
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. (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

Ze względu na sytuację epidemiczną XX Okręgowy Zjazd Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – Portalu Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy KUP 
OIIB rozpoczął się o godz. 9.00 w dn. 17 kwietnia 2021 r. (z możliwością gło-
sowania do godz. 15.00 w dn. 19 kwietnia 2021 r.). 

W XX Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczym KUP OIIB wzięło udział ponad 
90% uprawnionych delegatów

Po zjeździe
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Podsumowanie XX Okręgowego Zjazdu 
Sprawozdawczego KUP OIIB odbyło się 
w bydgoskiej siedzibie Izby. Omawiając 
wyniki zjazdu, mgr inż. Renata Staszak 
podkreśliła, że rok sprawozdawczy 2020 
był okresem szczególnie trudnym z powo-
du epidemii koronawirusa.
- Przez prawie cały rok sprawozdawczy, 

od marca 2020 r., gdy wprowadzono pierw-
sze obostrzenia sanitarne, organy naszej Izby 
pracowały w szczególnych warunkach – mó-
wiła mgr inż. Renata Staszak. – Początkowo, 
z powodu rządowych dyrektyw, byliśmy 
zmuszeni niemal zawiesić normalne funkcjo-
nowanie Izby – odwołaliśmy zaplanowane 
szkolenia, wstrzymaliśmy bezpośrednie przyj-
mowanie interesantów, nie odbyła się w pier-
wotnym terminie pierwsza sesja egzaminacyj-
na na uprawnienia budowlane. Jednak szybko 
udało nam się znaleźć sposoby, by realizować 
nasze zadania statutowe równie skutecznie, 
co przed pandemią i w zgodzie z obowiązują-
cym stanem prawnym. Mimo wielu trudności 
udało nam się ten rok przejść bez szwanku i w 
dobrej kondycji finansowej.
Na podstawie Regulaminu XX Okręgowego 

Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB funkcję 
przewodniczącego Zjazdu sprawowała prze-

wodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr 
inż. Renata Staszak, a sekretarza zjazdu mgr 
inż. Kazimierz Chojnacki – sekretarz Okręgo-
wej Rady KUP OIIB. Na 108 uprawnionych 
do udziału w zjeździe delegatów wzięło udział 
98, co daje frekwencję na poziomie 90,74%. 
Delegaci głosowali nad 13 uchwałami. 

Wszystkie uchwały zostały podjęte – więk-
szość z nich jednogłośnie. Zatwierdzono 
sprawozdania organów statutowych oraz 
sprawozdanie finansowe za rok 2020. Okrę-
gowa Rada KUP OIIB uzyskała absolutorium 
za 2020 rok. Uchwalono budżet KUP OIIB na 
2021 rok oraz zatwierdzono kierunki działania 
Okręgowej Rady KUP OIIB na rok 2021. Pod-
czas trwania zjazdu zgłoszono 13 wniosków, 
które sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB 
zgodnie z regulaminem zjazdu skieruje do 
rozpatrzenia przez Okręgową Radę KUP OIIB.
- W imieniu Okręgowej Rady KUP OIIB dzię-

kuję delegatom za odpowiedzialną postawę 
i aktywny udział w tym innym – zdalnym 
Zjeździe, co świadczy o zaangażowaniu 
w sprawy naszego samorządu zawodowego. 
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, 
abyśmy za rok spotkali się w normalnych 
okolicznościach – podsumowała mgr inż. Re-
nata Staszak.    (opr. PG)



Celem niniejszego artykułu jest wska-
zanie różnych sytuacji zawodowych inży-
nierów budownictwa w kontekście obo-
wiązkowego ubezpieczenia OC, którym 
objęty jest każdy inżynier budownictwa, 
członek Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Postaramy się wskazać, w któ-
rych sytuacjach obowiązkowe ubezpie-
czenie OC jest wystarczające do ochrony 
ryzyk w danej sytuacji zawodowej, a w 
których sytuacjach istnieją ryzyka nieob-
jęte obowiązkowym ubezpieczeniem. 
Na wstępie, dla przypomnienia, przy-

taczamy kilka najważniejszych informacji 
o obowiązkowym ubezpieczeniu OC inży-
nierów budownictwa.
Obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest 

objęta odpowiedzialność cywilna inżynie-
rów budownictwa za szkody wyrządzone 
w następstwie działania lub zaniechania 
ubezpieczonego w związku z wykonywa-
niem samodzielnych technicznych funkcji 
w budownictwie w zakresie posiadanych 
uprawnień budowlanych. Na mocy § 17 
ust. 4 Umowy Generalnej zawartej pomię-
dzy PIIB a Ergo Hestia,  dodatkowo ochro-
ną ubezpieczeniową objęta jest odpowie-
dzialność cywilna za szkody wyrządzone 
w następstwie wymienionych czynności: 
wykonywanie projektów wykonawczych, 
techniczno-budowlanych oraz innych 
projektów zawierających analizy stanów 
granicznych nośności (SGN) i/lub stanów 
granicznych użytkowalności (SGU), oblicze-
nia statyczne i wytrzymałościowe, analizy 
wytrzymałościowe i wyboczeniowe, anali-
zy konstrukcji wraz z koniecznymi opisami 
oraz dokumentacją rysunkową i koszto-
rysową, wykonywanie czynności majstra 
budowlanego, wykonywanie czynności 
rzeczoznawcy budowlanego, wykonywa-
nie opinii i ekspertyz technicznych zleco-
nych na podstawie postanowień i decyzji 
organów nadzoru budowlanego. W dalszej 
części artykułu, jeżeli będziemy pisać o wy-
konywaniu samodzielnych technicznych 
funkcji w budownictwie, należy przez to 
rozumieć także czynności wskazane w § 17 
ust. 4 Umowy Generalnej.

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC po-
krywa szkody do kwoty 50.000 Euro 
na zdarzenie. Inżynier budownictwa 
ma możliwość skorzystania z nad-
wyżkowego ubezpieczenia OC, które 
zwiększa sumę gwarancyjną, przy za-
chowaniu identycznego zakresu ubez-
pieczenia jak w ubezpieczeniu obo-
wiązkowym. 
Suma ubezpieczenia obowiązkowego 

kumuluje się z wybraną sumą gwaran-
cyjną ubezpieczenia nadwyżkowego. 
Sumy gwarancyjne wynoszą: 100.000 

Euro, 200.000 Euro, 250.000 Euro, 
300.000 Euro, 400.000 Euro, 500.000 
Euro. 
Składki kształtują się odpowiednio: 

190 PLN, 390 PLN, 470 PLN, 630 PLN, 
980 PLN, 1500 PLN. 
Poniżej w sytuacjach 1-3 wskazujemy 

przypadki, gdzie obowiązkowe ubezpie-
czenie OC inżyniera budownictwa jest wy-
starczające dla pokrycia ryzyk związanych 
z wykonywanymi czynnościami i prowa-
dzoną działalnością:
Sytuacja nr 1.
Inżynier budownictwa nie prowadzi dzia-

łalności gospodarczej, wykonuje samodziel-
ne techniczne funkcje w budownictwie na 
podstawie umowy cywilnoprawnej (umo-
wy zlecenia, umowy o dzieło). W takiej sy-
tuacji, zgodnie z przepisami o odpowiedzial-
ności cywilnej, inżynier budownictwa za 
szkodę odpowiada do jej pełnej wysokości, 
zarówno wobec osób trzecich, jak i wobec 
swojego kontrahenta (chyba że w umowie 
z kontrahentem ograniczono odpowiedzial-
ność wobec kontrahenta). Poszkodowany 
może zwrócić się o naprawienie szkody do 
inżyniera budownictwa, który wyrządził 
szkodę spowodowaną błędem w czynno-
ściach zawodowych. Z racji objęcia ubezpie-
czeniem OC, poszkodowany może zwrócić 
się bezpośrednio do ubezpieczyciela z rosz-
czeniem o wypłatę odszkodowania. W prak-
tyce w przypadku zgłoszenia roszczeń ubez-
pieczyciel bada odpowiedzialność inżyniera 
za powstałą szkodę, zakres ochrony ubez-
pieczeniowej, zasadność wysokości rosz-

czeń. W sytuacji zasadności roszczeń i przy 
potwierdzeniu ochrony ubezpieczeniowej, 
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie 
z obowiązkowego ubezpieczenia OC inży-
niera budownictwa, do wysokości powstałej 
szkody, nie więcej niż do wysokości  sumy 
gwarancyjnej wynoszącej 50.000 Euro. Dla 
osoby, która skorzystała z ubezpieczenia 
nadwyżkowego, kwota wypłaconego od-
szkodowania może być wyższa (nie większa 
niż suma obu polis). 
W razie braku odpowiedzialności ubez-

pieczonego za szkodę przy braku wyłączeń 
ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel 
wydaje decyzję odmawiającą uznania rosz-
czeń ze względu na brak odpowiedzialności 
ubezpieczonego za szkodę. Jeżeli Ergo He-
stia zostałaby pozwana przez osobę, która 
uważa się za poszkodowanego, będzie po-
dejmować wszystkie kroki dla odparcia rosz-
czenia. W razie przegranej, wypłaci odszko-
dowanie, pokryje zasądzone odsetki i koszty 
sądowe poniesione przez stronę przeciwną. 
Jeżeli postępowanie cywilne o wypłatę od-
szkodowania zostanie wszczęte przeciwko 
ubezpieczonemu, będzie on obowiązany 
podjąć współpracę umożliwiającą wystą-
pienie przez ubezpieczyciela z interwencją 
uboczną, a Ergo Hestia będzie miała obo-
wiązek przystąpienia z interwencją uboczną. 
Sytuacja nr 2. 
Inżynier budownictwa nie prowadzi dzia-

łalności gospodarczej, wykonuje samo-
dzielne techniczne funkcje w budownic-
twie na podstawie umowy o pracę – jest 
pracownikiem. W przypadku wyrządzenia 
szkody przez inżyniera budownictwa – 
pracownika znajdą zastosowanie przepi-
sy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 120 § 1 
Kodeksu pracy w razie wyrządzenia przez 
pracownika przy wykonywaniu przez niego 
obowiązków pracowniczych szkody oso-
bie trzeciej, zobowiązany do naprawienia 
szkody jest wyłącznie pracodawca. Praco-
dawca może domagać się od pracownika 
roszczenia regresowego (odszkodowania), 
które zgodnie z art. 119 Kodeksu pracy 
nie może przewyższać kwoty trzymie-
sięcznego wynagrodzenia przysługującego 
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Sytuacja prawna inżyniera budownictwa i zakres ubezpieczenia zależy od formy działalności, w ramach której 
wykonuje on samodzielne funkcje techniczne

Działalność zawodowa inżyniera budownictwa a obo-
wiązkowe ubezpieczenie OC inżynierów budownictwa 
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pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC pokryje 
wysokość szkody wyłącznie do wysokości 
3-miesięcznego wynagrodzenia pracowni-
ka. W ramach obowiązkowego ubezpie-
czenia OC ubezpieczyciel jest zobowiązany 
do odparcia bezpodstawnego roszczenia, 
gdy pracodawca będzie chciał pociągnąć 
pracownika do odpowiedzialności do peł-
nej wysokości szkody albo gdy roszczenie 
będzie zgłaszać osoba trzecia. W takiej 
sytuacji ubezpieczyciel odmówi uznania 
odpowiedzialności pracownika za szkodę, 
a w dalszej konsekwencji ma obowiązek 
przystąpić z interwencją uboczną w razie 
pozwania pracownika. 
Sytuacja nr 3. 
Inżynier budownictwa prowadzi działal-

ność gospodarczą, w jej ramach wykonuje 
tylko samodzielne techniczne funkcje w bu-
downictwie w granicach swoich uprawnień. 
W takiej sytuacji inżynier budownictwa 
– przedsiębiorca odpowiada za szkodę do 
pełnej wysokości szkody, zarówno wobec 
osób trzecich, jak i wobec swojego kontra-
henta (chyba że w umowie ograniczono 
odpowiedzialność wobec kontrahenta). 
Zgodnie z § 17 ust. 5 Umowy Generalnej 

dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie 
miał znaczenia fakt, że ubezpieczony wy-
konuje samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. Oznacza to, że 
poszkodowany może zwrócić się o napra-
wienie szkody bezpośrednio do ubezpie-
czyciela z roszczeniem o wypłatę odszkodo-
wania, mimo że szkoda powstała w ramach 
realizacji umowy z osobą prowadzącą 
jednoosobową działalność gospodarczą. 
W praktyce w przypadku zgłoszenia rosz-
czeń ubezpieczyciel bada odpowiedzialność 
inżyniera za powstałą szkodę, zakres ochro-
ny ubezpieczeniowej, zasadność wysokości 
roszczeń. W sytuacji zasadności roszczeń 
i przy potwierdzeniu ochrony ubezpie-
czeniowej ubezpieczyciel wypłaci odszko-
dowanie z polisy obowiązkowego ubez-
pieczenia OC inżyniera budownictwa, do 
wysokości sumy gwarancyjnej wynoszącej 
50.000 euro. Dla osoby, która skorzystała 
z ubezpieczenia nadwyżkowego, kwota wy-
płaconego odszkodowania może być wyż-
sza (nie większa niż suma obu polis). 
Zasada z § 17 ust. 5 Umowy Generalnej 

o ochronie ubezpieczeniowej w ramach 
prowadzonej działalności odnosi się także 
do ubezpieczeń nadwyżkowych – zatem 
wykupując ubezpieczenie nadwyżkowe, 
inżynier budownictwa prowadzący działal-
ność gospodarczą zyskuje ochronę na wyż-
szą sumę. 
W razie braku odpowiedzialności ubezpie-

czonego za szkodę ubezpieczyciel będzie 
postępował w sposób opisany w ostatnim 

akapicie sytuacji nr 1.
Poniżej w sytuacjach 4-7 wskazujemy przy-

padki, w których obowiązkowe ubezpiecze-
nie OC inżyniera budownictwa pokrywa 
tylko część ryzyk związanych z prowadzoną 
działalnością, a każda zainteresowana osoba 
powinna dokonać analizy własnej sytuacji 
w kontekście dodatkowych ubezpieczeń. 
Sytuacja nr 4. 
Inżynier budownictwa prowadzący dzia-

łalność gospodarczą, oprócz wykonywania 
samodzielnych technicznych funkcji w bu-
downictwie w ramach swoich uprawnień, 
przyjmuje zlecenia na projekty/nadzory 
wielobranżowe. Tak jak wspomnieliśmy po-
wyżej, ochrona z obowiązkowego ubezpie-
czenia OC dotyczy tylko odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wynikłe z działania lub 
zaniechania przy wykonywaniu samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie 
w ramach własnych uprawnień budowla-
nych ubezpieczonego. Tym samym z ubez-
pieczenia danego inżyniera budownictwa 
nie może być pokryte roszczenie o na-
prawienie szkody wyrządzonej przez jego 
podwykonawców (np. branżystów, rzeczo-
znawców p.poż, geodetów, geotechników). 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera 
budownictwa nie obejmuje również szkód 
wyrządzonych przez jego pracowników wy-
konujących samodzielne techniczne funkcje 
w budownictwie. 
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Dla ochrony ubezpieczeniowej na szkody 
wyrządzone przez podwykonawców i pra-
cowników dostępne są na rynku ubezpiecze-
niowym dobrowolne ubezpieczenia dla pra-
cowni projektowych i firm obsługi inwestycji. 
Sytuacja nr 5. 
Inżynier budownictwa prowadzący dzia-

łalność gospodarczą, oprócz wykonywania 
samodzielnych technicznych funkcji w bu-
downictwie w ramach swoich uprawnień, 
wykonuje także roboty budowlane, usługi 
budowlane, wykończeniowe. Tak jak wspo-
mnieliśmy powyżej, ochrona z obowiązko-
wego ubezpieczenia OC dotyczy tylko od-
powiedzialności cywilnej za szkody wynikłe 
z działania lub zaniechania przy wykony-
waniu samodzielnych technicznych funk-
cji w budownictwie w ramach własnych 
uprawnień budowlanych ubezpieczonego. 
Zatem wszystkie szkody wyrządzone pod-
czas realizacji prac albo wynikłe z wadli-
wego wykonawstwa robót, kiedy ubezpie-
czony nie sprawuje samodzielnych funkcji 
technicznych, pozostają poza zakresem 
ochrony ubezpieczeniowej. Poza zakresem 
pozostaną też szkody wyrządzone podczas 
realizacji prac albo wynikłe z wadliwego 
wykonawstwa robót, w których nie można 
przypisać inżynierowi uchybień w wyko-
nywaniu samodzielnej technicznej funkcji 
w budownictwie. Na rynku powszechnie 
dostępne są produkty ubezpieczeniowe dla 
firm realizujących roboty budowlane, usłu-
gi budowlane, wykończeniowe.
Sytuacja nr 6. 
Inżynier budownictwa prowadzący dzia-

łalność gospodarczą, oprócz wykonywania 
samodzielnych technicznych funkcji w bu-

downictwie w ramach swoich uprawnień, 
wykonuje także różne rodzaje działalności. 
Ochrona z obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC dotyczy tylko odpowiedzialności 
cywilnej za szkody wynikłe z działania lub 
zaniechania przy wykonywaniu samodziel-
nych technicznych funkcji w budownictwie 
w ramach własnych uprawnień budow-
lanych ubezpieczonego. Pozostała dzia-
łalność pozostaje poza zakresem ochro-
ny ubezpieczeniowej z obowiązkowego 
ubezpieczenia OC. Ze względu na bardzo 
różnorodną działalność prowadzoną przez 
przedsiębiorców, trudno w ramach niniej-
szego artykułu sugerować rozwiązania 
ubezpieczeniowe. Zachęcamy do analizy 
rodzajów działalności gospodarczej i kon-
sultacji z osobami, które na co dzień obsłu-
gują Państwa ubezpieczenia.
Sytuacja nr 7. 
Inżynier budownictwa jest udziałowcem 

albo członkiem zarządu w spółce z o.o. Na 
potrzeby tego artykułu zajmiemy się omó-
wieniem sytuacji, gdy spółka realizuje pro-
jekty, nadzory, oceny stanu technicznego.
W pierwszej kolejności należy wskazać, że 

odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
w związku z realizowaną umową ponosi 
spółka z o.o. jako strona umowy. Odpowie-
dzialność za szkodę ponosi także inżynier bu-
downictwa wykonujący funkcję projektanta, 
inspektora nadzoru, rzeczoznawcy. W zależ-
ności od formy zatrudnienia inżyniera przez 
spółkę będzie on ponosił odpowiedzialność 
jako podwykonawca (prowadzący lub nie-
prowadzący działalności gospodarczej) albo 
jako pracownik. Jeżeli ten inżynier budow-
nictwa jest jednocześnie udziałowcem lub 

członkiem zarządu, od formy zatrudnienia 
będzie zależała odpowiedzialność za szkodę 
oraz zakres ubezpieczenia. 
Jeżeli udziałowiec, członek zarządu jest 

pracownikiem w zakresie projektowania, 
nadzorów, rzeczoznawstwa i jest on odpo-
wiedzialny za powstałą szkodę - jego sytu-
acja prawna i zakres ubezpieczenia został 
opisany w sytuacji nr 2.
Jeżeli udziałowiec, członek zarządu jest 

osobą zatrudnioną przez spółkę na pod-
stawie umowy cywilno-prawnej - jego sy-
tuacja prawna i zakres ubezpieczenia został 
opisany w sytuacji nr 1 lub 3. 
Na rynku dostępne są dobrowolne ubez-

pieczenia odpowiedzialności cywilnej dla 
spółek wykonujących projekty i nadzory, 
oceny stanu technicznego. W zależności 
od zakresu ofertowanego przez ubezpie-
czycieli ochroną mogą być objęte szkody 
wyrządzone przez pracowników i podwy-
konawców. 
Jak widać z powyższych rozważań, sy-

tuacja prawna inżyniera budownictwa 
i zakres ubezpieczenia zależy od formy 
działalności, w ramach której wykonuje sa-
modzielne funkcje techniczne. Dodatkowe 
rodzaje działalności gospodarczej, posiada-
nie udziałów w spółce, sprawowanie funkcji 
we władzach spółki wymagają analizy pod 
kątem posiadanych ubezpieczeń.
Zachęcamy do kontaktu mailowego/telefo-

nicznego oraz do odwiedzenia serwisu www.
ubezpieczeniadlainzynierow.pl.   

Maria Tomaszewska–Pestka
maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

Agencja Wyłączna Ergo Hestii 

 dokończenie ze str. 3.

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

„Neutralność klimatyczna w budownictwie”,
które odbędzie się 18 maja 2021 r., godz. 12.00 

W programie m.in.:

1. Technologie prowadzące do zeroemisyjnych budynków, dr inż. Arkadiusz Węglarz, Politechnika Warszawska, doradca Zarządu ds. 
Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Wiceprezes Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych

2. Wyzwania w zakresie zarządzania energią w budynkach, w których zastosowano systemy OZE, dr Adam Mroziński, Regionalne 
Centrum Innowacyjności, Centrum Transferu Technologii, Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy

Zapisy na szkolenie poprzez stronę internetową: https://portal.piib.org.pl/aktualne-szkolenia

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 - l ine


