
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. 793 809 899,  
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

Po dwóch latach przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa członko-
wie naszej Izby spotykają się na spotkaniach integracyjnych z okazji Dni Bu-
dowlanych. Pierwsza impreza odbyła się w Bydgoszczy. Piknik w Przystani 
„Zimne Wody”, położonej nad brzegiem Brdy, przyciągnął kilkaset osób. 

Laureaci konkursu na najlepsze prace dyplomowe  
wraz z promotorami. 

Znów się spotykamy
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Inaczej niż w poprzednich latach, centralne 
obchody Dni Budowlanych odbyły się w for-
mie pikniku. Wnętrza opery lub filharmonii 
tym razem zamieniliśmy na przystań kajako-
wą w okolicy Brdyujścia, a lampkę szampana 
zastąpiła kiełbasa z grilla oraz kufel piwa. Od-
mienna konwencja święta wynikała z ograni-
czeń, jakie narzuca wciąż panująca w Polsce 
epidemia koronawirusa. Na świeżym powie-
trzu łatwiej zachować odpowiedni dystans 
pomiędzy uczestnikami, obowiązują też wyż-
sze limity liczby zgromadzonych (ustalone 
w rządowych aktach prawnych). Zaproszenie 

tylu osób do zamkniętej przestrzeni byłoby 
niemożliwe. Na szczęście dopisała piękna, 
sierpniowa aura – było pogodnie i bardzo 
ciepło, chociaż nie upalnie. Przechadzając się 
pomiędzy uczestnikami, wiele razy można 
było usłyszeć, że wszyscy stęsknili się już za 
takimi spotkaniami. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB 

mgr inż. Renata Staszak nawiązała do tego, 
witając zebranych gości:

 – Spotykamy się po dwóch latach. 
W 2020 r. Dni Budowlanych się nie odbyły. 
Pandemia koronawirusa spowodowała, że 

dokończenie na str. 2.  

D r og i e  K ol e ż an k i ,  D r od zy  K ol ed zy,
Z okazji naszego święta – „Dnia Budowlanych” pragnę złożyć Wam najlepsze 

życzenia wszelkiej pomyślności, przede wszystkim w zachowaniu zdrowia i sił, 
bez których nie sposób udźwignąć ciężaru wielu różnorakich obowiązków, a tak-
że w  budowaniu wewnętrznej i  promieniującej nadziei na lepszą przyszłość 
oraz wiary, że będzie ją przynosił każdy kolejny dzień. Życzę Wam satysfakcji 
z wykonywania wspaniałego zawodu, dobrych perspektyw zawodowego rozwo-
ju, wielu powodów do zadowolenia w życiu osobistym. Tym wszystkim, którzy 
działają w naszej KUP OIIB na rzecz umacniania prestiżu i rangi zawodu in-
żyniera budownictwa, życzę wytrwałości i sukcesów. 

Przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB
mgr inż. Renata Staszak

Uwaga! Na str. 4 zaproszenie

na Dzień Budowlanych 
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 dokończenie ze str. 1.

zostaliśmy w domach, aby być bezpiecz-
ni. Dziś mamy długo wyczekiwaną okazję 
do wspólnego świętowania, celebrowania 
naszego zawodu, nagradzania za ciężką 
pracę oraz wymiany poglądów – mówiła 
mgr inż. Renata Staszak. 
Swoje przemówienie mgr inż. Renata Sta-

szak poświęciła też ocenie aktualnej kondy-
cji branży budowlanej.

 – Budownictwo jako jedna z niewielu 
gałęzi gospodarki oparło się negatywnym 
skutkom pandemii. Najważniejsze problemy 
w naszej branży to obecnie wysokie koszty 
zatrudnienia, zatory płatnicze oraz rosnące 
ceny materiałów budowlanych. Choć nie jest 
idealnie, sytuacja pozostaje stabilna. 
Omówiła też zmiany w prawie oraz nowe 

procedury związane z cyfryzacją, które do-
tyczą wszystkich inżynierów budownictwa. 

 – We wrześniu 2020 r. weszła w życie 
duża nowelizacja Prawa budowlanego, 
która wprowadziła między innymi nowy 
podział projektu budowlanego na trzy 
części: projekt zagospodarowania działki 
lub terenu, projekt architektoniczno-bu-
dowlany oraz projekt techniczny. Do uzy-
skania pozwolenia na budowę wymagane 
są tylko dwie pierwsze części, zaś projekt 
techniczny przedstawiany jest nadzorowi 
budowlanemu dopiero na etapie składania 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie. Ponadto, tak jak w więk-
szości dziedzin gospodarki, trwa cyfryza-
cja procesu inwestycyjno-budowlanego, 
która ma przyspieszyć procedury admi-
nistracyjne związane z przygotowaniem 
i realizacją inwestycji. Za wdrożenie cyfry-
zacji odpowiada GUNB. W ubiegłym roku 
ruszył rządowy serwis e-Budownictwo, za 
pomocą którego można składać wnioski do 
organów AAB lub nadzoru budowlanego. 
Od 1 lipca 2021 r. można składać między 
innymi wnioski o pozwolenie na budowę 
wraz z projektem budowlanym sporządzo-
nym w postaci elektronicznej czy o zmianę 
pozwolenia na budowę. System ma także 
umożliwić kontrolę realizacji inwestycji na 
każdym etapie, od udzielenia warunków 
zabudowy po odbiór pozwolenia na użyt-
kowanie obiektu. Kolejny aspekt cyfryzacji 
to wdrożenie elektronicznego centralnego 
rejestru osób posiadających uprawnienia 
budowlane (e-CRUB). Dzięki temu syste-
mowi zostanie wyeliminowany obowiązek 
dołączania do projektu budowlanego kopii 
uprawnień budowlanych i zaświadczenia 

o przynależności do izby. W przyszłości na 
platformie e-Budownictwo pojawi się także 
elektroniczny dziennik budowy – wymie-
niała mgr inż. Renata Staszak.
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 

OIIB przybliżyła też zebranym bieżącą dzia-
łalność Izby – mimo ograniczeń związanych 
z pandemią koronawirusa udało się ją do-
stosować do nowych warunków, a część 
zadań realizowanych jest w nowej formule 
nawet sprawniej i skuteczniej niż poprzed-
nio. Dotyczy to między innymi form dosko-
nalenia zawodowego członków Izby – od 
początku epidemii nastąpił dynamiczny 
rozwój szkoleń on-line i zorganizowano ich 
do tej pory ponad 300. Co ważne, człon-
kowie KUP OIIB zyskali dostęp do szkoleń 
organizowanych przez wszystkie okręgowe 
izby, dzięki czemu oferta doskonalenia za-
wodowego stała się jeszcze bardziej zróżni-
cowana i atrakcyjna. 
Po wystąpieniu przewodniczącej Okręgo-

wej Rady KUP OIIB zabrali głos zaproszeni 
goście. Wiceprzewodniczący sejmowej Ko-
misji Infrastruktury poseł Piotr Król mówił 
między innymi: - Przyszedłem tu, by po-
dziękować inżynierom budownictwa za 
ich pracę w budowaniu silnej gospodarki 
narodowej. Jak wiadomo, nie ma możli-
wości zbudowania czegokolwiek bez do-

brego projektu inżynieryjnego. I dodawał, 
nawiązując do tegorocznej lokalizacji Dnia 
Budowlanych: - Jestem chłopakiem ze Sta-
rego Fordonu, ale jestem tutaj pierwszy raz 
w życiu. Gdyby nie państwo, nie wiedział-
bym, że w Bydgoszczy mamy takie piękne, 
urokliwe miejsce. 
Wystąpiła także przewodnicząca Okręgo-

wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Byd-
goszczy Katarzyna Florek, życząc wszystkim 
inżynierom budownictwa „sukcesów za-
wodowych, wygranych przetargów, zdro-
wia oraz wszelkiej pomyślności”. Zebrani 
spontanicznie odpowiedzieli: „brawa dla 
medyków!”, wyrażając uznanie dla ich wy-
siłku w dobie epidemii koronawirusa. War-
to przypomnieć, że zapraszając przedsta-
wicieli wszystkich samorządów zawodów 
zaufania publicznego z województwa ku-
jawsko-pomorskiego KUP OIIB realizuje ini-
cjatywę wyrażoną w Deklaracji powołania 
Ogólnopolskiego Porozumienia Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego, pod-
pisanej w czerwcu br. przez między innymi 
Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Radę 
Adwokacką. Z ramienia Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa sygnatariuszem de-
klaracji był przewodniczący Krajowej Rady 
PIIB prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński. 
Porozumienie ma zacieśnić współdziałanie 

Od lewej: inż. Paweł Gonczerzewicz (Złota Odznaka PIIB), mgr inż. 
Jacek Borecki (Złota Odznaka PIIB), mgr inż. Marek Rzytelewski (Srebr-
na Odznaka PIIB) wraz z przewodniczącą Okręgowej Rady KUP OIIB 
mgr inż. Renatą Staszak. Fot. archiwum KUP OIIB
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samorządów zawodowych w sprawach 
istotnych dla polskiego społeczeństwa. 
Następnie przyszedł czas na uhonorowa-

nie zasłużonych dla budownictwa członków 
KUP OIIB. Najwyższe odznaczenia Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa – Złote Od-
znaki PIIB otrzymali: inż. Paweł Gonczerze-
wicz, sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifika-
cyjnej KUP OIIB, delegat na zjazd okręgowy 
V kadencji, oraz mgr inż. Jacek Borecki, czło-
nek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
KUP OIIB, także delegat na zjazd okręgowy 
obecnej kadencji. Srebrną Odznakę Honoro-
wą PIIB otrzymał mgr inż. Marek Rzytelew-
ski, okręgowy rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej bieżącej kadencji.
Rozstrzygnięto także konkursy organizo-

wane przez KUP OIIB – na najlepsze prace 
dyplomowe obronione w latach 2019 r. 
i 2020 r. oraz „Prymus Budownictwa”. 
Konkurs na najlepsze prace dyplomowe 

skierowany jest do absolwentów studiów 
inżynierskich i magisterskich na kierunkach 
studiów: budownictwo, inżynieria środo-
wiska, telekomunikacja, elektrotechnika 
z uczelni współpracujących z KUP OIIB. Naj-
więcej prac dyplomowych zgłosił Uniwer-
sytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. 
Śniadeckich w Bydgoszczy. Ponadto na kon-
kurs wpłynęły prace z Kujawsko-Pomorskiej 
Szkoły Wyższej, Bydgoskiej Szkoły Wyższej 
i Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 
Tematyka prac była zróżnicowana, ich war-

tość merytoryczną ocenili recenzenci – spe-
cjaliści z danej branży. Nazwiska laureatów 
(nagrodzonych i wyróżnionych) ogłosił mgr 
inż. Marek Żółtowski, przewodniczący kapi-
tuły konkursu. Na scenę zaproszono także 
promotorów prac dyplomowych. 
Z kolei konkurs „Prymus Budownictwa” 

promuje najlepszych fachowców peł-
niących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie: projektanta, kierownika 
budowy oraz inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Honorowe wyróżnienia wręczył 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki.
W kategorii projektant honorowy tytuł 

„Prymusa Budownictwa” otrzymał mgr inż. 
Piotr Brodniewicz za „udział w realizacji 
projektu budowlanego i wykonawczego 
w konstrukcji z drewna klejonego warstwo-
wo salonu samochodowego wraz z ser-
wisem przy ul. Fordońskiej w Bydgoszczy, 
w szczególności za wykorzystanie innowa-
cyjnych rozwiązań konstrukcyjnych w tech-
nologii drewna klejonego warstwowo”.
W kategorii kierownik budowy „Prymu-

sem Budownictwa” został mgr inż. Mariusz 
Linowiecki za „udział w realizacji kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego Centrum Rekre-
acji Astoria w Bydgoszczy, w szczególności 
za kierowanie budową z wysokim zaanga-
żowaniem i ponadprzeciętną wiedzą”.
W kategorii inspektor nadzoru inwe-

storskiego tytuł „Prymusa Budownictwa” 
przypadł mgr. inż. Mateuszowi Szulwicowi 

za „udział w realizacji inwestycji zabudowy 
układu odbioru ciepła z kogeneracji i prze-
kazania ciepła do istniejącego układu EC 
Szubin, w szczególności za wysoki poziom 
wiedzy technicznej i zdolności organizacyj-
ne, dzięki którym proces budowlany prze-
biegł sprawnie”.
Na tym część oficjalna dobiegła końca. Na 

scenie pojawił się Mariusz Lubomski, jeden 
z najwybitniejszych przedstawicieli piosenki 
autorskiej, swobodnie łączący w swej twór-
czości akustyczne brzmienia jazzu, bluesa 
i rocka. W trakcie blisko godzinnego wy-
stępu zabrzmiały między innymi „Space-
rologia” i „Psychobójca”, artysta zaśpiewał 
także własne wersje piosenek z tekstami 
Wiesława Dymnego i Agnieszki Osieckiej.
Swobodna atmosfera pikniku z grillem 

i kuflem piwa przypadła do gustu wielu za-
proszonym, którzy wcześniej kojarzyli cen-
tralne obchody Dni Budowlanych w Byd-
goszczy z atmosferą opery czy filharmonii. 
„Odświeżona” wersja bydgoskiego święta 
okazała się sukcesem, nieco na przekór pan-
demicznym obostrzeniom. W podobnej 
formule zostaną zorganizowane Dni Bu-
dowlanych w pozostałych obwodach – To-
runiu, Inowrocławiu, Brodnicy, Grudziądzu 
i Włocławku. Relacje z nich ukażą się w ko-
lejnym numerze „Naszych Aktualności”.     

 Piotr Gajdowski

Zgodnie z ustawą o samorządach zawo-
dowych architektów oraz inżynierów bu-
downictwa okręgowy zjazd jest najwyż-
szym organem okręgowej izby. Do zadań 
okręgowego zjazdu należy między innymi 
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
z działalności organów okręgowej izby 
(okręgowej rady, okręgowej komisji rewi-
zyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, 
okręgowego sądu dyscyplinarnego i okrę-
gowego rzecznika odpowiedzialności za-
wodowej), udzielanie absolutorium okrę-

gowej radzie izby, uchwalanie budżetu 
okręgowej izby, ustalanie szczegółowych 
zasad organizacji i trybu pracy organów 
okręgowej izby oraz wybór członków tych 
organów. Okręgowy zjazd zwoływany jest 
przez okręgową radę izby i odbywa się co 
najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawoz-
dawczo-wyborczy co 4 lata. Okręgowy 
zjazd stanowią delegaci wybrani w obwo-
dach wyborczych. Na zebrania wyborcze 
zostaną zaproszeni wszyscy czynni (nieza-
wieszeni) członkowie samorządu zawodo-

wego inżynierów budownictwa. Zebrania 
odbędą się w obwodach: brodnickim, byd-
goskim, grudziądzkim, inowrocławskim, 
toruńskim i włocławskim. Liczba delegatów 
wybieranych w danym obwodzie wybor-
czym ustalana jest proporcjonalnie do licz-
by członków w tym obwodzie. Wszyscy 
uprawnieni uczestnicy zebrań wyborczych 
mają czynne i bierne prawo wyborcze. Wy-
boru delegatów dokonuje się w głosowa-
niu tajnym. Więcej informacji na ten temat 
w kolejnym wydaniu..   (PG)

W 2022 r. kończy się V kadencja organów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Władze naszego samorządu zawodowego na kolejną kadencję (na lata 2022-2026) wybierze XXI Okręgowy 
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Z kolei delegatów na ten i pozostałe zjazdy sprawozdawcze VI kadencji 
wybiorą wszyscy członkowie Izby, którzy wezmą udział w zebraniach wyborczych, których termin ustali 
Okręgowa Rada KUP OIIB na posiedzeniu w dn. 30.08.2021 r. Indywidualne zaproszenia na zebrania w ob-
wodach wyborczych (ze wskazaniem miejsca oraz terminu spotkania) otrzymają Państwo wraz z 10-tym nu-
merem „Inżyniera Budownictwa” oraz na przekazany do działu członkowskiego Biura KUP OIIB adres e-mail.

Zbliżają się wybory delegatów
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Część ustna egzaminów odbyła się 
w przestronnej sali Bydgoskiego Centrum 
Targowo-Wystawienniczego – wynajęcie 
tego obiektu pozwoliło na organizację sesji 
z zachowaniem reżimu sanitarnego (przede 
wszystkim poprzez zapewnienie odpo-
wiedniego dystansu pomiędzy uczestnika-
mi). Egzaminy ustne przeprowadzono z ko-
lei w siedzibie KUP OIIB. Wszyscy zdający 
mieli obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz 
dezynfekcji rąk, musieli też złożyć oświad-
czenie o braku objawów świadczących 
o zakażeniu koronawirusem. 
Sesję egzaminacyjną otworzyła przewod-

nicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, udziela-
jąc kandydatom szczegółowych instrukcji 
w zakresie przebiegu egzaminu oraz życząc 
im powodzenia. 
Do zdających zwróciła się także przewod-

nicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. 
Renata Staszak.

 – Egzamin na uprawnienia budowlane 
to niezbędny element w przygotowywaniu 
do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Element, 
którego nic nie jest w stanie zastąpić. Spraw-
dza bowiem waszą wiedzę i umiejętności, 
które nabyliście podczas nauki i podczas 
praktyki zawodowej, gdzie mieliście możli-
wość kontaktu z projektantami i kierowni-
kami budów – waszymi starszymi kolegami. 
Okres spędzony w biurze projektów i na 

budowie jest czasem zawierania przyjaźni 
tworzących w przyszłości tożsamość nasze-
go samorządu zawodowego. To właśnie ten 
czas jest najlepszą ścieżką dojścia do zawo-
du – mówiła mgr inż. Renata Staszak.
W swoim wystąpieniu przewodnicząca 

Okręgowej Rady KUP OIIB podkreśliła też 
znaczenie samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa, nawiązując do ju-
bileuszu 20-lecia jego powstania. - Wiążąc 
swoją karierę zawodową z budownictwem, 
zostaniecie członkami naszego - waszego 
samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa. Będziecie podlegać pod osąd 
nie tylko waszych inwestorów, ale również 
organów izby powołanych do czuwania nad 
przestrzeganiem etyki zawodowej - rzecz-
nika odpowiedzialności zawodowej i sądu 
dyscyplinarnego. Zawód inżyniera budow-
nictwa jest zawodem zaufania publicznego. 
Oznacza to, że obowiązują nas szczególne 
zasady etyki zawodowej, zaś naszą pracę 
powinna cechować dbałość o wzrost auto-
rytetu naszego zawodu. Jedną z powinności 
etycznych członka izby inżynierów budow-
nictwa jest stałe podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych. Dlatego zachęcam do udziału 
w szkoleniach organizowanych przez naszą 
izbę, a także do korzystania z norm i czaso-
pism branżowych, aby nie stanąć w miejscu 
i ciągle doskonalić swoją wiedzę. Zachęcam 
także do pracy na rzecz naszego samorządu 
– mówiła mgr inż. Renata Staszak.  

W części pisemnej egzaminu uczestniczy-
ły we wszystkich specjalnościach 123 osoby 
(w sesji „wiosennej” zakwalifikowano 102 
nowe wnioski o nadanie uprawnień bu-
dowlanych). Zdawalność egzaminu pisem-
nego wyniosła 78,9% (zdało w sumie 97 
osób). Osoby, które zaliczyły test pisemny, 
zostały dopuszczone do części ustnej. Łącz-
nie z osobami poprawiającymi z poprzed-
nich sesji egzamin ustny zdawało 147 osób. 
Część ustną egzaminu zdały 104 osoby 
(co daje zdawalność na poziomie 70,75%). 
Ogólna zdawalność egzaminu wyniosła 
z kolei 74,5%, a więc była na poziomie zbli-
żonym do poprzednich sesji. W podziale 
na specjalności zdawalność przedstawia się 
następująco: spec. konstrukcyjno-budowla-
na – 72,6%, spec. drogowa – 75,8%, spec. 
mostowa – 75%, spec. kolejowa w zakresie 
kolejowych obiektów budowlanych – 80%, 
spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, ga-
zowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
(tzw. sanitarna) – 67,5%, spec. instalacyjna 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elek-
trycznych i elektroenergetycznych (tzw. 
elektryczna) – 86,2%, spec. hydrotechnicz-
na – 100% (zdawała jedna osoba). W po-
zostałych specjalnościach nikt nie zdawał. 
Następna sesja egzaminacyjna na upraw-

nienia budowlane (tzw. „jesienna”) roz-
pocznie się 19 listopada 2021 r.      (PG)

104 kandydatów zdało egzaminy na uprawnienia budowlane w sesji „wiosennej”, która odbywała się 
w czerwcu 2021 r. - To już kolejna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane, która przyciąga 
tak wiele osób – mówiła przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak w wystą-
pieniu otwierającym sesję. Ogólna zdawalność egzaminów wyniosła 74,5%, co daje wynik zbliżony do 
poprzednich sesji. Następne egzaminy już w listopadzie. 

Najważniejszy egzamin

Niniejsze zaproszenie jest biletem wstępu po 
potwierdzeniu uczestnictwa w Biurze Izby 

tel. 52 366 70 50, e-mail: kup@piib.org.pl
Liczba miejsc ograniczona,

decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPROSZENIE
Obwód Włocławski

Na spotkanie z okazji

„Dnia Budowlanych”
które odbędzie się 

24 września 2021 r. (piątek)
o godz. 1800

W HOTELU „ALEKSANDER”
UL. SZPITALNA 23 WE WŁOCŁAWKU

® K U J A W S K O
P O M O R S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D OW N I C T WA

Uwaga! Zgodnie z obowiązującymi przepisami w spotkaniach na świeżym powietrzu może uczestniczyć 
maksymalnie 150 osób. Limit ten nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz ozdro-
wieńców. Osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńców prosimy o okazywanie przy wejściu na „Dni 
Budowlanych” certyfikatu zaszczepienia lub posiadania statusu ozdrowieńca. 


