kontrze do obniżania (pro-

jektów) rangi zawodu inżyniera budow-
nictwa przez polski rząd było wielkie 
święto naszego środowiska, czyli Eu-
ropejski Rok Inżynierów Budownictwa 
2018. Przewodnicząca Okręgowej Rady 
poświęciła mu dużo miejsca w swoim 
wystąpieniu, zwłaszcza że aż 3 – z około 
40 w skali całej Europy – wydarzeń zor-
ganizowanych w ramach tych obchodów 
odbyły się w naszym województwie. 
Były to: III Kujawsko-Pomorskie Forum 
Budownictwa „Szanse dla budownictwa” 
(maj 2018), IV Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa CEPPIS „Współczesne 
problemy budownictwa w kontekście 
IV rewolucji przemysłowej” (wrzesień 
2018) oraz Konferencja „Mosty – trady-
cja i nowoczesność” (listopad 2018).
– Europejski Rok Inżyniera Budow-

nictwa podkreślił fundamentalną rolę 
przedstawicieli naszego zawodu w życiu 
społecznym. Jesteśmy dumni, że wzięli-
śmy udział w tych obchodach – mówiła 
mgr inż. Renata Staszak. – Na koniec 
chcę powiedzieć, że uwarunkowania 

pracy inżyniera budownictwa są zwią-
zane zarówno z prawodawstwem, jak 
i z ogólną koniunkturą w budownictwie. 
Aktualne prognozy dla branży budow-
lanej są bardziej optymistyczne niż na 
początku 2019 r., co nie zmienia faktu, 
że swoją sytuację finansową wiele firm 
budowlanych nadal ocenia negatywnie. 
Zatory płatnicze za roboty budowlane 
rosną, zwłaszcza firmy specjalizujące 
się w budownictwie drogowym przez 
wzrost cen materiałów budowlanych 
walczą o waloryzację swoich kon-
traktów. Za to passa w budownictwie 
mieszkaniowym nadal jest bardzo do-
bra – diagnozowała przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB. 
Choć dużo uwagi delegatów zajmo-

wały tym razem zagadnienia ogólne, 
XVIII Zjazd Sprawozdawczy był przede 
wszystkim okazją do bilansu wewnętrz-
nych spraw naszej Izby. Swoje sprawoz-
dania złożyli przewodniczący organów: 
Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego oraz Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Skarb-
nik zaprezentował sprawozdanie finan-
sowe oraz projekt budżetu na 2019 
rok. Wszystkie sprawozdania zostały 
zatwierdzone przez delegatów jedno-
myślnie, zaakceptowano także nowy 
budżet. 
Oprócz podsumowań były też dysku-

sje nad kierunkami działania Okręgo-
wej Rady KUP OIIB w 2019 r. Wytyczne 
przedstawił sekretarz Okręgowej Rady 
mgr inż. Kazimierz Chojnacki. Kierunki 
działania Izby wynikają przede wszyst-
kim z realizacji obowiązków, jakie 
na samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa nałożył ustawodawca. 
Warto tu jednak wspomnieć o cennych 
inicjatywach, które promują wyróżnia-
jących się inżynierów budownictwa 
oraz tych, którzy dopiero wkraczają 
w nasz zawód. Chodzi o konkursy „Pry-
mus Budownictwa” oraz „Najlepsza 
praca dyplomowa”. „Prymus Budow-
nictwa” to honorowe wyróżnienie dla 
osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie: projek-
tantów, kierowników budowy, inspek-
torów nadzoru inwestorskiego. Kon-
kurs promuje najlepszych fachowców 

w swoich dziedzinach. Z kolei do wybit-
nych absolwentów uczelni technicznych 
skierowany jest konkurs „Najlepsza 
praca dyplomowa”. Obydwa konkursy 
rozstrzygane są w trakcie centralnych 
obchodów Dni Budowlanych w Byd-
goszczy. 
Postanowiono także włączyć się w ob-

chody 100-lecia przyłączenia regionu 
kujawsko-pomorskiego do Polski. Pla-
nuje się zrealizować szereg wydarzeń 
– konferencji, prelekcji, wystaw – eks-
ponujących wkład polskich inżynierów 
i techników w budowanie polskiej nie-
podległości. Inicjatywa ma objąć dzieje 
inżynierów z całego regionu. Zaapelo-
wano o dzielenie się zdjęciami i innymi 
źródłami historycznymi prezentującymi 
osiągnięcia inżynierskie z województwa 
kujawsko-pomorskiego.
Gościem XVIII Zjazdu Sprawozdawcze-

go była sekretarz PIIB mgr inż. Danuta 
Gawęcka, która przedstawiła stan prac 
nad zagospodarowaniem nowej sie-
dziby PIIB przy ul. Kujawskiej w War-
szawie. Już w maju planowane jest za-
kończenie ostatnich prac na budowie, 
a przełom maja i czerwca to prawdo-
podobny termin przeprowadzki PIIB do 
wybudowanej w latach 1914-1915 daw-
nej „willi Strzeleckiego” (jeszcze przed 
II wojną światową przeniósł się tu ZUS, 
a w późniejszym okresie m.in. Urząd 
Skarbowy). W 2012 r. budynek stał 
się własnością Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Przebudowa liczące-
go 1900 mkw. powierzchni użytkowej 
obiektu rozpoczęła się w maju 2017 r. 
i przebiegała nie bez trudności, bo 
już w październiku tego samego roku 
wydarzyła się tam katastrofa budow-
lana. – Gdy dwa lata temu gościłam 
na Państwa Zjeździe, po raz pierwszy 
przedstawiałam plany związane z naszą 
siedzibą. Sporo się od tego czasu wyda-
rzyło, ale wszystko na szczęście zmierza 
już do końca i zaraz przeprowadzimy 
się do nowej siedziby – zapowiedziała 
mgr inż. Danuta Gawęcka.
W XVIII Zjeździe Sprawozdawczym 

KUP OIIB wzięło udział 91 delegatów na 
109 uprawnionych. Przewodniczącym 
Zjazdu był prof. dr hab. inż. Adam Pod-
horecki.    

Piotr Gajdowski

Informator Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa maj 2019
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Oprócz przeprowadzania sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane jednym z głównych zadań Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej jest interpretacja już wydanych decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. 
Okazuje się, że wątpliwości co do zakresu nadanych uprawnień mają nie tylko sami inżynierowie, ale również 
inwestorzy oraz organy administracji budowlanej i nadzoru budowlanego. Nowe regulacje prawne w zakresie 
nadawania uprawnień budowlanych były tematem szkolenia dla członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyj-
nej, które odbyło się w dn. 5-6 kwietnia w Pokrzydowie pod Brodnicą. 

Szkolenie dla egzaminatorów

Apel XVIII Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB w sprawie projektów ustaw o inżynierach budownictwa oraz 
o architektach z dn. 1 kwietnia 2019 r.

My, Delegaci Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa na XVIII Zjazd Sprawozdawczy, wyra-
żamy głębokie zaniepokojenie i sprzeciw 
wobec tworzenia nieodpowiedzialnych 
ustaw rozdzielających zawód inżynie-
ra budownictwa od zawodu architekta, 
a niepopartych w istocie żadną meryto-
ryczną podstawą. Nie widzimy celu takiej 
regulacji, która prowadzić będzie do du-
żych strat społecznych i gospodarczych.
Proces inwestycyjno-budowlany to nie-

rozłączne, sprzężone działania inżynie-
rów budownictwa i architektów, znane 
polskiemu prawodawstwu i praktyce bu-
dowlanej od prawie 100 lat. Wyrażamy 
obawę, że obecne działania legislacyjne 
rządu zmierzają w stronę nadmiernego 
uprzywilejowania przedstawicieli jedne-
go z tych zawodów – architektów – oraz 
narzucenia inżynierom budownictwa 
podrzędnej rangi w procesie inwesty-
cyjno-budowlanym. Jednoznacznie na 
to wskazuje konsekwentne i pozbawio-
ne jakichkolwiek rzeczowych przesłanek 
projektowanie dwóch odrębnych ustaw 
– w tym z dn. 1 kwietnia 2019 r. – o inży-
nierach budownictwa oraz architektach. 
Niezrozumiałe jest wprowadzenie 

w treść projektu ustawy o architektach 
zapisów unijnej Dyrektywy 2005/36/WE, 
a nieuwzględnienie jej w projekcie usta-

wy o inżynierach budownictwa. Z pkt. 
28 wstępu do ww. Dyrektywy wynika, że 
„działalność ta [architektoniczna], bądź 
tylko niektóre jej rodzaje, może być wy-
konywana także przez przedstawicieli in-
nych zawodów, w szczególności przez in-
żynierów, którzy uzyskali specjalistyczne 
wykształcenie w dziedzinie budownictwa 
lub sztuki budowania”. W tej Dyrektywie 
pojęcie „architekt” jest pojęciem uprosz-
czonym i obejmuje również działalność 
wykonywaną przez inżynierów budow-
nictwa. Takie wybiórcze traktowanie tej 
ważnej problematyki w projekcie ustawy 
o architektach jest niedopuszczalne.
Proponowane zmiany, w obu ustawach 

odchodzące od dotychczasowych zasad 
wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w specjalności architekto-
nicznej na rzecz nadania tytułu zawo-
dowego „architekt”, mają upoważniać 
do projektowania i realizacji obiektów 
budowlanych nie tylko w specjalności 
architektonicznej, ale również w „aspek-
cie technicznym”. A przecież „aspekt 
techniczny” obiektów budowlanych to 
konstrukcja oraz wszelkiego rodzaju 
instalacje, będące do tej pory w gestii 
inżynierów budownictwa, do realizacji 
których zostali przygotowani poprzez 
odpowiednie wykształcenie i praktykę 
zawodową. 

W trosce o bezpieczeństwo przyszłych 
użytkowników wszystkich obiektów bu-
dowlanych apelujemy o podjęcie dzia-
łań zmierzających do eliminacji ryzyka 
uprzywilejowania w procesie inwestycyj-
nym osób, które z powodu niedostatecz-
nej praktyki, wykształcenia i kompetencji 
nie będą w stanie należycie wziąć odpo-
wiedzialności za realizację tych  przedsię-
wzięć inwestycyjno-budowlanych.
Apelujemy do Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju o rozwagę w projektowaniu 
zmian prawa dotyczącego zawodów 
wykonujących samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie.
Apelujemy do Prezesa Polskiej Izby In-

żynierów Budownictwa o zajęcie jedno-
znacznego, zdecydowanego stanowiska 
wobec proponowanych przez resort 
rozwiązań, które w obecnym kształcie 
są dla nas nie do przyjęcia, są społecznie 
szkodliwe.

Przewodniczący XVIII Zjazdu
Sprawozdawczego KUP OIIB
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Przewodniczący 
Okręgowej Rady KUP OIIB
mgr inż. Renata Staszak 

Bydgoszcz, 13 kwietnia 2019 r.

Szkolenie OKK przeprowadziła dr hab. 
Joanna Smarż, specjalizująca się w zagad-
nieniach prawa budowlanego, zwłaszcza 
w problematyce uprawnień budowlanych. 
Źródłem ostatnich zmian w prawie był 

wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 
lutego 2018 r., który zapadł na wniosek 
PIIB. W lutym 2019 r. minął czas, jaki TK 
dał ustawodawcy na dostosowanie prze-
pisów Prawa budowlanego do Konstytu-

cji. 3 kwietnia ustawę o zmianie Prawa 
budowlanego podpisał prezydent. 
Głównym powodem zmian prawnych 

była opinia Trybunału Konstytucyjnego, 
że ograniczenia uprawnień budowla-
nych – jako ograniczenie konstytucyjnej 
wolności wykonywania zawodu – mogą 
nastąpić wyłącznie w ustawie, a nie 
w rozporządzeniu. Dr hab. Joanna Smarż 
podkreślała, że w polskim prawodaw-

stwie praktyka ograniczania zakresów 
uprawnień budowlanych w rozporządze-
niach znana jest od pierwszego Prawa 
budowlanego z 1928 r. – jednak jest to 
niezgodne z obecnie obowiązującą Kon-
stytucją z 1997 r. Najważniejszej zmianie 
uległ art. 14 ust. 1 pkt 3 Prawa budow-
lanego – podzielono specjalność inży-
nieryjną kolejową na dwie, tj. kolejową 
w zakresie kolejowych obiektów budow-

dokończenie na str. 4.  
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 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

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

1. „Wzmacnianie i naprawa konstrukcji w technologii kompozytowej” (3h)
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, firma S&P Reinforcement, będąca największym w Europie producentem kompozytowych systemów 
wzmocnień, pragnie podzielić się z Państwem swoimi doświadczeniami. Wykład dotyczyć będzie najważniejszych aspektów projektowania 
i doboru technologii kompozytowej, o których często nie wiemy albo zapominamy. Pokażemy poprawne sposoby kształtowania wzmocnień, 
ich aplikację oraz jak należy kontrolować i odbierać takie prace. Wiele zaprezentowanych przez nas przykładów realizacyjnych zarówno z Polski, 
jak i z reszty świata pozwoli dać Państwu ogląd na ogromną wszechstronność materiałów włóknistych dedykowanych do wzmacniania i napraw 

konstrukcji budowlanych.

2. „Odciążanie gruntów o niskiej nośności lekkim kruszywem przy budowie dróg i budynków” (1h)
Firma Leca Polska sp. z o.o. pragnie się z Państwem podzielić wiedzą techniczną i przykładami realizacji odciążenia gruntów przy użyciu wypełnień 
z keramzytu przy budowie dróg i budynków w trudnych warunkach geotechnicznych.

„Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z oznakowaniem znakiem CE i znakiem budowlanym  
w świetle nowych przepisów oraz system nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych”.

Opis szkolenia: Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze informacje z zakresu zasad wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oznakowanych znakiem 
CE i znakiem budowlanym, z uwzględnieniem najważniejszych zmian w przepisach w ostatnich latach. Szczegółowo omówione zostaną możliwe problemy i nieprawidłowości przy 
deklarowaniu właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, które od 1 stycznia 2017 r. objęte zostały obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym – dotyczy m.in. takich wy-
robów jak: beton towarowy, spoiwa i mieszanki hydrauliczne stosowane na podbudowy dróg, wyroby antykorozyjne, wyroby wentylacyjne. Ponadto przybliżone zostaną obowiązki 
podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu lub udostępniających na rynku wyroby budowlane, a także obowiązki osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie w zakresie wyrobów budowlanych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zasadami nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych, tj. kontrolami i postępowaniami 
administracyjnymi, w tym postępowaniami w sprawie kar pieniężnych. Przedstawione zostaną także planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich.

Szkolenie odbędzie się w Bydgoszczy 30 maja 2019 r. (czwartek) w godz. 13.00-17.00 w Sali Eventowej na I piętrze w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy, ul. K. Gotowskiego 6.

Szkolenie poprowadzi Roman Sobczak – dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Szczegółowy program szkolenia 
na stronie internetowej: www.kup.piib.org.pl. 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. (52) 366 70 50, (52) 366 70 56, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl.

lanych oraz kolejową w zakresie sterowa-
nia ruchem kolejowym. To przeniesienie 
do ustawy przepisów obowiązujących do 
tej pory na mocy ministerialnego rozpo-
rządzenia z 2014 r.
Ponadto na szkoleniu omówiono szereg 

wątpliwości praktycznych zgłaszanych 
przez członków Okręgowych Komi-
sji Kwalifikacyjnych – w tym dotyczące 
przebiegu egzaminów pisemnych i ust-
nych, poświadczania dokumentów, zasad 
odbywania praktyki zawodowej. 
W szkoleniu wzięli udział: przewodni-

cząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. 
Renata Staszak, dyrektor Biura KUP OIIB 
mgr inż. Angelika Stranz oraz przewodni-
czący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
mgr inż. Krzysztof Latoszek i członek KKK 
mgr inż. Jacek Kołodziej.     (PG)

Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do Biura Izby na nr tel. (52) 366 70 50, (52) 366 70 56, lub na adres e-mail: szkolenia@kup.piib.org.pl.

Warsztaty informacyjno-szkoleniowe Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej popro-
wadziła dr hab. Joanna Smarż, główny specjalista Krajowego Biura Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa Fot. Piotr Gajdowski

 dokończenie ze str. 3.

Miejscowość Termin Miejsce szkolenia Wykładowca

I. BYDGOSZCZ - 
z rozszerzoną częścią 
dla drogowców

14.05.2019 r. wtorek, drugi temat: 
godz. 12.00-13.00, pierwszy 
temat: godz. 13.00-16.00

Sala Eventowa Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Bydgoszczy, ul. Gotowskiego 6, I piętro

2. Pracownik firmy Leca Polska 
sp. z o.o.
1. Pracownik firmy S&P Polska 
sp. z o.o.

II. TORUŃ - z rozszerzoną 
częścią dla konstruk-
cyjno-budowlanych

15.05.2019 r. środa, pierwszy 
temat: godz. 13.00-16.00, drugi 
temat: godz. 16.00-17.00

Sala konferencyjna Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 
ul. Piernikarska 6, I piętro

1. Pracownik firmy S&P Polska 
sp. z o.o.
2. Pracownik firmy Leca Polska 
sp. z o.o.


