
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

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. (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. 1400-1600 

Skarbnik
– środa, godz. 1500-1600 

Sekretarz Rady
– środa, godz. 900-1000 

Radca Prawny
– wtorek, godz. 1500-1700

WŁADZE   KONTAKTY
zazwyczaj o tej porze roku – we 

wrześniu i październiku – spo-
tykamy się we wszystkich więk-
szych miastach naszego woje-
wództwa: Brodnicy, Bydgoszczy, 
Grudziądzu, Inowrocławiu, To-
runiu i Włocławku, by obchodzić 
nasze święto, Dni Budowlanych. 
Spotkania z tej okazji organizowa-
ne są niemal od początku istnie-
nia naszego samorządu zawodo-
wego. Przez te wszystkie lata stały się dla nas 
ważną tradycją i wiem, że wielu członków 
naszej Izby czeka na możliwość wspólnej 
zabawy, spotkania z dawno niewidzianymi 
kolegami, nawiązania nowych kontaktów, 
a także zacieśniania relacji zarówno tych 
zawodowych, jak i osobistych. Swobodna 
atmosfera Dni Budowlanych sprzyja całej 
naszej branży, nierzadko przynosząc cenne 
owoce w postaci nowych zleceń czy udanej 
współpracy. Niestety w tym roku, nie z na-
szej winy, Dni Budowlanych nie odbędą się. 
Epidemia koronawirusa spowodowała, że 
wiele naszych planów wygląda inaczej, niż 
zakładaliśmy. Decyzja o odwołaniu Dni Bu-
dowlanych nie była łatwa, jednak Okręgowa 
Rada KUP OIIB ma świadomość, że najważ-
niejsze jest życie i zdrowie naszych członków. 
Rezygnacja z tradycyjnej zaba-

wy w obwodach nie oznacza jed-
nak, że Izba zapomina o naszym 
święcie. Mamy dla wszystkich 
członków KUP OIIB prezent, któ-
ry otrzymali Państwo wraz z tym 
wydaniem „Inżyniera Budow-
nictwa” i „Naszych Aktualności”. 
To praktyczny poradnik „Prawo 
budowlane 2020 – uczymy się 
wspólnie”; jesteśmy partnerem 
tej publikacji. 19 września 2020 r. wchodzi 
w życie duża nowelizacja Prawa budowlane-
go. Według deklaracji ustawodawcy, celem 
zmian w przepisach było uproszczenie proce-
su inwestycyjno-budowlanego. Jednak liczne 
zmiany definicji i procedur (choćby nowe 
zasady sporządzania projektu budowlanego) 
mogą inżynierów budownictwa, przynaj-
mniej na początku, wprowadzić w zakłopo-
tanie. Jak wiadomo, nieznajomość prawa 
nie zwalnia z obowiązku jego przestrzega-
nia. Dlatego podjęliśmy decyzję, by pomóc 
członkom naszej Izby w dostosowaniu się do 
nowych przepisów. Pisany przez inżynierów 

„niezbędnik” w klarowny i przy-
stępny sposób wyjaśnia wszystkie 
najistotniejsze zmiany w Prawie 
budowlanym, a jego kieszonko-
wy format pozwala zabrać go 
na budowę i w razie potrzeby 
z niego korzystać. Jesteśmy prze-
konani, że poradnik będzie dla 
członków naszego samorządu 
zawodowego cenną pomocą 
w praktyce zawodowej.

Gdy spotykamy się zwykle na obchodach 
Dni Budowlanych w poszczególnych obwo-
dach, przybliżam wszystkim działalność Izby 
w danym roku. Tym razem nie będzie takiej 
okazji, dlatego na sąsiednich stronach znalazł 
się artykuł podsumowujący nasze działania. 
Mimo przeszkód spowodowanych korona-
wirusem, Izba realizuje wszystkie swoje za-
dania statutowe. Warto zapoznać się z tym, 
co w tym roku zrobiliśmy. 
Na koniec chciałabym życzyć Wam wszel-

kiej przede wszystkim zdrowia, a także po-
myślności w życiu prywatnym oraz w działal-
ności zawodowej. Nie mam wątpliwości, że 
koronawirus wpłynie negatywnie na branżę 
budowlaną. Pierwsze tego symptomy już 
widać – Główny Urząd Statystyczny opubli-
kował właśnie dane, według których pro-

dukcja budowlano-montażowa 
zrealizowana na terenie kraju 
przez przedsiębiorstwa budow-
lane w lipcu 2020 r. była niższa 
o 10,9% w porównaniu z analo-
gicznym okresem ubiegłego roku 
(przed rokiem wzrost o 6,6%) 
oraz niższa o 3,6% w stosunku do 
czerwca 2020 r. (przed rokiem 
wzrost o 5,8%). W porównaniu 
z lipcem 2019 r. zmniejszenie 

wartości produkcji budowlano-montażowej 
odnotowano we wszystkich działach budow-
nictwa. Skutki pandemii odczujemy w naj-
bliższych miesiącach zarówno w sektorze 
komercyjnym, jak i w inwestycjach publicz-
nych. Niepewność co do sytuacji gospodar-
czej utrzyma się jeszcze długo, hamując wiele 
przedsięwzięć. Pozostaje nam mieć nadzieję, 
że mimo wszystko pracy nikomu z nas nie 
zabraknie i wszyscy jak najszybciej wrócimy 
do normalności.

mgr inż. Renata Staszak
Przewodniczący 

Okręgowej Rady KUP OIIB
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Koleżanki i Koledzy,



Na posiedzeniu sekretarz Okręgowej Rady 
KUP OIIB zdał sprawozdanie z działalności 
w pierwszym półroczu 2020 r. Niestety 
część inicjatyw musiała zostać przełożona 
na inny termin, przeprowadzona w innej 
formule niż pierwotnie zaplanowana lub 
w najgorszym wypadku nawet odwołana.

 – Koronawirus ograniczył wiele działal-
ności i aktywności społecznych, a w całym 
kraju powszechna stała się praca zdalna. 
Do nowych wymagań sanitarnych dosto-
sowano także prace organów naszej Izby – 
mówi mgr inż. Kazimierz Chojnacki, sekre-
tarz Okręgowej Rady KUP OIIB. - Zmiany 
organizacyjne spowodowały również inny 
sposób realizacji planu działania Okręgo-
wej Rady na 2020 r. Pomimo ograniczeń 
zadania statutowe są realizowane, lecz mu-
sieliśmy się dostosować do aktualnych wa-
runków. Warto dodać, że mimo trudnego 
okresu epidemii liczba członków w czerwcu 
2020 r. w stosunku do roku ubiegłego prak-
tycznie nie zmieniła się.
Już w połowie marca zawieszono organi-

zację szkoleń w trybie stacjonarnym. Część 
zaplanowanych seminariów i wykładów 
udało się przenieść na platformy interneto-
we. Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa we współpracy z okręgo-
wymi izbami uruchomiło dla wszystkich 
członków samorządu zawodowego kursy 
i wykłady, transmitowane między innymi 
na platformie ClickMeeting, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Dzięki współ-
pracy między izbami różnorodna oferta 
doskonalenia zawodowego stała się w rów-
nym stopniu dostępna dla wszystkich, bez 
względu na przynależność do danej izby 
okręgowej. Oprócz kursów tematycznych 
adresowanych do poszczególnych branż 
bardzo popularne są szkolenia poświęco-
ne zmianom w Prawie budowlanym, któ-
re wchodzą w życie z dniem 19 września 
2020 r. 

Od marca do czerwca odbyło się ponad 
60 szkoleń online, a łącznie wzięło w nich 
udział ponad 1000 członków KUP OIIB. 
- KUP OIIB poleca szkolenia online przy-

gotowane przez okręgowe izby inżynierów 
budownictwa, aktualizując harmonogram 
szkoleń co tydzień na stronie internetowej 
– mówi prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, 
przewodniczący zespołu ds. ustawicznego 

doskonalenia zawodowego KUP OIIB. – Na 
prośbę zainteresowanych Biuro KUP OIIB 
wystawia certyfikaty poświadczające udział 
w danym szkoleniu; można je samodzielnie 
pobierać bezpośrednio z Portalu PIIB. 
22 września w godz. 11.00-15.00 odbę-

dzie się pierwsze szkolenie dla wszystkich 
członków samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa, które zorganizuje 
nasza Izba. Wykład pt. „Kontrola i nadzór 
nad funkcjonowaniem rusztowań – obiek-
ty kubaturowe” poprowadzi dr inż. Michał 
Pieńko z Politechniki Lubelskiej (szczegóły 
w zaproszeniu na ostatniej stronie „Na-
szych Aktualności”). 

 – Rejestracja na szkolenia odbywa się 
za pośrednictwem Portalu PIIB. W celu 
zapisania się należy zalogować się do por-
talu PIIB (https://portal.piib.org.pl), podając 
swój numer członkowski i hasło. Po zalogo-
waniu i kliknięciu w ikonkę „Szkolenia ON-
LINE”, każdy członek izby ma możliwość 
zapisania się na szkolenia organizowane 
przez wszystkie okręgowe izby. Co ważne, 
w przypadku większości szkoleń pula miejsc 
jest limitowana, więc o udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń – mówi prof. dr hab. 
inż. Adam Podhorecki. - Harmonogram 
bieżących szkoleń online dostępny jest na 
stronie internetowej www.kup.piib.org.pl 
w zakładce „Szkolenia”. 

Mimo pandemii nie ustaje praca organów 
dotycząca odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej członków samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa. 
Nie dostrzegam żadnego wpływu koro-

nawirusa na liczbę spraw, które spływają 
w tym roku do organu rzecznika – mówi 
inż. Czesław Szczesik, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – koor-
dynator. – W pierwszym półroczu 2020 r. 
mieliśmy ich statystycznie tyle samo, co 
w kilku ostatnich latach. Większość z nich 
dotyczy odpowiedzialności zawodowej 
w związku z pełnieniem samodzielnej 
funkcji technicznej: kierownika budowy 
lub kierownika kierującego wytwarzaniem 
konstrukcji elementów budowlanych, in-
spektora nadzoru inwestorskiego, projek-
tanta lub sprawdzającego projekty, osoby 
kontrolującej stan techniczny utrzymania 
obiektu. Zawiadomienia składają przeważ-
nie inwestorzy oraz inspektorzy nadzoru 
budowlanego – dodaje rzecznik. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej rozpatrywał w pierwszej poło-
wie tego roku łącznie 27 spraw, w tym 11 
spraw z 2019 r. oraz 16 spraw wszczętych 
w 2020 r. Zakończono postępowania wy-
jaśniające w 20 sprawach, w tym 11 spra-
wach z 2019 r. oraz 9 sprawach z 2020 r. 
W toku pozostawało 7 spraw. 23 sprawy 
to postępowania w trybie odpowiedzial-
ności zawodowej (w tym 10 z 2019 r. oraz 
13 z 2020 r.). 3 sprawy to postępowania 
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(1 sprawa z 2019 r. i 2 sprawy z 2020 r.). 
1 sprawa znajdowała się poza kompetencją 
rzecznika. 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatry-

wał ogółem 4 wnioski rzecznika o ukaranie 
(w tym 1 sprawa z 2019 r. oraz 3 z 2020 
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W innym terminie niż ustalony w harmonogramie i w formie zdalnej zamiast bezpośredniego spotkania – 31 
sierpnia odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady KUP OIIB. Mimo epidemii koronawirusa Okręgowa Rada reali-
zuje swoje zadania określone w szczegółowym planie na ten rok – choć nie zawsze w taki sposób, jak byłoby to 
przeprowadzone w normalnych warunkach.

Nie zatrzymujemy się



r.) – wszystkie z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej. W pierwszym półroczu 2020 r. 
nie wpłynęły żadne wnioski z tytułu od-
powiedzialności dyscyplinarnej. Do sądu 
wpłynęło też 6 wniosków o zatarcie kar od 
członków naszego samorządu w postępo-
waniu zawodowym. 
Na sierpniowym posiedzeniu Okręgowa 

Rada zdecydowała, że rezygnuje z organi-
zowania w tym roku spotkań integracyj-
nych z okazji Dnia Budowlanych. 

 – Od wielu lat właśnie w tym okresie, 
we wrześniu i październiku, spotykaliśmy 
się we wszystkich obwodach, by obchodzić 
nasze święto – Dni Budowlanych. Nieste-
ty wciąż trwająca epidemia koronawirusa 
zmusiła nas do podjęcia trudnej decyzji 
o odwołaniu naszych tradycyjnych spotkań 
– mówi mgr inż. Renata Staszak, przewod-
nicząca Okręgowej Rady KUP OIIB. - Celem 
Dni Budowlanych jest przede wszystkim 
integracja i zabawa. Zachowanie niezbęd-
nego reżimu sanitarnego (duża odległość 
między osobami, obowiązkowe maseczki) 
w pewnym sensie stoi w sprzeczności z isto-
tą naszego święta. Ponadto nie ma pewno-
ści, czy na spotkaniach w poszczególnych 
obwodach dopisałaby frekwencja. Wiele 
osób słusznie obawia się dziś o swoje zdro-
wie i mogłoby nie przyjść mimo szczerych 
chęci – tłumaczy przewodnicząca Okręgo-
wej Rady.
Z powodu pandemii koronawirusa nie 

zostanie ponadto rozstrzygnięty konkurs 
„Prymus Budownictwa”, który promuje 
najlepszych fachowców w swoich branżach, 
pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie: kierowników budowy, 
projektantów, inspektorów nadzoru inwe-
storskiego. Zainteresowanych udziałem 
w tym konkursie zapraszamy do zgłaszania 
się w przyszłym roku. 
Warto też poinformować, że na posiedze-

niu w dn. 31 sierpnia 2020 r. Okręgowa 
Rada KUP OIIB zdecydowała o kontynuacji 
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych 
wypadków członków Izby według polisy 
zawartej w 2019 r. z ubezpieczycielem STU 
Ergo Hestia. Okres ubezpieczenia wynosi 
12 miesięcy i rozpoczyna się z dniem 1 paź-
dziernika 2020 r. oraz kończy się z dniem 
30 września 2021 r. Zakres ubezpieczenia 
oraz wysokość świadczeń pozostają na nie-
zmienionych warunkach. Treść polisy do-
stępna jest na naszej stronie internetowej 
w zakładce „Ubezpieczenia”. 

 – Z powodu epidemii koronawirusa nie 
wszystkie zaplanowane zadania i kierunki 
działania uda nam się zrealizować, nie z na-
szej winy – na przykład nie udało się zreali-
zować w tym roku II Regionalnego Forum 
Inżynierów Budownictwa Toruń-Bydgoszcz, 
II Regionalnego Forum Inżynierów Budow-
nictwa Toruń-Bydgoszcz, które miało od-
być się w maju 2020 r., które odbędzie się 
w lutym 2021 r. – mówi przewodnicząca 
Okręgowej Rady mgr inż. Renata Staszak. 
Także w maju miała odbyć się pierwsza 

„wiosenna” sesja egzaminacyjna na upraw-
nienia budowlane – ze względu na CO-
VID-19 przeniesiono ją na wrzesień, zaś se-
sja druga „jesienna” odbędzie się w grudniu 
– więcej na ten temat w artykule obok.   

Piotr Gajdowski
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 – 19 września 2020 r. wchodzi w życie największa z dotychczasowych nowelizacji Prawa budowlanego. Zmiany przepisów omówione 
są w poradniku „Prawo budowlane 2020 – uczymy się wspólnie” dołączonym do tego wydania „Naszych Aktualności”.

 – Przed 19 września 2020 r. zostanie opublikowany także projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. Nowe rozporządzenie jest niezbędne ze względu na ustawowy podział projektu budowlanego na trzy części. 

 – Ponadto w sierpniu br. do Sejmu RP trafił projekt ustawy zmieniającej Prawo budowlane, m.in. wprowadzający możliwość wykony-
wania części najprostszych procedur budowlanych za pomocą formularzy elektronicznych umieszczonych na stronach GUNB. To rozwiąza-
nie ma obowiązywać również od 19 września, więc ustawa musi być uchwalona i opublikowana w Dzienniku Ustaw przed tym terminem.

 – Odbywają się także prace związane z umożliwieniem składania wniosku o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej wraz z 
elektronicznym projektem budowlanym. To rozwiązanie ma obowiązywać od 2021 r.

 – We wrześniu 2020 r. należy więc spodziewać się opublikowania przynajmniej dwóch kolejnych zmian przepisów w randze rozporzą-
dzenia i ustawy, którymi na co dzień posługują się inżynierowie budownictwa.

 – O zmianach tych na bieżąco informuje Polska Izba Inżynierów Budownictwa na fanpage’u PIIB oraz na stronie internetowej Komisji 
Prawno-Regulaminowej PIIB.

(źródło: PIIB)

Uwaga! Nadchodzą zmiany przepisów budowlanych!
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 – W celu zapewnienia maksymalnego 
poziomu bezpieczeństwa uczestników ca-
łość przebiegła inaczej niż zwykle.
Nabór wniosków na pierwszą tegoroczną 

sesję egzaminacyjną zakończył się już w lu-
tym. Łącznie w biurze Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej złożono 120 nowych wnio-
sków. Tak jak zawsze, najwięcej osób ubiega 
się o uprawnienia w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej – do OKK wpłynęło 49 
takich wniosków. W specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych złożono 27 wniosków. Nie-
wielu mniej, bo 20 kandydatów, ubiegało się 
o uprawnienia w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych. 17 osób 
starało się o uprawnienia w specjalności in-
żynieryjnej drogowej. Najmniej osób chciało 
uzyskać uprawnienia w specjalnościach: in-
żynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych 
obiektów budowlanych (3 wnioski), inżynie-
ryjnej mostowej (2 wnioski), inżynieryjnej 
hydrotechnicznej (1 wniosek) oraz instalacyj-
nej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń tele-
komunikacyjnych (1 wniosek).

 – Pod koniec lutego oraz na początku 
marca Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
odbywała posiedzenia, podczas których 
dokonywała kwalifikacji złożonych wnio-
sków o nadanie uprawnień budowlanych 
- mówi dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, 
przewodnicząca OKK. - W tym roku egza-
min 35. sesji (wiosennej) był zaplanowany 
na 22 maja i wszystko było gotowe na ten 
termin. Niestety plany te uległy zmianie 
w związku z sytuacją epidemiologiczną 

w kraju i wprowadzeniem przez rząd sta-
nu epidemii wywołanego zakażeniami wi-
rusem SARS-CoV-2, który obowiązuje na 
całym obszarze Polski od 20 marca aż do 
teraz. Egzamin musiał więc zostać przeło-
żony. Ostatecznie nowy termin egzaminu 
ustalono na 4 września 2020 r. We wszyst-
kich okręgowych izbach egzamin pisemny 
przeprowadzono w tym samym czasie, 
w dwóch turach. O godz. 9.00 rozpoczął 
się egzamin na uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich 
rodzajach i zakresach), a o godz. 14.00 – 
egzamin na uprawnienia w pozostałych 
specjalnościach. Krajowa Komisja Kwalifi-
kacyjna PIIB w oparciu o wytyczne mini-
sterialne opracowała szczegółową proce-
durę zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
egzaminów na uprawnienia budowlane 
w okresie stanu epidemii. Te procedury 
były przestrzegane zarówno podczas części 
pisemnej, jak i ustnej egzaminu. Wprowa-
dzono między innymi obowiązek zachowa-
nia odstępu co najmniej 1,5-2 m od innych 
osób przebywających na sali. Dotychczas 
wykorzystywana sala okazała się za mała, 
by pomieścić wszystkie osoby dopuszczo-
ne do egzaminu. Dlatego egzamin pisem-
ny zorganizowaliśmy w auli Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, gdzie 
w normalnych warunkach mieści się oko-
ło 500 osób, oraz kilku innych salach tej 
uczelni. Pozwoliło to nam zachować nie-
zbędne odstępy między uczestnikami eg-
zaminu (co drugi rząd i dwa miejsca wolne). 
W pierwszej sesji od godz. 9.00 zakwalifiko-
wanych do egzaminu było 80 osób (wraz 

z osobami poprawiającymi). W sesji drugiej 
od godz. 14.00 zakwalifikowanych do eg-
zaminu było 98 osób (wraz z osobami po-
prawiającymi). 

 – Zespoły egzaminacyjne mogły roz-
począć sprawdzanie testów po upływie co 
najmniej 24 godzin od zakończenia egza-
minu pisemnego, więc kandydaci musieli 
na wyniki tego egzaminu poczekać nieco 
dłużej niż dotychczas (w trakcie poprzed-
nich sesji egzaminacyjnych znali je już tego 
samego dnia). 

 – Pierwsza tegoroczna sesja egzamina-
cyjna powinna zakończyć się 15 września 
(w chwili oddania do druku tego wydania 
„Naszych Aktualności” ostateczne wyniki 
nie były jeszcze znane – napiszemy o nich 
w kolejnym numerze). 

 – Ostatnie miesiące to okres dość inten-
sywnej pracy dla Okręgowej Komisji Kwali-
fikacyjnej, gdyż przygotowując sesję wrze-
śniową, jednocześnie od 21 lipca do 13 
sierpnia przyjmowaliśmy wnioski na drugą 
sesję egzaminacyjną w tym roku – mówi dr 
inż. Justyna Sobczak-Piąstka. - Z uwagi na 
ustawowy wymóg przeprowadzenia w cią-
gu roku co najmniej dwóch sesji oraz ko-
nieczność zachowania 3-miesięcznego ter-
minu, po upływie którego osoba, która 
uzyskała negatywny wynik egzaminu, bę-
dzie mogła do niego przystąpić ponownie, 
dokonano również korekty terminu egza-
minu 36. sesji – jesiennej. Planowany po-
czątkowo termin 20 listopada 2020 r. został 
przeniesiony na 4 grudnia 2020 r. – podsu-
mowuje przewodnicząca Okręgowej Komi-
sji Kwalifikacyjnej KUP OIIB.     (PG)

4 września na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy od testu pisemnego rozpoczęła się 
pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. „Wiosenna” sesja została zorganizo-
wana dopiero u schyłku lata z powodu epidemii koronawirusa. 

Wiosna jesienią

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa na szkolenie w trybie on-line na temat:

„Kontrola i nadzór nad funkcjonowaniem rusztowań – 
obiekty kubaturowe”,

które odbędzie się w dn. 22 września 2020 r. w godz. 11.00-15.00. 
Wykładowcą będzie dr inż. Michał Pieńko z Politechniki Lubelskiej. 

Rejestracja na transmisję odbywa się za pośrednictwem Portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: www.portal.
piib.org.pl. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń!

Więcej informacji na temat tego szkolenia można uzyskać w Biurze KUP OIIB pod nr tel. (52) 366 70 50, 
e-mail: kup@kup.piib.org.pl oraz osobiście w siedzibie Izby przy ul. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy. 

Zapraszamy na szkolenie on- line


