
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,
Konsultacja odbywać się będzie po 
wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 
500 281 399

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 23 kwietnia 2022 r. odbył się XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP 
OIIB. Przewodniczącym Okręgowej Rady KUP OIIB została wybrana na 
drugą kadencję mgr inż. Renata Staszak

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 23 kwietnia 2022 r. W obra-
dach wzięło udział 98 delegatów spośród 109 uprawnionych (frekwencja 
89,9%). Delegaci jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania Okręgowej Rady KUP OIIB za 2021 r. 
Przewodniczącym Okręgowej Rady KUP OIIB na VI kadencję w latach 
2022-2026 została wybrana po raz drugi mgr inż. Renata Staszak. Wybra-
no także przewodniczących i członków pozostałych organów Izby. 

Przewodnicząca Okręgowej Rady w kadencji 2022-2026 mgr inż. Renata Staszak 
w towarzystwie przewodniczącego XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego prof. 
dr. hab. inż. Adama Podhoreckiego oraz mgr. inż. Andrzeja Myśliwca (przewodni-
czący Okręgowej Komisji Rewizyjnej)

Mamy nowe władze
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XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 
KUP OIIB odbył się w przestronnej, no-
woczesnej sali w Bydgoskim Centrum 
Targowo-Wystawienniczym. Po dwóch 
latach przerwy spowodowanej pandemią 
koronawirusa, gdy zjazdy odbywały się 
zdalnie na portalu Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, nareszcie powróciła możli-
wość bezpośredniej dyskusji na temat sy-
tuacji w branży budowlanej i spraw doty-
czących samorządu zawodowego. 
Przybyłych gości przywitała przewod-

nicząca Okręgowej Rady mgr inż. Rena-
ta Staszak. Byli wśród nich m.in. członek 
Krajowej Rady PIIB i były przewodniczą-

cy Podlaskiej OIIB mgr inż. Wojciech Ka-
miński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Byd-
goszczy Marek Chorzępa, a także przed-
stawiciele innych samorządów zaufania 
publicznego z regionu kujawsko-pomor-
skiego – przewodnicząca Okręgowej Rady 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Ar-
chitektów RP arch. Małgorzata Schmidt 
i przewodnicząca Okręgowej Rady Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Ka-
tarzyna Florek. 

 – Bardzo ważne jest rozwijanie współ-
pracy z innymi samorządami zawodowymi, 
których członkowie wykonują, tak jak my, za-

dokończenie na str. 2.  



wód zaufania publicznego. Zawody zaufa-
nia publicznego mają szczególne znaczenie 
dla interesu publicznego i dla samych oby-
wateli. Przynależność do tej grupy wiąże się 
z prestiżem, ale także wyjątkową odpowie-
dzialnością i normami etycznymi – przypo-
mniała mgr inż. Renata Staszak. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Izby Pie-

lęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Kata-
rzyna Florek doceniła ostatnie działania KUP 
OIIB zmierzające do zacieśnienia współ-
pracy pomiędzy samorządami zawodów 
zaufania publicznego: - Mimo że reprezen-
tujemy różne zawody, mamy wspólne cele. 
Dlatego mamy obowiązek działać wspólnie, 
by ustawodawca liczył się z naszym stano-
wiskiem. Nasz głos musi być słyszalny.
WINB w Bydgoszczy Marek Chorzępa 

podziękował dotychczasowym władzom 
Izby za dobrą współpracę: - Zarówno 
nadzór budowlany, jak i inżynierowie bu-
downictwa mają przed sobą wiele wyzwań 
– zmiany w Prawie budowlanym, cyfryza-
cja… Wszyscy musimy przyzwyczaić się do 
nowych warunków pracy. Warto uczyć się 
od siebie wzajemnie. Nasza współpraca 
przebiegała dotąd bardzo dobrze i mam 
nadzieję, że tak pozostanie. 
Za zaproszenie na zjazd podziękowali 

także prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
Bydgoskiej Izby Lekarskiej lek. Szymon 
Suwała, dziekan Rady Okręgowej Izby 
Radców Prawnych w Bydgoszczy Michał 
Rościszewski oraz prezes Kujawsko-Po-
morskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 
Andrzej Klimowski, którzy ze względu na 
podjęte wcześniej zobowiązania nie mo-
gli uczestniczyć w obradach. 
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wysto-

sował list adresowany do przewodniczącej 
Okręgowej Rady mgr inż. Renaty Staszak: 

„Członkowie KUP OIIB od lat reprezentu-
ją środowisko profesjonalistów w zakresie 
dziedzin związanych z budownictwem. 
Swoją rangę Izba zawdzięcza wyjątkowemu 
zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich, któ-
rzy swoim doświadczeniem oraz nieustan-
nym pogłębianiem kompetencji troszczą 
się o przyszłość polskiego budownictwa. 
Podnoszącym na duchu jest fakt, iż z dużym 
przejęciem podchodzą Państwo do misji 
odbudowy Ukrainy, mobilizując inżynie-
rów i techników do zadeklarowania chęci 
niesienia pomocy Ukrainkom i Ukraińcom, 
którym wojna z dnia na dzień odbiera co-
dzienność. Gratuluję i dziękuję za tę otwar-
tość i gotowość wsparcia. Życzę, by decyzje 
podejmowane na zjeździe okazały się traf-
ne, poszerzyły perspektywę zmian i przy-
niosły wiele dobra. Życzę owocnego czasu 
rozmów poświęconych budownictwu i tro-
sce o architektoniczną przyszłość regionu”. 
Zaproszenie na zjazd przyjęli także 

przewodniczący stowarzyszeń naukowo-
-technicznych: prezes Zarządu Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Komu-
nikacji RP Karol Pytel, przewodnicząca 
bydgoskiego oddziału Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa dr 
inż. Jadwiga Bizon-Górecka, prezes byd-
goskiego oddziału Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych prof. 
dr hab. inż. Janusz Bujak.
Nim przystąpiono do części sprawozdaw-

czej, delegaci przyjęli regulamin oraz porzą-
dek obrad zjazdu. Przewodniczącym Okrę-
gowego Zjazdu został wybrany prof. dr hab. 
inż. Adam Podhorecki. W Prezydium Zjaz-
du znaleźli się: Piotr Nakonowski – członek, 
Marek Żółtowski – członek, Danuta Jelińska 
– sekretarz, Andrzej Pepliński – sekretarz. 

Następnie XXI Zjazd Sprawozdawczo-

-Wyborczy KUP OIIB pochylił się nad spra-
wozdaniami organów Izby za rok 2021. 
Przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. 

Renata Staszak złożyła sprawozdanie z dzia-
łalności Okręgowej Rady w minionym roku, 
zaczynając od przywołania podstawowych 
faktów na temat Izby. Na koniec 2021 r. 
KUP OIIB liczyła 5439 członków – liczba ta 
pozostaje bez większych zmian od kilku lat 
(w 2018 r. było to 5458 osób). KUP OIIB po-
dzielona jest na sześć obwodów: bydgoski 
(2408 członków na koniec 2021 r.), toruński 
(1096), grudziądzki (648), włocławski (625), 
inowrocławski (458) oraz brodnicki (204). 
Następnie mgr inż. Renata Staszak przed-

stawiła główne osiągniecia Okręgowej Rady 
w 2021 r. Był to drugi rok, który upłynął 
w cieniu koronawirusa – wiele wydarzeń od-
było się w zmienionej formie (np. szkolenia 
dla członków Izby organizowano wyłącznie 
zdalnie, zaś posiedzenia Prezydium i Rady 
w trybie hybrydowym – część uczestników 
brała udział zdalnie, część stacjonarnie). 
– Dziś jako delegaci spotykamy się bez-

pośrednio po raz pierwszy od dwóch lat. 
W minionej kadencji tylko dwa zjazdy od-
były się stacjonarnie, a dwa zdalnie. W dru-
giej połowie 2021 r. sytuacja epidemiczna 
zaczęła się stopniowo polepszać, dlatego 
możliwy był powrót do organizacji Dni 
Budowlanych we wszystkich obwodach – 
centralne obchody naszego święta w Byd-
goszczy odbyły się tym razem w formie 
pikniku na świeżym powietrzu, a nie jak 
poprzednio – uroczystej gali w operze lub 
filharmonii. Największym osiągnięciem na-
szej Izby w 2021 r. było II Regionalne Fo-
rum Inżynierskie „Współczesna problema-
tyka procesu inwestycyjno-budowlanego 
i utrzymania budynków oraz rola inżynie-
rów budownictwa w tym procesie”. Było to 
jedno z największych spotkań branży bu-
dowlanej po okresie lockdownu. Do Toru-
nia w dn. 3-4 września 2021 r. przyjechało 
ok.150 gości, w tym przedstawiciele samo-
rządów zawodowych inżynierów budow-
nictwa oraz architektów, organów nadzoru 
budowlanego, administracji architektonicz-
no-budowlanej. Tematem obrad były m.in. 
takie zagadnienia jak: zmiany legislacyjne 
(nowelizacja Prawa budowlanego), cyfry-
zacja budownictwa, aktualne trendy i pro-
gnozy dla rynku budowlanego, współpraca 
samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa z organami nadzoru budowla-
nego, rola obowiązkowego ubezpieczenia 
OC inżyniera budownictwa w procesie in-
westycyjno-budowlanym. KUP OIIB była 
głównym organizatorem tego wydarzenia 
przy współpracy czterech izb okręgowych: 
Łódzkiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Pomor-
skiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 
Wysoki poziom merytoryczny i doskona-
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ła organizacja sprawiły, że o wydarzeniu 
głośno było w całym naszym środowisku 
– mówiła mgr inż. Renata Staszak. 

W 2021 r. KUP OIIB włączyła się w akcję 
„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. 
W trakcie wydarzenia specjaliści z różnych 
branż budowlanych udzielali porad inwe-
storom w zakresie ich pytań i wątpliwości 
dotyczących zagadnień technicznych zwią-
zanych z budową, eksploatacją i remontem 
obiektów budowlanych. Konsultacje od-
były się w Bydgoszczy i Toruniu. Jednym 
z celów akcji było ugruntowanie wizerunku 
inżyniera budownictwa jako zawodu zaufa-
nia publicznego. Koordynatorem wydarze-
nia był prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki. 
Ponadto KUP OIIB uczestniczyła w wydaniu 
monografii „100-lecie inżynierów i tech-
ników w Bydgoszczy, wydanej przez FSNT 
NOT. Jeden z rozdziałów tej monografii po-
święcony jest KUP OIIB. Ponadto KUP OIIB 
rozpoczęła prace nad stworzeniem poro-
zumienia z innymi samorządami zawodów 
zaufania publicznego w województwie 
kujawsko-pomorskim, którego celem ma 
być wzmocnienie ich pozycji w kontaktach 
z ustawodawcą i rządem. 
Warto także wspomnieć o szkoleniach, 

które od początku pandemii koronawi-
rusa odbywają się w formie zdalnej – jest 
to jedno z większych osiągnięć wszystkich 
okręgowych izb, które udostępniły swoją 
ofertę szkoleniową członkom pozostałych 
izb okręgowych. Dzięki temu każdy ma 
możliwość wzięcia udziału w kilkuset jed-
nostkach szkoleniowych rocznie. W 2021 r. 
KUP OIIB zorganizowała także dwa wyjazdy 
techniczne – na Przekop Mierzei Wiślanej 
i najwyższy budynek w Unii Europejskiej, 
drapacz chmur Varso Tower w Warszawie.
- Na koniec chcę podkreślić, że zadaniem 

izby inżynierów budownictwa jest należy-
te zabezpieczenie i ochrona praw naszych 
członków – inżynierów budownictwa wy-
konujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, oraz stworzenie warun-
ków do wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa. To jest powinność naszego 
samorządu. Izba powinna niezmiennie 
udzielać pomocy prawnej, współdziałać 
w ochronie praw swych członków oraz 
kształtowaniu i stosowaniu prawa. Rów-
nie ważny jest aktywny udział w debacie 
o sprawach publicznych i prawnych związa-
nych z budownictwem, dyskusji o nowych 
technologiach w branży budowlanej, tak 
by możliwe było rzeczywiste wykorzysta-
nie tych rozwiązań w praktyce zawodowej, 
a ponadto istotne jest rozwijanie współpra-
cy między samorządami, których członko-
wie wykonują zawód zaufania publicznego. 
To jest zadanie dla nowej Okręgowej Rady 
– mówiła mgr inż. Renata Staszak.

Przewodnicząca Okręgowej Rady złożyła 
także podziękowania za współpracę w mi-
nionej kadencji wszystkim członkom Prezy-
dium i Okręgowej Rady oraz przewodni-
czącym i członkom pozostałych organów, 
a także pracownikom Biura Izby.  
Skarbnik Okręgowej Rady mgr inż. Jacek 

Kołodziej złożył sprawozdanie finansowe 
za rok 2021 r. Wpływy w 2021 r. uzyska-
no w wysokości 2.905.539,72 zł, co sta-
nowi realizację w 107% (zaplanowano 
2.707.000,00 zł). Wyższe wpływy od plano-
wanych spowodowane były głównie więk-
szymi wpływami za egzamin na uprawnie-
nia budowlane (w 2021 r. przeprowadzono 
dodatkowo sesję egzaminacyjną, która była 
odwołana w roku poprzednim z powodu 
obostrzeń epidemicznych). Wydatki przy-
jęte przez XX Zjazd Sprawozdawczy w bu-
dżecie na 2021 r. ustalono na 2.707.000,00 
zł, zaś wykonanie wyniosło 2.553.200,87 
zł, tj. 94% w stosunku do planowanych 
w budżecie. W rachunku zysków i strat 
nadwyżka budżetowa za 2021 r. wyniosła 
298.401,93 zł (dla porównania: w 2020 r. 
było to 426.282,24 zł). 
- Warto zwrócić uwagę, że pomimo do-

datkowych przychodów rok 2021 zamknę-
liśmy nadwyżką o niemal 128.000,00 zł 
mniejszą niż w roku 2020. Malejąca z roku 
na rok nadwyżka, przy praktycznie takich 
samych wpływach, świadczy o rosnących, 
pomimo licznych działań oszczędnościo-
wych, kosztach i wskazuje, że bez wzrostu 
składki być może już w przyszłym roku bę-
dziemy zmuszeni do ograniczenia wydat-
ków – zapowiadał skarbnik. 
Sekretarz Okręgowej Rady mgr inż. Kazi-

mierz Chojnacki złożył informację z rozpa-
trzenia i realizacji wniosków zgłoszonych 
na poprzednim, XX Zjeździe Sprawozdaw-
czym KUP OIIB. W sumie zgłoszono wtedy 
12 wniosków, z czego 10 zrealizowano na 
poziomie Okręgowej Rady, a 2 skierowa-
no na szczebel krajowy. Wnioski przesłane 
do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB 
zostały zaopiniowane pozytywnie i skiero-
wane do realizacji – jeden dotyczył wypra-
cowania warunków technicznych realizacji 
i odbioru farm fotowoltaicznych (dotąd 
brakuje takich przepisów), a drugi opraco-
wania aktualnych trybów postępowania 
rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i sądów dyscyplinarnych w sprawach odpo-
wiedzialności zawodowej w budownictwie. 
Przewodnicząca Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej dr inż. Justyna Sobczak-
-Piąstka poinformowała, że w całej ka-
dencji 2018-2022 uprawnienia budow-
lanej w KUP OIIB uzyskały 854 osoby 
(2018 – 211, 2019 – 274, 2020 – 90, 
2021 – 279). Równo połowa spośród 
nich, bo 427 osób, zdobyła uprawnienia 

w specjalności konstrukcyjno-budow-
lanej. 143 osoby uzyskały uprawnienia 
w specjalności instalacyjnej sanitarnej, 
132 – w spec. inżynieryjnej drogowej, 
98 – w spec. instalacyjnej elektrycznej, 
37 – w spec. inżynieryjnej mostowej, 11 
– w spec. inżynieryjnej kolejowej – obiek-
ty, 4 – w spec. inżynieryjnej hydrotech-
nicznej, 1 – w spec. instalacyjnej teleko-
munikacyjnej, 1 – w spec. inżynieryjnej 
kolejowej – sterowanie ruchem kolejo-
wym. Nikt nie wystąpił o uprawnienia 
w spec. inżynieryjnej wyburzeniowej. 
Zdawalność testu pisemnego była najniż-
sza w sesji wiosennej 2020 r. i wyniosła 
76,56%, zaś najwyższa w sesji wiosennej 
2021 r. – 82,88%. Zdawalność egzaminu 
ustnego najniższa była w sesji wiosennej 
2020 r. – 63,64%, a najwyższa w sesji 
wiosennej 2019 r. – 73,96%. 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dys-

cyplinarnego mgr inż. Błażej Janiszewski 
omówił statystyki dotyczące prowadzo-
nych postępowań w sprawie odpowie-
dzialności zawodowej i dyscyplinarnej. 
W kadencji 2018-2022 OSD wydał 20 de-
cyzji o ukaraniu upomnieniem, 1 orzecze-
nie – kara nagany, 8 decyzji umarzających 
postępowanie oraz 11 decyzji o zatarciu 
kary na wniosek ukaranego. 
- Najczęściej przed oblicze sądu dyscypli-

narnego trafiają kierownicy budowy, czasa-
mi inspektorzy nadzoru; projektanci stano-
wią naprawdę rzadkość. Kierownik budowy 
ma bardzo szeroki zakres obowiązków wy-
nikający z przepisów prawa, dlatego stosun-
kowo łatwo znaleźć powód do jego ukara-
nia – mówił mgr inż. Błażej Janiszewski. 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej - Koordynator inż. Czesław 
Szczesik przedstawił pracę zespołu rzecz-
ników. W kadencji 2018-2022 organ pro-
wadził 101 postępowań w trybie odpo-
wiedzialności zawodowej, 16 postępowań 
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, 
zaś 9 spraw było poza kompetencją rzecz-
nika. W sprawach z tytułu odpowiedzialno-
ści zawodowej OROZ skierował 29 wnio-
sków do OSD. W trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej – 1 wniosek. 
- Rzecznik prowadzi postępowanie wyja-

śniające, które ma na celu zebranie materia-
łu dowodowego i skierowanie wniosku do 
sądu dyscyplinarnego lub umorzenie spra-
wy. O odpowiedzialności członka izby roz-
strzyga sąd – wyjaśniał inż. Czesław Szcze-
sik. – Rzecznik prowadzi postępowanie na 
wniosek organu nadzoru budowlanego lub 
z urzędu, w wyniku zawiadomienia lub skar-
gi innego podmiotu. Skarżącymi są głównie 
niezadowoleni inwestorzy lub osoby po-
stronne, które poniosły szkody z powodu 
prowadzonej inwestycji – mówił rzecznik. 

dokończenie na str. 4.  



Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej mgr inż. Andrzej Myśliwiec ocenił, że 
na podstawie przeprowadzonych kontroli 
należy stwierdzić przed Zjazdem, że Izba 
działa prawidłowo, zgodnie z ustawą, sta-
tutem i regulaminami. 
- Podziękowania za pracę i ogromne 

zaangażowanie w minionej kadencji na-
leżą się przewodniczącym oraz członkom 
wszystkich organów. Jednak szczególne 
podziękowania chcę złożyć na ręce prze-
wodniczącej Okręgowej Rady mgr inż. 
Renaty Staszak – za jej osobisty wkład, 
zaangażowanie i urok osobisty, dzięki 
którym potrafi ona rozwiązywać wszyst-
kie problemy – serdecznie, osobiście dzię-
kuję – mówił mgr inż. Andrzej Myśliwiec. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewi-

zyjnej poinformował, że na ostatnim posie-
dzeniu w dn. 1 marca 2022 r. OKR podjęła 
uchwałę w sprawie wniosku do Okręgowe-
go Zjazdu o udzielenie absolutorium Okrę-
gowej Radzie za działalność w 2021 r. 
Na tym zakończono część sprawozdawczą 

XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
KUP OIIB. Po informacji o ukonstytuowa-
niu się komisji zjazdowych (skrutacyjnej, 
wyborczej, uchwał i wniosków) delegaci 
rozpoczęli głosowania nad uchwałami. 
Podjęto uchwały: w sprawie rozpatrzenia 
i zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej 
Rady za 2021 r. (delegaci głosowali jedno-
myślnie – 100% „za”), w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za 2021 
r., w sprawie zatwierdzenia realizacji budże-
tu KUP OIIB za 2021 r., w sprawie rozpa-
trzenia i zatwierdzenia sprawozdań orga-
nów – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Blisko 96% delegatów głosowało także za 

udzieleniem absolutorium Okręgowej Ra-
dzie za działalność w 2021 r.
Następnie sekretarz Okręgowej Rady mgr 

inż. Kazimierz Chojnacki przedstawił pro-
jekt kierunków działania Okręgowej Rady. 
Kierunki działania wynikają z realizacji obo-
wiązków, jakie nałożył na samorząd zawo-
dowy ustawodawca. Działalność Okręgowej 
Rady w 2022 r. będzie obejmowała zadania 
wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajo-
wej Zjazdu oraz Okręgowego Zjazdu, w tym 
m.in. organizowanie doskonalenia zawodo-
wego, nadawanie uprawnień budowlanych, 
sprawowanie nadzoru nad należytym wyko-
nywaniem zawodu inżyniera budownictwa. 
Kontynuowane będą inicjatywy własne KUP 
OIIB – zorganizowane zostaną Dni Budowla-
nych we wszystkich obwodach, konkursy na 
najlepszą pracę dyplomową oraz „Prymus 

Budownictwa” Z okazji jubileuszu 20-lecia 
samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa zostanie opracowana i wydana 
„Kronika 20 lat KUP OIIB”, która przybliży 
dorobek Izby oraz sylwetki jej zasłużonych 
działaczy. Delegaci zaaprobowali przedsta-
wione kierunki działania, przyjmując uchwa-
łę w tej sprawie zdecydowaną większością 
głosów (89 „za” przy 2 wstrzymujących się).
Następnie Zjazd podjął określił w uchwale 

liczebność poszczególnych organów KUP 
OIIB w VI kadencji (w latach 2022-2026). 
Zgodnie z uchwałą Okręgowa Rada Izby 
liczy 20 członków (prócz przewodniczą-
cego), Okręgowa Komisja Rewizyjna – 6 
osób (prócz przewodniczącego), Okręgowa 
Komisja Kwalifikacyjna – 14 osób (prócz 
przewodniczącego), Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej – 8 osób 
(prócz koordynatora). 
Najbardziej emocjonującą częścią zjazdu 

były bez wątpienia wybory przewodniczą-
cych i członków organów Izby na kolejną, 
czteroletnią kadencję. 
Przewodniczącą Okręgowej Rady KUP 

OIIB została po raz drugi mgr inż. Rena-
ta Staszak, na którą oddało głos ok. 95% 
delegatów – nie miała ona żadnych kontr-
kandydatów. Wyniki głosowania przyjęto 
oklaskami. Przewodniczącym Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej został ponownie mgr 
inż. Andrzej Myśliwiec. Na stanowisko 
przewodniczącego Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej wybrano na kolejną ka-
dencję dr inż. Justynę Sobczak-Piąstkę. 
Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dys-
cyplinarnego został mgr. inż. Marek Rzy-
telewski, w poprzedniej kadencji rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej. Z kolei ko-
ordynatorem zespołu Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej został 
po raz drugi inż. Czesław Szczesik. Ponadto 
zjazd dokonał wyboru członków organów 
Izby i delegatów na Zjazdy Krajowe. 
Na koniec uczczono minutą ciszy zmar-

łych w trakcie minionej kadencji de-
legatów: Wojciecha Bromirskiego, inż. 
Tomasza Kasperkiewicza, inż. Mariana 
Lipkowskiego, mgr. inż. Romana Pastwę, 
mgr inż. Jacka Sieradzkiego.
Zjazd przyjął pięć wniosków delegatów. 
Ryszard Orłowski powtórzył coraz częściej 

pojawiający się postulat podniesienia skład-
ki członkowskiej. Zgodnie z jego propozycją 
składka powinna wzrosnąć o minimum 5 zł 
miesięcznie. Argumentem jest pogarszają-
ca się sytuacja finansowa izby oraz wzra-
stające potrzeby (ubezpieczenie, szkolenia), 
a także ogólna sytuacja gospodarcza w kra-
ju, zwłaszcza dwucyfrowa inflacja.
Krzysztof Kiewel wyszedł z inicjatywą po-

wołania zespołu złożonego z przedstawicieli 
wszystkich organizacji i instytucji nadają-
cych tytuł rzeczoznawcy budowlanego. Ce-
lem zespołu ma być ujednolicenie zakresu 
uprawnień rzeczoznawcy oraz stworzenie 
krajowej listy rzeczoznawców budowla-
nych – bazy danych, z której mogłyby ko-
rzystać sądy, organy nadzoru budowlanego, 
podmioty prywatne itd. „W skład zespołu 
powinno wejść przez przedstawicieli całe 
środowisko związane z budownictwem na-
dające tytuły rzeczoznawcy budowlanego” 
– stwierdził we wniosku Krzysztof Kiewel. 
Zdaniem delegata istnieje „zapotrzebowa-
nie na rzeczoznawców i biegłych o bardziej 
sprecyzowanych kompetencjach”. 
Zbigniew Lewandowski zgłosił wnio-

sek dotyczący „wystąpienia do ministra 
infrastruktury w sprawie konieczności 
określenia w warunkach technicznych 
parametrów (wielkości) nawiewu, tj. po-
wierzchni kratek nawiewnych w stosun-
ku do powierzchni dachu”.
W imieniu Rady Okręgowej wystąpiła 

przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. 
Renata Staszak z inicjatywą o podjęcie 
uchwały w sprawie wniosku do Krajowej 
Rady PIIB o przyznanie Złotej Odznaki Ho-
norowej PIIB mgr inż. Katarzynie Dąbrow-
skiej oraz Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB 
mgr. inż. Tomaszowi Wiese.
Mgr inż. Katarzyna Dąbrowska była 

delegatem na Okręgowe Zjazdy oraz 
członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w IV i V kadencji (w latach 2014-2022). 
W 2018 r. została wyróżniona Srebrną 
Odznaką Honorową PIIB. 
Mgr inż. Tomasz Wiese był delega-

tem na Okręgowe Zjazdy KUP OIIB oraz 
członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w V kadencji (w latach 2018-2022). 
XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy 

KUP OIIB podjął uchwałę w sprawie Od-
znak Honorowych PIIB dla wyżej wymie-
nionych członków Izby. 
Ponadto delegaci przyjęli apel w brzmie-

niu zaproponowanym przez Jarosława 
Bobkowskiego. „Z wielkim żalem i ogrom-
nym oburzeniem przyjęliśmy wiadomość 
o inwazji Rosji na naszego sąsiada – Ukra-
inę. Jesteśmy pełni podziwu dla odwagi 
i determinacji Narodu Ukrainy w walce 
o obronę Ojczyzny. Kierujemy nasze myśli 
w stronę tych, którzy bronią swoich niezby-
walnych praw do niepodległości, wolności 
i demokracji. Życzymy im – aby znów zapa-
nował pokój. Nie jesteście sami! Będziemy 
Was wspierać dziś – i w przyszłości w odbu-
dowie Waszego kraju, zniszczonego przez 
watahy czerwonej armii”.   
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