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INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

W 2022 r. Kujawsko-Pomorska Okręgowa 

Izba Inżynierów Budownictwa obcho-dziła 

jubileusz 20 lat istnienia. Z tej okazji pod 

koniec roku w limitowanym nakładzie 

ukazała się kronika KUP OIIB pt. „20 lat 

minęło…”. Bogato ilustrowana publikacja 

zawiera m.in. kalendarium dokumentują-

ce najważniejsze wydarzenia w historii 

Izby, sylwetki wszystkich działaczy KUP 

OIIB pracujących w organach Izby, a także 

rozdziały prezentujące działalność szko-

leniową, konkursy, konferencje i inne ini-

cjatywy promujące zawód inżyniera bu-

downictwa. Okolicznościowe wydawnic-

two to ostatni element obchodów 20. rocz-

nicy powstania samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa. We wrześniu na 

centralne uroczystości jubileuszowe przy-

jechali do Bydgoszczy prezes Krajowej 

Rady PIIB, przewodniczący okręgowych 

rad wielu izb, a także przedstawiciel Minis-

terstwa Rozwoju i Infrastruktury. Okrę-

gowa Rada KUP OIIB ustanowiła także 

Medal XX-lecia KUP OIIB – wyróżnienie dla 

osób i instytucji szczególnie zasłużonych 

dla samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa na szczeblu regionalnym.

Wydana w grudniu 2022 r. kronika „20 lat 

minęło” to pierwsza książka poświęcona w 

całości KUP OIIB. W oparciu o materiały 

archiwalne (przede wszystkim zdjęcia i do-

kumenty) stworzono szczegółowe kalen-

darium, które ukazuje powstawanie i roz-

wój działalności Izby – od tworzenia pierw-

szych zrębów organizacyjnych przyszłego 

samorządu zawodowego w województwie 

kujawsko-pomorskim (w latach 2001-

2002), aż po ostatnie inicjatywy KUP OIIB, 

takie jak II Regionalne Forum Inżynierskie 

w Toruniu (2021 r.) – pierwsza po zniesie-

niu stanu epidemii tak duża ponadlokalna 

konferencja w branży budowlanej – oraz 

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 

(2021-2022 r.) – skierowana do szerokiej 

publiczności akcja promująca zawód inży-

niera budownictwa.

„Dwadzieścia lat minęło jak jeden dzień, ale 

w tym jednym dwudziestoletnim dniu w na-

szej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie 

Inżynierów Budownictwa działo się bardzo 

dużo” – pisze we wstępie do kroniki mgr inż. 

Andrzej Myśliwiec, przewodniczący Zes-

Biuro KUP OIIB, 85-030 Bydgoszcz, 

ul. K. Gotowskiego 6 (Dom Technika) 

nr 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: 

poniedziałek 7.00-15.00

wtorek 9.00-17.00

środa 8.00-16.00

czwartek 7.00-15.00

piątek 7.00-15.00

Punkty Konsultacyjne Izby:

87-300 Brodnica, ul. Kościelna 7

nr tel. (56) 49 410 90 

pon.-pt., godz. 8.00-12.00

86-300 Grudziądz, ul. Kościelna 10/3

nr tel. (56) 46 225 03 

pon., śr., godz. 10.00-14.00

dyżur członka Prezydium Rady: śr., godz. 15.30-16.30

88-100 Inowrocław, ul. Orłowska 48 

nr tel. (52) 357 46 66

śr., godz. 11.00-12.00

dyżur członka Prezydium Rady: wt., godz. 14.00-15.00

87-100 Toruń, ul. Piernikarska 4/1 

nr tel. 793 809 899

pon., wt., godz. 12.00-15.30

dyżur członka Prezydium Rady: wt., godz. 14.30-15.30 

87-800 Włocławek, pl. Wolności 1 

nr tel. (54) 232 62 50, 500 281 399

wt., śr., czw., godz. 10.00-12.00

dyżur członka Prezydium Rady: czw., godz. 12.00-13.00

Dyżury członków władz: 

Przewodnicząca Rady 

- wtorek, godz. 15.00-17.00

Zastępca Przewodniczącej Rady

- czwartek, godz. 12.00-13.00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- poniedziałek, godz. 13.00-15.00

Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej 

- czwartek, godz. 13.00-15.00

Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego

- wtorek, godz. 15.00-17.00

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

- wtorek, godz. 14.00-16.00

Skarbnik 

- środa, godz. 15.00-16.00

Sekretarz Rady 

- środa, godz. 9.00-10.00

Radca Prawny

- wtorek, godz. 15.00-17.00

WŁADZE     KONTAKTY

W KUP OIIB zakończyły się obchody 20. rocznicy powołania samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa.

20 lat minęło...

Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB. Od lewej: Adam Podhorecki (2010-2018), 

Renata Staszak (2018-2026), Andrzej Myśliwiec (2002-2010).

kontynuacja na str. 2 



połu Organizacyjnego KUP OIIB w latach 

2001-2002, a następnie przewodniczący 

Okręgowej Rady Izby w latach 2002-2010. 

Dziś, gdy samorząd zawodowy inżynierów 

budownictwa zyskał trwałe podstawy funk-

cjonowania i wypracował sobie silną pozy-

cję w społeczeństwie, warto przypomnieć 

kilka faktów z okresu jego tworzenia.

Samorząd zawodowy inżynierów budow-

nictwa jest jednym z najmłodszych w Pol-

sce – powstał na mocy ustawy z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodo-

wych architektów, inżynierów budownic-

twa i urbanistów [ci ostatni utracili status 

zawodu regulowanego w 2014 r. i wykre-

ślono ich z tej ustawy]. 

W maju 2001 r. rząd powołał Komitet Orga-

nizacyjny Izby Inżynierów Budownictwa 

w Warszawie, w skład którego wszedł 

przedstawiciel województwa kujawsko-

pomorskiego inż. Wacław Trojanowski. Nie-

spełna miesiąc później Komitet powołał 16 

izb okręgowych – w każdym wojewódz-

twie. Wśród nich była Kujawsko-Pomorska 

Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z 

siedzibą w Bydgoszczy. Tworzeniem struk-

tur Izby zajął się Zespół Organizacyjny KUP 

OIIB, którego przewodniczącym został mgr 

inż. Andrzej Myśliwiec. Według nowych 

przepisów każdy, kto chciał wykonywać za-

wód inżyniera budownictwa, musiał przy-

stąpić do samorządu zawodowego. Roz-

poczęło się zbieranie deklaracji człon-

kowskich – do końca 2001 r. chęć przystą-

pienia do KUP OIIB wyraziło 2959 osób (dla 

porównania – obecnie KUP OIIB liczy 5359 

członków).

20 kwietnia 2002 r. odbył się pierwszy Zjazd 

Okręgowy KUP OIIB, który wybrał pierwsze 

władze Izby – i w tym samym dniu Zespół 

Organizacyjny uległ samorozwiązaniu.

Przewodniczącym Okręgowej Rady KUP 

OIIB na I kadencję w latach 2002-2006 

został mgr inż. Andrzej Myśliwiec. W okre-

sie I kadencji KUP OIIB rozpoczęło działal-

ność Biuro KUP OIIB (którego głównym 

zadaniem jest bieżąca obsługa członków 

Izby, m.in. w zakresie wydawania zaświad-

czeń itp.), powstały także Punkty Infor-

macyjne [dziś: Punkty Konsultacyjne] w 

Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Brodnicy 

i Inowrocławiu (jednostki terenowe miały 

ułatwić interesantom załatwianie spraw 

w Izbie w czasach, gdy obsługa internetowa 

i telefoniczna nie była tak rozpowszech-

niona). W 2004 r. odbyły się po raz pierwszy 

spotkania integracyjne dla członków KUP 

OIIB z okazji tradycyjnie obchodzonego we 

wrześniu Dnia Budowlańca. Od tej pory 

imprezy w obwodach bydgoskim, toruń-

skim, włocławskim, grudziądzkim, inowroc-

ławskim i brodnickim cieszą się niesłab-

nącym zainteresowaniem, przyciągając 

zarówno starszych, jak i najmłodszych inży-

nierów budownictwa. Co ciekawe, KUP OIIB 

do dziś jest jedyną w kraju Izbą Okręgową, 

która organizuje spotkania integracyjne w 

każdym swoim obwodzie. W 2003 r. KUP 

OIIB zorganizowała pierwszą sesję egza-

minacyjną na uprawnienia budowlane – 

zgodnie z ustawą samorząd zawodowy 

przejął działalność związaną z wydawa-

niem decyzji uprawniających do wykony-

wania zawodu inżyniera budownictwa oraz 

interpretacji uprawnień budowlanych od 

administracji państwowej. Do dziś Okrę-

gowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB 

wydała już ponad 3500 decyzji o nadaniu 

uprawnień budowlanych. W tym samym 

roku ruszyły też pierwsze szkolenia dla 

członków Izby – średnia frekwencja wyno-

siła wtedy ponad 50%, jednak oferta szkole-

niowa była o wiele skromniejsza niż dziś. 

KUP OIIB w czasie pierwszej kadencji 

zawarła szereg porozumień o współpracy z 

innymi podmiotami działającymi w obsza-

rze budownictwa, które zaowocowały 

wspólnymi inicjatywami – np. porozumie-

nie z Akademią Techniczno-Rolniczą w 

Bydgoszczy (później Uniwersytetem Tech-

nologiczno-Przyrodniczym, a obecnie Poli-

techniką Bydgoską) dało początek konkur-

sowi na najlepsze prace dyplomowe dla 

absolwentów kierunków technicznych z 

województwa kujawsko-pomorskiego 

INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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12 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste podsumowanie obchodów jubileuszu 20-lecia KUP OIIB. Medal XX-lecia KUP OIIB otrzymali 

działacze Izby najdłużej pełniący funkcje w organach.
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(pierwsza edycja tego konkursu odbyła się 

w 2007 r.). W ten sposób Izba promuje 

zawód inżyniera budownictwa, a także za-

dania i działalność samorządu zawodo-

wego, w środowisku akademickim oraz 

wśród osób dopiero aspirujących do wyko-

nywania tego zawodu. II kadencja (w latach 

2006-2010) to czas utrwalenia i konty-

nuacji podstawowych kierunków działal-

ności Izby, wynikających z zadań samo-

rządu zawodowego określonych w ustawie 

i statucie Polskiej Izby Inżynierów Budow-

nictwa, a także własnych inicjatyw służą-

cych wzmocnieniu rangi zawodu. Ważnym 

wydarzeniem przypadającym na ten okres 

był zakup własnej siedziby Izby w Bydgos-

kim Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 

(obecnie Gotow-skiego 6) w Bydgoszczy - 

uroczyste otwarcie Biura KUP OIIB odbyło 

się w grudniu 2006 r. W wystąpieniu na 

koniec kadencji w 2010 r. przewodniczący 

Okręgowej Ra-dy mgr inż. Andrzej Myśli-

wiec podsumowywał: „[Kończy się] pionie-

rski okres w historii organizacji samorządu 

zawodowego. Przez ostatnie osiem lat 

tworzyliśmy od zera samorząd zawodowy, 

który przejął od administracji państwowej 

sprawy związane z uprawnieniami zawodo-

wymi, doskonaleniem zawodowym, dbało-

ścią o zasady etyki zawodowej polskich 

inżynierów budownictwa. Z poczuciem 

takiej misji, ale bez większego doświad-

czenia w tej materii, wyposażeni w ustawę z 

2000 r. tworzyliśmy organizację, która dziś 

zrzesza 5700 członków z regionu kujaw-

sko-pomorskiego. (…) Dziś oddajemy Izbę 

kolejnym władzom jako organizację okrze-

płą po pionierskim okresie i zdolną do po-

dejmowania kolejnych wyzwań”. Następ-

nym przewodniczącym Okręgowej Rady 

KUP OIIB został prof. dr hab. inż. Adam 

Podhorecki (sprawował tę funkcję w latach 

2010-2018).

Ówczesny przewodniczący Okręgowej Ra-

dy wymienia najważniejsze osiągnięcia 

KUP OIIB z tego okresu w słowie wstępnym 

do omawianej kroniki: „chciałbym wyróżnić 

następujące działania: (…) - podpisano 

umowy z uczelniami wyższymi prowadzą-

cymi kierunek studiów budownictwo w na-

szym regionie, co doprowadziło do tego, że 

przedstawiciele naszej Izby uczestniczą 

w radach programowych kształtujących 

m.in. programy studiów, - podjęto wiele 

różnorodnych działań podnoszących kom-

petencje członków KUP OIIB (chodzi tutaj 

głównie o szkolenia, liczne konferencje, 

fora), - uefektywniono współpracę z samo-

rządami terytorialnymi (gminnymi, powia-

towymi, wojewódzkimi) i stowarzyszeniami 

technicznymi, - zwrócono się do prezesów 

sądów okręgowych działających na terenie 

Kujaw i Pomorza, aby przy powoływaniu 

biegłych sądowych korzystano z opinii KUP 

OIIB oraz opracowano całościową proce-

durę w tym zakresie (to działa, według mnie 

kompetencje powoływanych biegłych są-

dowych są coraz lepsze, co przekłada się na 

profesjonalność sporządzanych opinii 

sądowych)”. W 2012 r. KUP OIIB zawarła 

porozumienie partnerskie z wojewódz-

twem kujawsko-pomorskim – strony za-

deklarowały podejmowanie nowych inicja-

tyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodar-

czego województwa, zwłaszcza w dziedzi-

nie budownictwa. Pierwszym efektem tej 

współpracy było I Kujawsko-Pomorskie 

Forum Budownictwa, które od-

było się na Uniwersytecie Tech-

nologiczno-Przyrodniczym w 

Bydgoszczy w marcu 2014 r. 

(organizatorzy: KUP OIIB, Wo-

jewoda Kujawsko-Pomorski, 

Marszałek Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego). W wy-

darzeniu uczestniczyli przed-

stawiciele terenowej admini-

stracji rządowej i samorzą-

dowej, stowarzyszeń nauko-

wo-technicznych oraz czoło-

wych organizacji i firm bu-

dowlanych z regionu. Głów-

nym tematem były inwestycje 

finansowane z funduszy uni-

jnych w perspektywie 2014-

2020. Kolejne edycje Forum 

odbywały się następnie co dwa 

lata (ich tematy wiodące to 

m.in. ład przestrzenny, szanse 

dla budownictwa). Od tego cza-

su KUP OIIB była organiza-

torem lub współorganizatorem 

wielu prestiżowych konferencji 

gospodarczych i naukowych w 

dziedzinie budownictwa. W 

2015 r. zainaugurowana zosta-

ła kolejna inicjatywa promują-

ca zawód inżyniera budownictwa – kon-

kurs „Prymus Budownictwa” dla członków 

Izby wzorowo wykonujących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie. Hono-

rowy tytuł „Prymusa Budownictwa” nada-

wany był corocznie w kategoriach: projek-

tant, kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego. W 2023 r. formuła konkur-

su została poszerzona – oprócz inżynierów 

budownictwa pełniących samodzielne fun-

kcje techniczne nagradzani będą człon-

kowie Izby uczestniczący w procesie 

inwestycyjno-budowlanym na innych sta-

nowiskach, a także inne podmioty – wyko-

nawcy, inwestorzy itp. Celem konkursu 

„Prymus Budownictwa” jest m.in. zagwa-

rantowanie wysokiego poziomu realizacji 

inwestycji budowlanych w regionie kujaw-

sko-pomorskim. Warto zauważyć, że przed-

stawiciele KUP OIIB od lat zasiadają w ka-

pitułach innych konkursów promujących 

dobre praktyki w budownictwie, między 

innymi organizowanych przez Państwową 

Inspekcję Pracy (w zakresie BHP) i Pomor-

sko-Kujawską Izbę Budownictwa (izbę 

gospodarczą zrzeszającą przedsiębiorców 

z branży budowlanej). W 2017 r. KUP OIIB 

zaangażowała się w akcję pomocową po 

nawałnicy, która uszkodziła 10 tys. budyn-

ków w województwie kujawsko-pomor-

skim. Przedstawiciele Izby wspólnie z 

organami nadzoru budowlanego oceniali 

stan techniczny uszkodzonych budynków, 

reagując na każdą prośbę poszkodowa-

nych.

W 2018 r. odbyły się wybory nowych władz 

Izby. Przewodniczącą Okręgowej Rady 

została mgr inż. Renata Staszak (w latach 

2004-2018 dyrektor Biura Izby). W tym 

samym roku KUP OIIB włączyła się w ob-

chody Europejskiego Roku Inżyniera Bu-

downictwa. Z tej okazji Izba była współ-

organizatorem dwóch międzynarodowych 

konferencji naukowych (poświęconych 

mostownictwu oraz zarządzaniu projekta-

mi budowlanymi), a także zorganizowała 

wspólnie z Marszałkiem i Wojewodą Ku-

jawsko-Pomorskim III Kujawsko-Pomor-

skie Forum Budownictwa (w tym wyda-

rzeniu oprócz czołowych specjalistów z 

dziedziny budownictwa wzięli udział przed-

stawiciele organów nadzoru budowlanego 

i administracji architektoniczno-budow-

lanej). 

W 2019 r. KUP OIIB była współorganizato-

Kronika 20-lecia KUP OIIB to pierwsza publikacja 

książkowa poświęcona w całości Izbie. 

dokończenie na str. 4 
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Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji 

konkursu „Prymus Budownictwa”. W tym 

roku po raz pierwszy tytuł zostanie przyz-

nany w dwóch kategoriach: „uczestnik 

procesu inwestycyjno-budowlanego” oraz 

„działalność gospodarcza”. Do konkursu 

mogą zgłaszać się wszyscy członkowie 

KUP OIIB, także ci niepełniący samodziel-

nych funkcji technicznych w  budownict-

wie, oraz podmioty gospodarcze związa-

ne z budownictwem. 

Zgodnie ze znowelizowanym regulaminem 

w konkursie „Prymus Budownictwa” mogą 

brać udział inżynierowie budownictwa nie 

tylko wykonujący funkcje projektanta, kie-

rownika budowy i inspektora nadzoru, ale 

także wszyscy pozostali uczestnicy proce-

su inwestycyjno-budowlanego, osoby spra-

wujące kontrolę techniczną i zaanga-

żowane w utrzymanie obiektów budowla-

nych, rzeczoznawcy itp. Warunkiem uczes-

tnictwa w konkursie jest członkostwo w 

KUP OIIB. Druga, zupełnie nowa kategoria 

konkursu „Prymus Budownictwa” adreso-

wana jest do wszystkich podmiotów gos-

podarczych z terenu województwa kuja-

wsko-pomorskiego działających w obsza-

rze budownictwa.

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać 

członkowie Izby, podmioty gospodarcze, 

instytucje, organizacje. Zgłoszenie w kate-

gorii „uczestnik procesu inwestycyjno-bu-

dowlanego” powinno zawierać opis prak-

tyki zawodowej kandydata, wraz z opisem 

zadań inwestycyjnych, w których realizację 

był zaangażowany, oraz krótkie uzasadnie-

nie z opisem rozwiązań mających wpływ na 

przebieg inwestycji. Zgłoszenie w kategorii 

„działalność gospodarcza” powinno obej-

mować opis i charakterystykę zgłaszanego 

podmiotu gospodarczego, w tym związek 

podmiotu z budownictwem, oraz krótkie 

uzasadnienie wniosku. Do zgłoszenia nale-

ży dołączyć formularz dostępny do stronie 

internetowej www.kup.piib.org.pl (zakładka 

„Druki”). Zgłoszenia w formie pisemnej kie-

rować należy do siedziby Biura KUP OIIB, 

ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, 

kup@piib.org.pl. Termin zgłoszeń upływa 

30 czerwca 2023 r. 

W uroczystości wzięli udział przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. Renata Staszak, 

przewodnicząca Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka, 

zastępca przewodniczącej OKK inż. Wojciech Klatecki i sekretarz OKK mgr inż. Ryszard 

Orłowski. Przybył także Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Marek 

Chorzępa. 

„Prymus Budownictwa” w nowych kategoriach 

13 stycznia w siedzibie KUP OIIB odbyła się uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, 

które zdały egzamin w trakcie „jesiennej” sesji egzaminacyjnej (18-30 listopada 2022 r.). W sumie uprawnienia budowlane 

udało się zdobyć 72 osobom. 

rem I Regionalnego Forum Inżynierskiego 

w Sierpcu. Druga edycja tego wydarzenia 

odbyła się w 2021 r. w Toruniu, zaś KUP OIIB 

była jego głównym organizatorem (we 

współpracy z czterema innymi izbami 

okręgowymi). II Regionalne Forum Inżynier-

skie odbyło się w dniach 3-4 września pod 

hasłem „Współczesna problematyka proce-

su inwestycyjno-budowlanego, utrzymania 

budynków oraz rola inżynierów budow-

nictwa w tym procesie”. W Forum wzięło 

udział ponad 150 gości, w tym prezes Krajo-

wej Rady PIIB, p.o. Głównego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego, przedstawiciele Mi-

nisterstwa Rozwoju i Technologii, przewod-

niczący rad wielu izb okręgowych, a także 

przedstawiciele nadzoru budowlanego i or-

ganów AA-B. Tematem obrad były m.in. 

zmiany legislacyjne, cyfryzacja procesu 

inwestycyjno-budowlanego, aktualne tren-

dy i prognozy dla rynku budowlanego, 

współpraca samorządu zawodowego inży-

nierów budownictwa z nadzorem budow-

lanym. II Regionalne Forum Inżynierskie w 

Toruniu było jednym z największych spot-

kań branży budowlanej po zniesieniu stanu 

epidemii koronawirusa, który na prawie 

dwa lata ograniczył lub przekształcił wiele 

form działalności Izby. W ten sposób np. 

działalność szkoleniowa przeniosła się w 

całości do internetu – dopiero od kilku 

miesięcy ponownie organizowane są szko-

lenia stacjonarne dla członków Izby. W 

2021 r. i 2022 r. KUP OIIB włączyła się w 

ogólnopolską akcję PIIB – Dzień Otwarty 

Inżyniera Budownictwa. W ramach tej 

inicjatywy zespoły złożone z inżynierów 

budownictwa - ekspertów reprezen-

tujących różne branże, a także przedstawi-

cieli organów nadzoru budowlanego i admi-

nistracji architektoniczno-budowlanej, po-

magały indywidualnym inwestorom w zak-

resie ich pytań dotyczących zagadnień 

technicznych związanych z budową, eks-

ploatacją i remontem obiektów budow-

lanych. Celem akcji było także utrwalenie w 

świadomości społecznej wizerunku inży-

niera budownictwa jako zawodu zaufania 

publicznego oraz wzrost prestiżu tego za-

wodu. W 2023 r. akcja zostanie zorgani-

zowana po raz trzeci.

„Lata 2018-2022 to szczególny czas – pan-

demii, rozpoczęcia działań wojennych w 

Ukrainie, a więc trudny czas dla inwestowa-

nia i dla budownictwa, ale to również czas 

przyspieszenia działań w cyfryzacji w bu-

downictwie, czas wielu nowych techno-

logii, czas wielu zmian w prawie (…)” – pisze 

przewodnicząca Okręgowej Rady mgr inż. 

Renata Staszak w słowie wstępnym do 

jubileuszowej publikacji. W tym tekście 

obecna przewodnicząca Okręgowej Rady 

wymienia także najważniejsze powinności 

samorządu zawodowego inżynierów bu-

downictwa: „reprezentowanie członków sa-

morządu przed organami administracji 

państwowej, samorządowej, nadzoru bu-

dowlanego, inspekcji pracy, zaangażowa-

nie się w pracę nad należytym zabezpie-

czeniem i ochroną praw inżynierów budow-

nictwa wykonujących samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie oraz współ-

tworzenie warunków do wykonywania 

zawodu inżyniera. Izba powinna niezmien-

nie udzielać pomocy prawnej, współdziałać 

w ochronie praw swoich członków oraz 

w kształtowaniu i stosowaniu prawa. (…) 

Równie ważny jest aktywny udział w deba-

cie o sprawach publicznych i prawnych 

związanych z budownictwem oraz w dys-

kusji o nowych technologiach w branży 

budowlanej, tak by możliwe było rzeczy-

wiste wykorzystanie tych rozwiązań w 

praktyce zawodowej”. Wydana z okazji 

jubileuszu kronika Kujawsko-Pomorskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

ukazuje, jak na przestrzeni 20 lat swojego 

istnienia Izba konsekwentnie działała na 

rzecz swoich członków, dostosowując się 

do bieżącej koniunktury gospodarczej w 

branży budowlanej i zmiennego otoczenia 

prawnego.

Uroczyste podsumowanie obchodów jubi-

leuszu 20-lecia KUP OIIB odbyło się 12 

grudnia 2022 r. w siedzibie Izby. Tego dnia 

zasłużeni członkowie KUP OIIB, pełniący 

najdłużej funkcje w organach statutowych, 

a także długoletni pracownicy Biura Izby 

otrzymali okolicznościowy Medal XX-lecia 

KUP OIIB, ustanowiony uchwałą Okręgo-

wej Rady. Medale wręczane były także przy 

innych okazjach, m.in. w trakcie jubileu-

szowych Dni Budowlanych. Otrzymali je 

najbardziej zasłużeni działacze Izby, a także 

m.in. przedstawiciele lokalnych władz sa-

morządowych, parlamentarzyści aktywnie 

współpracujący z KUP OIIB, przedstawicie-

le organów nadzoru budowlanego, prezes 

oraz wiceprezes Krajowej Rady PIIB, prze-

wodniczący okręgowych rad wszystkich 

izb okręgowych. Na zgromadzonych cze-

kała także niespodzianka – relacja filmowa 

z I Zjazdu Okręgowego KUP OIIB, który 

odbył się 20 kwietnia 2002 r. Nieznany 

wcześniej film zachował się na kasecie 

VHS. Mimo niskiej jakości obrazu i dźwięku 

krótki materiał filmowy jest bezcennym 

dokumentem, ponieważ obrazów z tam-

tego okresu nie zachowało się wiele (więk-

szość odnalezionych zdjęć z pierwszych lat 

istnienia Izby zostało opublikowanych w 

wydanej właśnie kronice).  


