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Odnosząc się do 20 lat działalności organizacji samorzą-
dowej, można przywołać powiedzenie, że „20 lat minęło 
jak 1 dzień” – ale, w tym „jednym dwudziestoletnim dniu” 
w naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa działo się bardzo dużo.

Podstawa powołania do życia samorządu zawodowe-
go to art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 r. Materializacja tego zapisu nastąpiła w usta-
wie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

29 maja 2001 r. Minister Rozwoju Regionalnego i Budow-
nictwa wydał zarządzenie o powołaniu Komitetów Organi-
zacyjnych Izb Inżynierów Budownictwa oraz Architektów 
i Urbanistów.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Izby Inży-
nierów Budownictwa został prof. Stanisław Kuś – prezes 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 
a następnie prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski.

Przedstawicielem województwa kujawsko-pomorskiego 
w Komitecie Organizacyjnym Izby Inżynierów Budownic-
twa był kol. Wacław Trojanowski. Z inicjatywy kol. Wacława 
Trojanowskiego na terenie województwa kujawsko-po-
morskiego powstał Zespół Organizacyjny Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Zgodnie z zarządzeniem ministra i zarządzeniami Komite-
tu Organizacyjnego Izby Okręgowe należało tworzyć w mia-
stach, gdzie jest siedziba wojewody, a przewodniczącym 
Zespołu Organizacyjnego winien być przewodniczący PZITB 
w tym mieście – stąd zostałem przewodniczącym Zespołu 
Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgosz-
czy. Członkami Zespołu Organizacyjnego zostali koledzy: 
Andrzej Myśliwiec, Wacław Trojanowski, Jerzy Falkowski, Pa-
weł Piotrowiak, Witold Przybylski, Olgierd Nagórski, Tadeusz 
Julke, Marian Lipkowski, Roman Pastwa, Adam Podhorecki, 
Wiesław Dziuba, Jacek Kukiełczyński, Włodzimierz Płaza, Al-
fred Grzelczyk, Jacek Kamiński, Tomasz Kasperkiewicz.

Zespół swą działalność oparł o współpracę z Bydgoską 
Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, 
do której należała większość członków Zespołu Organiza-
cyjnego poprzez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne 
NOT.

Pierwsze Biuro Izby zorganizowano w pomieszcze-
niach użyczonych w Domu Technika NOT. Pierwszym 
kierownikiem biura, a następnie dyrektorem został kol. 
Jerzy Falkowski.

Do najważniejszych zadań Zespołu Organizacyjnego 
należały: popularyzacja idei powołania Izby Inżynierów 
Budownictwa, zbieranie wniosków o przystąpienie do Izby 
oraz doprowadzenie do I Zjazdu Delegatów Izby. Do dnia 
odbycia I Zjazdu Delegatów, który miał charakter organiza-
cyjny, zapisało się w szeregi członków Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 2959 koleżanek 
i kolegów inżynierów.

I Zjazd Organizacyjny odbył się w dniu 20 kwietnia 2002 r. 
z udziałem 158 delegatów.

Na I Zjeździe, który cechowała burzliwa dyskusja, wybrano 
organy Izby. Ja zostałem wybrany na stanowisko przewod-
niczącego Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa. Na zastępców Okręgo-
wa Rada wybrała kol. Pawła Piotrowiaka i kol. Tadeusza Julke, 
na sekretarza kol. Włodzimierza Płazę, a na skarbnika Maria-
na Lipkowskiego.

Przewodniczącymi pozostałych organów zostali wybrani: 
kol. Franciszek Szypliński – Okręgowa Komisja Kwalifikacyj-
na, kol. Wacław Trojanowski – Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej, kol. Zdzisław Krüger – Okręgowy 
Sąd Dyscyplinarny oraz kol. Michał Brochocki – Okręgowa 
Komisja Rewizyjna.

Do najważniejszych zadań nowo powołanych władz Izby 
należały:
 - organizacja działalności Izby, jej biura, organów Izby, 

współdziałanie w terenie;

Andrzej Myśliwiec
Przewodniczący Okręgowej Rady 

KUP OIIB
w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010

20 lat w życiu człowieka – 
to wiele znaczy
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 - integracja społeczności inżynierskiej poszczególnych 
branż;

 - wspólne działania dla wypracowania wniosków zmierza-
jących do budowania statusu zawodu inżyniera budow-
nictwa jako zawodu zaufania publicznego.
Wyciągając wnioski z dyskusji na I Zjeździe, zaproponowa-

łem Okręgowej Radzie, aby w poszczególnych obwodach, 
tj. Toruniu, Grudziądzu, Włocławku, Inowrocławiu powołano 
przy współpracy z miejscowymi Radami Terenowymi FSNT 
NOT punkty informacyjne, którym przewodniczyliby człon-
kowie Prezydium Rady, a w Brodnicy punkt konsultacyjny.

Wniosek ten został zaakceptowany i w ten sposób Biuro 
Izby miało stały kontakt z „terenem”.

Jesienią 2003 r. zmarł kol. Jerzy Falkowski - dyrektor Biura. 
Po rozstrzygnięciu konkursu dyrektorem Biura naszej Izby 
została kol. Renata Staszak. Jej autorytet i umiejętności orga-
nizacyjne oraz wielka kultura osobista miały znaczny wpływ 
na dalszą działalność nie tylko Biura, ale też całej Izby, gdyż 
jako członek Izby była też członkiem Krajowej Rady Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Dzięki tej działalności udało 
się niejednokrotnie pokonać wiele trudności organizacyj-
nych w I kadencji.

W celu integracji członków Izby po roku działalności pod-
jęliśmy się organizacji „Dnia Budowlanych” – które odbyły się 
najpierw jako pikniki w Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu 
i Włocławku, a następnie w większych miastach – w Toru-
niu i Bydgoszczy.

Uroczyste spotkania (już nie pikniki) z okazji „Dnia Budow-
lanych” tak wrosły w naszą tradycję, że nikt dziś sobie nie wy-
obraża, aby ich zaniechać.

Poza działalnością w organach Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nasi członkowie 
biorą czynny udział w pracach organów i w zjazdach Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Mimo średniej wielkości nasza Izba i jej działalność dzięki 
aktywności naszych członków ma duże uznanie wśród bra-
ci inżynierskiej.

Bardzo wysoko cenię sobie działalność koleżanek i kole-
gów, z którymi miałem przyjemność współpracować w I i II 
kadencji jako przewodniczący Okręgowej Rady oraz III i IV 
kadencji jako zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady.

Teraz jako przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
mam możliwość przyjrzenia się „nieco z boku” pracy Izby. 
Uważam, że ma nieoceniony wpływ na codzienną pracę in-
żynierów budownictwa, mimo że często jest niedoceniana 
przez władze naszego państwa.

Po „jednym dwudziestoletnim dniu” wszystkim, z którymi 
kiedykolwiek współpracowałem, serdecznie dziękuję za 
współpracę i życzę wszelkiej pomyślności.  

Andrzej Myśliwiec
Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB
w kadencjach 2002-2006 i 2006-2010
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Mój kontakt z samorządem zawodowym inżynierów bu-
downictwa rozpoczął się od samego początku jego dzia-
łalności, od roku 2002. Polegało to na organizowaniu tego 
samorządu w naszym regionie, na Pomorzu i Kujawach. Nie 
zostałem jednak wtedy wybrany do naszej Okręgowej Rady, 
nie byłem też delegatem na I Krajowy Zjazd PIIB. W roku 
2007 zaproponowano mi funkcję egzaminatora na upraw-
nienia budowlane w specjalnościach budowlano-konstruk-
cyjnej oraz mostowej. Od tego czasu nieprzerwanie jestem 
egzaminatorem, lubię i cenię szczególnie ten rodzaj mojej 
aktywności. 

 W roku 2010, niespodziewanie, sprawujący funkcję prze-
wodniczącego Okręgowej Rady KUP OIIB w kończącej 
się II kadencji kol. Andrzej Myśliwiec powiedział mi, że jest 
pomysł, aby mi zaproponować funkcję przewodniczącego 
Okręgowej Rady w III kadencji. Ta propozycja mocno mnie 
zaskoczyła, w tym czasie sprawowałem funkcję dziekana 
Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich (wtedy 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego). Przyjąłem 
propozycję kol. Andrzeja Myśliwca, zgodziłem się kandy-
dować i na VIII Okręgowym Zjeździe KUP OIIB delegaci 
wybrali mnie na funkcję przewodniczącego naszej Okrę-
gowej Rady. Potem tę funkcję powierzył mi ponownie XII 
Okręgowy Zjazd. Od roku 2018 sprawuję funkcję zastępcy 
przewodniczącego naszej Okręgowej Rady. Od roku 2010 
nieprzerwanie jestem z wyboru członkiem Krajowej Rady 
PIIB. W kadencji 2014-2018 sprawowałem funkcję prze-
wodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Za-
wodowego (KUDZ) – efektem tej mojej aktywności było 
przyjęcie bardzo ważnej uchwały Nr 1/R/17 KR PIIB z dnia 
1 marca 2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji za-

wodowych inżyniera budownictwa. Od stycznia 2019 roku 
sprawuję funkcję przewodniczącego Sektorowej Rady ds. 
Kompetencji w Budownictwie. 

Wracając do mojej aktywności w okresie, kiedy sprawo-
wałem funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady KUP 
OIIB w okresie 2010-2018, chciałbym szczególnie wyróżnić 
następujące działania: 
 - zostały doprecyzowane i wdrożone różne procedury do-
tyczące działalności poszczególnych organów statuto-
wych;

 - podjęto wiele różnorodnych działań podnoszących kom-
petencje członków KUP OIIB (chodzi tutaj głównie o szko-
lenia, korzystanie z portalu PIIB, liczne konferencje, fora);

 - podjęto trudną i złożoną problematykę etyki i prestiżu 
inżynierów budownictwa (jest to proces powolny, ewo-
lucyjny);

 - zwrócono się do prezesów sądów okręgowych działają-
cych na terenie Kujaw i Pomorza, aby przy powoływaniu 
biegłych sądowych korzystano z opinii naszej Okręgowej 
Rady – w związku z tym opracowano całościową proce-
durę związaną z wydawaniem takiej opinii (to działa, we-
dług mnie kompetencje powoływanych biegłych sądo-
wych są coraz lepsze, co przekłada się na profesjonalność 
sporządzanych opinii sądowych);

 - podpisano umowy z uczelniami wyższymi prowadzący-
mi kierunek studiów „budownictwo” w naszym regionie, 
co doprowadziło do tego, że przedstawiciele naszej Izby 
uczestniczą w zespołach/radach programowych kształtu-
jących m.in. programy studiów;

 - uefektywniono współpracę z samorządami terytorialnymi 
(gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi) i stowarzysze-
niami technicznymi;

Adam Podhorecki 
Przewodniczący Okręgowej  

Rady KUP OIIB 
w kadencjach  

2010-2014, 2014-2018

Moja praca i działalność 
w kujawsko-pomorskim 
samorządzie zawodowym 
inżynierów budownictwa
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 - aktywny udział członków naszej Okręgowej Izby w pracy 
Krajowej Rady PIIB. 

 - Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na inne, ale też waż-
ne elementy, które wyróżniają naszą Kujawsko-Pomorską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, o czym jestem 
mocno przekonany: 

 - między członkami Izby a władzami statutowymi Okręgo-
wej Rady KUP OIIB (w tym także pracownikami Biura KUP 
OIIB) w mojej ocenie istniała i istnieje bardzo dobra, em-
patyczna, koleżeńska atmosfera i partnerska współpraca;

 - nasza Okręgowa Izba ma bardzo dobrą opinię/markę na 
szczeblu krajowym. 
Teraz chciałbym wyrazić następującą, trochę emocjonalną 

opinię oraz spokojne przesłanie:
 - działalność na niwie regionalnej (Pomorze i Kujawy) i kra-
jowej wzbogaciła mnie, nie tylko pod względem mery-
torycznym/zawodowym; poznałem wiele wspaniałych 
osób o dużej, rozległej wiedzy i umiejętnościach, kreatyw-
nych oraz rozumiejących złożony i sprzężony proces „ży-
cia” społeczno-gospodarczego;

 - musimy jako osoby uprawiające zawód zaufania publicz-
nego, odpowiedzialne za bezpieczeństwo konstrukcji 
obiektów budowlanych, za bezpieczeństwo użytkowania 
obiektów budowlanych, koniecznie ciągle podnosić naszą 
wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne i etyczne 
naszego zawodu, a za tym „pójdzie” na pewno oczekiwany 
prestiż społeczny; 

 - musimy być bardziej efektywni w nowelizacji Prawa bu-
dowlanego oraz praw/ustaw otaczających budownictwo, 
rozumiejąc przy tym złożoność i sprzężenie różnych pro-
cesów gospodarczych i społecznych;

 - musimy mieć na względzie problem szczególny, tj. 
wszystko, co wiąże się z prawem zamówień publicznych 
na wykonywanie prac budowlanych, w powiązaniu np. 

z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 - musimy mieć na względzie problem bardzo ważny, tj. 
wszystko, co wiąże się ze szkolnictwem zawodowym, jego 
zakresem, specjalnościami/specjalizacjami itp., studia-
mi inżynierskimi i magisterskimi (studia dwustopniowe, 
jednostopniowe, programy studiów, sprzężenie studiów 
z uprawnieniami budowlanymi itd.);

 - uporządkowania wymaga problematyka nazewnictwa 
zawodów stosowanych w budownictwie, biorąc pod 
uwagę także edukację formalną i nieformalną oraz wszyst-
ko, co wiąże się z tym, tj. walidacją, ewaluacją, certyfikacją; 
ta problematyka jest domeną Sektorowej Rady ds. Kom-
petencji w Budownictwie, w której PIIB ma istotną rolę do 
spełnienia. 
Na koniec chciałbym wyznać, że osiągnąłem sukces na-

ukowy (jestem profesorem w zakresie budownictwa), suk-
ces organizacyjny w pracy zawodowej (przez 5 kadencji, 
czyli 17 lat, sprawowałem funkcję dziekana Wydziału wyż-
szej uczelni, obecnie Politechniki Bydgoskiej, doprowadza-
jąc do uzyskania pełnych uprawnień akademickich) oraz 
podtrzymałem twórczo trend rozwojowy Kujawsko-Po-
morskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (KUP 
OIIB). Obecnie stan mój jest taki, że jestem nadal w pełni 
gotowy do twórczej, kreatywnej pracy na rzecz samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa i szerzej, na rzecz 
społeczeństwa polskiego.  

Adam Podhorecki 
Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB 
w kadencjach 2010-2014, 2014-2018
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Minęło właśnie 20 lat działalności naszego samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Samorządu zawo-
dowego nazywanego również izbą zawodową, a kolokwial-
nie korporacją zawodową. Prawo posiadania samorządu 
zawodowego ustawodawstwo przyznaje tylko niektórym 
grupom zawodowym. Są to zawody określone jako zawody 
zaufania publicznego. Tworzenie samorządów zawodów 
zaufania publicznego ma swoją podstawę w art. 17 Kon-
stytucji RP. Konstytucja określiła ustrojową rolę samorządów 
jako sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem 
zawodu w interesie publicznym i dla jego ochrony. 

Miałam zaszczyt w okresie tych 20 lat istnienia naszej 
Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa działać na rzecz grupy zawodowej inżynierów bu-
downictwa regionu kujawsko-pomorskiego, a w okresie 
V kadencji w latach 2018-2022 pełnić funkcję Przewod-
niczącej Okręgowej Rady. Było to inspirujące i ciekawe 
doświadczenie. Reprezentowanie członków samorządu 
między innymi przed organami administracji państwowej, 
samorządowej, nadzoru budowlanego, inspekcji pracy, za-
angażowanie się w pracę nad należytym zabezpieczeniem 
i ochroną praw naszych członków, inżynierów budownic-
twa wykonujących samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie oraz współtworzenie warunków do wyko-
nywania zawodu inżyniera – to właśnie jest powinnością 
samorządu. Izba powinna niezmiennie udzielać pomocy 
prawnej, współdziałać w ochronie praw swoich członków 
oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Nasz samorząd to 
robił. Równie ważny jest aktywny udział w debacie o spra-
wach publicznych i prawnych związanych z budownic-
twem, czy w dyskusji o nowych technologiach w branży 
budowlanej, tak by możliwe było rzeczywiste wykorzysta-
nie tych rozwiązań w praktyce zawodowej. Lata 2018-2022 
to szczególny czas – pandemii, rozpoczęcia działań wojen-
nych w Ukrainie, a więc trudny czas dla inwestowania i dla 
budownictwa, ale to również czas przyspieszenia działań 
w cyfryzacji w budownictwie, czas wielu nowych techno-

logii, czas wielu zmian w prawie, czas, w którym wielu mło-
dych i zdolnych inżynierów budownictwa zdało niełatwy 
egzamin na uprawnienia budowlane i dołączyło do nasze-
go samorządu zawodowego, czas Dni Otwartych Inżyniera 
Budownictwa, a więc czas promocji naszego niełatwego, 
ale jakże pięknego zawodu. Nie zapomnijmy, że te 20 lat 
to też czas integracji, nawiązywania przyjaźni i współpracy 
zawodowej, szeregu szkoleń, konferencji i forów zawodo-
wych.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa to przez 
20 lat wznoszona budowla przez wszystkich jego członków. 
Udział każdego z nich w tym budowaniu był zapewne zróż-
nicowany. Przynależność do samorządu musi czuć jak naj-
szersze grono jego członków, a nie tylko co najwyżej małe 
grono „aktywistów”, od tego zależy postrzeganie i odbiór 
społeczny naszego samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. 

Dziękuję za współpracę wszystkim członkom pracującym 
na rzecz naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby In-
żynierów Budownictwa, Przewodniczącym Organów Izby 
i oczywiście pracownikom Biura i jego Dyrektorce. 

„Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez 
pracę staje się obywatelem użytecznym” - Stanisław Staszic

Z wyrazami uznania dla Członków Kujawsko-Pomor-
skiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   

Renata Staszak
Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB w kadencjach 
2018-2022, 2022-2026

Renata Staszak
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

KUP OIIB 
w kadencjach 2018-2022, 2022-2026

Koleżanki i Koledzy   
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Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB: od lewej Adam Podhorecki (2010-2018), Renata Staszak (2018-2026), 
Andrzej Myśliwiec (2002-2010)

®
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2001
 �29 maja Minister rozwoju regionalnego i budownictwa 

podpisuje zarządzenie w sprawie powołania Komitetu 
Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa. W skład 
Komitetu Organizacyjnego wchodzi Wacław Trojanowski, 
członek zarządu oddziału PZITS w Bydgoszczy.

 �18 czerwca Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów Bu-
downictwa podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia ob-
szaru i siedzib okręgowych izb inżynierów budownictwa. 
W każdym województwie ma powstać jedna izba okręgo-
wa, której siedzibą będzie miasto wojewódzkie. Wśród 16 
powołanych w ten sposób izb okręgowych jest Kujawsko-
-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa z sie-
dzibą w Bydgoszczy. 

 �18 czerwca Komitet powołuje okręgowe zespoły orga-
nizacyjne, których zadaniem jest m.in. przyjmowanie wnio-
sków o wpis na listę członków izb okręgowych, wydawanie 
zaświadczeń o przynależności do Izby oraz przygotowanie 

pierwszych okręgowych zjazdów. W skład zespołów mają 
wchodzić przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych (PZITB, PZITS, SEP, SITK, SITWiM, ZMRP). 

 �27 sierpnia Powstaje Zespół Organizacyjny Izby Inżynie-
rów Budownictwa w województwie kujawsko-pomorskim 
z siedzibą w Bydgoszczy. W skład zespołu wchodzą: Roman 
Pastwa (PZITB, Toruń), Andrzej Myśliwiec (PZITB, Bydgoszcz), 
Paweł Piotrowiak (PZITS, Toruń), Wacław Trojanowski (PZITS, 
Bydgoszcz), Adam Podhorecki (ZMRP, Bydgoszcz), Wiesław 
Dziuba (ZMRP, Bydgoszcz), Marian Lipkowski (SITK, Byd-
goszcz), Jacek Kukiełczyński (SITK, Toruń), Włodzimierz Płaza 
(SITWM, Bydgoszcz), Alfred Grzelczyk (SITWM, Toruń), Jacek 
Kamiński (SEP, Toruń), Tomasz Kasperkiewicz (SEP, Włocławek). 

 �24 września Komitet Organizacyjny Izby Inżynierów 
Budownictwa podejmuje uchwałę w sprawie powołania 
pełnomocników okręgowych, których zadaniem jest przy-
gotowanie i przeprowadzenie pierwszych zjazdów okrę-
gowych izb inżynierów budownictwa. Pełnomocnikiem 
okręgowym w województwie kujawsko-pomorskim zosta-
je Wacław Trojanowski. Pełnomocnicy zostają zobowiązani 
do niezwłocznego podjęcia działań organizacyjnych w celu 
zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb inżynierów 
budownictwa. Zjazdy muszą się odbyć we wszystkich 
izbach okręgowych do 31 maja 2002 r.

 �12 października Pierwsze posiedzenie okręgowego 
Zespołu Organizacyjnego Kujawsko-Pomorskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Przewodniczącym zespołu zostaje 
Andrzej Myśliwiec. W skład prezydium zespołu wchodzą 
ponadto: Paweł Piotrowiak – wiceprzewodniczący, Marian 
Lipkowski – sekretarz, Wacław Trojanowski – skarbnik. Ze-
spół ustala sposób przyjmowania deklaracji wstąpienia do 
Izby. Deklaracje będą zbierane do 15 listopada 2001 r. w sie-
dzibach Naczelnej Organizacji Technicznej (Domach Tech-
nika) w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu. 

 �30 października Odbywa się konferencja prasowa 
z udziałem lokalnych mediów, która ma rozpowszechnić 
informacje o powstaniu Izby Inżynierów Budownictwa. 

Kalendarium Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 2001-2022

Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie. Od lewej: K. Stelągowski, W. Trojanowski, H. Komorowski, 

E. Leśniak
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„Kto chce uprawiać zawód inżyniera budownictwa, musi 
przystąpić do samorządu zawodowego” – donosi „Gazeta 
Pomorska”. Niezależnie od akcji informacyjnej w mediach 
zespół organizacyjny rozsyła do wszystkich starostw i urzę-
dów gmin wzory deklaracji wstąpienia do Izby wraz z infor-
macją, gdzie należy je składać.

 �31 października Przewodniczący Zespołu Organizacyjnego 
Andrzej Myśliwiec spotyka się z wojewodą kujawsko-pomor-
skim, by omówić sprawy związane z przejęciem od administra-
cji rządowej kompetencji nadawania uprawnień budowlanych. 

 �19 listopada Zawarcie umowy pomiędzy Zespołem Or-
ganizacyjnym a Bydgoską Radą Federacji Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych NOT umożliwiającej utworzenie biura 
okręgowej izby w budynku NOT. 

 �Listopad – grudzień Przygotowania do zebrań wybor-
czych delegatów na I Okręgowy Zjazd. Ustala się, że wybory 
delegatów odbędą się w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, 
Grudziądzu i Inowrocławiu. Czynne i bierne prawo wybor-
cze mają posiadać osoby, które złożyły deklaracje członkow-
skie do 31 grudnia 2001 r. 

 �31 grudnia Listy wyborcze zostają zamknięte. Stan liczeb-
ny członków przedstawia się następująco: ogółem 2959 
osób, w tym 323 kobiety i 2636 mężczyzn. Uprawnienia 
wykonawcze – 1904 osoby, projektowe – 194 osoby, wyko-
nawczo-projektowe – 861 osób, rzeczoznawcy – 62 osoby. 
W układzie branżowym: budownictwo ogólne – 1557 osób, 
budownictwo drogowe – 275 osób, budownictwo wodne 
i melioracyjne – 65 osób, budownictwo mostowe – 16 
osób, budownictwo instalacyjne w zakresie sieci i urządzeń 
sanitarnych – 560 osób, budownictwo instalacyjne w zakre-
sie sieci i urządzeń elektrycznych – 486 osób.

2002
 �Styczeń – luty W ciągu trzech tygodni odbywa się 20 

zebrań wyborczych w obwodach bydgoskim, toruńskim, 
włocławskim, grudziądzkim i inowrocławskim. Frekwencja 
waha się od 40% do 50%. W głosowaniu tajnym, z zacho-
waniem proporcjonalności obwodów i branż, zostaje wy-
branych łącznie 158 delegatów na I Zjazd Okręgowy Kujaw-
sko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

 �Marzec – kwiecień Po zakończeniu wyborów delegatów 
Zespół Organizacyjny koncentruje się na przygotowaniach 
do I Zjazdu Okręgowego, który ma się odbyć 20 kwietnia. 
Członkowie zespołu redagują dokumenty zjazdowe, tj. po-
rządek obrad, regulamin zjazdu, regulaminy wyborów po-
szczególnych organów oraz delegatów na I Zjazd Krajowy, 
wzory mandatów i kart wyborczych.

 �20 kwietnia I Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Delegaci powo-
łują organy Izby na kadencję 2002-2006. Wybierają także 
przewodniczących organów. Przewodniczący Okręgowej 
Rady - Andrzej Myśliwiec. Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej – Michał Brochocki. Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Franciszek Szypliński. 
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – 
Zdzisław Krüger. Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
– Wacław Trojanowski. 

 �20 kwietnia Z chwilą wyboru organów Izby kończy dzia-
łalność i ulega rozwiązaniu Zespół Organizacyjny. Jeszcze 

Wybory delegatów na I Okręgowy Zjazd Izby Inżynierów Budownictwa 
w województwie kujawsko-pomorskim. Obwody nr 19 i 20 – Inowrocław, 
16 lutego 2002 r.

Zespół Organizacyjny KUP OIIB i goście – 5 marca 2002 r. Od lewej: W. 
Przybylski, T. Julke, F. Szypliński, O. Nagórski, R. Hoffman

Zespół Organizacyjny KUP OIIB i goście – 5 marca 2002 r. Od lewej: W. 
Płaza, M. Lipkowski, W. Szylman, A. Myśliwiec, J. Falkowski, W. Mroziński, 
R. Hoffman, O. Nagórski
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w tym samym dniu zbiera się i konstytuuje Okręgowa Rada. 
W skład Prezydium wchodzą: Andrzej Myśliwiec – przewod-
niczący, Paweł Piotrowiak – wiceprzewodniczący, Tadeusz 
Julke – wiceprzewodniczący, Marian Lipkowski – skarbnik, 
Włodzimierz Płaza – sekretarz, Włodzimierz Miklas, Olgierd 
Nagórski, Wojciech Bromirski – członkowie. Od tej pory 
Okręgowa Rada odbywa posiedzenia co najmniej 1 raz na 2 
miesiące, a Prezydium – 1 raz na miesiąc. 

 �1 maja W Bydgoskim Domu Technika NOT rozpoczyna 
działalność Biuro KUP OIIB. Dyrektorem Biura zostaje Jerzy 
Falkowski. W pierwszym okresie na etatach zatrudnionych 
jest 3 pracowników. Praca Biura skupia się na ewidencji 
członków, przyjmowaniu składek i wydawaniu zaświad-
czeń, wydawaniu książek praktyki zawodowej osobom 
zainteresowanym uzyskaniem uprawnień budowlanych, 
a także obsłudze administracyjnej organów Izby. 

 �13 maja Okręgowa Rada powołuje zespoły doradcze do 
spraw merytorycznych, m.in. zespół ds. ustawodawstwa 
w zakresie budownictwa, zespół ds. doskonalenia zawodo-
wego, zespół ds. uprawnień budowlanych. Zespoły zajmują 
się analizą bieżących problemów branży budowlanej i sa-
morządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz for-
mułowaniem stanowisk i postulatów, które przekazywane 
są m.in. organom administracji rządowej. 

 �27 maja Pełnomocnik okręgowy Komitetu Organizacyjne-
go Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie Wacław Troja-
nowski składa przewodniczącemu Komitetu ostateczne spra-
wozdanie z działalności Zespołu Organizacyjnego KUP OIIB.

 �31 lipca Okręgowa Rada KUP OIIB przesyła Komitetowi 
Organizacyjnemu Izby Inżynierów Budownictwa ostatecz-
ne rozliczenie kosztów organizacyjnych. 

 �Kwiecień – sierpień Przedstawiciele KUP OIIB analizu-
ją projekty statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
regulaminów organów krajowych i okręgowych, kodeksu 
etycznego i innych dokumentów. Poprawki, uzupełnienia 
i propozycje na bieżąco przekazywane są w trybie konsul-
tacji do Komitetu Organizacyjnego w Warszawie.

 �2 września Przewodniczący Okręgowej Rady Andrzej 
Myśliwiec w trakcie posiedzenia Komitetu Organizacyjnego 
IIB w Warszawie zgłasza kandydatury przedstawicieli KUP 
OIIB do organów krajowych zgodnie z wcześniej podjętymi 
ustaleniami. 

 �27-28 września I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Warszawie. W zjeździe biorą udział dele-
gaci KUP OIIB: Andrzej Myśliwiec, Paweł Piotrowiak, Tomasz 
Kasperkiewicz, Jacek Kołodziej, Janusz Biegański, Witold 
Przybylski, Jacek Kamiński, Grażyna Staroń, Stefan Kalinow-
ski, Olgierd Nagórski. Zjazd uchwala statut PIIB, regulaminy 
organów krajowych i okręgowych, zasady gospodarki fi-
nansowej, kodeks etyczny członków samorządu zawodo-
wego. Do organów krajowych zostają wybrani przedsta-
wiciele KUP OIIB. Krajowa Rada: Andrzej Myśliwiec, Paweł 
Piotrowiak. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna: Grażyna Staroń. 
Krajowa Komisja Rewizyjna: Marian Lipkowski. Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny: Wacław Trojanowski, Jacek Kołodziej. 

2003
 �27 stycznia Okręgowa Rada przyjmuje szczegółowy 

plan działania na 2003 r. Do zadań należą m.in.: utworzenie 
punktów informacyjnych w Toruniu, Włocławku, Inowrocła-
wiu i Grudziądzu, podwyższanie kwalifikacji członków Izby, 
współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, 
nadawanie uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy, 
opiniowanie aktów prawnych dotyczących budownictwa.

 �12 kwietnia II Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Delegaci 
zatwierdzają sprawozdania z działalności organów Izby oraz 
sprawozdanie z realizacji budżetu do 31 grudnia 2002 r., 
udzielają absolutorium Okręgowej Radzie, uchwalają bu-
dżet na 2003 r. „Jestem pełen uznania dla zaangażowania 
i twórczej inwencji członków zespołu organizacyjnego 
i władz wybranych na I Zjeździe Okręgowym w organizo-
waniu naszej Izby, tworzeniu od podstaw całej działalności” 
– mówi w swoim wystąpieniu przewodniczący Okręgowej 
Rady Andrzej Myśliwiec. 

I Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Bydgoszczy – 20 kwietnia 2002 r. Od lewej: J. Falkowski, O. Nagórski, 

A. Myśliwiec

I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 
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 � III-IV kwartał Odbywa się cykl szkoleń na temat Prawa 
budowlanego oraz planowania przestrzennego. Łącznie 
w 32 jednostkach szkoleniowych organizowanych w Brod-
nicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Wło-
cławku bierze udział 2606 osób. Średnia frekwencja wynosi 
61,6%. 

 �11 sierpnia KUP OIIB zawiera umowę z Bydgoskim Do-
mem Technika NOT na bezpłatne korzystanie z Ośrodka In-
formacji i Biblioteki zawierającej literaturę fachową (książki, 
czasopisma branżowe), normy techniczne oraz aktualne 
akty prawne. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
dokumenty związane z integracją europejską. Pracownicy 
Ośrodka sprowadzają potrzebną literaturę na indywidualne 
życzenie. W pierwszym okresie z biblioteki korzysta kilku-
dziesięciu członków Izby miesięcznie. 

 �25 sierpnia Okręgowa Rada przyjmuje kierunki współ-
pracy KUP OIIB z organami administracji rządowej, samo-
rządu terytorialnego i zawodowego oraz stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi. 

 �1 września Rozpoczynają działalność punkty informa-
cyjne KUP OIIB w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowro-
cławiu. Jednostki terenowe mają ułatwić interesantom za-
łatwianie spraw w Izbie, uczestniczyć w organizacji szkoleń, 
udostępniać czasopisma techniczne itp. W punktach będą 
pełnić dyżury członkowie Prezydium. W pierwszym roku 
działania punkty pośredniczą w przyjęciu ok. 250 wniosków 
w sprawie wpisu, zawieszenia lub skreślenia z listy człon-
ków. Organizują także zebrania delegatów przed zjazdem 
sprawozdawczym.

 �26-27 września Kończy się pierwsza, inauguracyjna sesja 
egzaminacyjna na uprawnienia budowlane organizowana 
przez KUP OIIB. W egzaminie wzięły udział 94 osoby. Kan-
dydaci zdawali w trzech specjalnościach: konstrukcyjno-
-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Średnia zdawalność 
egzaminu pisemnego wyniosła 68%. Egzamin ustny zdali 
wszyscy dopuszczeni. Jedna osoba zdawała egzamin po-
prawkowy jeszcze z okresu egzaminów w urzędzie woje-
wódzkim. 

 �19 października W wieku 77 lat umiera Jerzy Falkowski, 
kierownik, a następnie pierwszy dyrektor Biura KUP OIIB. 
Współtwórca wielu organizacji technicznych w Bydgoszczy, 
inicjator powstania Domu Technika NOT. Już na emerytu-
rze podjął się organizacji Biura KUP OIIB. Patron ulicy na te-
renie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego 
(uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z 2011 r.). 

 �24 listopada Wchodzi w życie regulamin prowadze-
nia działalności samopomocowej w KUP OIIB. Zapomoga 
może być przyznana na wniosek członka Izby w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych, np. długotrwałej cho-
roby. W kolejnym roku wpływa 11 wniosków o wsparcie 
materialne.

 �15 grudnia Kończy się druga sesja egzaminacyjna na 
uprawnienia budowlane. Tym razem egzaminy przepro-
wadzono już w pięciu specjalnościach: konstrukcyjno-bu-

dowlanej, drogowej, mostowej, sanitarnej i elektrycznej. 
Egzamin pisemny zdawało w sumie 39 osób. Średnia zda-
walność części pisemnej wyniosła zaledwie 44%. Egzamin 
ustny zdało 16 osób. Łącznie w obydwu sesjach egzamina-
cyjnych w 2003 r. wnioski o nadanie uprawnień budowla-
nych złożyło 169 osób. Zakwalifikowano 161 osób, z czego 
część nie przyszła na egzamin. Obydwie części egzaminu 
– pisemną i ustną – zdało w sumie 80 osób, co daje średni 
wynik w skali kraju. 

2004
 �1 stycznia Po śmierci Jerzego Falkowskiego w paździer-

niku 2003 r. nowym dyrektorem Biura KUP OIIB zostaje Re-
nata Staszak.

 �19 marca Odbywa się III Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. 
Sprawozdania z działalności w 2003 r. składają przewodni-
czący organów statutowych Izby. „Praktycznie 2003 r. był 
pierwszym rokiem działania Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa i był to rok zakończenia prac organizacyjnych 
we wszystkich strukturach Izby. Aktualnie KUP OIIB liczy 
4622 członków. W dalszym ciągu obserwuje się duży ruch 
w zakresie wpisania na listę nowych członków (…)” – mówi 
przewodniczący Okręgowej Rady Andrzej Myśliwiec. Pod-
kreśla także, że zjazd odbywa się w przededniu wejścia 
Polski do Unii Europejskiej, co stawia przed Izbą nowe wy-
zwania, m.in. w zakresie adaptacji branży budowlanej do 
swobodnego przepływu towarów i usług pomiędzy kraja-
mi członkowskimi. 

Na zjeździe pojawia się wniosek grupy delegatów dot. za-
kupu własnej siedziby KUP OIIB (dotychczas Izba wynajmu-
je kilka pomieszczeń biurowych).

 �Marzec Ukazuje się pierwszy numer biuletynu informa-
cyjnego KUP OIIB „Aktualności”. Do tej pory Izba przekazy-
wała swoim członkom najważniejsze informacje nt. swojej 
działalności na łamach dwumiesięcznika „Kujawsko-Pomor-
skie Projekty Budowlane” oraz na stronie internetowej. „Wa-
runkiem koniecznym dla właściwego funkcjonowania 
naszej Izby jest, aby członkowie tej organizacji żyli jej spra-

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 19 lutego 2004 r.
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wami, podobnie jak Izba powinna żyć sprawami jej człon-
ków. Jest to możliwe jedynie wtedy, gdy władze Izby i jej 
członkowie informują się wzajemnie o codziennych proble-
mach inżynierów budownictwa. (…) Dla zapewnienia tej 
ciągłej i bieżącej informacji o działalności Izby, podjęliśmy 
decyzję o wydawaniu co miesiąc informacyjnej wkładki do 
czasopisma Inżynier Budownictwa” – pisze przewodniczący 
Okręgowej Rady Andrzej Myśliwiec. 

 �23 kwietnia – 5 czerwca Trwa drugi cykl szkoleń organi-
zowanych przez KUP OIIB, tym razem na temat bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia na budowie (nowe przepisy w tym 
zakresie związane są z wejściem Polski do UE). Szkolenia 
prowadzą wykładowcy z Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy i przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Łącznie w 25 szkoleniach zorganizowanych w Bydgosz-
czy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku bierze 
udział 2410 uczestników (średnia frekwencja: 51%). Ogółem 
w 2004 r. odbywa się 8 cykli szkoleniowych z różnych branż, 
organizowanych przez Izbę we współpracy ze stowarzysze-
niami naukowo-technicznymi. Bierze w nich udział średnio 
43% zaproszonych członków KUP OIIB.

 �25 maja Odbywa się test pisemny w ramach „wiosennej” 
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Część 
pisemna odbywa się we wszystkich okręgowych izbach 
w tym samym dniu dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Test 
„jesienny” zaplanowano na 23 listopada. Łącznie w 2004 r. 
egzamin zdaje 169 osób (średnia zdawalność: 83%). Najwię-
cej kandydatów ubiega się o uprawnienia w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (ok. 40%). Ponadto Okręgowa 
Komisja Kwalifikacyjna weryfikuje i przesyła do Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego. W 2004 r. tytuł rzeczoznawcy otrzymuje 6 
członków KUP OIIB. 

 �Wrzesień – październik Z okazji Dnia Budowlańca, który 
przypada tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, odbywają 
się po raz pierwszy spotkania integracyjne dla członków KUP 
OIIB – „Pikniki Budowlańca” w Inowrocławiu, Brodnicy, Wło-
cławku i Grudziądzu. W piknikach uczestniczą przedstawiciele 
lokalnych władz samorządu terytorialnego, organów nadzoru 
budowlanego, stowarzyszeń naukowo-technicznych. 

2005
 �31 stycznia Okręgowa Rada powołuje punkt informacyj-

ny w Brodnicy. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła grupa 
24 członków Izby mieszkających w tym mieście. W Brodnicy 
i okolicach mieszka 135 członków KUP OIIB.

 �1 lutego Wszyscy członkowie KUP OIIB zostają objęci 
zbiorowym ubezpieczeniem na życie. Część rocznej składki 
członkowskiej Izba postanowiła przeznaczyć na sfinanso-
wanie ubezpieczenia, co stanowi formę pomocy mate-
rialnej dla członków i ich rodzin. KUP OIIB jest w skali kraju 
ósmą okręgową izbą, która oferuje swoim członkom zbioro-
we ubezpieczenie na życie. 

 �25 lutego Okręgowa Rada występuje z listem intencyj-
nym do Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz 
rad terenowych jednostek organizacyjnych Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. „W trosce o dosko-
nalenie zawodowe członków, zbliżenie wiedzy teoretycznej 
nabywanej na studiach z praktyką, skuteczne reagowanie 
na nieprawidłowości legislacyjne w zakresie budownictwa, 
rozwój budownictwa w regionie, [KUP OIIB] uważa za nie-
zbędne nawiązanie współpracy (…)”. W ramach współpra-
cy KUP OIIB zamierza m.in. nagradzać najlepsze prace dy-
plomowe absolwentów wydziałów technicznych uczelni.

 �19 marca IV Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Zjazd odby-
wa się tuż po akcesji Polski do Unii Europejskiej. W tym kon-
tekście najważniejsze zadania dla samorządu zawodowe-
go inżynierów budownictwa to m.in. „ochrona interesów 
zawodowych członków Izby w związku ze swobodnym 
przepływem z krajów unijnych materiałów i usług; wzmo-
żona czujność Izby wobec aktów prawnych związanych 
z budownictwem, skuteczne wspieranie małych i średnich 
przedsiębiorstw, systematyczne podnoszenie wiedzy za-
wodowej członków Izby” – mówi przewodniczący Okręgo-
wej Rady Andrzej Myśliwiec. Zwiększenie wpływu Izby na 
kształt legislacji dotyczącej branży budowlanej oraz wzrost 
prestiżu zawodu inżyniera budownictwa to priorytety 
uchwalonych przez zjazd kierunków działania na 2005 r. 
W tym okresie KUP OIIB liczy 5185 członków. 

 �Marzec Samorząd zawodowy inżynierów budownic-
twa przejmuje od administracji państwowej obowiązek 
interpretacji zakresu uprawnień budowlanych. Zadanie to 
realizowane jest przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną, do 
której zgłaszają się członkowie Izby z wątpliwościami co do 
posiadanych uprawnień. W kolejnym roku OKK rozpatrzy 
ok. 160 takich spraw, zaś w 2007 r. – ok. 200, w 2008 r. – ok. 
160, w 2009 r. – ok. 140.

 �22 kwietnia W Domu Technika NOT odbywa się uroczy-
stość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pierw-
szemu dyrektorowi Biura KUP OIIB Jerzemu Falkowskiemu 
(1926-2003). Inżynier budownictwa – jako dyrektor Okręgo-
wej Dyrekcji Inwestycji Miejskich w Bydgoszczy nadzorował 
budowę największych osiedli mieszkaniowych (Fordon, Ka-
puściska, Wyżyny). Współtwórca wielu organizacji technicz-
nych w Bydgoszczy, inicjator powstania Domu Technika 
NOT. W wieku 77 lat, już na emeryturze, podjął się organiza-
cji Biura KUP OIIB. 

 �23 maja Kończy się „wiosenna” sesja egzaminacyjna na 
uprawnienia budowlane. Po raz pierwszy do egzaminów 
przystępują kandydaci z dwóch nowych specjalności: kole-
jowej i telekomunikacyjnej, wprowadzonych ubiegłorocz-
ną nowelizacją Prawa budowlanego. 

 �27 czerwca Przewodniczący Okręgowej Rady Andrzej 
Myśliwiec spośród członków Okręgowej Rady powołuje ze-
spół do orzekania w sprawach indywidualnych, tj. wpisu na 
listę członków, wznowienia lub zawieszenia członkostwa, 
skreślenia z listy członków. Od tej pory uchwały w sprawach 
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członkowskich podejmuje trzyosobowy skład orzekający 
zamiast pełnego składu Okręgowej Rady, co ma usprawnić 
załatwianie spraw członkowskich. 

 �14 lipca Biuro KUP OIIB wdraża ogólnopolski program 
informatyczny Budinfo, służący do ewidencji członków 
(księgowania wpłat, wydawania zaświadczeń, wprowadza-
nia uchwał o wpisie, wznowieniu, zawieszeniu i skreśleniu 
z listy członków). Program w zaktualizowanej formie funk-
cjonuje w Izbie do dziś. 

 �26 września KUP OIIB podpisuje porozumienie z Kujaw-
sko-Pomorską Okręgową Izbą Architektów RP w sprawie 
współpracy samorządów zawodowych inżynierów bu-
downictwa i architektów na rzecz rozwoju budownictwa 
w regionie. Porozumienie zakłada m.in. wypracowywanie 
wspólnych stanowisk i propozycji w zakresie działalności 
legislacyjnej oraz integrację członków obydwu izb.

 �Wrzesień – październik Po raz drugi organizowane są 
spotkania integracyjne z okazji Dnia Budowlańca w Gru-
dziądzu, Inowrocławiu, Włocławku, Brodnicy, a także Toruniu 
i Bydgoszczy. Spotkania znów są okazją do integracji osób 
związanych z branżą budowlaną oraz zacieśnienia współ-
pracy Izby z przedstawicielami lokalnych władz, organów 
nadzoru budowlanego i innych samorządów zawodowych. 

 �23 października W trakcie obchodów Dnia Budowlań-
ca w Operze Nova w Bydgoszczy zostaje zawarte porozu-
mienie o współpracy pomiędzy KUP OIIB, Akademią Tech-
niczno-Rolniczą im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz 
Radami Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
w Bydgoszczy i Toruniu. Porozumienie obejmuje wspólne 
działania m.in. w obszarze doskonalenia zawodowego, opi-
niowania aktów prawnych, zbliżenia pracowników nauko-
wych i praktykujących inżynierów budownictwa, nagradza-
nia najlepszych prac dyplomowych absolwentów ATR.

 � IV kwartał W obwodach bydgoskim, włocławskim, to-
ruńskim, grudziądzkim, inowrocławskim i brodnickim od-
bywają się zebrania wyborcze delegatów na zjazdy okręgo-
we w II kadencji (2006-2010). Na 158 wybranych delegatów 
70 otrzymało mandat ponownie, a 88 – po raz pierwszy. 
W kwietniu kolejnego roku delegaci wybiorą organy Izby 
na drugą, czteroletnią kadencję.

2006
 �Luty – kwiecień Odbywają się zebrania przedzjazdowe 

z nowo wybranymi delegatami we wszystkich obwodach. 
W spotkaniach uczestniczą członkowie Prezydium Okręgo-
wej Rady. Omawiane są m.in. kandydatury do organów KUP 
OIIB na II kadencję.

 �22 kwietnia V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB. 
Na kadencję w latach 2006-2010 zostają wybrani: Andrzej 
Myśliwiec – przewodniczący Okręgowej Rady, Witold Przy-
bylski – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Michał Brochocki – przewodniczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Henryk Pączek – przewodniczący Okręgowego 

Sądu Dyscyplinarnego, Wacław Trojanowski – Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Ponadto delegaci 
podejmują uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup 
dla Izby własnej siedziby.

 �10 maja Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady KUP OIIB 
w nowej kadencji. W skład Prezydium wchodzą: Paweł Piotro-
wiak – zastępca przewodniczącego, Włodzimierz Płaza – sekre-
tarz, Marian Lipkowski – skarbnik, Wojciech Bromirski, Olgierd 
Nagórski, Włodzimierz Miklas, Kazimierz Chojnacki – członkowie. 

 �2 czerwca Rozpoczyna się wiosenna sesja egzaminacyj-
na na uprawnienia budowlane. Pisemny egzamin testowy 
odbywa się w auli Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. 
Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budow-
lanych następuje w siedzibie KUP OIIB w Bydgoskim Domu 
Technika w dn. 7 lipca. Druga sesja egzaminacyjna rozpo-
czyna się pisemnym egzaminem testowym w dn. 1 grudnia 
– tym razem w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. 
Łącznie w 2006 r. uprawnienia budowlane zdobywa 169 
osób (co daje średnią zdawalność na poziomie 87%).

 �23-24 czerwca V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB 
w Warszawie. Przewodniczącym Krajowej Rady PIIB zostaje 
ponownie prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski. Do orga-
nów krajowych wchodzą także przedstawiciele KUP OIIB: 
Krajowa Rada – Andrzej Myśliwiec, Renata Staszak, Krajowa 
Komisja Rewizyjna – Paweł Piotrowiak, Krajowa Komisja 
Kwalifikacyjna – Grażyna Staroń, Krajowy Sąd Dyscyplinarny 
– Jacek Kołodziej. 

 �26 czerwca Okręgowa Rada powołuje 9 zespołów pro-
blemowych na kadencję 2006-2010. Są wśród nich zespół 
ds. współpracy z Akademią Techniczno-Rolniczą w Bydgosz-
czy oraz Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Architektów RP 
(z którymi zawarto porozumienia w 2005 r.) oraz rada progra-
mowa biuletynu informacyjnego „Aktualności”, której celem 
jest doskonalenie tej formy komunikacji z członkami Izby.

 �17 lipca Podpisanie aktu notarialnego na zakup lokalu 
użytkowego na parterze lewego skrzydła Bydgoskiego 
Domu Technika przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy. Do 
dyspozycji Izby będzie 9 pokoi biurowych, sala konferencyj-
na na 20 osób oraz przestronne archiwum. Tuż po zakupie 
rusza remont pomieszczeń, by jak najszybciej wprowadzić 
się do własnej siedziby.

 �1 września Biuro KUP OIIB przenosi się do własnej sie-
dziby. „Pomieszczenia naszego Biura znajdują się teraz na 
parterze Bydgoskiego Domu Technika. Jest więcej miejsca 
i łatwo tam trafić. Na lewo od głównego wejścia i już! Zapra-
szamy!” – ogłasza Izba w informatorze „Aktualności”. 

 �Wrzesień – październik Doroczne spotkania integra-
cyjne z okazji Dnia Budowlanych odbywają się po raz trzeci 
w Grudziądzu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Włocławku, Brod-
nicy i Toruniu. „Wygląda na to, że imprezy na trwałe wpisały 
się w kalendarz naszego środowiska” – relacjonuje redaktor 
„Aktualności”. 
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 �1 grudnia Uroczyste otwarcie siedziby Biura KUP OIIB 
w Bydgoskim Domu Technika. Biuro przeniosło się z wynaj-
mowanych pomieszczeń do zakupionego na własność lo-
kalu w lewym skrzydle budynku o powierzchni ok. 233 m2 
już we wrześniu tego roku. Oficjalne otwarcie odbywa się 
po wyremontowaniu i umeblowaniu pomieszczeń. W uro-
czystości uczestniczą prezes Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Grabowski oraz przewodniczący okręgowych 
rad OIIB z innych regionów. 

2007
 �Luty – marzec We wszystkich obwodach odbywają 

się spotkania z delegatami przed VI Zjazdem Sprawoz-
dawczym KUP OIIB. Zebrani omawiają bieżącą działalność 
Izby, aktualne problemy branży budowlanej oraz formu-
łują postulaty dotyczące zmian w przepisach prawa, które 
negatywnie wpływają na przebieg procesu inwestycyjno-
-budowlanego. Głosy krytyczne dotyczą zwłaszcza restryk-
cyjnych regulacji nowego prawa o ochronie środowiska, 
które uznawane jest za istotną barierę w rozwoju budow-
nictwa. Ponadto w związku z zamiarem ustanowienia 
nowego Prawa budowlanego postuluje się uproszczenie 
procedur administracyjnych oraz wprowadzenie przepisów 
zwiększających bezpieczeństwo na etapie budowy i użyt-
kowania obiektów budowlanych. Ustalenia z tych spotkań 
przekładają się na oficjalne stanowisko zjazdu. 

 �24 marca VI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Zjazd przyj-
muje sprawozdania organów z działalności w pierwszym 
roku II kadencji, udziela absolutorium Okręgowej Radzie, 
wyznacza kierunki działania na 2007 r. oraz uchwala bu-
dżet Izby w roku bieżącym. Delegaci przychylają się także 
do wniosku, by wystąpić z apelem do członków KUP OIIB, 
którzy nie uczestniczyli dotąd w żadnej formie doskonale-
nia zawodowego, by pamiętali o tym, że aktualizacja wiedzy 
techniczno-zawodowej jest niezbędna do prawidłowego 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Ma to znaczenie w świetle niedawnych wy-
powiedzi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na 
Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB, w których zarzucał 
on środowisku inżynierów budownictwa brak profesjona-
lizmu. – Każdy członek naszej Izby powinien wziąć udział 
przynajmniej w jednym szkoleniu rocznie – postuluje prze-
wodniczący Okręgowej Rady Andrzej Myśliwiec. Apel w tej 
sprawie ukazuje się w kwietniowym wydaniu „Aktualności”.

 �28 maja Prezydium Okręgowej Rady powołuje kapitułę 
konkursu na najlepszą pracę dyplomową za 2006 r. Konkurs 
adresowany jest do absolwentów Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (poprzednio Aka-
demii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, z którą zawarto 
porozumienie o współpracy w dn. 23 października 2005 r.). 
Ocena zgłoszonych prac odbywać się będzie na podsta-
wie m.in. kryterium innowacyjności ujęcia problemu oraz 
możliwości wykorzystania pracy dla celów praktycznych. 
W pierwszej edycji konkursu wpływa do Izby 11 prac dyplo-
mowych.

 �31 maja – 2 czerwca W Tleniu n/Wdą odbywa się V 
Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Budownictwo 
ogólne”, współorganizowana przez Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i KUP OIIB. Poświęcona 
zagadnieniom konstrukcyjnym i materiałowym w budow-
nictwie konferencja jest jednym z pierwszych wydarzeń 
zorganizowanych w ramach sformalizowanej współpracy 

Spotkanie integracyjne członków KUP OIIB w Brodnicy

Uroczyste otwarcie siedziby Biura KUP OIIB w dn. 1 grudnia 2006 r.

Jesienna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane
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uczelni technicznej i samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Partnerstwo obejmuje także m.in. dofinan-
sowanie przez Izbę udziału doktorantów w konferencjach 
naukowych, nieodpłatne prowadzenie przez pracowników 
naukowych szkoleń branżowych dla członków Izby, wza-
jemne uczestnictwo przedstawicieli obydwu środowisk 
w takich wydarzeniach jak inauguracja roku akademickiego 
czy obchody Dnia Budowlanych. W 2007 r. przedstawiciele 
KUP OIIB biorą udział w obchodach 40-lecia istnienia Wy-
działu Budownictwa UTP.

 �Wrzesień – październik Tradycyjnie już odbywają się 
spotkania integracyjne z okazji Dnia Budowlanych, tym 
razem w następującej kolejności: Grudziądz, Inowrocław, 
Bydgoszcz, Brodnica, Toruń, Włocławek. W trakcie bydgo-
skiej imprezy w Operze Nova odbywa się oficjalne rozstrzy-
gnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe za 2006 r. 
oraz wręczenie odznaczeń ministerialnych „Za zasługi dla 
budownictwa”. KUP OIIB jest jak dotąd jedyną w skali kraju 
izbą, która organizuje w takiej formule spotkania integracyj-
ne dla swoich członków.

 �30 listopada Rozpoczyna się druga w tym roku, „je-
sienna” sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowla-
ne. W 2007 r. w KUP OIIB łącznie zdają 142 osoby. Średnia 
zdawalność w obydwu sesjach egzaminacyjnych wynosi 

82,08% (dla porównania w 2006 r. było to 87,11%). „Nastąpi-
ło więc zaostrzenie wymogów egzaminacyjnych w 2007 r. 
zmierzające do podwyższenia wiedzy egzaminowanych” – 
pisze w sprawozdaniu przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej KUP OIIB Witold Przybylski.

2008
 �21 marca W wieku 70 lat umiera dr inż. Włodzimierz 

Płaza, sekretarz Okręgowej Rady KUP OIIB. Absolwent Wy-
działu Melioracji Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, w trwającej blisko pół wieku pracy 
zawodowej zrealizował wiele ważnych inwestycji z zakresu 
gospodarki wodnej w regionie kujawsko-pomorskim. Je-
den z współtwórców samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa jako członek Komitetu Organizacyjnego KUP 
OIIB, a następnie sekretarz Okręgowej Rady w latach 2002-
2008. W 2007 r. na wniosek KUP OIIB Minister Budownictwa 
przyznał Włodzimierzowi Płazie odznaczenie „Za zasługi dla 
budownictwa”.  

 �29 marca VII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Delegaci 
przyjmują sprawozdania organów statutowych, udzielają 
absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w roku po-
przednim, a także ustalają budżet Izby na rok bieżący. Mi-
nutą ciszy obecni upamiętniają sekretarza Okręgowej Rady 
Włodzimierza Płazę, który zmarł zaledwie tydzień przed 
zjazdem.

 �1 kwietnia Z powodu poważnej choroby z funkcji Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – Koor-
dynatora rezygnuje Wacław Trojanowski. Jego obowiązki 
przejmuje Czesław Szczesik (jako p.o. OROZ - Koordynatora).

 �8 kwietnia Okręgowa Rada powołuje na funkcję sekreta-
rza tego organu Kazimierza Chojnackiego. Zastąpi on zmar-
łego w marcu br. Włodzimierza Płazę.

 �15-16 maja KUP OIIB współorganizuje I Międzynaro-
dowe Sympozjum Mostowe „Mosty – tradycja i nowo-
czesność”. Wydarzenie przyciąga uznanych specjalistów 
z zakresu mostownictwa z instytutów naukowych i poli-
technik z całego świata, m.in. z USA, Kanady, Francji, Litwy. 

Dzień Budowlanych w Bydgoszczy w dn. 28 września 2007 r.

Dzień Budowlanych w Toruniu w dn. 12 października 2007 r. 

VII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 29 marca 2008 r.
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Konferencji towarzyszy uroczystość nadania Mostowi For-
dońskiemu w Bydgoszczy imienia Rudolfa Modrzejewskie-
go – wybitnego amerykańskiego konstruktora mostów 
polskiego pochodzenia. Sympozjum będzie organizowane 
cyklicznie co 2 lata. 

 �20 czerwca VII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje po raz pierwszy 
Srebrne i Złote Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, ustanowione przez VI Krajowy Zjazd PIIB 
w 2007 r. Srebrną Odznakę Honorową PIIB otrzymuje Paweł 
Piotrowiak. Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymuje An-
drzej Myśliwiec. W tym samym roku Srebrne i Złote Odznaki 
Honorowe PIIB będą wręczane także innym zasłużonym 
członkom KUP OIIB przy okazji Dnia Budowlanych w Byd-
goszczy. Od chwili ustanowienia do 2022 r. Odznaki Hono-
rowe PIIB otrzyma ok. 250 członków KUP OIIB.

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Toruniu, 
Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Bydgoszczy i Włocław-
ku. W trakcie uroczystej gali w Operze Nova w Bydgoszczy 
po raz drugi zostaje rozstrzygnięty konkurs na najlepsze 
prace dyplomowe dla absolwentów Uniwersytetu Techno-
logiczno-Przyrodniczego. Do konkursu zgłoszono 10 prac. 
Przyznano 3 nagrody i wyróżnienie. Ponadto Dni Budow-
lanych są okazją do wręczenia Srebrnych i Złotych Odznak 
Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zasłu-
żonym działaczom KUP OIIB. 

 �17 października Po długiej i ciężkiej chorobie umiera Wa-
cław Trojanowski, jeden z najważniejszych twórców samo-
rządu zawodowego inżynierów budownictwa na szczeblu 
krajowym i okręgowym. Członek Komitetu Organizacyjnego 
Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie oraz Zespołu 
Organizacyjnego KUP OIIB. Jako pełnomocnik okręgowy 
warszawskiego komitetu w województwie kujawsko-po-
morskim doprowadził do organizacji pierwszego zjazdu 
delegatów KUP OIIB. W latach 2002-2008 pełnił funkcję 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 
Koordynatora. Wyróżniony Srebrną Odznaką Honorową PIIB. 

 �21-22 listopada Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej 
Rady w Ciechocinku. Po raz pierwszy obrady tego organu 

organizowane są poza siedzibą KUP OIIB w Bydgoszczy. 
Od tej pory wyjazdowe posiedzenia Okręgowej Rady będą 
odbywać się regularnie raz do roku w różnych miastach 
regionu. Gospodarzami takich posiedzeń są członkowie 
Prezydium reprezentujący dany obwód (tj. grudziądzki, ino-
wrocławski, toruński, włocławski, brodnicki). Obrady połą-
czone są np. ze zwiedzaniem ciekawych realizacji budowla-
nych na danym terenie. Celem posiedzeń wyjazdowych jest 
m.in. zacieśnienie więzów pomiędzy wszystkimi obwodami 
okręgu kujawsko-pomorskiego.

 �23-25 listopada W Ciechocinku odbywa się konferen-
cja naukowa nt. zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, 
współorganizowana przez Uniwersytet Technologiczno-
-Przyrodniczy oraz KUP OIIB. W ramach współpracy po-
między uczelnią a Izbą w 2008 r. przedstawiciele KUP OIIB 
biorą także udział w uroczystości wręczenia dyplomów 
absolwentom UTP (dla najlepszych absolwentów Wydziału 
Budownictwa i Inżynierii Środowiska Izba funduje nagrody 
książkowe), odbywają się też robocze spotkania z dziekana-
mi dwóch wydziałów tej uczelni. 

 �28 listopada Rozpoczyna się druga w tym roku sesja 
egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. „Zaskoczyła 
nas w tym roku liczba wniosków. Zwykle było ich ok. 100, 
a tym razem mamy do rozpatrzenia aż 130, w tym dwukrot-
nie większą niż zwykle grupę kandydatów do uprawnień 
w specjalności instalacje sanitarne” – komentuje na łamach 
„Aktualności” Witold Przybylski, przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Łącznie w obydwu sesjach w 2008 r. 
uprawnienia budowlane zdobywają 174 osoby.

 �19 grudnia Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu 
uprawnień budowlanych odbywa się w sali restauracyjnej 
Bydgoskiego Domu Technika. Po raz pierwszy inżynierowie 
otrzymujący uprawnienia budowlane składają ślubowanie: 
„Przyjmuję z dumą nadane mi uprawnienia budowlane 
i ślubuję uroczyście: nigdy nie zawieść zaufania publiczne-
go, jakim społeczeństwo, ustawą konstytucyjną, obdarzyło 
mój zawód; dążyć do rozwoju cywilizacyjnego społeczeń-
stwa i współtworzyć jego kulturę; stale podnosić swoje 
kwalifikacje zawodowe; kierować się dobrem publicznym 
oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej; prze-
strzegać zasad bezpieczeństwa budowli i procesów bu-
dowlanych”. Od tej pory ślubowanie stanowi nieodzowny 
element uroczystości organizowanych dwa razy w roku, po 
zakończonych sesjach egzaminacyjnych.

2009
 �20 stycznia 70 członków KUP OIIB bierze udział w Mię-

dzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury 
„BUDMA” w Poznaniu. Wyjazd na jedną z najważniejszych 
imprez branżowych, gdzie prezentowane są najnowsze 
technologie w budownictwie, wpisuje się w doskonalenie 
zawodowe inżynierów budownictwa. Takie wyjazdy będą 
realizowane również w kolejnych latach.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych  
– czerwiec 2008 r.
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 �23 stycznia Zawarcie porozumienia KUP OIIB z Wyższą 
Szkołą Techniki i Przedsiębiorczości we Włocławku. Młoda 
uczelnia włocławska liczy sobie zaledwie 4 lata i posiada 
dwa wydziały – budownictwa oraz transportu. W ramach 
współpracy przewiduje się m.in. nagradzanie najlepszych 
prac dyplomowych absolwentów wydziału budownictwa, 
organizowanie bezpłatnych szkoleń dla członków KUP OIIB 
przez pracowników WSTiP. To drugie porozumienie pod-
pisane z uczelnią wyższą w regionie – w 2005 r. KUP OIIB 
nawiązała współpracę z Akademią Techniczno-Rolniczą 
w Bydgoszczy (od 2006 r. do 2021 r. Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy, następnie Politechnika Bydgoska), któ-
rej efektem jest m.in. konkurs na najlepsze prace dyplomo-
we i współorganizacja wydarzeń naukowych. Celem takiej 
polityki jest integracja środowiska akademickiego z prakty-
kującymi inżynierami pełniącymi samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie.

 �28 marca VIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Przewod-
niczący Okręgowej Rady Andrzej Myśliwiec w swoim wy-
stąpieniu podkreśla znaczenie współpracy z podmiotami 
zewnętrznymi, jak uczelnie wyższe, inne samorządy zawo-
dowe, a także stowarzyszenia naukowo-techniczne. Istotne 
dla właściwego rozwoju Izby są także spotkania integracyj-
ne, które cieszą się coraz wyższą frekwencją. Zjazd upływa 
w cieniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skiero-
wanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, kwestionu-
jącego zgodność działalności samorządów zawodowych 
z Konstytucją RP. 

 �15 maja Rozpoczyna się „wiosenna” sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane. Druga, „jesienna” sesja w tym 
roku rozpocznie się 27 listopada. W 2009 r. uprawnienia 
budowlane uzyskuje 186 osób, co daje średnią zdawalność 
na poziomie 86,51%. Tegoroczne sesje egzaminacyjne są 
ostatnimi w czteroletniej II kadencji KUP OIIB. Łącznie w ca-
łej kadencji uprawnienia budowlane otrzymuje 671 osób 
przy średniej procentowej zdawalności 86,92%.

 �25 maja Prezydium Okręgowej Rady powołuje kapitułę 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe za 2008 r. Na kon-

kurs wpływa 14 prac z branży konstrukcyjno-budowlanej, 
drogowej i mostowej. W tegorocznej edycji kapituła posta-
nawia nie przyznawać I miejsca; przyznaje za to równorzęd-
ne dwa II i dwa III miejsca. 

 �18 lipca Wyjazd szkoleniowy dla członków KUP OIIB 
o specjalności wodno-melioracyjnej na obiekty hydrotech-
niczne zlewni rzeki Noteć w Wieleniu (woj. wielkopolskie). 
W szkoleniu biorą udział 22 osoby. Wyjazd zorganizowany 
jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Tech-
ników Wodnych i Melioracyjnych o/Bydgoszcz. Obok szko-
leń własnych (wykłady, seminaria, wyjazdy techniczne) KUP 
OIIB organizuje szkolenia branżowe przy współpracy sto-
warzyszeń naukowo-technicznych oraz firm zewnętrznych. 
W różnych formach doskonalenia zawodowego bierze 
udział w 2009 r. blisko 3000 członków KUP OIIB. 

 �31 sierpnia W związku ze zbliżającymi się wyborami do 
organów KUP OIIB na III kadencję (2010-2014) Okręgowa 
Rada dokonuje podziału obszaru działania KUP OIIB na ob-
wody wyborcze: brodnicki, bydgoski, grudziądzki, inowro-
cławski, toruński i włocławski. Ustala się liczbę delegatów na 
zjazdy sprawozdawcze według stanu liczebności członków 
na dzień 30 września 2009 r. (1 delegat na 40 członków). 
Zebrania wyborcze odbędą się w styczniu 2010 r. Wyłonieni 
w nich delegaci wybiorą przewodniczących i skład orga-
nów na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w dn. 17 
kwietnia 2010 r.

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Inowrocła-
wiu, Toruniu, Brodnicy, Grudziądzu, Bydgoszczy i Włocław-
ku. Bydgoska uroczystość w Operze Nova połączona jest 
z obchodami 75-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa o/Bydgoszcz. Prezes Krajowej Rady 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa prof. dr hab. inż. Zbi-
gniew Grabowski wręcza Srebrne Odznaki Honorowe PIIB 
12 członkom KUP OIIB. Prezes KR PIIB Zbigniew Grabowski 
otrzymuje także tytuł Honorowego Członka KUP OIIB. 

VIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 28 marca 2009 r. 

Obchody Dnia Budowlanych w Grudziądzu w dn. 18 września 2009 r. 
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 �20 października Forum szkoleniowo-dyskusyjne dla 
członków KUP OIIB w Wąbrzeźnie. Wśród poruszanych te-
matów są m.in. rola samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, wpływ zmian w normach i innych aktach 
prawnych na pracę projektanta, procedura zgłoszenia za-
kończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
Spotkanie odbywa się z inicjatywy członków KUP OIIB z po-
wiatu wąbrzeskiego. Jego celem ma być m.in. „aktywizacja 
środowiska budowlanego z małych miejscowości”.

2010
 �8-15 stycznia Spotkania wyborcze w obwodach brod-

nickim, bydgoskim, grudziądzkim, inowrocławskim, toruń-
skim i włocławskim. Zebrani wybierają w sumie 143 dele-
gatów na zjazdy KUP OIIB w III kadencji (na lata 2010-2014). 
Podział na obwody: 5 – brodnicki, 62 – bydgoski, 15 – gru-
dziądzki, 14 – inowrocławski, 29 – toruński, 18 – włocławski. 
Podział na specjalności: 77 – konstrukcyjno-budowlana, 27 
– instalacyjna sanitarna, 23 – instalacyjna elektryczna, 8 – 
drogowa, 6 – wodno-melioracyjna, 2 – mostowa. Frekwen-
cja na zebraniach wyborczych wynosi średnio 6,6% i jest 
jedną z najlepszych w kraju. 

 �25 stycznia Okręgowa Rada po raz pierwszy przyjmu-
je uchwałę o tymczasowym wpisie na listę członków KUP 
OIIB obywatela innego państwa (Hiszpanii), który złożył 
w Bydgoszczy wniosek o zamiarze świadczenia usług tran-
sgranicznych na podstawie art. 20a ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 
Hiszpański inżynier został zgłoszony w jednym z przetar-
gów jako wykonawca prac projektowych na terenie wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. Od tej pory corocznie 
Izba dokonuje kilku - kilkunastu tymczasowych wpisów 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 �Kwiecień W kwietniowym wydaniu „Aktualności” ustę-
pujący przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB Andrzej 
Myśliwiec podsumowuje minione dwie kadencje: „Z chwilą 
ogłoszenia wyników wyborów nowych władz naszej Izby 
zakończył się pionierski okres w historii organizacji samo-
rządu zawodowego. Przez ostatnie osiem lat tworzyliśmy 
od zera samorząd zawodowy, który przejął od administracji 
państwowej sprawy związane z uprawnieniami zawodo-
wymi, doskonaleniem zawodowym, dbałością o zasady 
etyki zawodowej polskich inżynierów budownictwa. Z po-
czuciem takiej misji, ale bez większego doświadczenia w tej 
materii, wyposażeni w ustawę z 2000 r. tworzyliśmy organi-
zację, która dziś zrzesza 5700 członków z regionu kujawsko-
-pomorskiego. (…) Dziś oddajemy Izbę kolejnym władzom 
jako organizację okrzepłą po pionierskim okresie i zdolną do 
podejmowania kolejnych wyzwań”. 

 �17 kwietnia IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy wybiera 
przewodniczących oraz składy osobowe organów KUP OIIB 
na III kadencję (w latach 2010-2014). Przewodniczący Okrę-
gowej Rady – Adam Podhorecki. Przewodniczący Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej – Bruno Bronkau. Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej – Jacek Kołodziej. Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Krzysztof 
Dudek. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinar-
nego – Henryk Pączek. Delegaci na Krajowy Zjazd: Jacek 
Kamiński, Tomasz Kasperkiewicz, Jacek Kołodziej, Marian 
Lipkowski, Dariusz Morczyński, Andrzej Myśliwiec, Paweł 
Piotrowiak, Bronisław Przybysz, Renata Staszak, Grażyna Sta-
roń. Frekwencja na obradach wynosi prawie 90%. 

 �17 kwietnia Tuż po zakończeniu obrad IX Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego odbywa się pierwsze posiedzenie 
Okręgowej Rady KUP OIIB w III kadencji. W skład Prezydium 
wchodzą: Adam Podhorecki – przewodniczący, Andrzej 
Myśliwiec, Paweł Piotrowiak, Włodzimierz Miklas, Olgierd 
Nagórski, Wojciech Bromirski – zastępcy przewodniczącego, 
Kazimierz Chojnacki – sekretarz, Marian Lipkowski – skarbnik.  

 �14-17 maja „Wiosenna” sesja egzaminacyjna na uprawnienia 
budowlane – średnia zdawalność w tej sesji wynosi aż 98,77%. 
W drugiej sesji – „jesiennej”, która rozpoczyna się 26 listopada – 
zdawalność jest wyraźnie niższa i wynosi 82,35%. Różnica wy-
nika z tego, że w sesji „jesiennej” zostają wdrożone nowe zasady 
przeprowadzania egzaminów ustnych – od teraz część pytań 
dotyczy praktyki zawodowej kandydata. „Pozwala to egzami-

Obchody Dnia Budowlanych w Bydgoszczy w dn. 28 września 2009 r.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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natorom na głębsze sprawdzenie umiejętności egzaminowa-
nych, co należy ocenić pozytywnie” – deklaruje przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jacek Kołodziej. 

 �24 maja Pierwsze posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
w nowej kadencji. Gościem w Bydgoszczy jest wiceprezes 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej 
Roch Dobrucki (którego IX Zjazd Krajowy w dn. 18 czerwca br. 
wybierze na prezesa KR PIIB). Dobrucki zapoznaje zebranych 
ze stanem prac legislacyjnych nad zmianami w Prawie bu-
dowlanym i innych ustawach związanych z budownictwem. 
Apeluje też do członków KUP OIIB o aktywny udział w szaco-
waniu szkód wyrządzonych przez niedawną powódź. 

 �18-19 czerwca IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. 
Do Krajowej Rady PIIB wybrany zostaje Adam Podhorecki. 
W skład Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzi Renata 
Staszak, zaś Krajowej Komisji Rewizyjnej – Paweł Piotrowiak. 

 �Wrzesień Dni Budowlanych w Inowrocławiu, Grudzią-
dzu, Brodnicy, Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku są okazją 
do wręczenia listów gratulacyjnych członkom KUP OIIB, 
którzy pracowali w organach Izby przez dwie poprzednie 
kadencje. W trakcie uroczystej gali w Operze Nova w Byd-
goszczy zostaje rozstrzygnięty konkurs na najlepsze prace 
dyplomowe. Zasłużeni członkowie KUP OIIB otrzymują 
Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB.

 �24 września Dyrektor Biura KUP OIIB Renata Staszak bie-
rze udział w święcie budowlanych organizowanym przez 
Pomorsko-Kujawską Izbę Budownictwa. PKIB jest izbą go-
spodarczą, zrzeszającą przedsiębiorców z branży budow-
lanej. W trakcie wydarzenia zostają rozstrzygnięte konkursy, 
których PKIB jest organizatorem: „Budowa na Medal Pomo-
rza i Kujaw” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw”, których 
celem jest podniesienie standardu realizowanych inwestycji.  

 �6 grudnia Spotkanie przedstawicieli KUP OIIB z nowymi 
władzami Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architek-
tów RP. Celem spotkania jest m.in. wymiana informacji nt. 
bieżącej działalności obydwu samorządów zawodowych 
i odnowienie współpracy w zakresie opiniowania aktów le-
gislacyjnych dotyczących budownictwa. 

 �13 grudnia Podpisanie porozumienia między KUP OIIB 
i Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą – trzecią uczelnią 
w regionie, która uruchomiła kierunek budownictwo. Od 
tej pory absolwenci Wydziału Technicznego KPSW będą 
uczestniczyć w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, 
a członkowie KUP OIIB będą zapraszani na konferencje na-
ukowe organizowane przez tę uczelnię.

2011
 �1 stycznia Zostaje uruchomiony system generowania 

elektronicznych zaświadczeń o członkostwie w Polskiej 
Izbie Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia o członko-
stwie w formie papierowej wydawane są przez biuro KUP 
OIIB równolegle z możliwością pobrania wersji elektronicz-
nej ze strony internetowej. 

 �Luty – marzec Spotkania przedzjazdowe delegatów 
w obwodach brodnickim, bydgoskim, grudziądzkim, ino-
wrocławskim, toruńskim i włocławskim. Delegaci przed-
stawiają swoje wnioski, które po stosownym opracowaniu 
redakcyjnym zostaną przedstawione na Zjeździe Sprawoz-
dawczym KUP OIIB w dn. 2 kwietnia. Dotyczą one głównie 
zmian w obowiązującym prawie. 

 �2 kwietnia X Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Przewod-

Obchody Dnia Budowlanych we Włocławku w dn. 17 września 2010 r.

Obchody Dnia Budowlanych w Bydgoszczy w dn. 13 września 2010 r.

Wycieczka techniczna członków KUP OIIB – wyjazd na budowę stadionu 
w Gdańsku, 28 września 2010 r. 
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niczący Okręgowej Rady Adam Podhorecki podsumowu-
je pierwszy rok na tym stanowisku – podkreśla ciągłość 
instytucjonalną Izby oraz deklaruje, że jego dewizą jest 
przeprowadzanie zmian w sposób ewolucyjny, a nie rewo-
lucyjny. Wielokrotnie odwołuje się do dobrej współpracy 
z poprzednim przewodniczącym Okręgowej Rady An-
drzejem Myśliwcem i dziękuje mu za pomoc w zdobyciu 
niezbędnej wiedzy organizacyjnej. Delegaci jednogłośnie 
udzielają Okręgowej Radzie absolutorium za działalność 
w 2010 r., przyjmują także sprawozdania pozostałych orga-
nów oraz budżet i kierunki działania na rok bieżący. 

 �13 maja Rozpoczyna się „wiosenna” sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane. Średnia zdawalność w tej sesji 
wynosi 66,97%. Druga, „jesienna” sesja w 2011 r. rozpoczyna 
się 25 listopada. Tym razem zdawalność wynosi 72,48%. 
Ogółem uprawnienia budowlane w 2011 r. uzyskują 152 
osoby. 

 �19-21 maja II Międzynarodowa Konferencja Mostowa 
im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowocze-
sność” organizowana wspólnie przez Uniwersytet Techno-
logiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i KUP OIIB. Drugim 
wydarzeniem w 2011 r., które Izba zorganizuje wspólnie 
z UTP, będzie VII Ogólnopolskie Sympozjum „Budownictwo 
ogólne” w dn. 30 maja – 1 czerwca w Fojutowie. Ponadto 
KUP OIIB wesprze finansowo wydanie podręcznika akade-
mickiego nt. zasad wyceny nieruchomości. W tym samym 
roku dzięki dofinansowaniu Izby ukaże się wydana przez 
Kujawsko-Pomorski Oddział Związku Mostowców RP mo-
nografia obiektów mostowych województwa kujawsko-
-pomorskiego.

 �17-18 czerwca X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie. W wyborach 
uzupełniających do organu Krajowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej zostaje wybrany Andrzej Myśli-
wiec.

 �26 września W odpowiedzi na wniosek X Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, dotyczący aktywizacji mło-
dych inżynierów budownictwa na rzecz samorządu zawo-
dowego, Prezydium Okręgowej Rady postanawia, że po każ-
dej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane najlepsi 
zdający zostaną zaproszeni do uczestnictwa w pracach Izby 
(posiedzeniach Okręgowej Rady) na prawach obserwatora.

 �6 października Przewodniczący Okręgowej Rady KUP 
OIIB Adam Podhorecki występuje do czterech uczelni z wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego kształcących na kierun-
kach budownictwo i architektura z prośbą o dokooptowanie 
przedstawiciela KUP OIIB do rad programowych tych kierun-
ków. Udział przedstawiciela Izby miałby na celu zapewnienie 
właściwego poziomu kształcenia na kierunkach pozwalają-
cych ubiegać się absolwentom uczelni o uprawnienia do wy-
konywania samodzielnych funkcji technicznych w budow-
nictwie. Niedługo później członkowie Izby – doświadczeni 
praktycy z różnych branż budownictwa – wchodzą w skład 
rad programowych wydziałów tych uczelni.

 �10 października Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy 
Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego i KUP 
OIIB. Przewodniczący Okręgowej Rady Adam Podhorecki 
i marszałek województwa Piotr Całbecki deklarują chęć na-
wiązania współpracy w celu rozwoju społeczno-gospodar-
czego regionu i poprawy poziomu życia jego mieszkańców. 

 �12 grudnia Okręgowa Rada ustanawia tzw. bon szkole-
niowy, czyli dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych członków KUP OIIB poprzez udział w kursach, wyjaz-
dach technicznych, konferencjach naukowych. Każdy członek 
ma prawo uzyskać bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 
do 200 zł 1 raz w okresie danej kadencji organów Izby. Wpro-
wadzenie bonu szkoleniowego rozszerza dostęp członków 
Izby do szkoleń realizowanych przez inne podmioty.

2012 
 �27 lutego W związku z nawiązaniem współpracy z szere-

giem kujawsko-pomorskich uczelni wyższych kształcących 
na kierunkach technicznych zmienia się regulamin konkur-
su na najlepsze prace dyplomowe, poszerzając krąg jego 
adresatów do absolwentów wszystkich uczelni współpra-
cujących z Izbą. Nagroda za najlepszą pracę dyplomową 
przyznawana jest dyplomantom studiów magisterskich 
i inżynierskich na kierunkach budownictwo, inżynieria śro-
dowiska, telekomunikacja, elektrotechnika.

 �14 kwietnia XI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Delegaci 
popierają ogólnopolski apel przedstawicieli samorządów 
zaufania publicznego do Parlamentu i Rady Ministrów o za-
niechanie działań zmierzających do uchylenia art. 17 Kon-
stytucji RP, na podstawie którego tworzone są samorządy 
zawodowe. „Tylko sprawne i silne samorządy zawodowe 
mogą zapewnić, że osoby wykonujące szczególnie ważne 
społecznie zawody będą stale podnosić kwalifikacje, prze-
strzegać prawa i zasad deontologii zawodowej, a w razie 
popełnienia błędu poniosą wszelką odpowiedzialność” – 
deklarują autorzy apelu. 

Drużyna KUP OIIB na II Międzynarodowych Zawodach Pływackich 
„Masters” o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB w Ostrowi 

Mazowieckiej – 3 grudnia 2011 r.
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 �24 maja Porozumienie partnerskie w sprawie współpra-
cy pomiędzy województwem kujawsko-pomorskim a KUP 
OIIB. Strony deklarują m.in. podejmowanie nowych inicja-
tyw na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego woje-
wództwa, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa. W ramach 
współpracy przewiduje się stałą wymianę informacji, robo-
cze spotkania oraz wzajemny udział przedstawicieli oby-
dwu stron w organizowanych przez nie przedsięwzięciach.

 �7 lipca Rusza nowa strona internetowa KUP OIIB. Obok 
zmienionej szaty graficznej do witryny dodano funkcje 
wzbogacające jej treść (np. zakładkę z aktualnościami, moż-
liwość zapisania się do newslettera) oraz usprawniające 
korzystanie z niej (opcja wyszukiwarki, wysoki kontrast dla 
osób słabo widzących). Ponadto na stronie internetowej 
publikowane są oferty pracy adresowane do członków KUP 
OIIB, które nadsyłają lokalni pracodawcy.

 �27 sierpnia W związku z ofertą Bydgoskiego Domu Techni-
ka NOT dot. możliwości zakupu przez Izbę lokalu użytkowego 
o powierzchni ok. 230 m2 na I piętrze w lewym skrzydle budyn-
ku (nad obecną siedzibą Biura) Okręgowa Rada powołuje zespół, 
którego zadaniem jest ustalenie stanu technicznego i prawnego 
oraz wartości nieruchomości, istotnych postanowień umowy 
nabycia własności nieruchomości, a także możliwości sfinan-

sowania ewentualnego zakupu. Obecnie Izba nie posiada na 
własność większych pomieszczeń, organizując posiedzenia or-
ganów i zjazdy w wynajętych salach konferencyjnych. 

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Toruniu, 
Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu, Bydgoszczy i Włocław-
ku połączone z obchodami jubileuszu 10 lat istnienia KUP 
OIIB. Z okazji 10-lecia Izby wykonano srebrny medal pamiąt-
kowy, który otrzymują zasłużeni członkowie KUP OIIB za dłu-
goletnią pracę w organach oraz przedstawiciele podmio-
tów stale współpracujących z KUP OIIB, takich jak np. urzędy 
miast i gmin, organy nadzoru budowlanego, uczelnie wyż-
sze, parlamentarzyści, przedsiębiorcy z branży budowlanej. 

 �23 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane. Ogółem w 2012 r. decyzje 
o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskuje 165 osób. Śred-
nia zdawalność wynosi 81,37%. Osoby najlepiej zdające egza-
min publicznie odczytują rotę ślubowania w trakcie uroczysto-
ści wręczenia uprawnień budowlanych, a także są wyróżnione 
zaproszeniem na najbliższe posiedzenie Okręgowej Rady.

 �17 grudnia Okręgowa Rada podejmuje uchwałę o nabyciu 
udziałów w nieruchomości Bydgoskiego Domu Technika, obej-
mujących I piętro nad pomieszczeniami KUP OIIB, zgodnie z re-

Zawarcie porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy KUP OIIB i woje-
wództwem kujawsko-pomorskim

Delegaci KUP OIIB na XI Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB w dn. 
6 lipca 2012 r.

Obchody Dni Budowlanych połączone z jubileuszem 10-lecia istnienia 
KUP OIIB

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
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komendacją zespołu powołanego w tej sprawie, który dokonał 
stosownych analiz technicznych i finansowych. „Kiedy zaczyna-
liśmy działalność Izby, dysponowaliśmy tylko dzierżawionymi 
pomieszczeniami w piwnicy. Potem tych pomieszczeń zdoby-
waliśmy więcej, bo rosły nasze potrzeby. Dziś to, co mamy, jest 
już dla nas za ciasne. Prace organów odbywają się w trudnych 
warunkach” – uzasadnia decyzję o zakupie dodatkowych po-
mieszczeń Andrzej Myśliwiec.

2013
 �Styczeń – luty Zebrania przedzjazdowe delegatów we 

wszystkich obwodach dominuje problematyka związana 
z zapowiadanymi przez rząd aktami prawnymi, które mogą 
poważnie wpłynąć na kondycję budownictwa w Polsce – 
chodzi o tzw. ustawę deregulacyjną (ustawodawca dąży 
m.in. do zniesienia funkcji rzeczoznawcy budowlanego oraz 
likwidacji zawodu urbanisty) oraz Kodeks budowlany, któ-
ry ma zastąpić obecne Prawo budowlane. Opiniowaniem 
aktów prawnych zajmuje się na bieżąco zespół doradczy 
Okręgowej Rady, a wypracowane stanowiska przekazywa-
ne są ustawodawcom za pośrednictwem PIIB.  

 �6 kwietnia XII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Prze-
wodniczący Okręgowej Rady Adam Podhorecki prezen-
tuje delegatom plany zakupu nieruchomości na I piętrze 
Bydgoskiego Domu Technika NOT. Omawiane są warianty 
ewentualnej przebudowy nieruchomości. Delegaci dysku-
tują o statusie zawodu inżyniera budownictwa jako zawo-
du zaufania publicznego oraz o sposobach wzmocnienia 
pozycji Izby wobec ustawodawcy w kontekście wielu kon-
trowersyjnych zmian w prawie. 

 �29 kwietnia KUP OIIB obejmuje patronatem Olimpia-
dę Wiedzy Technicznej. Rozgrywana od 1974 r. Olimpiada 
Wiedzy Technicznej jest jednym z największych przedsię-
wzięć Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT popularyzujących nauki ścisłe i wiedzę techniczną 
wśród młodzieży szkolnej. Finał tegorocznej edycji OWT 
odbędzie się na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy. W późniejszych latach KUP OIIB 

będzie współorganizatorem zawodów okręgowych OWT 
w województwie kujawsko-pomorskim.

 �24-25 maja KUP OIIB organizuje w Fojutowie (powiat 
tucholski) zjazd szkoleniowy rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej i członków sądu dyscyplinarnego Okręgowych 
Izb Inżynierów Budownictwa: Kujawsko-Pomorskiej, Lu-
buskiej, Mazowieckiej, Pomorskiej i Zachodniopomorskiej. 
W szkoleniu biorą udział także przedstawiciele Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 

 �Czerwiec Przewodniczący Okręgowej Rady Adam 
Podhorecki spotyka się z wojewodą i marszałkiem woje-
wództwa w sprawie współorganizacji I Kujawsko-Pomor-
skiego Forum Budownictwa. W wydarzeniu adresowanym 
do wszystkich podmiotów związanych z branżą budowla-
ną mają wziąć udział członkowie samorządów i stowarzy-
szeń zawodowych inżynierów budownictwa, architektów 
i urbanistów, a także przedstawiciele samorządu teryto-
rialnego, lokalnych izb gospodarczych i przedsiębiorstw. 
Wśród tematów wiodących Forum znajdą się m.in. plano-
wane inwestycje publiczne z zakresu budownictwa w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020. 
Wydarzenie planowane jest na I kwartał 2014 r.

Jedno z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB w 2013 r.

Posiedzenie kapituły konkursu na najlepsze prace dyplomowe w 2013 r. 

Delegaci KUP OIIB na XII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB w dn. 
29 czerwca 2013 r.
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 �24 lipca Podpisanie aktu notarialnego na zakup loka-
lu użytkowego o powierzchni 230 m2 na I piętrze lewego 
skrzydła Bydgoskiego Domu Technika przy ul. Rumińskiego 
6 w Bydgoszczy (nad dotychczasową siedzibą Izby zlokali-
zowaną na parterze). Według wstępnych założeń znajdą się 
tam pomieszczenia dla Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
oraz działu księgowości, a także sala wykładowa na ok. 80 
osób. Prace przygotowawcze do adaptacji ruszą w grudniu 
2013 r., projekt ma powstać na początku 2014 r. Następnie 
zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo.

 �30 lipca Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o wydanie 
opinii KUP OIIB nt. programu kształcenia na kierunku bu-
downictwo, który będzie realizowany na studiach I i II stop-
nia od roku akademickiego 2013/2014. Izba opiniuje ten 
program pozytywnie.

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Brodnicy, 
Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy i Włocław-
ku. W trakcie głównych obchodów w Operze Nova w Byd-
goszczy członkowie KUP OIIB otrzymują nadawane przez 
ministra odznaki honorowe „Za zasługi dla budownictwa” 
oraz Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB. Zostaje roz-
strzygnięty konkurs na najlepsze prace dyplomowe. Absol-
went Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP 
przedstawia referat nt. projektu konstrukcji kopuły żelbeto-
wej sali koncertowej w Toruniu. 

 �30 września W związku ze zbliżającym się końcem ka-
dencji Prezydium Okręgowej Rady ustala liczbę delegatów 
na zjazdy okręgowe w IV kadencji (2014-2018). Według no-
wych zasad liczba delegatów zmniejszy się w porównaniu 
z poprzednimi latami – 1 delegat będzie wybierany na 50 
członków (wg stanu na dzień 30 września 2013 r.). W sumie 
wybranych ma być 113 delegatów. Zebrania w obwodach 
wyborczych odbędą się w styczniu 2014 r.

 �22 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane. Egzaminy ustne po raz 
pierwszy odbywają się w nowo zakupionych pomieszcze-

niach na I piętrze Bydgoskiego Domu Technika. Najlepiej 
zdający zostaną zaproszeni do udziału w posiedzeniach 
Okręgowej Rady (z głosem doradczym) aż do następnej 
sesji egzaminacyjnej, kiedy zostaną wytypowane następne 
osoby. Takie zaproszenia to forma aktywizacji wyróżniają-
cych się młodych inżynierów do zaangażowania na rzecz 
samorządu zawodowego.

 �14 grudnia KUP OIIB jest fundatorem nagród dla najlep-
szych absolwentów studiów stacjonarnych kierunków bu-
downictwo oraz inżynieria sanitarna na Wydziale Budow-
nictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wręczenie 
nagród 8 absolwentom w każdej specjalności na ww. kie-
runkach odbywa się w trakcie dorocznego święta wydziału. 

2014
 �Styczeń Zebrania wyborcze delegatów na okręgowe 

zjazdy w IV kadencji (2014-2018) w obwodach brodnic-
kim, bydgoskim, inowrocławskim, grudziądzkim, toruńskim 
i włocławskim. W sumie wybranych zostaje 113 delegatów 
(zgodnie z zasadą: 1 delegat na 50 członków Izby). Wśród 
nich są 23 osoby, które zostają delegatami po raz pierwszy. 

 �13 lutego 29 członków KUP OIIB bierze udział w wy-
jeździe technicznym na tunel drogowy pod Martwą Wisłą 
w Gdańsku. Tunel ma połączyć lotnisko im. Lecha Wałęsy 
z Portem Morskim. Planowany termin zakończenia budo-
wy: grudzień 2014 r. To kolejny wyjazd szkoleniowy na inno-
wacyjne pod względem technologicznym i realizacyjnym 
inwestycje.

 �7 marca I Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa 
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Byd-
goszczy. Wydarzenie współorganizują KUP OIIB, Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski i Marszałek Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. W programie znalazły się m.in.: prezentacja 
najważniejszych inwestycji strategicznych dla wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego finansowanych z funduszy 
unijnych w latach 2014-2020, wspieranie innowacyjnych 

Dzień Budowlanych w dn. 4 października 2013 r.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
w 2013 r. 
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i bezpiecznych technologii w budownictwie, ułatwienia 
w procesie inwestycyjno-budowlanym. W wydarzeniu bie-
rze udział ponad 200 uczestników, w tym przedstawiciele 
terenowej administracji rządowej i samorządowej, samo-
rządów zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców z branży 
budowlanej i czołowych firm budowlanych z regionu. 

 �13-20 marca Spotkania obwodowe z nowo wybrany-
mi delegatami na zjazdy okręgowe KUP OIIB. Omawiane 
są kandydatury do komisji zjazdowych i organów Izby na 
kolejną kadencję. Delegaci wypracowują stanowiska, któ-
re zostaną przedstawione na zjeździe w formie wniosków. 
Spotkania przedzjazdowe gwarantują sprawne przeprowa-
dzenie obrad. 

 �12 kwietnia XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP 
OIIB. Delegaci wybierają przewodniczących oraz składy 
osobowe organów Izby na IV kadencję w latach 2014-2018. 
Przewodniczącym Okręgowej Rady zostaje po raz drugi 
Adam Podhorecki. Podobnie na kolejną kadencję zosta-
ją wybrani: Jacek Kołodziej – przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, Bruno Bronkau – przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Krzysztof Dudek – Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator. 
Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zo-
staje po raz pierwszy Błażej Janiszewski. Delegaci na Krajowy 
Zjazd PIIB: Kazimierz Chojnacki, Jacek Kołodziej, Dariusz Mor-
czyński, Andrzej Myśliwiec, Paweł Piotrowiak, Adam Podho-
recki, Adam Przybylski, Bronisław Przybysz, Renata Staszak, 
Marek Żółtowski. W poszczególnych organach Izby zmienia 
się średnio 25% składu osobowego, co jest optymalnym po-
ziomem dla zachowania ciągłości funkcjonowania.

 �28 kwietnia Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady 
KUP OIIB w nowej kadencji. W skład Prezydium wchodzą: 
Andrzej Myśliwiec, Paweł Piotrowiak, Wojciech Bromirski, 
Włodzimierz Miklas, Olgierd Nagórski – zastępcy przewod-
niczącego; Kazimierz Chojnacki – sekretarz; Marian Lipkow-
ski – skarbnik. 

 �8-9 maja Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy odbywa się IV Międzynarodowa 
Konferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mo-
sty – tradycja i nowoczesność”. KUP OIIB jest po raz kolejny 
współorganizatorem tego wydarzenia. 

 �26-27 maja KUP OIIB obejmuje patronat nad ogólnopol-
skim zjazdem dziekanów uczelni akademickich prowadzą-
cych kierunek budownictwo, który odbywa się na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwer-
sytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 

 �27-28 czerwca XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy PIIB. Przedstawiciele KUP OIIB zostają wybrani do or-
ganów krajowych. Krajowa Rada – Adam Podhorecki, Jacek 
Kołodziej. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – Renata Staszak. 

 �25 sierpnia Okręgowa Rada powołuje zespół ds. współ-
pracy z organizacjami i podmiotami zewnętrznymi. Do za-
dań zespołu należy m.in. nawiązywanie i zacieśnianie relacji 
z terenową administracją rządową i samorządową, orga-
nami nadzoru budowlanego, samorządami zawodowymi 
oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć. 

 �25 sierpnia Okręgowa Rada przyjmuje regulamin opi-
niowania kandydatów na biegłych sądowych w zakresie 
budownictwa. W celu uzyskania opinii samorządu za-
wodowego kandydat na biegłego będzie zobowiązany 
przedstawić m.in. odpisy dokumentów potwierdzających 
wykształcenie i posiadane uprawnienia budowlane, życio-
rys zawodowy, zestawienie znaczącego dorobku zawodo-
wego. Przedstawiciele KUP OIIB uczestniczą w spotkaniach 
z prezesami sądów okręgowych, deklarując gotowość 
współpracy w sprawach dotyczących biegłych sądowych. 
Powyższe działania zmierzają do zapewnienia właściwych 
standardów w zakresie doświadczenia, kwalifikacji zawodo-
wych oraz pracy biegłych.

 �10 września Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Przewod-
niczącym Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodo-
wego przy KR PIIB zostaje Adam Podhorecki, a członkiem 
– Andrzej Myśliwiec. Ponadto w skład Komisji Wnioskowej 
wchodzi Marek Żółtowski, a Wojciech Bromirski – Komisji 
Prawno-Regulaminowej.

I Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa na UTP w Bydgoszczy w dn. 
7 marca 2014 r.

Wycieczka techniczna na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie
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 �Wrzesień – październik Doroczne Dni Budowlanych 
w Grudziądzu, Toruniu, Brodnicy, Inowrocławiu, Włocławku 
i Bydgoszczy. W większości obwodów spotkania integra-
cyjne odbywają się w przyjętej z biegiem lat formule pikni-
kowej, zaś centralnej uroczystości zorganizowanej w Ope-
rze Nova w Bydgoszczy towarzyszy spektakl operetkowy 
„Księżniczka Czardasza”. Jak zawsze Dni Budowlanych są 
okazją do wręczenia zasłużonym członkom Izby Srebrnych 
i Złotych Odznak Honorowych PIIB. 

 �Październik – listopad Cykl szkoleń „BHP w budownic-
twie – odpowiedzialność kierownika budowy”, zorganizo-
wanych dla członków KUP OIIB bezpłatnie przez Państwową 
Inspekcję Pracy. Szkolenia są efektem współpracy nawiąza-
nej przy okazji I Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownic-
twa. Kolejny cykl szkoleniowy nt. BHP prowadzony przez 
inspektorów pracy odbędzie się w październiku 2016 r.

 �21 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane – pierwsza po wejściu 
w życie nowego rozporządzenia w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, które określa m.in. 
zasady nadawania uprawnień budowlanych. Na tej pod-
stawie w części ustnej egzaminu wprowadza się pytania 
praktyczne, zmienia się także zakres pytań na teście pisem-
nym. W ciągu zaledwie miesiąca egzaminatorzy muszą 
ułożyć ok. 160 pytań z wiedzy praktycznej. To zmiany prze-
pisów prawdopodobnie powodują, że wyniki obydwu sesji 
w 2014 r. znacznie od siebie odbiegają. W sesji „wiosennej” 
średnia zdawalność to 83,91%, a w sesji „jesiennej” zaledwie 
54,61%. Ogółem w 2014 r. uprawnienia budowlane zdoby-
wa 150 osób. 

 �15 grudnia Podpisanie porozumienia o współpracy mię-
dzy KUP OIIB a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy. To 
czwarte porozumienie z uczelnią wyższą prowadzącą kieru-
nek budownictwo w województwie kujawsko-pomorskim. 
W ramach współpracy planuje się m.in. nagradzanie najlep-
szych prac dyplomowych absolwentów Wydziału Architek-
tury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej WSG, a także 
zapraszanie studentów i członków KUP OIIB na szkolenia, 

konferencje itd. organizowane zarówno przez uczelnię, jak 
i samorząd zawodowy.

2015
 �14 lutego Umiera prof. dr hab. inż. Kazimierz Szulborski 

z Politechniki Warszawskiej, były przewodniczący Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa, a także wieloletni przewodniczący kapituły konkursu 
KUP OIIB na najlepszą pracę dyplomową. Kolejnym prze-
wodniczącym kapituły tego konkursu organizowanego 
przez Izbę zostanie prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, 
prorektor Politechniki Warszawskiej i późniejszy prezes Kra-
jowej Rady PIIB (w kadencji 2018-2022).

 �Marzec Zebrania przedzjazdowe z delegatami w obwo-
dach bydgoskim, brodnickim, grudziądzkim, inowrocław-
skim i włocławskim są jak zawsze okazją do sprawozdania 
z działalności organów KUP OIIB w minionym roku oraz 
dyskusji nad bieżącymi problemami budownictwa i samo-
rządu zawodowego. 

 �11 kwietnia XIV Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Odby-
wa się uroczystość wręczenia dyplomów z okazji 25-lecia 
polskiej transformacji ustrojowej przyznanych przez rząd 10 
członkom KUP OIIB „w uznaniu za wkład w rozwój polskiej 
gospodarki”. 

 �15 maja Do „wiosennej” sesji egzaminacyjnej na upraw-
nienia budowlane przystępuje duża liczba osób powta-
rzających egzaminy po porażce w sesji jesiennej, co miało 
związek ze zmianą zakresu merytorycznego pytań testo-
wych i wprowadzeniem zagadnień problemowych oraz li-
mitu czasu do części ustnej (egzaminy udało się wtedy zdać 
zaledwie połowie kandydatów). Wyniki sesji „wiosennej” nie 
odbiegają już tak znacząco od średniej z lat poprzednich – 
ogólna zdawalność wynosi 74,42%.

 �25 maja Podpisanie porozumienia o współpracy KUP 
OIIB z Bydgoską Szkołą Wyższą, która jako kolejna w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim zaczęła kształcić studen-
tów na kierunku budownictwo (aktualnie na poziomie in-
żynierskim, ale szkoła ma zamiar wystąpić do ministerstwa 

Główne obchody Dnia Budowlanych w bydgoskiej Operze Nova, 28 
października 2014 r. 

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w 2014 r.
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o zgodę na utworzenie studiów magisterskich). Bydgoska 
Szkoła Wyższa chce specjalizować się w budownictwie 
szynowym. Szkoła niedawno zainicjowała reaktywowanie 
w Bydgoszczy technikum kolejowego. W ramach współ-
pracy absolwenci uczelni mogą zgłaszać się do konkursu na 
najlepsze prace dyplomowe.

 �10-16 czerwca W Toruniu, Inowrocławiu, Bydgoszczy, 
Włocławku i Grudziądzu odbywa się cykl szkoleniowy po-
święcony dużym zmianom w budownictwie spowodowa-
nym nowelizacją ustawy Prawo budowlane, która ma wejść 
w życie jeszcze w czerwcu. Szkolenia cieszą się dużym za-
interesowaniem. W 2015 r. odbywa się łącznie 13 szkoleń 
ogólnych i branżowych, w których bierze udział blisko 900 
osób. 

 �31 sierpnia Okręgowa Rada ustanawia konkurs „Prymus 
Budownictwa” dla członków KUP OIIB wzorowo wykonu-
jących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Tytuł „Prymusa Budownictwa” będzie nadawany corocznie 
w kategoriach: projektant, kierownik budowy, inspektor 
nadzoru inwestorskiego. Nagradzane będą zwłaszcza: in-
nowacyjność rozwiązań projektowych, wysoka jakość wy-
konawstwa budowlanego, doskonała organizacja procesu 
budowlanego, walory ekonomiczne i ekologiczne inwesty-
cji. Rozstrzygnięcie konkursu odbywać się będzie w trakcie 
Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.

 �20-25 września 61. Konferencja Naukowa „Bydgoszcz – 
Krynica 2015”, organizowana przez Wydział Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wspólnie z m.
in. Komitetem Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akade-
mii Nauk. KUP OIIB jest jednym ze sponsorów konferencji 
i dofinansowuje uczestnictwo w niej członkom Izby. Tema-
tem przewodnim wydarzenia jest budownictwo energo-
oszczędne. Dzięki inicjatywie Adama Podhoreckiego UTP 
w Bydgoszczy jest pierwszą uczelnią z regionu, która współ-
organizuje tę konferencję. 

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Toruniu, 
Grudziądzu, Brodnicy, Inowrocławiu, Włocławku i Bydgosz-
czy. Zasłużeni członkowie KUP OIIB otrzymują Złote i Srebr-
ne Odznaki Honorowe PIIB, a także ministerialne odznaki 
„Za zasługi dla budownictwa”. KUP OIIB wciąż jest jedyną 
w kraju izbą okręgową, która organizuje imprezy we wszyst-
kich największych miastach wojewódzkich. 

 �6 października Dyrektor Biura KUP OIIB Renata Staszak 
bierze udział w konsultacjach projektu „Kujawsko-pomor-
skiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 
2014-2020” zorganizowanych przez Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 �9 października Rozstrzygnięcie konkursów „Budowa na 
Medal Pomorza i Kujaw” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Ku-
jaw”, organizowanych przez Pomorsko-Kujawską Izbę Bu-
downictwa. Dyrektor Biura KUP OIIB Renata Staszak uczest-
niczy w pracach kapituł obydwu konkursów.

 �Listopad KUP OIIB uruchamia fanpage na portalu Face-

book – internetowe narzędzie, które pozwala na bieżąco 
przekazywać informacje, publikować zdjęcia, zapraszać na 
wydarzenia, a także komunikować się z członkami Izby za 
pomocą czata. Fanpage KUP OIIB służy zwłaszcza młod-
szym członkom, którzy używają portalu Facebook na co 
dzień. 

 �4 listopada Ogłoszenie wyników konkursu „Buduj bez-
piecznie”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy 
w Bydgoszczy. Celem konkursu jest promowanie pracodaw-
ców - wykonawców robót budowlanych zapewniających wy-

Obchody Dnia Budowlanych w Bydgoszczy – Opera Nova,  
5 października 2015 r. 

Dzień Budowlanych w Grudziądzu, Karczma „Czarci Młyn”,  
4 września 2015 r. 

Obchody Dnia Budowlanych w Inowrocławiu, Restauracja „Twoje Smaki”, 
2 października 2015 r.
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sokie standardy BHP w procesie realizacji inwestycji. Przedsta-
wiciel KUP OIIB uczestniczy w pracach kapituły tego konkursu.

 �20 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia budowlane. W 2015 r. decyzje 
o nadawaniu uprawnień uzyskuje w obydwu sesjach 191 
osób (średnia zdawalność wynosi 78,28%).

2016
 �19 lutego Odsłonięcie tablicy w Bydgoskim Domu 

Technika upamiętniającej Witolda Szylmana (1941-2014), 
współorganizatora budowy BDT NOT i jego dyrektora w la-
tach 1990-2014, współpracownika KUP OIIB. Izba przekazała 
darowiznę na ufundowanie tej tablicy. Uroczyste odsłonię-
cie odbywa się w ramach obchodów 95. rocznicy powsta-
nia Organizacji Stowarzyszeń Technicznych w Bydgoszczy. 
Uczestniczą w nim dyrektor Biura KUP OIIB Renata Staszak 
oraz inni przedstawiciele KUP OIIB.

 �29 lutego Okręgowa Rada ogłasza konkurs na projekt 
statuetki – nagrody w konkursie „Prymus Budownictwa” dla 
członków KUP OIIB wyróżniających się w pełnieniu samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projek-
tanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru). Wybrany 
projekt statuetki nawiązuje kształtem do trójkątnej bryły 
pryzmatu. „Tak jak w pryzmacie są trzy ściany ze szkła, które 
powodują harmonię barw, tak w budownictwie są trzy oso-
by czuwające nad technicznym i harmonijnym nadzorem 
budowli” – brzmi uzasadnienie wyboru.

 �1-8 marca Zebrania przedzjazdowe z delegatami w ob-
wodach toruńskim, inowrocławskim, włocławskim, gru-
dziądzkim i bydgoskim.

 �9 kwietnia XV Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Skarbnik 
Marian Lipkowski przedstawia delegatom plan rozbudowy 
i remontu siedziby Izby przy ul. Rumińskiego 6 w Bydgoszczy, 
który zostaje zaakceptowany w głosowaniu nad budżetem.

 �18 kwietnia Podpisanie umowy z wykonawcą rozbudo-
wy siedziby KUP OIIB w Bydgoskim Domu Technika o klat-
kę schodową z szybem windowym. Prace zakończą się 
w kwietniu 2017 r.

 �9-10 maja II Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa 
„Ład przestrzenny województwa kujawsko-pomorskiego” 
na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Byd-
goszczy. Organizatorami Forum są: KUP OIIB, Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Wydarzenie jest zorganizowane wspólnie 
z V Międzynarodową Konferencją Mostową im. Rudolfa 
Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność”. W Fo-
rum biorą udział przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego, organów administracji archi-
tektoniczno-budowlanej, Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Okręgowy Inspektor Pracy, przedstawiciele 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a także lo-
kalni przedsiębiorcy z branży budowlanej.

 �9 maja Minister Infrastruktury i Budownictwa powołuje 
przewodniczącego Okręgowej Rady Adama Podhoreckie-
go w skład zespołu do oceny wybitnych osiągnięć twór-
czych w dziedzinach architektury i budownictwa oraz pla-
nowania i zagospodarowania przestrzennego w konkursie 
o nagrodę MIiB. 

 �20-21 maja W Bydgoszczy odbywa się narada szkolenio-
wa skarbników izb okręgowych. Celem spotkania jest wy-
pracowanie wspólnych zasad i standardów prowadzenia 
finansów izb oraz zapoznanie się z najnowszymi zmianami 
w ustawie o rachunkowości. 

 �29 maja KUP OIIB obejmuje patronat nad XV Zjazdem 
Naukowo-Technicznym Młodej Kadry Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa. W wydarzeniu 
uczestniczy kilkudziesięciu młodych inżynierów budow-
nictwa z całej Polski, którzy biorą udział m.in. w seminarium 
„Bydgoski rynek budowlany” oraz zwiedzają miejską spalar-
nię odpadów komunalnych, zapoznając się z konstrukcją 
obiektu oraz technologią spalania odpadów.

 �24-25 czerwca XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. To 
pierwszy zjazd, w którym obok części sprawozdawczej po-
jawia się część merytoryczna pod hasłem „Co pomaga, a co 
przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownic-
twa?”. Jeden z bloków tematycznych – „Dopuszczanie do 
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w bu-

XV Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 9 kwietnia 2016 r.

Wycieczka techniczna – Tunel pod Martwą Wisłą, 26 kwietnia 2016 r. 
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downictwie” – przygotowuje zespół pod przewodnictwem 
Adama Podhoreckiego. Wśród postulatów tego zespołu są 
m.in. prawne wzmocnienie roli praktyki w czasie studiów, 
znalezienie wiarygodnych i obiektywnych form dokumen-
tacji praktyki zawodowej, obowiązek ustawicznego kształ-
cenia inżynierów budownictwa – członków samorządu 
zawodowego.  

 �11-16 września W Krynicy odbywa się 62. Konferencja 
Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz 
Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów Techników 
Budownictwa „Bydgoszcz – Krynica”. Po raz drugi głównym 
organizatorem jest Wydział Budownictwa, Architektury 
i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego w Bydgoszczy. Temat przewodni wydarzenia to 
stan i perspektywy rozwoju budownictwa prefabrykowa-
nego w Polsce. KUP OIIB jest jednym ze sponsorów i part-
nerów wydarzenia. 

 �23 września Na posiedzeniu Rady Wydziału Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Jacek Kołodziej 
zostaje powołany w skład rady programowej kierunku bu-
downictwo oraz wydziałowego zespołu ds. jakości kształ-
cenia jako interesariusz zewnętrzny w kadencji 2016-2020. 

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Toruniu, 
Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy, Włocławku i Bydgosz-
czy są m.in. okazją do przedstawienia lokalnym parlamen-
tarzystom i samorządowcom stanowiska Izby w sprawie 
warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, 
przyjętego przez XV Krajowy Zjazd PIIB.

 �3 października W trakcie obchodów centralnych Dni 
Budowlanych w Operze Nova w Bydgoszczy zostaje roz-
strzygnięta I edycja konkursu „Prymus Budownictwa”. Kon-
kurs ma promować najlepszych fachowców wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Tytuł 
„Prymusa Budownictwa” otrzymują dwaj projektanci oraz 
kierownik budowy za udział w realizacji budowy linii tram-
wajowej na Fordon w Bydgoszczy. Nagroda w kategorii „in-
spektor nadzoru inwestorskiego” nie zostaje przyznana.

 �24 października Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej 
Rady KUP OIIB w Toruniu. Członkowie organu odwiedzają 
Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki” oraz świątynię 
pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. 
Budowa obydwu obiektów zakończyła się w 2015 r. 

 �18 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane. Ogólna zdawalność w tej 
sesji wynosi 70,78% (dla porównania – w sesji „wiosennej” 
jest to 82,22%). W 2016 r. decyzje o nadawaniu uprawnień 
budowlanych otrzymuje 196 osób.

 �22 listopada Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrod-
niczym w Bydgoszczy odbywają się konsultacje publiczne 
projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, zorgani-
zowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. 
W konsultacjach bierze udział ok. 260 osób, w tym wielu 
przedstawicieli KUP OIIB. Zgodnie z zapowiedziami rządu 

Kodeks ma zastąpić m.in. ustawę Prawo budowlane oraz 
ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 �2 grudnia Spotkanie Okręgowych Rzeczników Odpo-
wiedzialności Zawodowej i członków Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego KUP OIIB z Wojewódzkim Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowymi Inspektorami 
Nadzoru Budowlanego. Przedmiotem spotkania jest współ-
praca samorządu zawodowego z organami nadzoru bu-
dowlanego w prowadzeniu postępowań wyjaśniających 
z tytułu odpowiedzialności zawodowej członków Izby.

2017
 �1 stycznia Okręgowa Rada powołuje punkty konsulta-

cyjne KUP OIIB w Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toru-
niu i Włocławku, które zastępują utworzone w 2003 r. punk-
ty informacyjne w tych miastach. Decyzja podyktowana 
jest m.in. postępem technologicznym w ciągu minionych 
kilkunastu lat (obecnie obsługa interesantów odbywa się 
głównie telefonicznie i mailowo, dlatego potrzeba kontaktu 
stacjonarnego jest mniejsza). W punktach nadal dyżurują 
raz w tygodniu członkowie Prezydium.  

 �16 marca Przedstawiciele KUP OIIB biorą udział w ogól-
nopolskiej konferencji Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”, zor-
ganizowanej z okazji 15-lecia utworzenia samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa w Warszawie. 

 �22 kwietnia XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. Delegaci 
decydują o udzieleniu pożyczki Polskiej Izbie Inżynierów Bu-
downictwa na zakup siedziby przy ul. Kujawskiej 1 w Warsza-
wie. Ostatecznie pożyczka zostaje udzielona w grudniu 2017 r. 
Otwarcie nowej siedziby PIIB nastąpi w grudniu 2019 r., zaś 
pożyczka zostanie zwrócona KUP OIIB w całości w 2021 r.

 �29 maja Wyjazdowe posiedzenie Prezydium i Okręgo-
wej Rady we Włocławku. Oprócz części roboczej uczestnicy 
zwiedzają stopień wodny i elektrownię wodną na Wiśle.

 �Sierpień KUP OIIB organizuje akcję pomocy technicznej 
poszkodowanym w potężnych nawałnicach, które w nocy 

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w 2016 r
.
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z 11 na 12 sierpnia uszkodziły ok. 10 tys. budynków w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim. Szczególnie ucierpiały 
powiaty bydgoski, żniński, sępoleński, nakielski i tucholski. 
Akcja pomocowa przebiega we współpracy z Wojewodą 
Kujawsko-Pomorskim oraz Wojewódzkim Inspektorem Nad-
zoru Budowlanego. Powołane przez KUP OIIB zespoły eks-
pertów oceniają stan techniczny uszkodzonych obiektów 
i pomagają właścicielom w podjęciu stosownych kroków. 

 �1 września Wyjazd techniczno-integracyjny na Kanał Śle-
siński i jezioro Gopło. Uczestnicy wyjazdu zwiedzają obiekty 
hydrotechniczne (śluzy Gawrony i Koszewo na kanale Warta - 
Gopło, przeprawa promowa w Złotowie), a także położony nie-
opodal obiekt Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej – najwięk-
szy budynek sakralny w Polsce (oddany do użytku w 2004 r.). 

 �Wrzesień – październik Obchody Dni Budowlanych 
w Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Wło-
cławku i Brodnicy połączone z jubileuszem 15-lecia istnie-
nia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Najbardziej zasłużeni działacze Izby otrzymują od przewod-
niczącego Okręgowej Rady Adama Podhoreckiego pisem-
ne podziękowania „za 15 lat pracy i osobistego zaangażo-
wania na rzecz KUP OIIB”. 

 �17-22 września KUP OIIB po raz trzeci jest partnerem 63. 
Konferencji Naukowej „Bydgoszcz – Krynica”, organizowanej 

przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet 
Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budow-
nictwa oraz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy.

 �9 września W trakcie centralnych obchodów Dni Bu-
dowlanych w Operze Nova w Bydgoszczy zostają roz-
strzygnięte konkursy: na najlepsze prace dyplomowe oraz 
„Prymus Budownictwa”. W II edycji „Prymusa Budownictwa” 
laureatem zostaje tylko jedna osoba – w kategorii kierow-
nik budowy. Do konkursu skierowanego do absolwentów 
czterech uczelni technicznych współpracujących z KUP 
OIIB zostają zgłoszone 22 prace dyplomowe (inżynierskie 
i magisterskie). Kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. 
inż. Zbigniewa Kledyńskiego z Politechniki Warszawskiej 
przyznaje jedno I miejsce, dwa II miejsca ex aequo, jedno III 
miejsce i trzy wyróżnienia.

 �30 października Okręgowa Rada podejmuje uchwałę 
w sprawie uczestnictwa KUP OIIB w oficjalnych obchodach 
Europejskiego Roku Inżyniera Budownictwa, ustanowione-
go przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) 
na rok 2018. KUP OIIB będzie organizować lub współorga-
nizować następujące wydarzenia: VI Międzynarodowa Kon-
ferencja Mostowa im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – 
tradycja i nowoczesność” (maj 2018 r. - współorganizator), III 
Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa (maj 2018 r. – or-
ganizator główny), IV Międzynarodowa Konferencja Nauko-
wa CEPPIS Civil Engineering: Present Problems, Innovative 
Solutions (wrzesień 2018 r. – współorganizator). 

 �13 listopada Rozstrzygnięcie konkursów „Budowa na 
Medal Pomorza i Kujaw” oraz „Wnętrze Roku Pomorza i Ku-
jaw”, organizowanych przez Pomorsko-Kujawską Izbę Bu-
downictwa. Członkini kapituły obydwu konkursów Renata 
Staszak otrzymuje medal za długoletnią współpracę.

 �17 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia budowlane. Średnia zdawalność 
w tej sesji wynosi 71,82% (natomiast w sesji „wiosennej”, któ-
ra rozpoczęła się 19 maja – 64,23%). Ogółem uprawnienia 
budowlane zdobywa w 2017 r. 218 osób. 

2018 
 �5 stycznia W Bydgoskim Domu Technika odbywają się 

zawody okręgowe XLIV Olimpiady Wiedzy Technicznej. KUP 
OIIB jest od kilku lat współorganizatorem tego wydarzenia, 
w którym bierze udział kilkuset uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch 
kategoriach: budowlano-mechanicznej oraz elektryczno-
-elektronicznej. Najlepsi zmierzą się w ogólnopolskim finale. 
Finaliści OWT mają zagwarantowany wstęp na większość 
uczelni bez egzaminów.

 �8-19 stycznia Zebrania wyborcze delegatów na V ka-
dencję KUP OIIB (na lata 2018-2022) w obwodach brodnic-
kim, bydgoskim, grudziądzkim, inowrocławskim, toruńskim 

XVI Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 22 kwietnia 2017 r.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych  
w 2017 r.
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i włocławskim. Łącznie wybranych zostaje 111 delegatów, 
tj. 1 delegat na 50 członków Izby (wg stanu liczebnego na 
dzień 31 sierpnia 2017 r.). 

 �26 lutego Uroczyste spotkanie podsumowujące dobie-
gającą końca IV kadencję organów KUP OIIB (2014-2018). 
W spotkaniu uczestniczą członkowie wszystkich organów 
Izby, pracownicy Biura, osoby obsługujące Izbę w zakresie 
prawnym i informatycznym. Uczestnicy spotkania otrzymu-
ją pisemne podziękowania za pracę na rzecz KUP OIIB. 

 �1-22 marca Zebrania przedzjazdowe z nowo wybranymi 
delegatami w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Włocław-
ku, Grudziądzu i Brodnicy. Spotkania umożliwiają nawią-
zanie debaty w kluczowych dla samorządu zawodowego 
sprawach i wypracowanie gotowych stanowisk do przed-
stawienia na zjeździe. 

 �27 marca W wieku 78 lat umiera Marian Lipkowski, jeden 
z założycieli KUP OIIB, skarbnik Okręgowej Rady KUP OIIB 
w latach 2002-2018. 

 �5-6 kwietnia Przedstawiciele KUP OIIB uczestniczą 
w uroczystych obchodach jubileuszu 50-lecia Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. 
Wydział jest kontynuatorem naukowej, badawczej i dydak-
tycznej działalności Wydziału Budownictwa Lądowego, po-
wstałego w 1967 r. w Wyższej Szkole Inżynierskiej. KUP OIIB 
jest współorganizatorem tego jubileuszu. 

 �14 kwietnia XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP 
OIIB. Delegaci wybierają skład osobowy oraz przewodni-
czących organów Izby na V kadencję w latach 2018-2022. 
Przewodniczącą Okręgowej Rady zostaje Renata Staszak. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej 
Myśliwiec; przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyj-
nej – Justyna Sobczak-Piąstka; przewodniczący Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego – Błażej Janiszewski; Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator – 
Czesław Szczesik. Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB: Kazimierz 
Chojnacki, Krzysztof Dudek, Jacek Kołodziej, Michał Miklas, 
Andrzej Myśliwiec, Paweł Piotrowiak, Adam Podhorecki, Re-
nata Staszak, Paweł Ziółkowski, Marek Żółtowski.

Gościem specjalnym zjazdu jest Honorowy Prezes KR PIIB 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski (prezes KR PIIB w la-
tach 2002-2010). W ostatnim wystąpieniu Adam Podhorec-
ki podsumowuje dwie kadencje na stanowisku przewodni-
czącego Okręgowej Rady: „Zawsze czułem mocne i szczere 
wsparcie wspólnoty inżynierów budownictwa. Poznałem 
wielu mądrych i wspaniałych ludzi, oddanych budowaniu 
prestiżu inżyniera budownictwa. Uważam, że kondycja na-
szego samorządu zawodowego jest dobra i nasza pozycja 
będzie się umacniać, niezależnie od chwilowych zawiro-
wań”. Delegaci upamiętniają minutą ciszy zmarłego w mar-
cu br. Mariana Lipkowskiego, wieloletniego skarbnika Izby.

 �23 kwietnia Pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady 
w nowej kadencji. W skład Prezydium wchodzą (obok prze-
wodniczącej OR Renaty Staszak) Adam Podhorecki, Paweł 

Piotrowiak, Wojciech Bromirski, Włodzimierz Miklas, Dariusz 
Morczyński – zastępcy przewodniczącej, Kazimierz Choj-
nacki – sekretarz, Jacek Kołodziej – skarbnik.

 �1 maja W związku z wyborem dotychczasowego dyrek-
tora Biura KUP OIIB – Renaty Staszak na stanowisko prze-
wodniczącego Okręgowej Rady KUP OIIB, nowym dyrekto-
rem Biura zostaje Angelika Stranz.

 �16 maja III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa 
„Szanse dla budownictwa” odbywa się na Uniwersytecie 
Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Organizato-
rem głównym wydarzenia jest KUP OIIB, przy współudziale 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska UTP. Forum jest elemen-
tem obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Budownic-
twa, ustanowionego przez Europejską Radę Inżynierów Bu-
downictwa (ECCE) na rok 2018. W wydarzeniu biorą udział 
m.in. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, Okręgowy Inspektor Pracy oraz przedstawiciele 
środowiska akademickiego. W trakcie Forum wojewoda Mi-
kołaj Bogdanowicz składa podziękowania KUP OIIB za udział 
w akcji pomocowej po nawałnicy, która przeszła przez wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie w sierpniu 2017 r.

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB w dn. 14 kwietnia 2018 r.

III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa „Szanse dla budownictwa” 
w Bydgoszczy w dn. 16 maja 2018 r.
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 �9 czerwca Członkowie Łódzkiej OIIB zwiedzają mosty 
i śluzy Bydgoszczy oraz mosty Torunia – ich przewodnikiem 
jest Krzysztof Dudek, autor monografii poświęconej wszyst-
kim mostom w regionie Kujaw i Pomorza. W wyjeździe 
uczestniczy ok. 50 osób.

 �11 czerwca Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady 
w Grudziądzu. Po części roboczej uczestnicy zwiedzają 
zabytkowy obiekt oczyszczalni i przepompowni ścieków 
z 1907 r., zmodernizowany w 2015 r. przez spółkę Miejskie 
Wodociągi i Oczyszczalnia. W spotkaniu uczestniczy prezy-
dent Grudziądza Robert Malinowski. 

 �29-30 czerwca XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przed-
stawiciele KUP OIIB wchodzą w skład organów krajowych. 
Krajowa Rada – Renata Staszak, Adam Podhorecki. Krajowa 
Komisja Kwalifikacyjna – Jacek Kołodziej. Krajowy Sąd Dys-
cyplinarny – Krzysztof Dudek. Nowo wybrana Krajowa Rada 
PIIB powoła następnie komisje i zespoły problemowe (m.in. 
do spraw etyki, komunikacji społecznej, doskonalenia za-
wodowego), do których wejdą członkowie KUP OIIB.

 �23-24 sierpnia 40 członków KUP OIIB bierze udział w wy-
jeździe techniczno-integracyjnym na Kanał Elbląski. To uni-
kalna na skalę światową droga wodna z systemem pięciu 
pochylni, po których na szynach statek pokonuje odcinki 
między jeziorami. Obiekt funkcjonuje od 170 lat – kiedyś 
wykorzystywano go do celów gospodarczych, dziś pełni 
funkcję wyłącznie turystyczną. Dla specjalistów od hydro-
techniki i osób zainteresowanych dziedziną energii odna-
wialnej obiekt jest szczególnie interesujący. Ponadto uczest-
nicy wyjazdu oglądają stopień wodny i elektrownię wodną 
na rzece Nogat w Szonowie.

 �4 września W Grudziądzu z inicjatywy KUP OIIB odbywa 
się spotkanie z Wojewódzkim i Powiatowym Konserwatorem 
Zabytków pt. „Inwestycje w obiektach zabytkowych”. W spo-
tkaniu szkoleniowym bierze udział 50 członków KUP OIIB. 

 �12 września W ramach obchodów Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa, ustanowionego przez Europej-
ską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) na rok 2018, 

w Bydgoszczy odbywa się IV Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa CEPPIS Civil Engineering: Present Problems, In-
novative Solutions „Współczesne problemy budownictwa 
w kontekście IV rewolucji przemysłowej”. Przedsięwzięcie 
zainicjowano na Wydziale Budownictwa, Architektury i In-
żynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrod-
niczego w Bydgoszczy. KUP OIIB ma status współorganiza-
tora. Wśród uczestników są przedstawiciele świata nauki, 
polityki i biznesu z wielu krajów (m.in. Kanada, Egipt, Turcja). 

 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Grudziądzu, 
Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu, Brodnicy i Włocławku. 

 �21 września W trakcie obchodów centralnych Dnia Bu-
dowlanych w Bydgoszczy zostają rozstrzygnięte konkursy 
organizowane przez KUP OIIB: na najlepsze prace dyplo-
mowe za 2017 r. oraz „Prymus Budownictwa”. W konkursie 
adresowanym do absolwentów uczelni technicznych przy-
znano dwa wyróżnienia oraz I, II i III miejsce. „Prymusami Bu-
downictwa” zostają dwaj kierownicy budowy.

 �15 listopada VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa 
im. Rudolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowocze-
sność”. Wydarzenie jest elementem obchodów Europejskie-
go Roku Inżyniera Budownictwa, ustanowionego przez Eu-
ropejską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) na rok 2018. 
KUP OIIB jest współorganizatorem tej organizowanej co dwa 
lata konferencji. Wśród prelegentów znajdują się zarówno 
naukowcy, jak i praktycy (projektanci, kierownicy budowy), 
którzy wygłaszają ponad 30 referatów. W programie znajdu-
ją się m.in. następujące zagadnienia: konstrukcje i materiały 
stosowane w mostownictwie, technologie budowy i re-
montów mostów, obliczenia i projektowanie mostów, nie-
zawodność mostów, wykonawstwo obiektów mostowych. 
Obecność czołowych ekspertów z uczelni w USA i Kanadzie 
sprawia, że bydgoskie obchody Europejskiego Roku Inżynie-
ra Budownictwa będą znane również poza Europą.

 �23 listopada Rozpoczyna się druga, „jesienna” sesja eg-
zaminacyjna na uprawnienia budowlane (sesja „wiosenna” 
rozpoczęła się 18 maja). Średnia zdawalność w obydwu 
sesjach w 2018 r. wynosi 71,67%. Uprawnienia budowlane 
zdobywa w tym roku 210 osób. 

Delegaci KUP OIIB na XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB 
w dn. 29-30 czerwca 2018 r. 

Wyjazd techniczno-integracyjny na Kanał Elbląski, 23-24 sierpnia 2018 r.
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 �28 listopada Członkowie KUP OIIB biorą udział w wyjeździe 
techniczno-szkoleniowym na budowę biurowca Centrum 
Dystrybucyjnego Grupy Neuca w Toruniu – jednej z najwięk-
szych polskich firm działających w branży farmaceutycznej. 
Obiekt ma być największym biurowcem w Toruniu.  Ogółem 
w 2018 r. Izba organizuje 13 szkoleń branżowych, 3 wyjazdy 
techniczne oraz 4 konferencje. We wszystkich wymienio-
nych formach doskonalenia zawodowego uczestniczy bli-
sko 1000 członków KUP OIIB.

 �17 grudnia Zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady 
Paweł Piotrowiak składa rezygnację z pełnionej funkcji. W skład 
Prezydium wchodzi Marek Żółtowski. Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Renata Staszak składa ustępującemu zastępcy 
podziękowania za długoletnią pracę na rzecz KUP OIIB.  Paweł 
Piotrowiak jest jednym z założycieli Izby. W 2001 r. wszedł 
w skład Zespołu Organizacyjnego KUP OIIB, którego celem 
było zbudowanie struktur okręgowych Izby. W latach 2003-
2018 był zastępcą przewodniczącego Okręgowej Rady. 
Zajmował się także doskonaleniem zawodowym członków 
KUP OIIB.

 �17 grudnia Zastępca przewodniczącego Okręgowej 
Rady KUP OIIB Adam Podhorecki zostaje przewodniczą-
cym Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie. 
Powołana w 2017 r. Sektorowa Rada ds. Kompetencji 
w Budownictwie zrzesza liczne podmioty związane z bu-
downictwem, m.in. przedsiębiorstwa budowlane, uczelnie 
i instytuty badawcze, organizacje branżowe. Jej celem jest 
m.in. ujednolicenie systemu zdobywania i opisu kwalifikacji, 
standardów i programów kształcenia w budownictwie. 

2019 
 �Styczeń KUP OIIB włącza się w organizację obchodów 

rocznicowych 100-lecia istnienia stowarzyszeń naukowo-
-technicznych w Bydgoszczy. W związku ze zbliżającą się 
100. rocznicą powrotu Bydgoszczy do Polski, która przypada 
w styczniu 2020 r., przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszonych 
w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o/

Bydgoszcz, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy oraz KUP OIIB postanawiają włączyć się w miej-
skie obchody rocznicy tego wydarzenia. Celem inicjatywy jest 
zaakcentowanie wkładu inżynierów i techników w materialny 
i kulturowy dorobek minionego stulecia niepodległej Polski. 
W ramach akcji planowane jest m.in. wydanie okolicznościo-
wej monografii „Inżynierowie i technicy w 100-leciu Bydgosz-
czy”, zorganizowanie konferencji na UTP oraz okolicznościowa 
wystawa. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem obej-
mują Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, Prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Prezydent Miasta Bydgoszczy. 

 �13 lutego Przedstawiciele KUP OIIB uczestniczą w Mię-
dzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury „BU-
DMA” w Poznaniu. Adam Podhorecki wygłasza referat na 
temat Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, 
której jest przewodniczącym.  

 �4-12 marca Spotkania z delegatami w Grudziądzu, Ino-
wrocławiu, Włocławku, Toruniu, Bydgoszczy i Brodnicy. 
W dyskusjach powraca sprawa kontrowersyjnych projek-
tów dwóch odrębnych ustaw o inżynierach budownictwa 
oraz architektach, przedstawionych przez Ministerstwo In-
westycji i Rozwoju.

 �22-23 marca KUP OIIB jest współorganizatorem I Re-
gionalnego Forum Inżynierskiego w Sierpcu. I Regionalne 
Forum Inżynierskie organizują wspólnie cztery okręgowe 
izby: Mazowiecka OIIB (główny organizator), Warmińsko-
-Mazurska OIIB, Łódzka OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB we 
współpracy z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. 
W wydarzeniu uczestniczą: Główny Inspektor Nadzoru Bu-
dowlanego, wojewódzcy i powiatowi inspektorzy nadzoru 
budowlanego z czterech województw, okręgowi rzecznicy 
odpowiedzialności zawodowej, członkowie okręgowych 
sądów dyscyplinarnych oraz okręgowych rad. Celem Forum 
jest m.in. wypracowanie wspólnego stanowiska samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa i organów nad-
zoru budowlanego w kluczowych kwestiach. Wśród poru-
szanych tematów jest m.in. status inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego, wykonywanie pracy 
inżyniera budownictwa w świetle przepisów stosowanych 
przez nadzór budowlany, działalność młodych inżynierów 
budownictwa. Moderatorem sesji „Przepisy Prawa budow-
lanego w postępowaniach organów administracji publicz-
nej” jest przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB Renata 
Staszak. Gospodarzem i głównym organizatorem kolejnej, II 
edycji Regionalnego Forum Inżynierskiego będzie KUP OIIB.

 �13 kwietnia XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB. De-
legaci przyjmują apel w sprawie projektów ustaw o inży-
nierach budownictwa oraz o architektach z dn. 1 kwietnia 
2019 r.: „(…) wyrażamy głębokie zaniepokojenie i sprzeciw 
wobec tworzenia nieodpowiedzialnych ustaw rozdzielają-
cych zawód inżyniera budownictwa od zawodu architekta, 
a niepopartych w istocie żadną merytoryczną podstawą. 
[Taka regulacja] prowadzić będzie do dużych strat społecz-

Wyjazd techniczno-szkoleniowy na budowę biurowca Centrum Dystry-
bucyjnego Grupy Neuca w Toruniu, 28 listopada 2018 r.
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nych i gospodarczych. Proces inwestycyjno-budowlany to 
nierozłączne, sprzężone działania inżynierów budownictwa 
i architektów, znane polskiemu prawodawstwu i praktyce 
budowlanej od prawie 100 lat (…)”. Apel skierowany jest do 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz prezesa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Ostatecznie rząd odstąpi od pra-
cy nad tymi kontrowersyjnymi ustawami. 

 �27 maja Kapituła konkursu na najlepsze prace dyplo-
mowe wyłania na posiedzeniu laureatów – autorów naj-
ciekawszych prac inżynierskich i magisterskich napisanych 
w minionym roku na uczelniach współpracujących z Izbą. 
Łącznie na konkurs wpływa 17 prac. Kapituła przyznaje 
trzy wyróżnienia oraz I, II i dwa III miejsca. Nagrody zostaną 
wręczone 23 września w trakcie głównych obchodów Dnia 
Budowlanych w Filharmonii Pomorskiej – na które zwycza-
jowo zostaną zaproszeni autorzy wszystkich zgłoszonych 
prac oraz ich promotorzy.

 �24 czerwca Wyjazdowe posiedzenie Okręgowej Rady 
w Inowrocławiu. Przed częścią roboczą uczestnicy zwiedzają 
zabytkowy obiekt sakralny Bazyliki Mniejszej pw. NMP (tzw. 
Ruiny), pochodzący z XII w. W obradach biorą udział delegaci 
na Krajowy Zjazd PIIB. 

 �28-29 czerwca XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa. Medal Honorowy PIIB 
– najwyższe odznaczenie nadawane przez samorząd zawo-
dowy inżynierów budownictwa – otrzymuje Andrzej Myśli-
wiec. „Nadanie Medalu Honorowego PIIB jest zaszczytnym 
wyróżnieniem, aktem uznania za szczególne dokonania 
przyczyniające się do rozwoju samorządności i budownic-
twa” – stwierdza regulamin nadawania Medalu.  

 �19 lipca Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB Re-
nata Staszak wchodzi w skład Rady Gospodarczej przy Sto-
warzyszeniu Metropolia Bydgoszcz. Stowarzyszenie zrzesza 
miasta, gminy i powiaty skupione wokół Bydgoszczy. Rada 
Gospodarcza ma charakter ciała doradczego i powstała 
m.in. w celu wspierania rozwoju gospodarczego tych jed-
nostek samorządu terytorialnego. W skład Rady wchodzą 
ponadto m.in. przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlo-
wej Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Pracodawców 
Pomorza i Kujaw.

 �30-31 sierpnia Wyjazd techniczny dla członków KUP OIIB 
„System hydrotechniczny rzeki Brdy w Borach Tucholskich – za-
pora wodna na Brdzie w Mylofie – Wielki Kanał Brdy”. W wyjeź-
dzie uczestniczy 50 członków KUP OIIB. Ogółem we wszystkich 
formach kształcenia: szkoleniach, konferencjach i wyjazdach 
technicznych w 2019 r. bierze udział blisko 900 osób. 

XVIII Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB w dn. 13 kwietnia 2019 r. 

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, 25 
czerwca 2019 r.

Andrzej Myśliwiec odbiera Medal Honorowy PIIB w trakcie XVIII Krajowe-
go Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 28 czerwca 2019 r. 

Wyjazd techniczny dla członków KUP OIIB na obiekty hydrotechniczne 
na Brdzie w Borach Tucholskich, 30-31 sierpnia 2019 r. 
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 �Wrzesień – październik Dni Budowlanych w Inowrocła-
wiu, Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, Brodnicy, Włocławku. 
Tegoroczne spotkania integracyjne cieszą się wyższą fre-
kwencją niż w poprzednich latach dzięki masowej wysyłce 
zaproszeń mailowych przez system informatyczny. W więk-
szości miast spotkania mają charakter piknikowy. Obcho-
dy centralne w Bydgoszczy odbywają się w Filharmonii 
Pomorskiej. W części artystycznej występuje trio tenorów 
– Tre Voci. Obchody Dnia Budowlanych jak zawsze są okazją 
do wręczenia Srebrnych i Złotych Odznak PIIB zasłużonym 
działaczom samorządu inżynierów budownictwa oraz roz-
strzygnięcia konkursów organizowanych przez KUP OIIB.

 �23 września Rozstrzygnięcie konkursu „Prymus Budow-
nictwa” dla najlepszych inżynierów budownictwa pełnią-
cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Po 
raz pierwszy honorowy tytuł „Prymusa Budownictwa” zo-
staje przyznany w kategorii kierownik robót. Drugi laureat 
otrzymuje tytuł za pracę jako kierownik budowy.

 �4 października Członkowie KUP OIIB biorą udział w wy-
jeździe techniczno-szkoleniowym do Cementowni Lafarge 
Kujawy oraz kopalni wapienia w Bielawach pod Piechcinem. 
Kopalnia wapienia kamiennego w Bielawach jest największą 
w Polsce i jedną z największych w Europie. Surowiec trafia 
do pobliskiej Cementowni Kujawy – jednego z najbardziej 
nowoczesnych zakładów z branży cementowej w Europie. 

 �7 października Uroczyste otwarcie wystawy „Inżynie-
rowie i technicy w ostatnim 100-leciu Bydgoszczy”, którą 
zorganizowano w ramach obchodów Bydgoskiego Roku 
Wolności na ul. Mostowej w Bydgoszczy. Wystawa prezen-
tuje historię i działalność KUP OIIB, stowarzyszeń zrzeszo-
nych w Bydgoskiej Radzie FSNT NOT, bydgoskiego oddziału 
Związku Mostowców RP oraz Pomorsko-Kujawskiej Izby 
Budownictwa. W otwarciu biorą udział liczni przedstawi-
ciele ww. organizacji, a także prezydent Bydgoszczy oraz re-
prezentanci Urzędu Miasta Bydgoszczy (współorganizatora 
wystawy). Wystawę można oglądać do końca października. 

 �10 października Z okazji 100-lecia istnienia Państwowej 
Inspekcji Pracy na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrod-

niczym w Bydgoszczy odbywa się konferencja „Stop wy-
padkom”, której współorganizatorami są KUP OIIB oraz UTP. 
W wydarzeniu bierze udział kilkaset osób.

 �22 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzami-
nacyjna na uprawnienia budowlane. Liczba kandydatów 
w 2019 r. jest rekordowa – łącznie złożono 304 wnioski, 
zaś decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskują 
w dwóch sesjach egzaminacyjnych 274 osoby. Ogólna zda-
walność wynosi 78,74%. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna 
odnotowuje zauważalny wzrost liczby chętnych do uzy-
skania uprawnień budowlanych – w porównaniu z 2016 r. 
liczba wniosków wzrosła o 48%.

2020
 �29 stycznia Blisko 100 członków KUP OIIB bierze udział 

w szkoleniu „Ochrona przeciwwilgociowa i przeciwgrzy-
bicza w budownictwie”. To jedno z trzech szkoleń stacjo-
narnych zrealizowanych w I kwartale tego roku. Pozostałe 
zostaną odwołane z powodu wprowadzenia przez rząd 
stanu epidemii na terenie kraju. Izba szybko dostosuje się 
do nowych warunków i przeniesie działalność szkoleniową 
do internetu. Dzięki współpracy z innymi izbami okręgowy-
mi i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa oferta szkolenio-
wa dostępna dla członków KUP OIIB zostanie wzbogacona 
o tematy realizowane przez pozostałe izby. W całym 2020 r. 
blisko połowa członków KUP OIIB weźmie udział w szkole-
niu online, co w porównaniu ze szkoleniami stacjonarnymi 
stanowi bardzo dobry wynik.

 �Luty Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna kończy nabór 
wniosków na „wiosenną” sesję egzaminacyjną na upraw-
nienia budowlane. Ogółem wpływa 120 wniosków. Na 
przełomie lutego i marca OKK przeprowadza weryfikację 
złożonych wniosków, dopuszczając do egzaminu ok. 95% 
kandydatów. Zaplanowana na 22 maja sesja egzaminacyj-
na zostanie odwołana w związku z wprowadzeniem na te-
renie Polski stanu epidemii, zaś nowy termin jej rozpoczęcia 
zostanie ustalony na 4 września 2020 r.

Wyjazd techniczno-szkoleniowy do Cementowni Lafarge Kujawy oraz 
kopalni wapienia w Bielawach pod Piechcinem.

Otwarcie wystawy „Inżynierowie i technicy w ostatnim 100-leciu Byd-
goszczy” na ul. Mostowej w Bydgoszczy, 7 października 2019 r.
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 �4-5 marca Spotkania przewodniczącego Okręgowej 
Rady i członków Prezydium z delegatami przed XIX Zjaz-
dem Sprawozdawczym KUP OIIB w Inowrocławiu i Toruniu. 
Spotkania w Grudziądzu, Włocławku, Brodnicy i Bydgoszczy 
zostają odwołane z powodu pogarszających się statystyk 
zakażeń koronawirusem w kraju.  

 �20 marca Minister Zdrowia wydaje rozporządzenie 
w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu epidemii. Wy-
buch epidemii koronawirusa poważnie ogranicza możli-
wość bezpośrednich kontaktów międzyludzkich – zakaza-
ne są wszelkie zgromadzenia. W konsekwencji większość 
wydarzeń organizowanych przez KUP OIIB zostanie odwo-
łanych lub przesuniętych w czasie. Posiedzenia organów 
będą odbywać się w trybie zdalnym. Biuro Izby przez wiele 
miesięcy będzie pracować w trybie zmianowym (część pra-
cowników stacjonarnie, część – zdalnie). 

 �30 marca Z powodu wprowadzenia przez rząd na terenie 
kraju stanu epidemii Okręgowa Rada na nadzwyczajnym 
posiedzeniu zdalnym odwołuje XIX Zjazd Sprawozdawczy 
KUP OIIB, zwołany pierwotnie na 18 kwietnia. Zjazd ma zo-
stać zwołany niezwłocznie po ustaniu stanu epidemii. Okrę-
gowa Rada podejmuje także decyzję o przesunięciu termi-
nu II Regionalnego Forum Inżynierskiego, które miało odbyć 
się w Toruniu w dniach 8-9 maja. Termin wydarzenia będzie 
kilkukrotnie przesuwany. II Regionalne Forum Inżynierskie 
odbędzie się ostatecznie w dniach 3-4 września 2021 r. 

 �5 maja Okręgowa Rada zwołuje XIX Zjazd Sprawozdaw-
czy KUP OIIB na dzień 6 czerwca. Zjazd odbędzie się w try-
bie zdalnym – online na Portalu Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

 �6 czerwca XIX Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB odbywa się 
w trybie zdalnym na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. Głosowania nad zatwierdzeniem sprawozdań orga-
nów statutowych oraz udzieleniem absolutorium Okręgowej 
Radzie przebiegają za pośrednictwem systemu informatycz-
nego. Możliwość głosowania zostaje zamknięta w dn. 10 
czerwca o godz. 15.00 – po tym terminie raporty z głosowań 
zostają wygenerowane automatycznie z systemu informa-

tycznego. W zjeździe uczestniczy 97 delegatów spośród 109 
uprawnionych (frekwencja: 88,99%). Delegaci składają 8 wnio-
sków – listownie, mailowo lub elektronicznie na Portalu PIIB. 

 �7 lipca KUP OIIB bierze udział w charytatywnej akcji in-
ternetowej „Gaszyn Challenge” na rzecz dziewczynki chorej 
na SMA – rdzeniowy zanik mięśni, której rodzice zbierają 
fundusze na wdrożenie nierefundowanej terapii genowej, 
która może zahamować tę nieuleczalną chorobę. 

Posiedzenia Okręgowej Rady KUP OIIB po wybuchu epidemii koronawi-
rusa w 2020 r. odbywały się przeważnie w trybie zdalnym

XIX Zjazd Sprawozdawczy KUP OIIB został przeprowadzony na portalu 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Szkolenie członków organów KUP OIIB na temat zasad ochrony danych 
osobowych (RODO)

Jedno z posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady w 2020 r. 
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 �28 lipca Kapituła konkursu na najlepsze prace dyplomo-
we przyznaje nagrody dla autorów najciekawszych prac 
inżynierskich i magisterskich obronionych w 2019 r. Na 
konkurs zgłoszono łącznie 17 prac (2 inżynierskie, 15 magi-
sterskich). Oficjalne rozstrzygnięcie nastąpi dopiero w trak-
cie Dni Budowlanych w 2021 r. 

 �31 sierpnia Okręgowa Rada podejmuje uchwałę o rezy-
gnacji z organizowania Dni Budowlanych w 2020 r. Organiza-
cja spotkań towarzyskich w warunkach restrykcyjnych obo-
strzeń sanitarnych okazuje się niemożliwa do zrealizowania.

 �Wrzesień Wraz z wrześniowym wydaniem „Inżyniera 
Budownictwa” członkowie KUP OIIB otrzymują poradnik 
„Prawo budowlane 2020 – uczmy się wspólnie”. W poradni-
ku w czytelny sposób omówione są istotne zmiany ustawy 
Prawo budowlane, wprowadzone nowelizacją, która za-
cznie obowiązywać od 19 września 2020 r. Aby usprawnić 
przyswojenie nowych informacji i ułatwić ich wdrażanie, za-
stosowano intuicyjny, atrakcyjny wizualnie układ graficzny, 
wzbogacony o kody QR przekierowujące do pełnych aktów 
prawnych oraz rządowych uzasadnień zmian w prawie. 
KUP OIIB jest partnerem tej publikacji.

 �2 września W wieku 88 lat umiera inż. Franciszek Szypliń-
ski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej KUP 
OIIB w kadencji 2002-2006, a następnie sekretarz OKK w ka-
dencjach 2006-2010 i 2010-2014.

 �4 września Rozpoczyna się I sesja egzaminacyjna na 
uprawnienia budowlane w 2020 r. – zwyczajowo nazywana 
„wiosenną” (zaplanowana pierwotnie na 22 maja). Do egzami-
nu pisemnego zakwalifikowano 178 osób (w tym poprawia-
jących egzamin), jednak wiele osób zrezygnowało z udziału 
w tej sesji. Egzamin pisemny odbywa się z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego – uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze 
grupy, które zdają w osobnych salach. Testy pisemne po za-
kończeniu egzaminu zostają złożone w urnach, gdzie znajdu-
ją się przez kolejne 24 godziny na „kwarantannie” przed spraw-
dzeniem ich przez egzaminatorów. Egzaminy ustne trwają do 
14 września i przebiegają z zachowaniem reżimu sanitarnego 
(maseczki, rękawiczki, dezynfekcja stołów, „kwarantanna” do-
kumentów). Ostatecznie uprawnienia budowlane otrzymuje 
90 osób. Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych nie zo-
staną tym razem uroczyście wręczone, tylko wysłane pocztą 
wraz z tekstem ślubowania. Odbiorcy odeślą potwierdzenie 
otrzymania decyzji oraz podpisany tekst ślubowania. Z uwa-
gi na ustawowy wymóg przeprowadzenia w ciągu roku co 
najmniej dwóch sesji oraz konieczność zachowania trzymie-
sięcznego terminu, po upływie którego można przystąpić 
ponownie do egzaminu poprawkowego, Krajowa Komisja 
Kwalifikacyjna ustala nowy termin sesji „jesiennej” na 4 grudnia 
2020 r. (zaplanowany pierwotnie na 20 listopada). Ostatecznie 
sesja zostanie odwołana w październiku 2020 r. w związku 
z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju. 

 �6 września KUP OIIB zyskuje certyfikowanego media-
tora. Instytucja mediatora ma wspierać przebieg negocja-
cji i łagodzić ewentualne nieporozumienia i spory między 

członkami samorządu zawodowego, które powstają w trak-
cie realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Celem 
mediacji jest osiągnięcie porozumienia optymalnego dla 
wszystkich stron w trakcie dobrowolnych negocjacji. Sku-
teczność mediacji doceniają organy administracji publicz-
nej i sądy powszechne. Z inicjatywy Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa odbywa się szkolenie dla kandydatów na 
mediatorów ze wszystkich izb okręgowych. W KUP OIIB 
zostaje nim członek Okręgowej Rady Zdzisław Brążkiewicz.

 �21 października KUP OIIB deklaruje udział w przygo-
towaniu ogólnopolskiej akcji Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budo-
wa, eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj 
o tym z inżynierem budownictwa”. W trakcie bezpłatnych 
konsultacji eksperci – członkowie izb okręgowych będą 
udzielać rad osobom zainteresowanym m.in. budową lub 
remontem domów i mieszkań. Celem akcji jest wzmoc-
nienie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa w świa-
domości społecznej. Koordynatorem regionalnym Dnia 
Otwartego w województwie kujawsko-pomorskim zostaje 
Adam Podhorecki. KUP OIIB wystąpi do organów nadzoru 
budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej 
z zaproszeniem do udziału w akcji. „Dzień Otwarty Inżyniera 
Budownictwa” planowany jest na 2021 r.

 �4 grudnia Przewodnicząca Okręgowej Rady Renata 
Staszak występuje w imieniu KUP OIIB do przedstawicieli 
zawodów medycznych z podziękowaniem za ich wkład 
w walkę z epidemią koronawirusa: „podziwiamy i dziękuje-
my za bardzo duże zaangażowanie oraz trudną i odpowie-
dzialną pracę lekarzy, pielęgniarek i położnych, diagnostów 
laboratoryjnych, ratowników medycznych, farmaceutów, 
pracowników wszystkich zawodów związanych z ochroną 
zdrowia. (…) Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa wyrażają głęboką wdzięcz-
ność oraz podziw dla Waszego zaangażowania i włożo-
ny trud w ratowanie życia ludzkiego”. List zostaje wysłany 
do wszystkich samorządów zawodowych zrzeszających 
przedstawicieli zawodów medycznych z województwa ku-
jawsko-pomorskiego. 

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane we wrześniu 2020 r. 
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 �28 grudnia W wieku 85 lat umiera Roman Pastwa, jeden 
z założycieli KUP OIIB (w 2001 r. członek Zespołu Organiza-
cyjnego KUP OIIB), w latach 2002-2020 członek Okręgowej 
Rady. Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PIIB.

2021
 �1 lutego KUP OIIB po raz kolejny jest współorganizato-

rem zawodów okręgowych Olimpiady Wiedzy Technicznej. 
Ze względu na dużą liczbę zakwalifikowanych uczestników 
i trwający stan epidemii zawody odbywają się w trzech lo-
kalizacjach – Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Skierowana 
do uczniów szkół ponadpodstawowych Olimpiada Wiedzy 
Technicznej stanowi formę promocji zawodu inżyniera bu-
downictwa.

 �26 lutego Z trzymiesięcznym opóźnieniem rozpoczyna 
się „jesienna” sesja egzaminacyjna na uprawnienia budow-
lane, której pierwotny termin wyznaczono na 20 listopa-
da. Część pisemna egzaminu odbywa się po raz pierwszy 
w przestronnych salach Bydgoskiego Centrum Targowo-
-Wystawienniczego, gdzie można zachować odpowiedni 
dystans pomiędzy zdającymi. Wszyscy uczestnicy mają 
obowiązek podpisania oświadczenia o braku objawów za-
każenia koronawirusem. Egzaminy ustne kończą się 10 mar-
ca. Ogólna zdawalność egzaminu wynosi 72,5%. Uprawnie-
nia budowlane uzyskują 93 osoby. 

 �16 marca Z powodu epidemii koronawirusa Okręgowa 
Rada KUP OIIB rezygnuje z organizacji tradycyjnych zebrań 
przedzjazdowych z delegatami. Zamiast tego odbywa się 
seria spotkań online w trybie wideokonferencji z przedsta-
wicielami poszczególnych obwodów. Uczestnicy dyskutują 
na temat przedstawionych sprawozdań z działalności orga-
nów w 2020 r. Ponadto delegaci mają możliwość składania 
wniosków i przekazywania opinii drogą pocztową oraz te-
lefoniczną. 

 �17 kwietnia XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy KUP 
OIIB po raz drugi odbywa się w trybie zdalnym na portalu 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe bierze 
udział ponad 90% uprawnionych. „W imieniu Okręgowej 

Rady KUP OIIB dziękuję delegatom za odpowiedzialną po-
stawę 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” 
– pisze do delegatów przewodnicząca Okręgowej Rady Re-
nata Staszak.

 �25 kwietnia W wieku 71 lat umiera Jacek Sieradzki, czło-
nek Okręgowej Rady w latach 2018-2021.

 �1 maja W wieku 72 lat umiera Tomasz Kasperkiewicz, 
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 2002-
2021, egzaminator na uprawnienia budowlane w specjal-
ności instalacyjnej – elektrycznej. Odznaczony Srebrną i Zło-
tą Odznaką Honorową PIIB. 

 �28 maja Rozpoczyna się „wiosenna” sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane. Egzamin pisemny znów odby-
wa się w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym. 
Przystępują do niego 123 osoby. Wiele osób rezygnuje 
z podejścia do egzaminów w tym terminie, uzasadniając to 
zachorowaniem na COVID-19. Egzaminy przebiegają z za-
chowaniem najwyższych standardów sanitarnych, zgodnie 
z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Część ustna 
trwa do 12 czerwca. Średni wynik egzaminu pisemnego to 
78,86%, zaś ustnego – 70,75%.

 �2 lipca Wyjazd techniczny dla członków KUP OIIB na bu-
dowę Varso Tower w Warszawie. 53-piętrowy wieżowiec 
będzie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Obok 
przestrzeni biurowej w obiekcie znajdą się liczne punkty 
usługowe i gastronomiczne oraz ogólnodostępny taras 
z widokiem na panoramę Warszawy. Varso Tower ma też 
bezpośrednie połączenie z Dworcem Centralnym. Prze-
wodnikiem po obiekcie jest kierownik robót – przedstawi-
ciel generalnego wykonawcy. 

 �Sierpień – wrzesień Po rocznej przerwie Dni Budow-
lanych odbywają się w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, 
Brodnicy, Inowrocławiu i Włocławku. Z powodu obostrzeń 
związanych z wciąż utrzymującą się epidemią koronawirusa 
spotkania we wszystkich obwodach odbywają się w formie 

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Błażej Janiszewski 
z pracownikami Biura KUP OIIB Angeliką Stranz i Natalią Krzyżanowską

Egzamin testowy na uprawnienia budowlane w sesji „wiosennej” 
w 2021 r. 
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pikników na świeżym powietrzu. Obowiązuje limit uczest-
ników. Zaproszenia otrzymują reprezentanci lokalnych 
władz, środowiska akademickiego, organów nadzoru bu-
dowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej. 
W spotkaniach uczestniczą także przedstawiciele samorzą-
dów zawodów zaufania publicznego z województwa ku-
jawsko-pomorskiego, z którymi KUP OIIB planuje zacieśnić 
współpracę. 

 �14 sierpnia Centralne obchody Dnia Budowlanych 
w Bydgoszczy po raz pierwszy odbywają się w formie pik-
niku w przystani kajakowej nad Brdą. Zasłużeni członkowie 
KUP OIIB otrzymują Srebrne i Złote Odznaki PIIB. Rozstrzy-
gnięcie konkursów organizowanych przez KUP OIIB – na naj-
lepsze prace dyplomowe (za lata 2019-2020) oraz „Prymus 
Budownictwa”. „Spotykamy się po dwóch latach. W 2020 r. 
Dni Budowlanych się nie odbyły. Epidemia koronawirusa 
spowodowała, że zostaliśmy w domach, aby być bezpieczni. 
Dziś mamy długo wyczekiwaną okazję do wspólnego świę-
towania, celebrowania naszego zawodu, nagradzania za 
ciężką pracę oraz wymiany poglądów” – mówi do zgroma-
dzonych przewodnicząca Okręgowej Rady Renata Staszak. 

 �30 sierpnia Przed posiedzeniem Okręgowej Rady od-
bywa się uroczyste wręczenie nagród w konkursie na naj-
lepsze prace dyplomowe. Autorom najciekawszych prac 
inżynierskich i magisterskich obronionych w 2019 r. i 2020 r. 
nagrody wręczają wspólnie przewodnicząca Okręgowej 
Rady Renata Staszak, zastępca przewodniczącej OR Adam 
Podhorecki oraz Marek Żółtowski, przewodniczący Zespołu 
Problemowego OR ds.  Współpracy z Uczelniami i Konkur-
sów KUP OIIB.

 �1 września Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa nadaje Medal Honorowy PIIB – najwyższe odznacze-
nie przyznawane przez samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa – Adamowi Podhoreckiemu. Medal Honoro-
wy PIIB zostanie wręczony w trakcie Krajowego Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego PIIB w czerwcu 2022 r. 

 �3-4 września W Toruniu odbywa się II Regionalne Forum 
Inżynierskie pod hasłem „Współczesna problematyka pro-
cesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków 

oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie”. Organi-
zatorem głównym jest KUP OIIB. Współorganizatorzy: Łódz-
ka OIIB, Mazowiecka OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Ma-
zurska OIIB. Patronat honorowy nad wydarzeniem obejmują 
m.in.: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Ku-
jawsko-Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Program 
wydarzenia obejmuje cztery sesje merytoryczne: „Wybrane 
problemy polskiego budownictwa”, „Aktualności regional-
ne w sektorze budowlanym”, „Miejsce i rola oraz działalność 
młodych inżynierów w PIIB”, „Działalność organów nadzoru 
budowlanego, eksploatacja i utrzymanie obiektów budow-
lanych”. Gospodarzem i moderatorem wydarzenia jest prze-
wodnicząca Okręgowej Rady Renata Staszak. Wśród gości 
i prelegentów są m.in. prezes Krajowej Rady PIIB prof. dr hab. 
inż. Zbigniew Kledyński, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Dorota Cabańska, dyrektor Departamentu 
Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Roz-
woju i Technologii Adam Baryłka, przewodniczący okręgo-
wych rad OIIB, a także przedstawiciele organów administra-
cji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
W wydarzeniu bierze udział ponad 150 gości. 

 �17-18 września Wyjazd techniczny dla członków KUP 
OIIB na budowę przekopu Mierzei Wiślanej. Na placu bu-
dowy 70 uczestników zapoznaje się z obiektami hydro-
technicznymi takimi jak śluza, most obrotowy, sztuczna 
wyspa, falochron – lodochron, tor żeglugowy. O budowie 
opowiadają kierownicy budowy i robót – przedstawiciele 
generalnego wykonawcy, a także przedstawiciele inwesto-
ra (Urząd Morski w Gdyni). Budowa kanału żeglugowego na 
Mierzei Wiślanej ma poprawić dostęp do portu w Elblągu 
oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu 
Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem Cieśniny Piławskiej na 
terytorium Rosji. Jest to jedna ze sztandarowych inwestycji 
realizowanych przez rząd RP w ostatnich latach.

Wyjazd techniczny dla członków KUP OIIB na budowę Varso Tower 
w Warszawie, 2 lipca 2021 r. 

II Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu, 3-4 września 2021 r.  
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 �24 września Przedstawiciele KUP OIIB – Renata Staszak, 
Kazimierz Chojnacki, Adam Podhorecki, Jacek Kołodziej 
i Henryk Pączek – zostają odznaczeni Medalem Honoro-
wym Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
-Technicznych NOT w uznaniu zasług na rzecz BR FSNT 
NOT. Medale wręcza prezes BR FSNT NOT Andrzej Myśliwiec 
w trakcie obchodów jubileuszu 100-lecia działalności byd-
goskich stowarzyszeń naukowo-technicznych na Politech-
nice Bydgoskiej.

 �24 września W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia 
działalności bydgoskich stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych, zorganizowanych przez Bydgoską Radę Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych na Politechnice Bydgo-
skiej odbywa się premiera monografii „100-lecie działalności 
inżynierów i techników w Bydgoszczy 1921-2021”. Publika-
cja przedstawia dzieje bydgoskich organizacji technicznych, 
a także życiorysy i dorobek ich wybitnych działaczy. Jeden 
z rozdziałów dotyczy KUP OIIB.

 �25 września W Bydgoszczy i Toruniu odbywa się akcja 
KUP OIIB „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, 
eksploatacja, remont Twojego obiektu”. Celem wydarzenia 
jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom 
domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot 

mieszkaniowych itd. – w zakresie zagadnień technicznych 
związanych z budową, remontem i eksploatacją obiek-
tów budowlanych. W ramach akcji pracuje kilka zespołów 
eksperckich, w których skład wchodzą uznani fachowcy 
z różnych branż. Pozwala to na udzielenie profesjonalnych 
i kompleksowych odpowiedzi na pytania zadawane przez 
interesantów. Ogólnopolska akcja organizowana jest na 
terenie wszystkich okręgowych izb. Jej celem jest wzmoc-
nienie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa w świado-
mości społecznej. 

 �19 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane. Egzamin pisemny po 
raz kolejny odbywa się w Bydgoskim Centrum Targowo-
-Wystawienniczym. Przystępuje do niego 107 kandydatów. 
Egzaminy ustne trwają do 30 listopada. To już trzecia sesja 
egzaminacyjna przeprowadzona przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną w 2021 r. – ogółem w tym roku 279 osób 
uzyskuje uprawnienia budowlane. Średnia zdawalność 
w trzech sesjach wynosi 71,97%.

 �20 grudnia W siedzibie KUP OIIB odbywa się spotka-
nie z przedstawicielami samorządów zawodów zaufania 
publicznego. Tematem spotkania jest powołanie Okręgo-
wego Forum Samorządów Zaufania Publicznego Regionu 
Kujawsko-Pomorskiego. Do udziału w porozumieniu zostali 
zaproszeni m.in. przedstawiciele adwokatów, aptekarzy, ar-
chitektów, doradców podatkowych, lekarzy, pielęgniarek 
i położnych, radców prawnych. Porozumienie ma stanowić 
„przestrzeń wymiany poglądów zapewniającą współdziała-
nie w sprawach istotnych dla społeczeństwa i samorządów 
zawodowych na szczeblu regionalnym”. Z inicjatywą w tej 
sprawie wychodzą przewodnicząca Okręgowej Rady Re-
nata Staszak oraz członek Krajowej Komisji ds. Współpracy 
z Samorządami Zawodów Zaufania Publicznego PIIB An-
drzej Myśliwiec. Okręgowe Forum ma stanowić realizację 
na szczeblu wojewódzkim idei ogólnopolskiego porozu-
mienia samorządów zawodów zaufania publicznego, po-
wołanego w czerwcu 2021 r., do którego przystąpiła PIIB.  

Wyjazd techniczny dla członków KUP OIIB na budowę przekopu Mierzei 
Wiślanej, 17-18 września 2021 r.

Przedstawiciele KUP OIIB odznaczeni Medalem Honorowym Bydgoskiej 
Rady FSNT NOT

W ramach ogólnopolskiej akcji „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa” 
eksperci z KUP OIIB udzielali bezpłatnych konsultacji osobom zaintere-
sowanym budową lub remontem obiektów budowlanych
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2022 
 �10-31 stycznia Zebrania wyborcze w Brodnicy, Bydgosz-

czy, Inowrocławiu, Grudziądzu, Toruniu i Włocławku. Człon-
kowie KUP OIIB wybierają 109 delegatów, którzy będą ich 
przedstawicielami na zjazdach w VI kadencji (w latach 2022-
2026). 37 delegatów zostaje wybranych po raz pierwszy. 

 �21 stycznia W siedzibie KUP OIIB odbywa się spotkanie 
z przedstawicielami Związku Zawodowego „Budowlani”. 
W spotkaniu biorą udział przewodnicząca Okręgowej Rady 
Renata Staszak oraz zastępca przewodniczącej Okręgowej 
Rady i przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
w Budownictwie Adam Podhorecki. Celem spotkania jest 
zacieśnienie współpracy między samorządem zawodo-
wym inżynierów budownictwa i ZZ „Budowlani”, który jest 
ogólnopolską organizacją związkową zrzeszającą pracow-
ników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych 
oraz branż pokrewnych. 

 �25 stycznia W wieku 76 lat umiera Wojciech Bromirski, 
zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady KUP OIIB 
w latach 2010-2022, członek Okręgowej Rady oraz delegat 

na Zjazd Okręgowy we wszystkich kadencjach. Przewodni-
czący Zespołu Prawno-Regulaminowego KUP OIIB w latach 
2010-2022, członek Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. 
Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PIIB.

 �28 lutego Ostatnie posiedzenie Okręgowej Rady KUP 
OIIB w V kadencji (2018-2022). Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Renata Staszak wręcza wszystkim członkom organu 
dyplomy z podziękowaniami za pracę w mijającej kadencji. 
Podobnie jest obecna na ostatnich posiedzeniach pozosta-
łych organów – Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej – by podziękować ich członkom za wniesiony wkład 
w działalność Izby.

 �23 kwietnia XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP 
OIIB. Po dwóch latach obrad zdalnych, wymuszonych przez 
epidemię koronawirusa, w tym roku delegaci spotykają się 
bezpośrednio w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawien-
niczym. W zjeździe bierze udział 98 delegatów spośród 
109 uprawnionych (frekwencja 89,9%). Delegaci wybierają 
skład osobowy oraz przewodniczących organów Izby na VI 
kadencję w latach 2022-2026. Przewodniczącą Okręgowej 
Rady zostaje na drugą kadencję Renata Staszak. Przewod-
niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej Myśliwiec 
(druga kadencja); przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej – Justyna Sobczak-Piąstka (druga kadencja); 
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – 
Marek Rzytelewski (pierwsza kadencja); Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator – Czesław 
Szczesik (druga kadencja). Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB: 
Jarosław Bobkowski, Krzysztof Dudek, Błażej Janiszewski, 
Jacek Kołodziej, Michał Miklas, Andrzej Myśliwiec, Adam 
Podhorecki, Renata Staszak, Paweł Ziółkowski, Marek Żół-
towski.

Delegaci zajmują także stanowisko w sprawie zbrojnej na-
paści Rosji na Ukrainę: „Z wielkim żalem i ogromnym obu-
rzeniem przyjęliśmy wiadomość o inwazji Rosji na naszego 
sąsiada – Ukrainę. Jesteśmy pełni podziwu dla odwagi i de-

Obwodowe zebrania wyborcze delegatów na kadencję 2022-2026

Ostatnie posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w V kadencji 
KUP OIIB

Spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego „Budowlani”, 21 
stycznia 2022 r. 
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terminacji Narodu Ukrainy w walce o obronę Ojczyzny. (…) 
Nie jesteście sami! Będziemy Was wspierać dziś – i w przy-
szłości w odbudowie Waszego kraju (…)”. 

 �23 kwietnia Tuż po zakończeniu obrad XXI Zjazdu Spra-
wozdawczo-Wyborczego KUP OIIB w sali Bydgoskiego 
Centrum Targowo-Wystawienniczego odbywa się pierwsze 
posiedzenie Okręgowej Rady w nowej kadencji. W skład 
Prezydium wchodzą (obok przewodniczącej OR Renaty 
Staszak) Adam Podhorecki, Sławomir Konieczka, Katarzyna 
Dąbrowska, Włodzimierz Miklas, Dariusz Morczyński – za-
stępcy przewodniczącej, Kazimierz Chojnacki – sekretarz, 
Jacek Kołodziej – skarbnik.

 �27 maja Rozpoczyna się „wiosenna” sesja egzaminacyjna 
na uprawnienia budowlane. Średni wynik zdawalności wy-
nosi 71,49%. Uprawnienia budowlane uzyskuje 87 osób. Uro-
czyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
oraz ślubowanie odbywa się 22 lipca w siedzibie KUP OIIB. 

 �23 czerwca Uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia dzia-

łalności samorządu zawodowego inżynierów budownic-
twa odbywają się w auli Politechniki Warszawskiej. Podczas 
obchodów jubileuszu zasłużeni działacze Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa zostają uhonorowani odznaczeniami 
państwowymi. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości, 

ustanowiony przez Prezydenta RP, odbiera Adam Podho-
recki. Medal nadawany jest tym osobom, które przyczyniły 
się do rozwoju Rzeczypospolitej poprzez swoją działalność 
zawodową i społeczną. Medal Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości otrzymują także inni członkowie KUP OIIB: Justyna 
Sobczak-Piąstka, Kazimierz Chojnacki, Jacek Kołodziej – od-
biorą go przy okazji centralnych obchodów Dni Budowla-
nych w Bydgoszczy 3 września.

 �24-25 czerwca XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy PIIB. Adam Podhorecki otrzymuje najwyższe odzna-
czenie przyznawane przez samorząd zawodowy inżynie-
rów budownictwa – Medal Honorowy PIIB. Przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB Renata Staszak otrzymuje Złotą 
Odznakę Honorową PIIB za szczególne zasługi dla samorzą-
du zawodowego (przyznaną w 2021 r.). Przedstawiciele KUP 
OIIB zostają wybrani do organów krajowych. Krajowa Rada 
– Renata Staszak, Adam Podhorecki (wybrany następnie 
w dn. 13 lipca do Prezydium KR). Krajowa Komisja Kwalifika-
cyjna – Jacek Kołodziej. Krajowa Komisja Rewizyjna – Błażej 
Janiszewski. Krajowy Sąd Dyscyplinarny – Krzysztof Dudek. 
Członkowie KUP OIIB wchodzą także w skład komisji krajo-

XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KUP OIIB, 23 kwietnia 2022 r.

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane, 27 maja 2022 r.

Członkowie KUP OIIB odznaczeni Medalem Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości, nadanym przez Prezydenta RP

Delegaci KUP OIIB na uroczystych obchodach jubileuszu 20-lecia działal-
ności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
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wych (m.in. prawno-regulaminowej, ds. etyki, ds. public re-
lations, ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego). 

 �30 czerwca Kapituła konkursu na najlepsze prace dyplo-
mowe wybiera autorów najciekawszych prac inżynierskich 
i magisterskich obronionych w 2021 r. Spośród 12 prac dy-
plomowych zgłoszonych do konkursu ostatecznie jedna 
otrzymuje wyróżnienie, jedna zajmuje II miejsce i jedna I miej-
sce. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przy okazji Dnia Budow-
lanych w Bydgoszczy – na wydarzenie zaproszeni zostaną 
wszyscy autorzy zgłoszonych prac oraz ich promotorzy. 

 �26 lipca Kapituła konkursu „Prymus Budownictwa” do-
konuje wyboru najlepszych fachowców pełniących samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie spośród zgło-
szonych kandydatów. Za udział w inwestycji „Wzmocnienie 
Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą poprzez doprowadzenie 
konstrukcji do wymogów normowych” nagrodzeni zostają 
kierownik robót i projektant. Za udział w inwestycji „Budowa 
trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej w Bydgoszczy” ho-
norowy tytuł „Prymusa Budownictwa” otrzymuje kierownik 
budowy. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie 
nagród nastąpią 3 września w trakcie centralnych obcho-
dów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy. 

 �29 sierpnia Okręgowa Rada KUP OIIB ustanawia okolicz-
nościowy Medal XX-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. „W roku jubileuszowym 20 lat 
istnienia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
ustanawia się Medal XX-lecia Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa jako okolicznościowe wyróżnie-
nie nadawane działaczom samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa oraz innym osobom fizycznym, osobom 
prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym 
osobowości prawnej szczególnie zasłużonym dla samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa na szczeblu regionu 
kujawsko-pomorskiego” – brzmi uchwała Okręgowej Rady. 
Wręczenie Medali XX-lecia KUP OIIB odbywać się będzie do 
końca 2022 r. przy uroczystych okazjach, m.in. w trakcie Dni Bu-
dowlanych w Inowrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, 
Włocławku i Brodnicy. Medal XX-lecia KUP OIIB otrzymują naj-

bardziej zasłużeni działacze Izby, a także m.in. przedstawiciele 
lokalnych władz samorządowych, parlamentarzyści aktywnie 
współpracujący z KUP OIIB, przedstawiciele organów nadzoru 
budowlanego, prezes oraz wiceprezes Krajowej Rady PIIB, prze-
wodniczący okręgowych rad wszystkich izb okręgowych. 

 �Sierpień – wrzesień Jubileuszowe obchody Dni Budowla-
nych w Inowrocławiu, Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, Wło-
cławku i Brodnicy. Dni Budowlanych są okazją do wręczenia 
odznaczeń państwowych (Medal Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości), samorządowych – Srebrnych i Złotych Odznak 
Honorowych PIIB, a także okolicznościowego Medalu 20-lecia 
KUP OIIB zasłużonym działaczom Izby. 

Adam Podhorecki otrzymuje najwyższe odznaczenie przyznawane przez 
samorząd zawodowy inżynierów budownictwa – Medal Honorowy PIIB

Obchody Dni Budowlanych w Inowrocławiu, 26 sierpnia 2022 r.

Obchody Dni Budowlanych w Toruniu, 2 września 2022 r.

Obchody Dni Budowlanych w Bydgoszczy, 3 września 2022 r.
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 �3 września Uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia KUP 
OIIB przy okazji pikniku z okazji Dnia Budowlanych w Byd-
goszczy. W głównych obchodach jubileuszu uczestniczą 
prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki, wiceprezes 
KR PIIB Mieczysław Grodzki, przewodniczący okręgowych 
rad izb okręgowych (Krzysztof Ciuńczyk – Podlaska OIIB, 
Grzegorz Dubik – Podkarpacka OIIB, Jarosław Kukliński – 
Warmińsko-Mazurska OIIB, Jacek Szer – Łódzka OIIB, Krzysz-
tof Wilde – Pomorska OIIB). Obecni są także przedstawiciele 
Ministerstwa Rozwoju i Technologii, parlamentarzyści i sa-
morządowcy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowla-
nego, reprezentanci organów nadzoru budowlanego, in-
spekcji pracy i administracji architektoniczno-budowlanej. 
Wśród gości są także przedstawiciele samorządów zawo-
dów zaufania publicznego (m.in. architektów, lekarzy, pielę-
gniarek i położnych, aptekarzy). Przewodnicząca Okręgowej 
Rady Renata Staszak podsumowuje dorobek 20 lat istnienia 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz 
składa wszystkim członkom KUP OIIB okolicznościowe ży-
czenia. Głos zabiera także prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz 
Dobrzeniecki. Zasłużeni członkowie KUP OIIB otrzymują 
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – odznaczenie 
państwowe nadawane przez Prezydenta RP, Srebrne i Złote 
Odznaki Honorowe PIIB, a także okolicznościowe Medale 
XX-lecia KUP OIIB. Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB Renata Staszak otrzymuje Medal 20-lecia PIIB. Rozstrzy-
gnięte zostają konkursy na najlepsze prace dyplomowe 
i „Prymus Budownictwa”. Na koniec części oficjalnej uczest-
nicy kroją jubileuszowy tort i śpiewają „Sto lat”. Zabawa przy 
muzyce i grillu trwa do późnego wieczora. 

 �1/8 października II Dzień Otwarty Inżyniera Budow-
nictwa odbywa się w Nakle nad Notecią (1 października), 
Brodnicy (8 października) i Grudziądzu (8 października). 
W ramach bezpłatnych konsultacji zespoły ekspertów – 
członków KUP OIIB, przedstawicieli organów nadzoru bu-
dowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej – 
udzielają porad technicznych i prawnych zainteresowanym 
inwestorom oraz użytkownikom budynków. Koordynato-
rem regionalnym drugiej edycji tej ogólnopolskiej akcji jest 
Adam Podhorecki. 

 �28-29 października W Elblągu odbywa się III Regionalne 
Forum Inżynierskie. Organizatorem głównym wydarzenia 
jest Warmińsko-Mazurska OIIB, zaś współorganizatorami: 
Kujawsko-Pomorska OIIB, Mazowiecka OIIB, Łódzka OIIB 
i Pomorska OIIB. Forum przebiega pod hasłem „Budownic-
two w zgodzie z naturą”. Moderatorem jednej z sesji me-
rytorycznych („Inwestycja w wodę”) jest przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB Renata Staszak. Ponadto wśród 
prelegentów są przedstawiciele KUP OIIB. Adam Podhorec-
ki i Justyna Sobczak-Piąstka wygłaszają referat „utrzymanie 
budynków wielkopłytowych w Bydgoszczy”. Prezes zarządu 
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Stani-
sław Drzewiecki prezentuje temat „Koncepcja rozproszonej 
retencji jako innowacyjny sposób zagospodarowania wody 

deszczowej”. W wydarzeniu bierze udział m.in. prezes Krajo-
wej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki. 

 �18 listopada Rozpoczyna się „jesienna” sesja egzamina-
cyjna na uprawnienia budowlane. Egzaminy ustne kończą 
się 3 grudnia.   

II Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Nakle nad Notecią, 1 paź-
dziernika 2022 r.

II Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w Brodnicy, 8 października 
2022 r. 

Pracownicy Biura KUP OIIB
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KUP OIIB w liczbach
®

 

 

Liczba członków KUP OIIB od wielu lat utrzymuje się na stałym poziomie ok. 5500.  

 

 

Okręgowa Komisja Kwali�kacyjna KUP OIIB wydała już blisko 3500 decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
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Siedziba Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy (ul. K. Gotowskiego 6)
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Sylwetki działaczy KUP OIIB – członków organów 
okręgowych w latach 2002-2022

W tabelach zawarto podstawowe informacje na temat wszystkich członków organów okręgowych – Okręgowej Rady, 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – pełniących swoje funkcje w minionym 20-leciu KUP OIIB (tj. w I, II, III, IV i V ka-
dencji w latach 2002-2022).

Imiona i nazwisko Andrzej Alaborski

Tytuł zawodowy technik 

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (1970)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB
2006-2010 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB

Imiona i nazwisko Jerzy Arszyński

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacji i urządzeń elektrycznych (1972) 
do projektowania w specjalności instalacyjno-inżyniery-
jnej w zakresie instalacji elektrycznych (1981)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

®
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Imiona i nazwisko Stefan Baca

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Politechnika Wrocławska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2000)  
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności kolejowej (2011)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB
2010-2014 – członek OKK
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – członek OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Sebastian Roman Bagdziński

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo w zakresie: konstrukcje budowlane 
i inżynierskie

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2004) 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności kons-
trukcyjno-budowlanej (2018)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2016-2018 – członek OKK  
2018-2022 – członek OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB

Imiona i nazwisko Grzegorz Aleksander Betlejewski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Budownictwa i Architektury

Uczelnia / szkoła Politechnika Szczecińska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
wodno-melioracyjnej (1982) 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1993)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1993)
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1993)
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (1983)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko  Stefania Bik

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów/technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót (1988) 
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1989) 
do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta 
w specjalności architektonicznej (1994) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Andrzej Bizon

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1985) 
rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej (2013) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Jadwiga Bizon-Górecka

Tytuł zawodowy doktor habilitowany inżynier

Kierunek studiów budownictwo, nauki ekonomiczne

Uczelnia  Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy, Politechnika 
Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1989)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Jarosław Bobkowski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień pełne uprawnienia wykonawcze i ograniczone projek-
towe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OKR 
2010-2014 – członek OKR 
2014-2018 – członek OKR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OKR

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Jacek Borecki

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum technologia, ekonomika i organizacja budownictwa

Uczelnia / szkoła Pomaturalne Studium Zawodowe w Bydgoszczy – spe-
cjalność budownictwo ogólne: technik budownictwa 
(1979), Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy 
– Wydział Budownictwa (1985), Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika w Toruniu – Wydział Prawa i Administracji, 
Podyplomowe Studia Administracji Publicznej (2000)

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie ogólnobu-
dowlanym (1988), do kierowania robotami budowlany-
mi w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakre-
sie budowli hydrotechnicznych (1988), rzeczoznawca 
budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
obejmującej projektowanie i wykonawstwo (1995) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD
2018-2022 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB 2016 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2021 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Iwona Brążkiewicz

Tytuł zawodowy doktor inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności kons-
trukcyjno-budowlanej (2003) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2020 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
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Imiona i nazwisko Zdzisław Eugeniusz Brążkiewicz

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum elektrotechniczny 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacji i urządzeń elektrycznych (1975), do projek-
towania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
(1984) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Michał Edward Brochocki

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe 

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1970)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – przewodniczący OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Wojciech Bromirski

Tytuł zawodowy technik budownictwa

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła technikum budowlane

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej i konstrukcyjno- inżynieryjnej (1970),  
do kierowania w specjalności konstrukcyjno- budowla-
nej (1976), do projektowania w specjalności architekto-
nicznej (1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek Prezydium OR
2006-2010 – członek Prezydium OR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Bruno Bronkau 

Tytuł zawodowy inżynier elektryk 

Kierunek studiów / technikum elektroenergetyka 

Uczelnia / szkoła Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych (1972), do 
sprawdzania prawidłowości rozwiązań   projektowych 
(1990)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKR
2006-2010 – członek OKR 
2010-2014 – członek OKR 
2014-2018 – przewodniczący OKR

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Aurelia Estera Buzalska

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej bez ograniczeń oraz do kierowania robotami 
budowlanymi w ograniczonym zakresie (1992) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2022 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Michał Eugeniusz Buzalski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania budową i robotami 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeń (1991)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD 
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Lucjan Ceglarek

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum elektroenergetyka

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OKK 
2010-2014 – członek OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Kazimierz Chojnacki

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo drogowe i budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w bu-
downictwie kierownika budowy i robót w specjalności 
konstrukcyjno-inżynierskiej w zakresie budowli dróg 
oraz typowych przepustów i mostów (1979), do pełnie-
nia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie 
kierownika budowy i robót w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym 
(1983), do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej 
w budownictwie projektanta w specjalności konstruk-
cyjno-inżynierskiej w zakresie dróg (1986) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR (od 2008 – sekretarz OR) 
2010-2014 – sekretarz OR 
2014-2018 – sekretarz OR 
2018-2022 – sekretarz OR

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Andrzej Czarra

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum mechaniczny

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjal-
ności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych (1986), do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji gazowy-
ch (1986), do projektowania w specjalności instalacy-
jno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych (1990), 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
(1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
 

Imiona i nazwisko Iwona Czubryt

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum inżynieria sanitarna

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
instalacji i sieci sanitarnych (1990)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB

Imiona i nazwisko Katarzyna Agnieszka Dąbrowska 

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo – konstrukcje budowlane i inżynierskie

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2009), 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności mostowej (2011)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OKR 
2018-2022 – członek OKR

Posiadane odznaczenia PIIB 2018 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
2022 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Roman Dembek 

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo drogowe

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (1982)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB

Imiona i nazwisko Krzysztof Dudek

Tytuł zawodowy inżynier - dowódca

Kierunek studiów / technikum budowa dróg i mostów kolejowych

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Inżynieryjnych im. gen. 
Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu (1986)

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów (1991), 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń (2000), do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
linie, węzły i stacje kolejowe (2003), do projektowania 
bez ograniczeń w specjalności linie, węzły i stacje 
kolejowe (2003), rzeczoznawca budowlany w specjal-
ności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie mostów 
obejmującej kierowanie robotami oraz w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie 
wyrobów budowlanych obiektów mostowych (2017) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – zastępca przewodniczącego OKR 
2010-2014 – OROZ - koordynator 
2014-2018 – OROZ - koordynator 
2018-2022 – OROZ 
Polska IIB 
2018-2022 – członek KSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2017 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Zygfryd Filanowski

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo, specjalność urządzenia sanitarne

Uczelnia / szkoła Technikum Budowlane w Toruniu (kierunek budowlany 
– inżynieria sanitarna) 
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej (1970), 
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (1985), do kierowania robotami budowlany-
mi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (1985), 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1993)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Andrzej Filipczak

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum elektrotechnika

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w ogranic-
zonym zakresie w specjalności instalacyjno-inżynieryj-
nej w zakresie instalacji elektrycznych (1987)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – OROZ 
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – OROZ 
2018-2022 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2017 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Janusz Flaszyński

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum Wydział Melioracji Wodnych

Uczelnia / szkoła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Rodzaj posiadanych uprawnień konstrukcyjno-inżynieryjne w zakresie budowli hydro-
technicznych (1985) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB
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Imiona i nazwisko Andrzej Frydryszak 

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1983), do projektowania 
i kierowania robotami budowlanymi (1996)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB
2010-2014 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB 2014  - Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Franciszek Gładykowski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum elektryczny

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności instalacji i urządzeń 
elektrycznych (1975)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – sekretarz OKR 
2010-2014 – sekretarz OKR 
2014-2018 – sekretarz OKR 
2018-2022 – sekretarz OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Paweł Maciej Gonczerzewicz

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum elektronika i elektrotechnika

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy (1972)

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń (1990)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OKK  
2014-2018 – sekretarz OKK 
2018-2022 – sekretarz OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2016 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2020 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Józef Gramza

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo (specjalność technologia i organizacja 
budownictwa)

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi obiektów bu-
dowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej 
konstrukcji w specjalności architektonicznej i konstruk-
cyjno-inżynieryjnej (1974)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2022 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Paweł Grochocki

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 
i robót bez ograniczeń (1993)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OKR 
2010-2014 – członek OKR 
2014-2018 – członek OKR 
2018-2022 – członek OKR  

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Andrzej Grzesiak

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych (1982) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB
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Imiona i nazwisko Róża Guśpiel

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń (1982), do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń (1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OKK 
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – członek OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2018 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Jan Guzik

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum elektroenergetyka 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Technikum Mechaniczno-
-Elektryczne w Inowrocławiu

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1989)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKR 
2006-2010 – zastępca przewodniczącego OKR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OKR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OKR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Marek Iwiński

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Rodzaj posiadanych uprawnień wykonawcze: w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej (1989), 
projektowe: w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
(1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB 2017 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Tomasz Janiak

Tytuł zawodowy doktor inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej (2010)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB

Imiona i nazwisko Błażej Janiszewski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum inżynieria chemiczna

Uczelnia / szkoła Politechnika Łódzka

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz 
kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej (1981)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – zastępca przewodniczącego OSD  
2006-2010 – zastępca przewodniczącego OSD 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OSD 
2014-2018 – przewodniczący OSD 
2018-2022 – przewodniczący OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

 

Imiona i nazwisko Danuta Jelinska 

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania funkcji kierownika i robót w specjal-
ności konstrukcyjno-budowlanej (1986), do wykonywa-
nia funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej (1992)  

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD  
2010-2014 – członek OSD  
2014-2018 – członek OSD  
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2022 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 



63

Imiona i nazwisko Anna Józefowicz

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum inżynieria środowiska

Uczelnia / szkoła Politechnika Poznańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyj-
nej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacy-
jnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (2005)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB  
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Tadeusz Julke

Tytuł zawodowy inżynier budownictwa

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej 
kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej (1982), do wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej projektanta w specjalności kons-
trukcyjno-budowlanej (1987)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – zastępca przewodniczącego OR 
2006-2010 – członek OKK 

Imiona i nazwisko Stefan Kalinowski

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe, specjalność: drogi, ulice i lot-
niska

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowy-
ch dróg startowych oraz manipulacyjnych (1987), do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-inżynieryj-
nej w zakresie dróg i nawierzchni lotniskowych (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR  
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Jacek Kamiński

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum elektryczny

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1977), do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK 
2006-2010 – członek OKK 
2010-2014 – członek OKK 
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – członek OKK  
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2010-2014 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Jadwiga Kaniewska

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum urządzenia cieplne i zdrowotne (magisterski)

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej (1976), do kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności instalacyjnej (2001)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK 
2006-2010 – członek OKK 
2010-2014 – członek OKK 
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – członek OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Andrzej Karmiński

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum elektrotechnika

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika bu-
dowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji elektrycznych (1985)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR  
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Imiona i nazwisko Tomasz Kasperkiewicz

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej elektrycznej (1978), do projektowania 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 
instalacji elektrycznych (1979)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK 
2006-2010 – członek OKK 
2010-2014 – członek OKK  
2014-2018 – członek OKK  
2018-2021 – członek OKK  
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2006-2010 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2010-2014 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2013 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Krzysztof Zbigniew Kiewel

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budowa dróg i mostów kołowych ekonomika i organi-
zacja zarządzania w budownictwie, technik ogólnobu-
dowlany na podbudowie ZSB - monter wewnętrznych 
instalacji sanitarnych

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Oficerska Inżynierii Wojskowej we 
Wrocławiu, Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Technikum 
Budowlane w Iławie

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1994), do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
-inżynieryjnej (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OR  

Posiadane odznaczenia PIIB 2022 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
 

Imiona i nazwisko Wojciech Klatecki

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika bu-
dowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
(1991)
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Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OKK  
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OKK 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2013 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Jacek Kołodziej 

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum technologia i organizacja budownictwa

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (1988), 
rzeczoznawca budowlany w specjalności konstrukcyj-
no-budowlanej obejmującej wykonawstwo (2006)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – przewodniczący OKK 
2014-2018 – przewodniczący OKK 
2018-2022 – skarbnik
Polska IIB 
2002-2006 – członek KSD 
2006-2010 – członek KSD 
2014-2018 – członek KR 
2018-2022 – członek KKK 
2002-2022 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Krzysztof Kołosowski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (1987)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010–2014 – członek OSD  
2014-2018 – członek OSD  
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2017 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Sławomir Andrzej Konieczka

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo, specjalność: technologia i organizacja 
budownictwa 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (1988), do pełnienia samodzielnej funkcji 
projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
(1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – OROZ 
2018-2022 – OROZ

Posiadane odznaczenia PIIB 2015 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB  
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Ryszard Józef Kopiński

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo, specjalność: drogi, ulice i lotniska

Uczelnia / szkoła Politechnika Poznańska, Wydział Budownictwa Lą-
dowego

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz 
kierownika budowy i robót w specjalności konstruk-
cyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i nawierzchni 
lotniskowych (1994) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Zdzisław Krüger

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi na budowie 
obiektów budowlanych (1964)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002–2006 – przewodniczący OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB
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Imiona i nazwisko Marek Krzyżanowski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1986)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK  
2006-2010 – członek OKK 
2010–2014 – członek OKK  
2014-2018 – członek OKK  
2018-2022 – członek OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Ewa Kufel-Orcholska

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności kons-
trukcyjno-budowlanej (2008)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2016 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Radosław Kulerski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej: drogowej (2015)

Funkcje w organach: Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OSD 

Imiona i nazwisko Grzegorz Kurlapski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1982)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD 
2006-2010 – członek OSD 
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Imiona i nazwisko Marian Lipkowski

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Elektryczny

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacji i urządzeń elektrycznych (1965), do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności elektryfikacji 
linii kolejowych (1966), do projektowania w specjal-
ności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
elektrycznych (1986), do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie elektryfikacji linii 
kolejowych (1986) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – skarbnik 
2006-2010 – skarbnik 
2010-2014 – skarbnik 
2014-2018 – skarbnik
Polska IIB 
2002-2006 – członek KKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Wiesław Mancewicz

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1978)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD  
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD  
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Andrzej Mańkowski 

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum Wydział Budownictwa Lądowego, kierunek: mosty

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1967) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK  
2006-2010 – zastępca przewodniczącego OKK  
2010-2014 – członek OKK  

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Michał Włodzimierz Miklas

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (2008)

Funkcje w organach Polska IIB 
2018-2022 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Imiona i nazwisko Włodzimierz Kazimierz Miklas

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1971), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1976), do 
projektowania w specjalności architektonicznej (1985)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek Prezydium OR 
2006-2010 – członek Prezydium OR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Roman Mikołajczak 

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum inżynieria środowiska

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej bez ograniczeń (1998)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR

Imiona i nazwisko Krzysztof Mizgajski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy 
i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1992)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010–2014 – członek OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Dariusz Marian Morczyński

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1983), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1985)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – OROZ  
2006-2010 – OROZ  
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR  
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB  

Imiona i nazwisko Jerzy Mowiński

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do sporządzania projektów w specjalności konstrukcyj-
no-inżynieryjnej (1972)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – OROZ  
2006-2010 – OROZ 

Imiona i nazwisko Włodzimierz Mroziński

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Budownictwa Wodnego i Melioracji 

Uczelnia / szkoła Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia 
Rolnicza w Warszawie

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika 
budowy i robót w specjalności wodno-melioracyjnej 
(1987), do wykonywania samodzielnej funkcji projek-
tanta w specjalności wodno-melioracyjnej (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 
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Imiona i nazwisko Zenon Musiał 

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej (1980), do 
projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych i kanalizacyjnych cieplnych, wentyla-
cyjnych i gazowych bez ograniczeń (1998)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK 
2010-2012 – członek OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Andrzej Myśliwiec

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej w zakresie ogólnobudowlanym (1981)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – przewodniczący OR 
2006-2010 – przewodniczący OR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR 
2018-2022 – przewodniczący OKR
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2006-2010 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2010-2014 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2011-2014 – KROZ 
2014-2018 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2018-2022 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Medal Honorowy PIIB

Imiona i nazwisko Olgierd Nagórski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1966), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej (1971)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek Prezydium OR  
2006-2010 – członek Prezydium OR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR 
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Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2012 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Adam Waldemar Olejniczak

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo – technologia i organizacja budowy, 
budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii (studia podyplomowe) 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika bu-
dowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej w zakresie ogólnobudowlanym (1982)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2015 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Marek Oleś

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlany-
mi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez 
ograniczeń (1998)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Ryszard Henryk Orłowski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności insta-
lacyjno-inżynieryjnej (1983)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – członek OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2014 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB  
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Zdzisław Paczkowski

Tytuł zawodowy inżynier elektryk

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 
i robót, kierowania i kontrolowania konstrukcyjnych 
elementów instalacji oraz oceniania i badania stanu 
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych (1982)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Roman Pastwa

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo wodne

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-inżynieryjnej (1963), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej (1966)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2020 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Henryk Pączek

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Budownictwa Lądowego 

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi i projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1977)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – zastępca przewodniczącego OSD 
2006-2010 – przewodniczący OSD 
2010-2014 – przewodniczący OSD 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OSD 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OSD  

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2012 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Aleksandra Maria Pieniaszek

Tytuł zawodowy doktor inżynier

Kierunek studiów / technikum inżynieria środowiska – urządzenia sanitarne

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy, Politechnika Wrocławska, 
Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 
ograniczeń (2006)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – OROZ 
2018-2022 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2017 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Paweł Piotrowiak

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum inżynieria i gazownictwo

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych 
z ograniczeniem do sieci cieplnych (1983), do kierowa-
nia budową i robotami w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ogranic-
zeniem do sieci gazowych oraz instalacji sanitarnych 
(1984), do projektowania w specjalności instalacyjno-
-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z ogranicze-
niem do sieci cieplnych i gazowych uzbrojenia terenu 
oraz instalacji sanitarnych (1989), do projektowania oraz 
kierowania budową i robotami w specjalności insta-
lacyjno-inżynieryjnej w zakresie ochrony środowiska 
z ograniczeniem do wód i gleby (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – zastępca przewodniczącego OR 
2006-2010 – zastępca przewodniczącego OR 
2010-2014 – zastępca przewodniczącego OR 
2014-2018 – zastępca przewodniczącego OR 
2018-2022 – członek OR 
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2002-2006 – członek KKR 
2006-2010 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2006-2010 – członek KKR
2010-2014 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2014-2018 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2010 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Marek Pluta

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum elektrotechnika, elektroenergetyka  

Uczelnia / szkoła Politechnika Poznańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroe-
nergetycznych bez ograniczeń (2002), do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń (2002)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OKK  
2018-2022 – członek OKK  

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2016 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Włodzimierz Płaza 

Tytuł zawodowy doktor inżynier

Kierunek studiów / technikum melioracje wodne

Uczelnia / szkoła Akademia Rolnicza w Warszawie

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności melioracje wodne (1966)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – sekretarz OR 
2006-2008 – sekretarz OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Adam Piotr Podhorecki

Tytuł zawodowy profesor doktor habilitowany inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Bydgoszczy,
Politechnika Poznańska, 
Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej bez ograniczeń (1980), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
(2001), rzeczoznawca budowlany w specjalności konstruk-
cyjno-budowlanej do projektowania i wykonawstwa (1999)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – przewodniczący OR 
2014-2018 – przewodniczący OR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OR 
Polska IIB 
2014-2018 – członek KR 
2018-2022 – członek KR  

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2013 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 
2022 – Medal Honorowy PIIB
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Imiona i nazwisko Zygmunt Półtorak

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności inżynierii sanitarnej (1965)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OKK

 

Imiona i nazwisko Jerzy Mieczysław Prywiński

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe, specjalność: budowa mostów 

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej bez ograniczeń i kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej w ograniczonym zakresie (1977), do kierowania 
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
bez ograniczeń (2004) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OR  
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2013 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Wojciech Bernard Przesławski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe 

Uczelnia / szkoła Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (1977), do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej bez ograniczeń (1988)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKR

Imiona i nazwisko Adam Przybylski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i projek-
towania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
w ograniczonym zakresie (1987)
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Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR
2014-2018 – członek OR  
Polska IIB 
2014-2018 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Witold Zdzisław Przybylski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe

Uczelnia / szkoła Politechnika Łódzka

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (1971), do 
projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowla-
nej bez ograniczeń (1988)

Funkcje w organach: Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OKK  
2010-2014 – przewodniczący OKK

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2018 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Zenon Różycki

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum elektroenergetyka

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoś-
ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 
(2001), do projektowania w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń (2004) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2022 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Czesław Rybak

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacji i urządzeń elektrycznych (1966), do projek-
towania i kierowania budową i robotami w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej (1988)
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Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD 
2006-2010 – członek OSD 
2010-2013 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Zbigniew Jerzy Rybak

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum technologia i organizacja budownictwa

Uczelnia / szkoła Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1983),  do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2019)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD 
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Edmund Rybiński

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum elektrotechnika

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacji i urządzeń elektrycznych (1972)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD

Imiona i nazwisko Paweł Jerzy Rygielski

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe 

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynieryjna w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcy-
jno-inżynieryjnej (1975), rzeczoznawca budowlany 
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej (2002) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD  
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD  
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Marek Rzytelewski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana 
i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy,  Szkoła Główna 
Handlowa (podyplomowe), Bydgoska Szkoła Wyższa 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności mos-
towej (2013), do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej (2014), 
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2016)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2020 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Jacek Sieradzki

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej (1982), do kierowania robotami w spec-
jalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych (1986) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2021 – członek OR

Imiona i nazwisko Jan Siuda

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe – mosty / drogi i mosty

Uczelnia / szkoła Technikum Budowlane w Bydgoszczy,
 Politechnika Śląska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
-inżynieryjnej w zakresie mostów (1980), do projek-
towania oraz kierowania budową w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1994), rzeczoznawca 
budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
(2001)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2019 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Edward Smentek

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Inżynierii Sanitarnej – wodociągi i kanalizacja, 
technologia wody i ścieków 

Uczelnia / szkoła Politechnika Wrocławska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budownictwa specjalnego 
w zakresie gospodarki wodnej (1967), do projektowa-
nia i kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie 
instalacji i urządzeń sanitarnych (1973)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD 
2010-2014 – członek OSD 
2014-2018 – członek OSD 
2018-2022 – członek OSD

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka PIIB

Imiona i nazwisko Włodzimierz Smoczyński  

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo inżynieria sanitarna

Uczelnia / szkoła Politechnika Poznańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności insta-
lacyjno-inżynieryjnej sieci i instalacji sanitarnych (1987)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2010-2014 – członek OSD  

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Justyna Sobczak-Piąstka

Tytuł zawodowy doktor inżynier

Kierunek studiów / technikum Budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograni-
czeń (1998)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OKK 
2018-2022 – przewodniczący OKK 

Posiadane odznaczenia PIIB 2013 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2020 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Włodzimierz Stanisław Sokołowski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo lądowe w zakresie mostów

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
-inżynieryjnej w zakresie mostów (1979) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OSD 
2006-2010 – członek OSD 

Posiadane odznaczenia PIIB 2010 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Grażyna Anna Staroń

Tytuł zawodowy inżynier budownictwa 

Kierunek studiów / technikum budownictwo ogólne

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ogranic-
zeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1981), 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1981), do projektowania 
w specjalności architektonicznej (1999), rzeczoznawca 
budowlany w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
obejmującej projektowanie i wykonawstwo w zakresie 
konstrukcji i ustrojów budowlanych (1998) 

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OKK  
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2002-2006 – członek KKK 
2006-2010 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2006-2010 – członek KKK 
2010-2014 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Złota Odznaka Honorowa PIIB 

Imiona i nazwisko Wiesław Józef Stasiuk

Tytuł zawodowy technik budowlany

Kierunek studiów / technikum technikum budowlane

Uczelnia / szkoła Państwowa Szkoła Techniczna w Toruniu 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania w specjalności architek-
tonicznej i konstrukcyjno-budowlanej (1976)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB: 
2010-2014 – członek OR  

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
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Imiona i nazwisko Renata Staszak

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy,  Politechnika Poznańska, 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i projek-
towania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
w ograniczonym zakresie (1987)

Funkcje w organach  Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – przewodnicząca OR 
Polska IIB 
2006-2010 – członek Prezydium KR 
2010-2014 – członek KKK 
2014-2018 – członek KKK 
2018-2022 – członek KR  

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2021 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Jan Stępień

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum Technikum Budowlane w Grudziądzu 

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, 
Kolegium Jagiellońskie, Toruńska Szkoła Wyższa w Toru-
niu, kierunek administracyjno-ekonomiczny, specjal-
ność menadżersko-prawna

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OSD 
2018-2022 – członek OSD 

Imiona i nazwisko Czesław Leon Szczesik

Tytuł zawodowy inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami w zakresie dróg 
bez ograniczeń (1990), do projektowania i kierowania 
robotami w zakresie mostów bez ograniczeń (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – OROZ 
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2006-2010 – OROZ 
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – OROZ 
2018-2022 – OROZ - koordynator  

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2017 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Franciszek Szypliński 

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum budownictwo 

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska 

Rodzaj posiadanych uprawnień do sporządzania projektów budowlanych i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
-inżynieryjnej (1967)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – przewodniczący OKK
2006-2010 – sekretarz OKK
2010-2014 – sekretarz OKK  

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB
 

Imiona i nazwisko Robert Taratuta

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum konstrukcje budowlane inżynierskie

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie 

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1998), do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (2002)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OSD 

 

Imiona i nazwisko Mirosław Ślesiński

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum budownictwo ogólne 

Uczelnia / szkoła Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy 

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (1981)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – OROZ  
2006-2010 – OROZ 
2010-2014 – OROZ 
2014-2018 – OROZ  
2018-2022 – OROZ 

Posiadane odznaczenia PIIB 2011 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2014 – Złota Odznaka Honorowa PIIB
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Imiona i nazwisko Barbara Targańska

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum inżynieria środowiska

Uczelnia / szkoła Politechnika Warszawska

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania oraz kierowania robotami bu-
dowlanymi w specjalności instalacje i sieci sanitarne 
bez ograniczeń (1998)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB
2010-2014 – członek OSD  
2014-2018 – członek OSD  
2018-2022 – członek OSD  

Posiadane odznaczenia PIIB 2012 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2017 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Wacław Trojanowski

Tytuł zawodowy magister inżynier 

Kierunek studiów / technikum instalacje sanitarne

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ins-
talacji i urządzeń sanitarnych (1967), do projektowania 
w specjalności urządzeń sanitarnych (1970)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – OROZ - koordynator 
2006-2008 – OROZ - koordynator
Polska IIB 
2002-2006 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB 
2006-2008 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Posiadane odznaczenia PIIB 2008 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Krzysztof Tuszyński

Tytuł zawodowy inżynier budownictwa

Kierunek studiów / technikum Technikum Budowlane w Toruniu 

Uczelnia / szkoła Zasadnicza Szkoła Budowlana w Inowrocławiu, Polite-
chnika Poznańska – konstrukcje budowlane

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i projektowania w zakresie 
konstrukcji oraz projektowania w ograniczonym zakre-
sie architektury (1992), do projektowania bez ograni-
czeń w specjalności drogowej (2010), do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
inżynieryjnej drogowej (2018)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OSD
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Imiona i nazwisko Tomasz Maciej Wiese

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska – specjal-
ność: drogi, ulice, lotniska

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania bez ograniczeń w specjalności dro-
gowej (2010), do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej 
(2018)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2018-2022 – członek OKR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2022 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB

Imiona i nazwisko Maciej Wiśniewski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno-bu-
dowlanej (1985)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2014-2018 – członek OSD 

Imiona i nazwisko Paweł Ziółkowski

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum elektrotechnika

Uczelnia / szkoła Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Bydgoszczy

Rodzaj posiadanych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenerge-
tycznych (2003) 

Funkcje w organach PIIB 
2018-2022 – delegat na Krajowy Zjazd PIIB

Imiona i nazwisko Wiesław Żywicki

Tytuł zawodowy inżynier

Kierunek studiów / technikum brak danych

Uczelnia / szkoła brak danych

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową i robotami w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie sieci sanitarnych 
(1993)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2006-2010 – członek OR 
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Imiona i nazwisko Marek Żółtowski

Tytuł zawodowy magister inżynier

Kierunek studiów / technikum konstrukcje budowlane i inżynierskie

Uczelnia / szkoła Politechnika Gdańska

Rodzaj posiadanych uprawnień do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-
-budowlanej (1992), do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej (1994)

Funkcje w organach Kujawsko-Pomorska OIIB 
2002-2006 – członek OR 
2006-2010 – członek OR 
2010-2014 – członek OR 
2014-2018 – członek OR 
2018-2022 – zastępca przewodniczącego OR 

Posiadane odznaczenia PIIB 2009 – Srebrna Odznaka Honorowa PIIB 
2015 – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Wykaz skrótów:
OR – Okręgowa Rada
OKK – Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
OKR – Okręgowa Komisja Rewizyjna
OSD – Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
OROZ – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
KUP OIIB – Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
PIIB – Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
KR – Krajowa Rada 
KKR – Krajowa Komisja Rewizyjna
KKK – Krajowa Komisja Kwalifikacyjna
KSD – Krajowy Sąd Dyscyplinarny
KROZ – Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
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Działalność szkoleniowa KUP OIIB

Ważnym elementem działalności Izby jest ustawiczne 
podnoszenie kwalifikacji zawodowych inżynierów budow-
nictwa, dlatego KUP OIIB organizuje szkolenia oraz wyjazdy 
techniczne dla swoich członków. Tematyka szkoleń oraz za-
sady ich organizacji ewoluowały na przestrzeni 20 lat, dopa-
sowując się do zmieniających się potrzeb i warunków.

19 marca 2003 r. Krajowa Rada PIIB przyjęła uchwałę 
6/R/03 dotyczącą „Zasad stałego doskonalenia zawodowe-
go członków PIIB”, która wytyczała kierunki w tym zakresie. 

Od 20 kwietnia 2004 r. przy Radzie Okręgowej KUP OIIB 
jako ciało doradcze działa Zespół nr 2 – Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego.

Na przestrzeni 20 lat jego skład zmieniał się przy okazji wy-
borów na Zjazdach Sprawozdawczo-Wyborczych KUP OIIB.

 Zespół zajmuje się niezmiennie następującymi działaniami: 
 - analizą propozycji szkoleń ogólnych oraz propozycjami 
szkoleń branżowych - tematów proponowanych przez 
członków stowarzyszeń naukowo-technicznych,

 - tworzeniem rocznych programów szkoleń i przedstawia-
niem ich Prezydium i Radzie Okręgowej celem zatwier-
dzenia i akceptacji,

 - określaniem standardów i wytycznych dla opracowania 
preliminarzy kosztów dla poszczególnych zleceniobior-
ców i wykładowców,

 - analizowaniem przeprowadzonych szkoleń w zakresie 
kompletności dokumentów, przydatności materiałów, an-
kiet, przydatności i jakości szkoleń,

 - opracowaniem rocznego sprawozdania z działalności 
szkoleniowej.

Rys historyczny
Począwszy od III kwartału 2003 r. zaczęto organizować 

szkolenia dla członków Izby w tematach związanych z no-
welizowanym Prawem budowlanym, przepisami związany-
mi z dostosowaniem polskich norm do warunków Unii Eu-
ropejskiej (w związku ze zbliżającą się akcesją w dn. 1 maja 
2004 r.), a niezbędnych do prowadzenia działalności zawo-
dowej w budownictwie. Na topie były następujące tematy: 
 - w 2004 r.: „Plan BIOZ - Zasady sporządzania planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia na budowie”,

 - w 2005 r.: „Procedury realizacji inwestycji według FIDIC 
i Banku Światowego”, „Ustawa Prawo Zamówień Publicz-
nych i rozporządzenia wykonawcze do ustawy”,

 - w 2006 r.: „Zasady wprowadzania wyrobów budowla-
nych do obrotu oraz zasady oceny zgodności w świetle 
najnowszych przepisów prawnych” i „Budowlany proces 

inwestycyjny w świetle wymagań ochrony środowiska”,
 - w 2007 r.: „Eksploatacja i utrzymanie techniczne obiektów 
budowlanych”, 

 - w 2008 r.: „Obciążenia według znowelizowanej (PN 80/B-
12010/Az1) i europejskiej (EN-PN 1991-1-3;2005) normy 
śniegowej”,

 - w 2010 r.: „Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla osób spo-
rządzających świadectwa energetyczne budynków oraz 
OC zawodowa członków PIIB - Inżynier świadomy konse-
kwencji i zagrożeń – praktyczne aspekty odpowiedzialno-
ści” przy współudziale ubezpieczyciela Hanza Brokers. 
Tematykę szkoleń dostosowywano do zmieniającego się 

prawa i bieżących zgłaszanych potrzeb, organizowano je 
zaś w formie wykładów lub w formie seminaryjnej.

Aby spopularyzować konieczność stałego doskonalenia 
zawodowego, przez kilka kolejnych lat zapraszano listownie 
wszystkich członków Izby. W przypadku szkoleń ogólnych 
czynnych członków należących do Izby dzielono na grupy 
(po 100-200 osób) pod względem przynależności do dane-
go obwodu i organizowano w głównych miejscowościach 
obwodu po kilka jednostek szkoleniowych w tym samym te-
macie. Na przykład w 2004 r. w przypadku szkoleń ogólnych 
wszystkich należących do Izby członków, czyli 4300 osób, 
podzielono na 32 jednostki szkoleniowe i zorganizowano 
szkolenia w następujących miastach: Brodnica - 1 szkolenie, 
Bydgoszcz - 13 szkoleń, Grudziądz - 4 szkolenia, Inowrocław - 
3 szkolenia, Toruń - 7 szkoleń, Włocławek - 4 szkolenia.

Pozwoliło to uzyskać doskonałą frekwencję na szkoleniach 
ogólnych – 61,60%. Ten podział terytorialny i podział na gru-
py szkoleniowe utrzymano również w szkoleniach branżo-
wych. Uzyskano też dobrą frekwencję na szkoleniach bran-
żowych – na przykład w 2005 r. od 35% do 53,24%.

Głównym wykonawcą zlecanych przez Izbę szkoleń 
ogólnych był Bydgoski Dom Technika NOT i Toruński Klub 
Technika NOT. Natomiast wykonawcami szkoleń branżo-
wych były stowarzyszenia naukowo-techniczne, tj. PZITB 
O/Bydgoszcz, PZITB O/Toruń, SITK O/Bydgoszcz, PZITS O/
Toruń, PZITS O/Bydgoszcz, SITWM O/Bydgoszcz, SITWM 
O/Toruń, SEP O/Bydgoszcz. One to w głównej mierze były 
pomysłodawcami tematów szkoleń branżowych, jako bę-
dące najbliżej potrzeb w tym zakresie. Informacja na temat 
organizowanych szkoleń podawana była w miesięczniku 
wydawanym przez Izbę pt. „Aktualności”, a od 2019 r. „Nasze 
Aktualności”.

Po kilku latach zapraszania na szkolenia wszystkich człon-
ków Izby, z powodu rosnących kosztów wysyłki zaproszeń 

®
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na szkolenia pocztą oraz dużego nakładu pracy przy druku 
zaproszeń, odstąpiono od zapraszania listownego. Jedno-
cześnie stało się możliwe szerokie zawiadamianie człon-
ków Izby o szkoleniach za pomocą poczty elektronicznej 
i poprzez umieszczanie na stronie internetowej Izby zawia-
domień o organizacji szkoleń. Przyjmowano zgłoszenia na 
szkolenia telefonicznie i drogą e-mailową, jednocześnie 
odnotowując duży spadek frekwencji na szkoleniach. Praw-
dopodobnie dostępność szkoleń e-learningowych przez 
różne portale spowodowała spadek zainteresowania szko-
leniami proponowanymi przez Izbę. 

Pojawiło się również dużo firm i jednostek, które chcąc 
wejść na rynek ze swoimi produktami, proponowały prze-
prowadzenie szkolenia dla inżynierów budownictwa wspól-
nie z KUP OIIB, częściowo partycypując w kosztach szkoleń. 
Organizowane były również szkolenia o charakterze ogól-
nym: „BHP w budownictwie - odpowiedzialność kierownika 
budowy” (prowadzącymi byli pracownicy Państwowej In-
spekcji Pracy) lub szkolenia „Odpowiedzialność inżynierów 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie w świetle obowiązujących przepisów prawnych” – pro-
wadzone przez pracowników ubezpieczyciela.

Od 2014 r. ze względu na zakup I piętra na siedzibę i re-
mont pomieszczeń Izba zyskała również własną salę wykła-
dową na 80 osób, co pozwoliło ograniczyć koszty wynajmu 
pomieszczeń na szkolenia. Biuro Izby podpisywało bez-
pośrednio z wykładowcami umowy na przeprowadzenie 
wykładu, co pozwoliło również ograniczyć koszty organi-
zacji szkoleń. Izba odeszła również od materiałów w for-
mie papierowej i materiały szkoleniowe były umieszczane 
na stronie internetowej Izby lub rozsyłane do uczestników 
e-mailowo.

Nową sytuację w zakresie szkoleń przyniósł marzec 2020 r. 
Ze względu na wprowadzone odgórnie ograniczenia z po-
wodu pandemii koronawirusa COVID-19, wprowadzono 
całkowite odejście od szkoleń stacjonarnych i zamianę ich 
na szkolenia on-line.

Najlepszą jak na te czasy i najpopularniejszą formą szkoleń 
stała się stworzona przez PIIB platforma internetowa Clic-
kWebinar. Do organizacji szkoleń on-line włączyła się więk-
szość okręgowych Izb, co zaowocowało bardzo szeroką, 
liczną i urozmaiconą ofertą szkoleniową pod względem te-
matycznym. W celu zapisania się na określone szkolenie każ-
dy członek Izby może zalogować się na portalu PIIB (https://
portal.piib.org.pl), podając swój numer członkowski i hasło. 
Po zalogowaniu i kliknięciu w ikonkę „Szkolenia ON-LINE” 
każdy członek Izby miał/ma możliwość zapisania się na 
szkolenia lub retransmisję szkolenia organizowanego przez 
wszystkie okręgowe Izby. Szkolenia te cieszą się dużym zain-
teresowaniem i popularnością, o czym świadczą wyniki.

Poniższy wykres przedstawia frekwencję na szkoleniach 
na przestrzeni 20 lat działalności szkoleniowej Izby.

Dla wzbogacenia oferty szkoleniowej Biuro Izby organi-
zowało również inne formy doskonalenia zawodowego dla 

swoich członków, tj. wyjazdy techniczno-szkoleniowe na 
realizowane budowy lub istniejące budowle. I tak zorgani-
zowano następujące wyjazdy:
 - w 2009 r. wyjazd szkoleniowy na obiekty hydrotechniczne 
w zlewni rzeki Noteci do Wielenia, 

 - w 2010 r. dwa wyjazdy: zwiedzanie budowy odcinka au-
tostrady A1 Nowe Marzy - Lisewo wraz z realizowanym 

mostem przez Wisłę oraz zwiedzanie budowy stadionu na 
Euro 2012 w Gdańsku „Baltik-Arena”, 

 - w 2011 r. wyjazd na budowę Stadionu Narodowego 
w Warszawie, 

 - w 2012 r. wyjazd techniczny na oczyszczalnię ścieków 
w Fordonie w Bydgoszczy, 

 - w 2014 r. spotkanie techniczne i zwiedzanie budowy „Ko-
ścioła pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewangeliza-
cji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu, 

 - w 2017 r. zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych na 
Kanale Ślesińskim i Jeziorze Gopło: Śluza Gawrony, Śluza 
Koszewo oraz Sanktuarium w Licheniu,

 - w 2018 r. dwa wyjazdy: wyjazd techniczno-szkoleniowy: 
„Drogi wodne z urządzeniami hydrotechnicznymi - Kanał 
Elbląski” oraz seminarium techniczne z wizytacją na rozbu-
dowie biurowca Toruńskich Zakładów Materiałów Opa-
trunkowych w Toruniu,

 - w 2019 r. dwa wyjazdy: „System hydrotechniczny rze-
ki Brdy w Borach Tucholskich - zapora wodna na Brdzie 
w Mylofie - Wielki Kanał Brdy” oraz zwiedzanie Cementow-
ni Lafarge w Piechcinie i Kalwarii Pakoskiej,

 - w 2021 r. dwa wyjazdy: wyjazd techniczno-szkoleniowy 
na najwyższy budynek w Europie – „Varso Tower” oraz wy-
jazd techniczny na Przekop Mierzei Wiślanej i przepom-
pownię Chłodniewo na Żuławach.   
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Konkursy KUP OIIB – „Prymus Budownictwa”  
i konkurs na najlepsze prace dyplomowe 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa podejmuje własne inicjatywy, niezwiązane z obowiązkami 
statutowymi – dla promowania najwybitniejszych inżynierów 
budownictwa oraz tych, którzy dopiero wchodzą w ten zawód. 

Od 2007 r. KUP OIIB jest organizatorem konkursu na najlepsze 
prace dyplomowe, który skierowany jest do absolwentów stu-
diów inżynierskich i magisterskich na kierunkach studiów: budow-
nictwo, inżynieria środowiska, telekomunikacja, elektrotechnika.

Prace dyplomowe swoich absolwentów mogą zgłaszać do 
konkursu uczelnie współpracujące z KUP OIIB: Politechnika Byd-
goska, Bydgoska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. 
Prace zgłaszane są do konkursu za pośrednictwem dziekana, co 
stanowi gwarancję ich wysokiego poziomu merytorycznego.

Zgłoszone prace oceniają na pierwszym etapie konkursu re-
cenzenci – najlepsi eksperci w swoich branżach, którzy oceniają 
wartość merytoryczną nadesłanych prac zgodnie z posiadaną 
specjalnością. Przyjęto zasadę, że recenzenci prac nie są związa-
ni z żadną uczelnią. Prace oceniają wybitni praktycy – kierownicy 
budów, inspektorowie nadzoru, projektanci itd., którzy przyjmu-
ją inne kryteria oceny niż pracownicy naukowi. W drugim eta-
pie konkursu treść wybranych prac weryfikuje przewodniczący 
kapituły konkursowej, którym jest wybitny przedstawiciel świata 
akademickiego. W ten sposób prace są oceniane z dwóch per-
spektyw – pod względem wartości praktycznej i naukowej.  

Podstawowe kryteria oceny pracy to m.in. stopień złożoności 
technicznej zagadnienia będącego przedmiotem pracy, aktu-
alność oraz kompleksowość poruszanego zagadnienia, możli-
wość praktycznego wykorzystania wyników pracy do dalszych 
prac badawczych, sposób prezentacji tematu, oryginalność 
oraz nowatorstwo metodologii i przyjętych rozwiązań. 

Każdy z ekspertów wnikliwie ocenia jedynie kilka ze zgło-
szonych prac – te, które odpowiadają jego dziedzinie. Wysoko 
ocenione prace zostają zakwalifikowane do drugiego etapu, w 
którym kapituła konkursu sporządza ranking tych najlepszych. 
Wybrane prace trafiają do przewodniczącego kapituły konkur-
sowej, którym jest wybitny naukowiec (w latach 2007-2015 prof. 
dr hab. inż. Kazimierz Szulborski z Politechniki Warszawskiej, prze-
wodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, następnie prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyń-
ski, prorektor Politechniki Warszawskiej, prezes Krajowej Rady PIIB 
w latach 2018-2022). Przewodniczący kapituły ocenia otrzymane 
prace, nie znając punktacji ustalonej przez pozostałych członków 
kapituły. W ten sposób zgłoszone prace przechodzą dwa etapy 
weryfikacji: z punktu widzenia praktycznego i naukowego. 

Następnie kapituła wypracowuje propozycje przyznania na-
gród i wyróżnień, w celu przyjęcia ich przez Prezydium Okręgo-

wej Rady KUP OIIB. 
Rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze prace dyplomowe 

tradycyjnie odbywa się w czasie centralnych obchodów Dnia 
Budowlanych w Bydgoszczy. Laureaci otrzymują nagrody pie-
niężne oraz książkowe w wysokości corocznie ustalonej uchwałą 
Okręgowej Rady KUP OIIB. Wszyscy uczestnicy oraz ich promoto-
rzy otrzymują zaproszenia na oficjalne rozstrzygnięcie konkursu. 

Celem konkursu na najlepsze prace dyplomowe jest m.in. za-
poznanie najlepszych absolwentów kierunków technicznych 
z działalnością samorządu zawodowego, którego członkami 
mogą zostać po uzyskaniu uprawnień budowlanych, a także 
integracja środowiska naukowo-akademickiego z praktykujący-
mi inżynierami budownictwa, pełniącymi samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.

Od 2016 r. KUP OIIB organizuje konkurs „Prymus Budownic-
twa”, adresowany do członków KUP OIIB. Ideą konkursu „Pry-
mus Budownictwa” jest promowanie najlepszych fachowców 
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót oraz inspek-
tora nadzoru inwestorskiego. Celem konkursu jest nagradzanie 
członków KUP OIIB wzorowo wykonujących samodzielne funk-
cje techniczne w budownictwie, promowanie osiągnięć człon-
ków Okręgowej Izby, których praca wykracza poza ustalone 
standardy oraz wyróżnianie osób sprawujących samodzielne 
funkcje techniczne, które wprowadzają innowacyjne i efektyw-
ne rozwiązania w budownictwie. 

W konkursie nagradzane są zwłaszcza: innowacyjność roz-
wiązań projektowych i wykonawczych, kompleksowość roz-
wiązań projektowych lub wysoka jakość wykonawstwa bu-
dowlanego, wyróżniająca organizacja procesu budowlanego 
i efektywne przestrzeganie zasad bezpiecznego budowania, 
walory ekonomiczne i ekologiczne inwestycji. Kandydatów do 
konkursu mogą zgłaszać przedsiębiorcy, instytucje, organizacje 
oraz wszyscy członkowie KUP OIIB. Honorowy tytuł „Prymusa 
Budownictwa” nadawany jest corocznie za udział w realizacji 
obiektów budowlanych oddanych do użytku w roku poprze-
dzającym nadanie tytułu. 

Ogłoszenie nazwisk laureatów następuje podczas corocznych 
obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.

Udział w konkursie „Prymus Budownictwa” ułatwia laureatom 
wypromowanie ich własnej, osobistej marki jako fachowców 
w zawodzie inżyniera budownictwa, co przekłada się na ich 
atrakcyjność na lokalnym rynku pracy. Przyznawany przez 
grono ekspertów KUP OIIB honorowy tytuł „Prymusa Budow-
nictwa” to gwarancja fachowości i rzetelności dla przyszłego 
kontrahenta.  
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2018 – Europejski Rok Inżyniera Budownictwa

Europejska Rada Inżynierów Budownictwa – międzynaro-
dowa organizacja, do której należy Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa – podjęła decyzję o ogłoszeniu roku 2018 
Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Głównym 
celem tej inicjatywy było zwrócenie uwagi społecznej na 
podstawową rolę inżynierów budownictwa w podniesie-
niu standardu życia ludzkiego oraz wzrost prestiżu tego za-
wodu w społeczeństwach krajów europejskich.

„Postęp społeczny, gospodarczy i kulturalny w każdym kraju 
jest niemożliwy bez aktywności inżynierów budownictwa” – 
zadeklarowała Europejska Rada Inżynierów Budownictwa. 

Na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 14 
kwietnia 2018 r. postanowiono włączyć się w obchody Eu-
ropejskiego Roku Inżyniera Budownictwa. 

Ustalono, że najlepszą formą zwrócenia uwagi społecznej 
na inżynierów budownictwa, wykonujących zawód zaufa-
nia publicznego, będzie zorganizowanie szeregu konferen-
cji, adresowanych do szerokiego grona odbiorców.

W ramach obchodów Europejskiego Roku Inżyniera Bu-
downictwa KUP OIIB była głównym organizatorem lub 
współorganizatorem trzech takich wydarzeń w 2018 r. 

III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa „Szanse 
dla budownictwa” – 16 maja 2018 r. 

III Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa „Szanse dla 
budownictwa” zorganizowała Kujawsko-Pomorska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa we współpracy z Woje-
wodą Kujawsko-Pomorskim, Marszałkiem Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz Wydziałem Budownictwa, 

Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wydarzenie odbyło 
się 16 maja 2018 r. w Auditorium Novum UTP w Bydgosz-
czy. Przewodniczącym Komitetu Programowego III Kujaw-
sko-Pomorskiego Forum Budownictwa był prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki.

Ideą Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa jest 
wprowadzenie uczestników w rozległą problematykę bu-
downictwa na tle ogólnych procesów europejskich i kra-
jowych z perspektywy województwa kujawsko-pomor-
skiego. Organizowane co dwa lata konferencje w intencji 
organizatorów mają też stanowić formę doskonalenia 
zawodowego inżynierów budownictwa. W wydarzeniach 
z cyklu uczestniczą czołowi specjaliści z regionu i całego 
kraju, a także przedstawiciele administracji centralnej.

Wśród tematów III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budow-
nictwa znalazły się m.in. możliwości rozwoju polskiego bu-
downictwa, aktualna problematyka prawna wobec praktyki 
realizacji inwestycji budowlanych, wpływ polityki klimatycz-
nej na inwestycje budowlane w Polsce oraz rozmaite za-
gadnienia szczegółowe, np. problematyka przygotowania 
i realizacji dróg publicznych na przykładzie odcinka drogi S5 
w województwie kujawsko-pomorskim.

W III Kujawsko-Pomorskim Forum Budownictwa wzięli 
udział m.in.: prezes Głównego Urzędu Nadzoru Budowlane-
go Norbert Książek, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj 
Bogdanowicz, były minister środowiska Marcin Korolec, 
były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dzie-
koński, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Zbigniew Sulik, Powiatowi Inspektorzy Nad-
zoru Budowlanego, Okręgowy Inspektor Pracy w Bydgosz-
czy Zbigniew Studziński, prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby 
Budownictwa Józef Gramza, dziekan Wydziału Budownic-
twa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP dr hab. inż. Jan 
Kempa, prof. UTP.

W trakcie Forum wojewoda kujawsko-pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz skierował specjalne podziękowania dla 
KUP OIIB za udział w akcji pomocowej po nawałnicy, która 
w 2017 r. uszkodziła 10 tys. budynków w województwie 
kujawsko-pomorskim. Przedstawiciele KUP OIIB we współ-
pracy z organami nadzoru budowlanego oceniali stan 
techniczny uszkodzonych budynków. „Członkowie Izby 
pojawiali się na spotkaniach z mieszkańcami, diagnozo-
wali trudne przypadki, opracowywali raporty techniczne 
ze wskazówkami, co należy dalej robić, reagowali na każdą 
prośbę samorządów lokalnych” – powiedział wojewoda.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz składa podziękowania 
dla KUP OIIB w trakcie III Kujawsko-Pomorskiego Forum Budownictwa 
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IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS Ci-
vil Engineering: Present Problems, Innovative Solutions 
pt. „Współczesne problemy budownictwa w kontekście 
IV rewolucji przemysłowej” – 12 września 2018 r.

Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez Koło Naukowe 
Zarządzania Projektami Budowlanymi „COMA”, funkcjonujące na 
Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uni-
wersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Wśród 
zaproszonych uczestników znaleźli się przedstawiciele świata 
nauki, polityki i biznesu z Azerbejdżanu, Egiptu, Hiszpanii, Kanady, 
Polski i Turcji. Konferencja była poświęcona zagadnieniom zarzą-
dzania projektami budowlanymi. 

VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Ru-
dolfa Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowocze-
sność” – 15 listopada 2018 r. 

VI Międzynarodowa Konferencja Mostowa im. Rudolfa 
Modrzejewskiego „Mosty – tradycja i nowoczesność” odby-
ła się 15 listopada 2018 r. w Auditorium Novum Uniwersyte-
tu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. KUP OIIB 
była współorganizatorem tego wydarzenia. Przewodniczą-
cym Komitetu Organizacyjnego był prof. dr hab. inż. Adam 
Podhorecki. 

Głównym celem konferencji było przedstawienie szeroko 
pojętej problematyki mostowej, zwłaszcza z perspektywy 
praktycznej – wśród prelegentów znaleźli się nie tylko na-
ukowcy, ale także projektanci i kierownicy budowy. W pro-
gramie konferencji znalazły się takie tematy jak: konstruk-
cje i materiały stosowane w mostownictwie, technologie 
budowy remontów mostów, obliczenia i projektowanie 
mostów, niezawodność mostów, wykonawstwo obiektów 
mostowych.

Obecność na konferencji pracowników naukowych m.in. 
ze Stanów Zjednoczonych i Kanady spowodowała, że byd-
goskie obchody Europejskiego Roku Inżyniera Budownic-
twa były znane również poza Europą.  
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II Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu,
3-4 września 2021 r.

W 2021 r. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa była głównym organizatorem II Regionalne-
go Forum Inżynierskiego „Współczesna problematyka pro-
cesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków 
oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie”. Wyda-
rzenie odbyło się w dniach 3-4 września 2021 r. w Toruniu. 

II Regionalne Forum Inżynierskie w Toruniu było jednym 
z największych spotkań branży budowlanej po ustaniu epi-
demii koronawirusa. Do Torunia przyjechało około 150 go-
ści, w tym przedstawiciele samorządów zawodowych inży-
nierów budownictwa oraz architektów, organów nadzoru 
budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej.

Tematem obrad były między innymi zagadnienia takie 
jak: zmiany legislacyjne (nowelizacja Prawa budowlanego 
z 2021 r.), cyfryzacja budownictwa, aktualne trendy i pro-
gnozy dla rynku budowlanego, współpraca samorządu za-
wodowego inżynierów budownictwa z organami nadzoru 
budowlanego, rola obowiązkowego ubezpieczenia OC 
inżyniera budownictwa we współczesnym procesie inwe-
stycyjno-budowlanym, problemy dotyczące utrzymania 
obiektów budowlanych.

Program II Regionalnego Forum Inżynierskiego w Toruniu 
podzielono na cztery sesje merytoryczne: „Wybrane proble-
my polskiego budownictwa”, „Aktualności regionalne w sek-
torze budowlanym”, „Miejsce i rola oraz działalność młodych 
inżynierów w PIIB”, „Działalność organów nadzoru budow-
lanego, eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych”. 

Wydarzenie współorganizowały Łódzka OIIB, Mazowiecka 
OIIB, Pomorska OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB. 

Gospodarzem II Regionalnego Forum Inżynierskiego 
w Toruniu była mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca 
Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej OIIB. 

Wśród gości i prelegentów II Regionalnego Forum Inży-
nierskiego w Toruniu znaleźli się: prezes Krajowej Rady PIIB 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, p.o. Głównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, dyrektor 
Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Mi-
nisterstwie Rozwoju i Technologii Adam Baryłka, przewod-
niczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, a także przedstawiciele 
okręgowych izb inżynierów budownictwa – współorga-
nizatorów Forum: mgr inż. Roman Lulis (przewodniczący 
Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB), prof. dr hab. inż. Krzysz-
tof Wilde (zastępca przewodniczącego Okręgowej Rady Po-
morskiej OIIB), dr hab. inż. Maciej Niedostatkiewicz (członek 
Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB), dr hab. inż. Jacek Szer 

(p.o. przewodniczącego Okręgowej Rady Łódzkiej OIIB), inż. 
Jarosław Kukliński (zastępca przewodniczącego Okręgowej 
Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB).

„Mamy obecnie do czynienia z poważnymi zmianami, 
które bezpośrednio i znacząco wpłyną na pracę wszystkich 
inżynierów budownictwa. Wchodzi w życie duża noweliza-
cja Prawa budowlanego, przyspiesza proces cyfryzacji pro-
cesu inwestycyjno-budowlanego, zmieniają się także realia 
rynkowe. Forum jest okazją, by wymieniać się poglądami 
na aktualne problemy polskiego budownictwa i uzgadniać 
wspólne stanowisko w ważnych dla nas sprawach” - mówi-
ła w swoim wystąpieniu przewodnicząca Okręgowej Rady 
KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak. 

Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa 
i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii zaprezen-
tował założenia i cele projektu „Cyfryzacja procesu budow-
lanego w Polsce” realizowanego przez ten resort oraz Głów-
ny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

„Od lat wszystkie sprawy urzędowe związane z procesem 
budowlanym wymagały formy papierowej. Inwestorzy i ich 
przedstawiciele składali do organów administracji architek-
toniczno-budowlanej oraz do organów nadzoru budow-
lanego w formie papierowej stosowne wnioski, zgłoszenia 
i zawiadomienia. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo bu-
dowlane z 2020 r. wprowadzono przepisy umożliwiające 
składanie tych dokumentów także w formie elektronicz-
nej. Cyfryzacja procesu budowlanego zakłada stopniowe 
przechodzenie z formy papierowej na elektroniczną pod-
czas wypełniania i składania zawiadomień oraz wniosków 
niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Ma to stanowić 
uproszczenie dla uczestników procesu budowlanego” – 
wyjaśniał przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technolo-
gii Adam Baryłka.

Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński akcentował rolę sa-
morządu zawodowego w procedowaniu zmian w ustawie 
Prawo budowlane oraz we wdrażaniu cyfryzacji procesu 
inwestycyjno-budowlanego.

„Ostatnie miesiące to okres wprowadzania poważnych 
zmian w Prawie budowlanym. Przedstawiciele naszego sa-
morządu zawodowego starają się uzyskać realny wpływ na 
kierunek tych zmian. Na szczeblu okręgów działają zespoły 
prawno-regulaminowe, na szczeblu krajowym – Komisja 
Prawno-Regulaminowa PIIB. Członkowie tych organów ak-
tywnie uczestniczą w spotkaniach na poziomie ministerial-
nym i w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Kolej-
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nym wyzwaniem jest cyfryzacja procesu budowlanego. To 
my, praktycy – inżynierowie budownictwa – znamy najle-
piej praktykę realizacji wielu przepisów prawnych, które siłą 
rzeczy są często niejednoznaczne, mało precyzyjne. Trudno 
sobie wyobrazić skuteczne wdrożenie cyfryzacji bez nasze-
go udziału” – mówił prezes Krajowej Rady PIIB.

Problematyka cyfryzacji dominowała także w wystąpieniu 
przedstawiciela Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
GUNB uruchomił serwis www.e-budownictwo.gunb.gov.
pl, który służy do załatwiania wszelkich spraw związanych 
z prowadzeniem procesu inwestycyjno-budowlanego.

W kolejnym wystąpieniu przewodniczący Sektorowej 
Rady ds. Kompetencji w Budownictwie prof. dr hab. inż. 
Adam Podhorecki omówił misję i główne zadania tej insty-
tucji. Jednym z celów Rady ds. Kompetencji w Budownic-
twie jest dostosowanie kształcenia kadry budowlanej – od 
pracowników najniższego szczebla po osoby pełniące sa-
modzielne funkcje techniczne w budownictwie – do aktu-
alnych potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy 
w budownictwie.

W sesji poświęconej aktualnościom regionalnym w sek-
torze budowlanym przedstawiciele okręgowych izb in-
żynierów budownictwa opisali lokalną specyfikę branży 
i ciekawsze inwestycje na ich terenach. W następnej sesji 
zaprezentowali się młodzi inżynierowie budownictwa, oma-
wiając realizowane przez siebie przedsięwzięcia budowlane.

Ważnym tematem obrad była ponadto współpraca orga-
nów nadzoru budowlanego z samorządem zawodowym 
inżynierów budownictwa.

Patronat honorowy: Główny Urząd Nadzoru Budowla-
nego, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Marszałek Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Prezydent Miasta Torunia, Sopockie Towa-
rzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Regionalne Forum Inżynierskie to wspólna inicjatywa 
pięciu okręgowych izb inżynierów budownictwa: Kujaw-
sko-Pomorskiej OIIB, Łódzkiej OIIB, Mazowieckiej OIIB, Po-
morskiej OIIB i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Celem przed-
sięwzięcia jest między innymi zacieśnienie współpracy 
pomiędzy izbami samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa na szczeblu okręgowym, a także z organami 
nadzoru budowlanego. 

I Regionalne Forum Inżynierskie odbyło się w 2019 r. 
w Sierpcu – głównym organizatorem była Mazowiecka 
OIIB. 

II Regionalne Forum Inżynierskie odbyło się w 2021 r. 
w Toruniu – głównym organizatorem była Kujawsko-Po-
morska OIIB. 

III Regionalne Forum Inżynierskie odbyło się w 2022 r. 
w Elblągu – głównym organizatorem była Warmińsko-
-Mazurska OIIB.   
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Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – skuteczna 
promocja naszego zawodu

W 2021 r. i 2022 r. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba In-
żynierów Budownictwa włączyła się w ogólnopolską akcję 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – Dzień Otwarty In-
żyniera Budownictwa: „Budowa, eksploatacja, remont Two-
jego obiektu”. 

W ramach tej inicjatywy interdyscyplinarne zespoły eks-
perckie, złożone z inżynierów budownictwa – członków 
KUP OIIB reprezentujących różne branże, a także przedsta-
wicieli organów nadzoru budowlanego oraz administracji 
architektoniczno-budowlanej pomagały indywidualnym 
inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, 
przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych itd. – w za-
kresie ich pytań i wątpliwości dotyczących zagadnień tech-
nicznych związanych z budową, eksploatacją i remontem 
obiektów budowlanych. 

Celem akcji było także utrwalenie w świadomości spo-
łecznej wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu za-
ufania publicznego oraz wzrost prestiżu tego zawodu.

Założeniem akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 
było udzielenie wszechstronnego wsparcia merytoryczne-
go prywatnym inwestorom - zarówno w sprawach stricte 
technicznych, jak i w zakresie formalności, procedur uzyski-
wania wymaganych decyzji administracyjnych (np. pozwo-
leń na budowę).

Skład zespołów eksperckich został dobrany tak, by profe-
sjonalnie odpowiadać na wszelkie możliwe pytania zwią-
zane z konstrukcją, architekturą, instalacjami elektrycznymi, 
sanitarnymi, materiałami budowlanymi, a także budownic-
twem energooszczędnym i niskoemisyjnym. Eksperci dora-
dzali także w zakresie rozwiązywania różnych problemów 
technicznych związanych z eksploatacją obiektu budow-
lanego, takich jak np. destrukcje, obniżona użytkowalność, 
spękania konstrukcji, zawilgocenia, niesprawna wentylacja, 
nieefektywny system ogrzewania, zagrzybienia, nierówno-
mierne osiadanie budynku itp. 

Kolejnym celem akcji było uświadomienie potencjalnym 
inwestorom, na czym polega specyfika procesu inwesty-
cyjno-budowlanego i jak unikać ewentualnych błędów 
i pułapek związanych z tym procesem. W związku z tym 
oprócz inżynierów budownictwa do zespołów eksperckich 
na zaproszenie Izby dołączyli także przedstawiciele inspek-
toratów nadzoru budowlanego oraz wydziałów architektu-
ry i budownictwa czy gospodarki przestrzennej lokalnych 
urzędów miast i powiatów. Udzielali oni porad w zakresie 
np. procedury wydawania decyzji o udzieleniu pozwolenia 
na budowę, nadzorowania robót budowlanych itd., co ma 

duże znaczenie wobec częstych zmian legislacyjnych w za-
kresie Prawa budowlanego oraz regulacji pokrewnych. 

Eksperci udzielali porad w trakcie indywidualnych roz-
mów, w formule „stolikowej”.

W 2021 r. Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa odbył się 
w dwóch głównych ośrodkach województwa kujawsko-
-pomorskiego: Bydgoszczy i Toruniu. 

W Bydgoszczy porad udzielano 25 września 2021 r. w sie-
dzibie KUP OIIB przy ul. Gotowskiego 6. Porad udzielali 
specjaliści w różnych branżach – w sumie 9 osób, w tym 8 
członków Izby. Wśród pytań znalazły się m.in. kwestie doty-
czące normy odkształceń okien, prawidłowego montażu 
stolarki okiennej, połączenia blachodachówki z łatą. Domi-
nowały zagadnienia stricte techniczne, wymagające wą-
skiej specjalizacji. Na niektóre pytania udzielono pisemnej 
odpowiedzi. 

W Toruniu porad udzielano 25 września 2021 r. w Punkcie 
Konsultacyjnym KUP OIIB przy ul. Piernikarskiej 6, a także 
w ramach festynu spółdzielczego Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Kopernik”. W akcji wzięło udział 12 konsultantów – 
członków Izby. Do najczęściej zadawanych pytań należały 
np. zagadnienia dotyczące nieprawidłowości w działaniu 
wentylacji w mieszkaniach. 

W 2022 r. KUP OIIB po raz drugi włączyła się w organizację 
Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. W ramach drugiej 
edycji akcji konsultacje odbyły się w trzech miastach powia-
towych – Nakle nad Notecią (1 października 2022 r.), Gru-
dziądzu (8 października 2022 r.) i Brodnicy (8 października 
2022 r.).

W Nakle nad Notecią (1 października 2022 r., Nakielski 
Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 3) zespoły eksperckie zaj-

®



98

mowały się następującymi tematami: 
 - Formalności związane z budową domku jednorodzinne-
go, optymalizacja rozwiązań projektowych, problematyka 
adaptacji projektu gotowego;

 - Deformacje dopuszczalne stolarki okiennej z użyciem 
profili PCV, problematyka uregulowań normowych itp.; 

 - Problemy związane z przebudową i nadbudową budyn-
ku, w którym ściany zewnętrzne wykonano w konstrukcji 
szczelinowej (przeprowadzono także wizję lokalną przed-
miotowego budynku i udzielono konkretnych porad tech-
nicznych – Adam Podhorecki i Magdalena Sosnowska);

 - Formalności związane z rozbudową, przebudową i zmianą 
użytkowania istniejącego budynku.

 - W Brodnicy (8 października 2022 r., Punkt Konsultacyjny KUP 
OIIB, ul. Kościelna 7) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budow-
lanego w Brodnicy przedstawił zespołowi eksperckiemu 
m.in. następujące problemy do przedyskutowania: 

 - Problem interpretacji definicji „instalacja”. Wymagania doty-
czące instalowania urządzeń grzewczych w budynkach i lo-
kalach mieszkalnych (lokalizacja, zgłoszenia, przeglądy itp.);

 - Problematyka nierzetelnych podmiotów gospodarczych 
wprowadzających do obrotu nieodpowiednie materiały 
i wyroby budowlane. Postulowane jest zaostrzenie kon-
troli (dotyczące zwłaszcza zakresu i częstotliwości). Zdarza-
ją się przypadki, gdy podmioty gospodarcze przez dość 
długi okres sprzedają wadliwy produkt, zanim zostanie to 
stwierdzone przez organ kontrolny; 

 - Problematyka dotycząca technologii wykonania warstw 
wykończeniowych na balkonach i tarasach;

 - Problematyka optymalizacji źródeł ciepła w budynkach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych.
W Grudziądzu (8 października 2022 r., Cech Rzemiosł Róż-

nych i Przedsiębiorczości, pl. Niepodległości 5) Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz gospodarze bu-
dynku zabytkowego (w którym pracował zespół eksperc-
ki) przedstawili zespołowi eksperckiemu m.in. następujące 
problemy do przedyskutowania: 
 - Problem egzekucji postanowień Powiatowych Inspekto-
rów Nadzoru Budowlanego, którzy nie dysponują odpo-
wiednimi narzędziami i środkami w tym zakresie; 

 - Problemy dotyczące lokalnych zawilgoceń, wytrącających 
się soli rozpuszczalnych (wykwitów) i spękań ścian i balko-
nów budynku zabytkowego; 

 - Problem stateczności konkretnego muru oporowego; 
 - Problematyka budowy budynku sali gimnastycznej z ga-
rażem podziemnym w najbliższym sąsiedztwie istnieją-
cych budynków zabytkowych.
Trzy ostatnie problemy dokładnie omówiono na podsta-

wie przeprowadzonej wizji lokalnej.
Koordynatorem regionalnym Dnia Otwartego Inżyniera 

Budownictwa w 2021 r. i 2022 r. był prof. dr hab. inż. Adam 
Podhorecki.

W ramach działań organizacyjnych przewodnicząca 
Okręgowej Rady KUP OIIB Renata Staszak i koordynator 

regionalny Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa Adam 
Podhorecki prowadzili bezpośrednie rozmowy z władzami 
samorządowymi miast i powiatów. Celem tych spotkań 
było przede wszystkim ustalenie miejsca przeprowadzenia 
akcji, zaangażowanie przedstawicieli urzędów do udziału 
w zespołach eksperckich oraz promocja tego wydarzenia. 

Do akcji zostali zaproszeni także Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowi Inspektorzy Nadzo-
ru Budowlanego. 

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa był promowany 
w największych regionalnych mediach (radio, prasa, telewi-
zja), a także w mediach społecznościowych i na plakatach 
wyeksponowanych m.in. w wydziałach budowlanych urzę-
dów miast i gmin, starostw powiatowych, inspektoratach 
nadzoru budowlanego. Skuteczna promocja przyciągnęła 
dużą liczbę osób zainteresowanych uzyskaniem bezpłatnej 
porady od inżynierów budownictwa. Stanowiło to realiza-
cję jednego z celów akcji, jakim było utrwalenie w społecz-
nej świadomości wizerunku inżyniera budownictwa jako 
zawodu zaufania publicznego.

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa był doskonałą 
okazją, by zaprezentować środowisko inżynierów budow-
nictwa jako grono znakomitych fachowców, od których za-
leży m.in. jakość procesu inwestycyjno-budowlanego oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji obiektów budowlanych, czyli 
bezpieczeństwo ludzi przebywających w tych obiektach 
lub w ich pobliżu.   



99

Biuro KUP OIIB oraz Punkty Konsultacyjne 
Siedziba Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa znajduje się przy ul. K. Gotowskiego 6 (dawniej 
B. Rumińskiego 6) w Bydgoszczy – w budynku Bydgoskiego 
Domu Technika NOT.

Biuro KUP OIIB w Bydgoszczy działa od 2003 r. W 2004 r. Biu-
ro przeniosło się z wynajmowanego przyziemia na I piętro 
budynku Bydgoskiego Domu Technika NOT. Biuro zajmowało 
wówczas 169,69 m2.

Od 1 września 2006 r. Biuro KUP OIIB przeniosło się z wynaj-
mowanych pomieszczeń na I piętrze do zakupionego na wła-
sność lokalu użytkowego i znajdowało się na parterze budynku 
w lewym skrzydle. Biuro zajmowało wówczas pomieszczenia 
o powierzchni 233,60 m2. W skład Biura wchodziło: 9 pokoi 
biurowych, sala konferencyjna na 20 osób, pomieszczenie wc.

KUP OIIB nabyła na własność także pomieszczenia na archi-
wum o powierzchni 135,18 m2. Biuro KUP OIIB po wyremon-
towaniu i umeblowaniu zostało otwarte oficjalnie i uroczyście 
1 grudnia 2006 r. W otwarciu uczestniczył Prezes Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa – prof. dr hab. inż. Zbigniew Gra-
bowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB – dr inż. Janusz Rymsza 
oraz przewodniczący okręgowych rad sąsiadujących i zaprzy-
jaźnionych izb.

W 2013 r. KUP OIIB zakupiła I piętro segmentu B, powięk-
szając tym samym swoją siedzibę do 598,27 m2. W 2014 r. 
dokonano przebudowy, adaptacji i wyposażenia nabytych 
pomieszczeń na potrzeby Izby w celu polepszenia warunków 
obsługi w Biurze poprzez zwiększenie powierzchni biurowej 
m.in. dla działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, posie-
dzeń Okręgowej Rady i prowadzenia różnych form doskona-
lenia zawodowego. 

W 2016 r. dobudowano klatkę schodową do siedziby Izby 
wraz z szybem windowym.

Pracownicy Biura działają na rzecz wszystkich członków Izby, 
kandydatów na członków, osób ubiegających się o nadanie 
uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlane-
go, a także zapewniają obsługę administracyjno-techniczną 
organów Izby:
 - Okręgowego Zjazdu,
 - Okręgowej Rady Izby,
 - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 - Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
 - Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
 - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Do października 2003 r. Biuro KUP OIIB pracowało pod kie-

rownictwem Jerzego Falkowskiego. Od 1 stycznia 2004 r., 
nieprzerwanie przez 15 lat, funkcję Dyrektora Biura KUP OIIB 

pełniła Renata Staszak. 14 kwietnia 2018 r. na XVIII Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym KUP OIIB Renata Staszak została 
wybrana na przewodniczącą Okręgowej Rady KUP OIIB. 

Od 1 maja 2018 r. Dyrektorem Biura KUP OIIB jest Angelika 
Stranz. Na koniec września 2022 r. Biuro KUP OIIB liczyło 9 pra-
cowników.

1 września 2003 r. rozpoczęły działalność Punkty Informacyj-
ne KUP OIIB w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu. 
Punkty Informacyjne KUP OIIB miały ułatwić interesantom za-
łatwianie spraw w Izbie oraz zapewnić organom statutowym 
KUP OIIB „kontakt z terenem”. 

W zakres działania Punktów Informacyjnych wchodziło m.in.: 
udzielanie informacji na temat bieżących działań KUP OIIB (w 
tym udostępnianie regulaminów Izby), przyjmowanie wnio-
sków o wpis na listę członków Izby, udzielanie informacji kan-
dydatom na członków, przyjmowanie wniosków o skreślenie, 
zawieszenie i wznowienie członkostwa w Izbie, udzielanie 
informacji dotyczących warunków ubezpieczenia członków 
Izby od odpowiedzialności cywilnej, prenumerata czasopism 
technicznych i ich udostępnianie członkom Izby, organizowa-
nie szkoleń i kursów dla członków Izby, udzielanie informacji 
osobom ubiegającym się o uprawnienia budowlane. 

Punkty Informacyjne organizowały także zebrania delega-
tów przed zjazdami okręgowymi. Nadzór nad Punktami In-
formacyjnymi sprawowali członkowie Prezydium Okręgowej 
Rady KUP OIIB – zastępcy przewodniczącego z poszczegól-
nych obwodów. 

1 stycznia 2017 r. Okręgowa Rada KUP OIIB powołała Punk-
ty Konsultacyjne KUP OIIB w Brodnicy, Grudziądzu, Inowro-
cławiu, Toruniu i Włocławku, które zastąpiły dotychczasowe 
Punkty Informacyjne w tych miastach. Decyzja była podykto-
wana m.in. postępem technologicznym w ciągu minionych 
kilkunastu lat – obecnie obsługa interesantów odbywa się 
głównie telefonicznie i mailowo, dlatego potrzeba kontaktu 
stacjonarnego jest mniejsza. W Punktach Konsultacyjnych 
nadal dyżurują raz w tygodniu członkowie Prezydium Okrę-
gowej Rady KUP OIIB. W zakres działania Punktów Informacyj-
nych KUP OIIB wchodzą m.in.: udzielanie informacji na temat 
bieżącej działalności Izby, obsługa wniosków o wpis na listę 
członków, skreślenie, zawieszenie i wznowienie członkostwa, 
udzielanie informacji na temat ubezpieczenia OC oraz NNW, 
uczestnictwo w organizacji szkoleń, konferencji i kursów, po-
moc w przygotowaniu Dni Budowlanych i spotkań delega-
tów na zjazd okręgowy.   

®
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Pracownicy biura KUP OIIB od lewej: Edyta Sulska, Wiktoria Staszak, Natalia Krzyża-
nowska, Renata Staszak - przewodnicząca Okręgowej Rady, Barbara Wrzos, Wiesława 
Karsznia, Piotr Gajdowski, Angelika Stranz, Bartosz Myśliwiec, Ewa Topolewska

Siedziba KUP OIIB 
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Skład osobowy organów  
Kujawsko-Pomorskiej  

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

I kadencja 2002-2006
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
1. Andrzej Myśliwiec – Przewodniczący 
2. Paweł Piotrowiak – Zastępca Przewodniczącego
3. Tadeusz Julke – Zastępca Przewodniczącego
4. Włodzimierz Płaza – Sekretarz
5. Marian Lipkowski – Skarbnik
6. Włodzimierz Miklas – Członek Prezydium
7. Olgierd Nagórski – Członek Prezydium
8. Wojciech Bromirski – Członek Prezydium
Członkowie Okręgowej Rady KUP OIIB
9. Grzegorz Betlejewski – Członek OR
10. Jadwiga Bizon-Górecka – Członek OR
11. Kazimierz Chojnacki – Członek OR
12. Roman Dembek – Członek OR
13. Janusz Flaszyński – Członek OR
14. Andrzej Grzesiak – Członek OR
15. Stefan Kalinowski – Członek OR
16. Andrzej Karmiński – Członek OR
17. Roman Mikołajczak – Członek OR
18. Zdzisław Paczkowski – Członek OR
19. Roman Pastwa – Członek OR
20. Ryszard Orłowski – Członek OR
21. Renata Staszak – Członek OR

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB 
1. Franciszek Szypliński – Przewodniczący OKK
2. Witold Przybylski – Zastępca Przewodniczącego OKK
3. Andrzej Mańkowski – Przewodniczący Zespołów 
 Specjalistycznych
4. Jadwiga Kaniewska – Sekretarz OKK
5. Andrzej Czarra – Członek OKK
6. Jacek Kamiński – Członek OKK
7. Tomasz Kasperkiewicz – Członek OKK
8. Marek Krzyżanowski – Członek OKK
9. Zenon Musiał – Członek OKK
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 

KUP OIIB
1. Wacław Trojanowski – Okręgowy Rzecznik 
2. Dariusz Morczyński – I Zastępca Okręgowego 
 Rzecznika
3. Mirosław Ślesiński – II Zastępca Okręgowego 
 Rzecznika
4. Jerzy Arszyński – Zastępca Okręgowego Rzecznika
5. Jerzy Mowiński – Zastępca Okręgowego Rzecznika
6. Czesław Szczesik – Zastępca Okręgowego 
 Rzecznika
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB
1. Zdzisław Kruger – Przewodniczący OSD
2. Henryk Pączek – Zastępca Przewodniczącego OSD
3. Błazej Janiszewski – Sekretarz OSD
4. Iwona Czubryt – Członek OSD

PRZEWODNICZĄCY ORGANÓW KUJAWSKO-POMORSKIEJ OIIB
Kadencja Okręgowa Rada OKK OSD OROZ OKR

2002–2006 Andrzej Myśliwiec Franciszek Szypliński Zdzisław Krüger Wacław Trojanowski Michał Brochocki

2006–2010 Andrzej Myśliwiec Witold Przybylski Henryk Pączek Wacław Trojanowski Michał Brochocki

2010–2014 Adam Podhorecki Jacek Kołodziej Henryk Pączek Krzysztof Dudek Bruno Bronkau

2014–2018 Adam Podhorecki Jacek Kołodziej Błażej Janiszewski Krzysztof Dudek Bruno Bronkau

2018–2022 Renata Staszak Justyna Sobczak-
-Piąstka

Błażej Janiszewski Czesław Szczesik Andrzej Myśliwiec

®
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5. Ryszard Kopiński – Członek OSD
6. Czesław Rybak – Członek OSD
7. Edmund Rybiński – Członek OSD
8. Grzegorz Kurlapski – Członek OSD
9. Włodzimierz Sokołowski – Członek OSD
Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB
1. Michał Brochocki – Przewodniczący OKR
2. Krzysztof Dudek – Zastępca Przewodniczącego OKR
3. Bruno Bronkau – Sekretarz OKR
4. Jan Guzik – Członek OKR
5. Wojciech Przesławski – Członek OKR
Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB I kadencji (2002-2006)

1. Ryszard Dobrowolski 
2. Andrzej Myśliwiec 
3. Paweł Piotrowiak
4. Olgierd Nagórski 
5. Tomasz Kasperkiewicz 
6. Jacek Kołodziej 
7. Janusz Biegański 
8. Witold Przybylski 
9. Jacek Kamiński 
10. Grażyna Staroń
11. Stefan Kalinowski

II kadencja 2006-2010
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
1.  Andrzej Myśliwiec – Przewodniczący 
2.  Paweł Piotrowiak – Zastępca Przewodniczącego 
3.  Włodzimierz Płaza – Sekretarz 
4.  Marian Lipkowski – Skarbnik
5.  Wojciech Bromirski – Członek Prezydium
6.  Włodzimierz Miklas – Członek Prezydium
7.  Olgierd Nagórski – Członek Prezydium
8.  Kazimierz Chojnacki – Członek Prezydium
Członkowie Okręgowej Rady KUP OIIB
9.  Grzegorz Betlejewski – Członek OR 
10.  Jadwiga Bizon-Górecka – Członek OR
11.  Roman Dembek – Członek OR
12.  Anna Józefowicz – Członek OR
13.  Stefan Kalinowski – Członek OR
14.  Jacek Kołodziej – Członek OR
15.  Włodzimierz Mroziński – Członek OR
16.  Zdzisław Paczkowski – Członek OR
17.  Roman Pastwa – Członek OR
18.  Adam Przybylski – Członek OR
19.  Renata Staszak – Członek OR
20.  Marek Żółtowski – Członek OR
21.  Wiesław Żywicki – Członek OR
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB
1.  Witold Przybylski – Przewodniczący OKK
2.  Andrzej Mańkowski – Zastępca Przewodniczącego OKK
3.  Franciszek Szypliński – Sekretarz OKK         
4.  Marek Krzyżanowski – Członek OKK            
5.  Tomasz Kasperkiewicz – Członek OKK           
6.  Jadwiga Kaniewska – Członek OKK                  
7.  Jacek Kamiński – Członek OKK                  
8.  Stefania Bik – Członek OKK                
9.  Adam Podhorecki – Członek OKK            
10.  Wojciech Klatecki – Członek OKK                 
11.  Tadeusz Julke – Członek OKK              
12.  Lucjan Ceglarek – Członek OKK                    
13.  Zygmunt Półtorak – Członek OKK  

Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 
KUP OIIB  

1.  Wacław Trojanowski – Koordynator
2.  Iwona Brążkiewicz            
3.  Andrzej Filipczak           
4.  Dariusz Morczyński   
5.  Mirosław Ślesiński     
6.  Jerzy Mowiński         
7.  Czesław Szczesik      
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB
1.  Henryk Pączek – Przewodniczący OSD
2.  Błażej Janiszewski – Zastępca Przewodniczącego OSD              
3.  Danuta Jelinska – Sekretarz OSD                                         
4.  Czesław Rybak – Członek OSD                         
5.  Grzegorz Kurlapski – Członek OSD               
6.  Andrzej Alaborski – Członek OSD                 
7.  Wiesław Mancewicz – Członek OSD                   
8. Włodzimierz Sokołowski – Członek OSD        
9.  Paweł Rygielski – Członek OSD                   
10.  Krzysztof Tuszyński – Członek OSD               
11.  Michał Buzalski – Członek OSD                    
12.  Zygfryd Filanowski – Członek OSD                
13.  Edward Smentek – Członek OSD 
Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB 
1.  Michał Brochocki – Przewodniczący OKR
2.  Jan Guzik – Zastępca Przewodniczącego OKR
3. Franciszek Gładykowski – Sekretarz 
4. Bruno Bronkau – Członek 
5.  Marek Oleś – Członek 
6. Jarosław Bobkowski – Członek OKR       
Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB II kadencji (2006-2010)
1.  Tomasz Kasperkiewicz
2.  Jacek Kołodziej
3.  Danuta Konieczny
4.  Andrzej Myśliwiec
5.  Paweł Piotrowiak
6.  Witold Przybylski
7.  Bronisław Przybysz
8.  Grażyna Staroń
9. Renata Staszak
10.  Wacław Trojanowski
11.  Andrzej Wosik
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III kadencja 2010-2014
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
1. Adam Podhorecki – Przewodniczący  
2. Andrzej Myśliwiec – Zastępca Przewodniczącego  
3. Paweł Piotrowiak – Zastępca Przewodniczącego             
4. Włodzimierz Miklas – Zastępca Przewodniczącego  
5. Olgierd Nagórski – Zastępca Przewodniczącego  
6. Wojciech Bromirski – Zastępca Przewodniczącego    
7. Marian Lipkowski – Skarbnik
8. Kazimierz Chojnacki – Sekretarz   
Członkowie Okręgowej Rady KUP 
9. Jadwiga Bizon-Górecka – Członek OR  
10. Zdzisław Brążkiewicz – Członek OR
11. Andrzej Frydryszak – Członek OR      
12. Anna Józefowicz – Członek OR          
13. Stefan Kalinowski – Członek OR    
14. Włodzimierz Mroziński – Członek OR   
15. Ryszard Orłowski – Członek OR             
16. Zdzisław Paczkowski – Członek OR
17. Roman Pastwa – Członek OR   
18. Adam Przybylski – Członek OR            
19. Wiesław Stasiuk – Członek OR          
20. Renata Staszak – Członek OR          
21. Marek Żółtowski – Członek OR
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB  
1. Jacek Kołodziej – Przewodniczący OKK
2. Wojciech Klatecki – Zastępca Przewodniczącego OKK
3. Franciszek Szypliński – Sekretarz OKK
4. Stefan Baca – Członek OKK
5. Lucjan Ceglarek – Członek OKK
6. Paweł Gonczerzewicz – Członek OKK
7. Róża Guśpiel – Członek OKK
8. Jacek Kamiński – Członek OKK
9. Jadwiga Kaniewska – Członek OKK
10. Tomasz Kasperkiewicz – Członek OKK
11. Marek Krzyżanowski – Członek OKK
12. Andrzej Mańkowski – Członek OKK
13. Zenon Musiał † – Członek OKK (zm. w dn. 27.04.2012 r.)    
14. Grażyna Staroń – Członek OKK

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej  
KUP OIIB 

1. Krzysztof Dudek – Koordynator
2. Andrzej Filipczak  
3. Sławomir Konieczka         
4. Dariusz Morczyński   
5. Adam Olejniczak
6. Czesław Szczesik 
7. Mirosław Ślesiński     
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB
1. Henryk Pączek – Przewodniczący OSD
2. Błażej Janiszewski – Zastępca Przewodniczącego OSD
3. Danuta Jelinska – Sekretarz OSD
4. Jerzy Arszyński – Członek OSD
5. Andrzej Bizon – Członek OSD
6. Michał Buzalski – Członek OSD
7. Krzysztof Kołosowski – Członek OSD
8. Wiesław Mancewicz – Członek OSD
9. Zbigniew Rybak – Członek OSD
10. Czesław Rybak † – Członek OSD (zm. w dn. 01.02.2013 r.)   
11. Paweł Rygielski – Członek OSD
12. Edward Smentek – Członek OSD
13. Włodzimierz Smoczyński – Członek OSD
14. Barbara Targańska – Członek OSD     
Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB
1. Bruno Bronkau – Przewodniczący OKR
2. Jan Guzik – Zastępca Przewodniczącego OKR
3. Franciszek Gładykowski – Sekretarz 
4. Jarosław Bobkowski – Członek OKR
5. Marek Oleś – Członek OKR
6. Krzysztof Mizgajski – Członek OKR  
Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB III kadencji (2010-2014)
1. Jacek Kamiński 
2. Tomasz Kasperkiewicz
3. Jacek Kołodziej
4. Marian Lipkowski
5. Dariusz Morczyński
6. Andrzej Myśliwiec
7. Paweł Piotrowiak
8. Bronisław Przybysz
9. Grażyna Staroń
10. Renata Staszak

IV kadencja 2014-2018
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
1. Adam Podhorecki – Przewodniczący  
2. Andrzej Myśliwiec – Zastępca Przewodniczącego  
3. Paweł Piotrowiak – Zastępca Przewodniczącego             
4. Włodzimierz Miklas – Zastępca Przewodniczącego  
5. Olgierd Nagórski – Zastępca Przewodniczącego  
6. Wojciech Bromirski – Zastępca Przewodniczącego    
7. Marian Lipkowski – Skarbnik
8. Kazimierz Chojnacki – Sekretarz   

Członkowie Okręgowej Rady KUP OIIB  
9. Jadwiga Bizon-Górecka – Członek OR 
10. Zdzisław Brążkiewicz – Członek 
11. Anna Józefowicz – Członek 
12. Stefan Kalinowski – Członek 
13. Wiesław Mancewicz – Członek 
14. Dariusz Morczyński – Członek 
15. Włodzimierz Mroziński – Członek OR   
16. Roman Pastwa – Członek 
17. Jerzy Prywiński – Członek 
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18. Adam Przybylski – Członek  
19. Jan Siuda – Członek 
20. Renata Staszak – Członek 
21. Marek Żółtowski – Członek  
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB    
1.  Jacek Kołodziej – Przewodniczący OKK
2.  Wojciech Klatecki – Zastępca Przewodniczącego OKK
3.  Paweł Gonczerzewicz – Sekretarz OKK
4.  Stefan Baca – Członek OKK
5.  Róża Guśpiel – Członek OKK
6.  Jacek Kamiński – Członek OKK
7.  Jadwiga Kaniewska – Członek OKK
8.  Tomasz Kasperkiewicz – Członek OKK
9.  Marek Krzyżanowski – Członek OKK
10.  Ryszard Orłowski – Członek OKK
11  Marek Pluta – Członek OKK
12.  Bronisław Przybysz – Członek OKK
13. Justyna Sobczak-Piąstka – Członek OKK
14.  Franciszek Szypliński – Członek OKK
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 

KUP OIIB 
1.  Krzysztof Dudek – Koordynator
2.  Andrzej Filipczak  
3.  Sławomir Konieczka         
4. Adam Olejniczak
5.  Aleksandra Pieniaszek
6.  Czesław Szczesik 
7.  Mirosław Ślesiński     
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB
1.  Błażej Janiszewski – Przewodniczący OSD
2.  Henryk Pączek – Zastępca Przewodniczącego OSD 

3.  Danuta Jelinska – Sekretarz OSD
4.  Jerzy Arszyński – Członek OSD
5.  Andrzej Bizon – Członek OSD
6.  Jacek Borecki – Członek OSD
7.  Michał Buzalski – Członek OSD
8.  Marek Iwiński – Członek OSD
9.  Krzysztof Kołosowski – Członek OSD
10.  Zbigniew Rybak – Członek OSD
11.  Paweł Rygielski – Członek OSD
12. Edward Smentek – Członek OSD
13.  Barbara Targańska – Członek OSD 
14.  Maciej Wiśniewski – Członek OSD   
Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB
1.  Bruno Bronkau – Przewodniczący OKR
2.  Jan Guzik – Zastępca Przewodniczącego OKR
3.  Franciszek Gładykowski – Sekretarz OKR                                          
4.  Jarosław Bobkowski – Członek OKR                                                               
5.  Katarzyna Dąbrowska – Członek OKR                                                           
6.  Paweł Grochocki – Członek OKR 
Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB IV kadencji (2014-2018)
1.  Kazimierz Chojnacki
2.  Jacek Kołodziej
3.  Dariusz Morczyński
4.  Andrzej Myśliwiec
5.  Paweł Piotrowiak
6.  Adam Podhorecki
7.  Adam Przybylski
8.  Bronisław Przybysz
9.  Renata Staszak
10.  Marek Żółtowski

V kadencja 2018-2022
Prezydium Okręgowej Rady KUP OIIB
1. Renata Staszak – Przewodniczący
2.  Adam Podhorecki – Zastępca Przewodniczącego
3. Paweł Piotrowiak – Zastępca Przewodniczącego (do dn.  

 17.12.2018 r.)
 Marek Żółtowski – Zastępca Przewodniczącego (od dn.  

 17.12.2018 r.)
4.  Włodzimierz Miklas – Zastępca Przewodniczącego
5.  Dariusz Morczyński – Zastępca Przewodniczącego
6.  Wojciech Bromirski † – Zastępca Przewodniczącego  

 (zm. w dn. 25.01.2022 r.)
7.  Jacek Kołodziej – Skarbnik
8.  Kazimierz Chojnacki – Sekretarz 
Członkowie Okręgowej Rady KUP OIIB 
9. Jadwiga Bizon-Górecka – Członek OR
10. Zdzisław Brążkiewicz – Członek OR
11. Aurelia Buzalska – Członek OR
12. Józef Gramza – Członek OR
13. Anna Józefowicz – Członek OR
14. Krzysztof Kiewel – Członek OR

15. Wiesław Mancewicz – Członek OR
16.  Włodzimierz Mroziński – Członek OR
17. Roman Pastwa † – Członek OR (zm. w dn. 28.12.2020 r.)
18. Paweł Piotrowiak – Członek OR
19. Jerzy Prywiński – Członek OR
20. Zenon Różycki – Członek OR
21. Jacek Sieradzki † – Członek OR (zm. w dn. 25.04.2021 r.)
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna KUP OIIB    
1. Justyna Sobczak-Piąstka – Przewodniczący OKK
2. Wojciech Klatecki – Zastępca Przewodniczącego OKK
3. Paweł Gonczerzewicz – Sekretarz OKK
4. Stefan Baca – Członek OKK
5. Sebastian Bagdziński – Członek OKK
6. Róża Guśpiel – Członek OKK
7. Tomasz Janiak – Członek OKK
8. Jacek Kamiński – Członek OKK
9. Jadwiga Kaniewska – Członek OKK
10. Tomasz Kasperkiewicz † – Członek OKK (zm. w dn.  

 01.05.2021 r.)
11. Marek Krzyżanowski – Członek OKK
12. Ryszard Orłowski – Członek OKK
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13. Marek Pluta – Członek OKK
14. Bronisław Przybysz – Członek OKK
15. Grażyna Staroń – Członek OKK
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 

KUP OIIB 
1. Czesław Szczesik – Koordynator
2. Krzysztof Dudek 
3. Andrzej Filipczak  
4. Sławomir Konieczka 
5. Ewa Kufel-Orcholska
6. Aleksandra Pieniaszek
7. Marek Rzytelewski
8. Mirosław Ślesiński
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny KUP OIIB
1. Błażej Janiszewski – Przewodniczący OSD
2. Henryk Pączek – Zastępca Przewodniczącego OSD 
3. Jacek Borecki – Członek OSD
4. Andrzej Bizon – Członek OSD
5. Michał Buzalski – Członek OSD
6. Danuta Jelinska – Sekretarz OSD
7. Krzysztof Kołosowski – Członek OSD
8. Radosław Kulerski – Członek OSD
9. Zbigniew Rybak – Członek OSD
10.  Paweł Rygielski – Członek OSD

11.  Jan Siuda – Członek OSD
12.  Edward Smentek – Członek OSD
13.  Jan Stępień – Członek OSD
14.  Robert Taratuta – Członek OSD
15.  Barbara Targańska – Członek OSD
Okręgowa Komisja Rewizyjna KUP OIIB
1. Andrzej Myśliwiec – Przewodniczący OKR
2. Jan Guzik – Zastępca Przewodniczącego OKR
3. Jarosław Bobkowski – Zastępca Przewodniczącego OKR
4. Franciszek Gładykowski – Sekretarz OKR
5. Katarzyna Dąbrowska – Członek OKR
6. Paweł Grochocki – Członek OKR 
7. Tomasz Wiese – Członek OKR
Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB V kadencji (2018-2022)
1. Kazimierz Chojnacki
2. Krzysztof Dudek
3. Jacek Kołodziej
4. Michał Miklas
5. Andrzej Myśliwiec
6. Paweł Piotrowiak
7. Adam Podhorecki
8. Renata Staszak
9. Paweł Ziółkowski
10.  Marek Żółtowski   

Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB – 
- wyróżnieni członkowie KUP OIIB

Odznaki Honorowe Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa są przyznawane członkom samorządu zawodowego za 
szczególne osiągnięcia w pracy dla Izby lub w związku z wy-

różniającym się wykonywaniem samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 

Srebrna Odznaka PIIB
2008
mgr inż. Jacek Kamiński – KUP/IE/0921/01 
inż. Tomasz Kasperkiewicz – KUP/IE/0974/01 
mgr inż. Olgierd Nagórski – KUP/BO/1712/01 
mgr inż. Roman Pastwa – KUP/BO/1888/01 
inż. Henryk Pączek – KUP/BO/1911/01 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – KUP/BO/1992/01 
mgr inż. Paweł Piotrowiak – KUP/IS/1953/01 
mgr inż. Wacław Trojanowski – KUP/IS/2616/01 
2009 
mgr inż. Grzegorz Betlejewski – KUP/IS/0107/01 
techn. Wojciech Bromirski – KUP/BO/0189/01 
mgr inż. Kazimierz Chojnacki – KUP/BD/0258/01 
mgr inż. Wiesław Dziuba – KUP/BM/0463/01 
mgr inż. Błażej Janiszewski – KUP/IS/0785/01 
mgr inż. Jadwiga Kaniewska – KUP/IS/0935/01 

inż. Wojciech Klatecki – KUP/BD/1024/01 
mgr inż. Andrzej Mańkowski – KUP/BO/1514/01 
mgr inż. Włodzimierz Miklas – KUP/BO/1618/01 
inż. Zdzisław Paczkowski – KUP/IE/1864/01 
mgr inż. Marek Żółtowski – KUP/BO/2945/01 
mgr inż. Renata Staszak – KUP/BO/2361/01 
mgr inż. Jacek Kołodziej – KUP/BO/1078/01
mgr inż. Witold Przybylski – KUP/BO/2045/01 
inż. Czesław Szczesik – KUP/BD/2443/01 
2010
dr inż. Jadwiga Bizon-Górecka – KUP/BO/0135/01 
inż. Bruno Bronkau – KUP/IE/0190/01 
mgr inż. Franciszek Gładykowski – KUP/IE/0566/01 
mgr inż. Jan Guzik – KUP/IE/0697/01 
techn. Eugeniusz Jankowski – KUP/BO/0794/01 
inż. Stefan Kalinowski – KUP/BD/0907/01 
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mgr inż. Marek Krzyżanowski – KUP/BO/1237/01 
mgr inż. Dariusz Morczyński – KUP/BO/1662/01 
inż. Włodzimierz Mroziński – KUP/WM/1677/01 
mgr inż. Adam Przybylski – KUP/BO/2041/01 
inż. Bronisław Przybysz – KUP/BO/3499/02
techn. Czesław Rybak – KUP/IS/2171/01 
mgr inż. Włodzimierz Sokołowski – KUP/BM/2317/01 
mgr inż. Mirosław Ślesiński – KUP/BO/2531/01 
2011
inż. Stefania Bik – KUP/BO/0129/01 
mgr inż. Jarosław Bobkowski – KUP/BO/0078/03 
mgr inż. Michał Buzalski – KUP/BO/0027/04 
mgr inż. Lucjan Ceglarek – KUP/IE/3204/02 
mgr inż. Andrzej Czarra – KUP/IS/0319/01 
mgr inż. Andrzej Filipczak – KUP/IE/0493/01 
mgr inż. Danuta Jelinska – KUP/BO/0851/01 
mgr inż. Anna Józefowicz – KUP/IS/0243/05 
dr inż. Jan Lorkowski – KUP/BO/1422/01 
mgr inż. Wiesław Mancewicz – KUP/BO/1508/01
mgr inż. Janusz Matysek – KUP/BD/1555/01 
mgr inż. Zenon Musiał – KUP/IS/1695/01 
mgr inż. Marek Oleś – KUP/BO/1813/01 
inż. Paweł Rygielski – KUP/BO/2181/01 
mgr inż. Edward Smentek – KUP/IS/2288/01 
mgr inż. Danuta Stolarczuk-Guzik – KUP/BO/2381/01 
techn. Karol Tabaczyński – KUP/BO/2561/01 
mgr inż. Ewa Topolewska – KUP/WM/0600/03 
mgr inż. Andrzej Zabrocki – KUP/BO/2839/01 
2012
inż. Jerzy Arszyński – KUP/IE/0025/01 
inż. Stefan Baca – KUP/BO/0179/09 
mgr inż. Krzysztof Badura – KUP/IS/3576/02 
mgr inż. Andrzej Bizon – KUP/BO/0134/01 
inż. Zdzisław Brążkiewicz – KUP/IE/0185/01 
inż. Aleksander Dowgajło – KUP/IE/0409/01 
inż. Zygfryd Filanowski – KUP/BO/0492/01 
mgr inż. Eugeniusz Gajewski – KUP/IS/0050/09 
inż. Józef Gramza – KUP/BO/0640/01 
inż. Paweł Grochocki – KUP/BO/0650/01 
inż. Renata Hoffmann – KUP/BO/0722/01 
mgr inż. Adam Kolenda – KUP/BO/1130/03 
inż. Danuta Konieczny – KUP/BO/1090/01 
mgr inż. Zbigniew Lubieniecki – KUP/BO/1424/01 
mgr inż. Mieczysław Maj – KUP/BO/1475/01 
mgr inż. Krzysztof Mizgajski – KUP/BO/1648/01 
techn. Piotr Nakonowski – KUP/IS/1713/01 
inż. Marek Pluta – KUP/IE/0645/03 
mgr inż. Zbigniew Rybak – KUP/BO/3522/02 
mgr inż. Jan Siuda – KUP/BO/2250/01 
techn. Wiesław Stasiuk – KUP/BO/2360/01 
mgr inż. Barbara Targańska – KUP/IS/2571/01 
2013
inż. Barbara Antonowicz – KUP/IS/0023/01 
inż. Romuald Bogdański – KUP/BO/0153/01 

inż. Bernard Glapiak – KUP/BM/0562/01 
mgr inż. Tadeusz Karbowiak – KUP/BO/0740/03 
techn. Andrzej Kowalski – KUP/BD/1155/01 
mgr inż. Wiesław Łuszyński – KUP/BD/1458/01 
mgr inż. Roman Michalczuk – KUP/BD/1587/01 
mgr inż. Marek Sikora – KUP/IE/0207/05 
mgr inż. Paweł Pietraszak – KUP/BO/0500/04 
mgr inż. Jerzy Prywiński – KUP/BO/2036/01 
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – KUP/BO/2977/02 
mgr inż. Zbigniew Szubski – KUP/BO/2487/01 
mgr inż. Krzysztof Świstowski – KUP/BO/2559/01 
2014 
mgr inż. Ryszard Orłowski – KUP/IS/1833/01 
mgr inż. Andrzej Frydryszak – KUP/IS/0516/01
techn. Stanisław Fokciński – KUP/BD/0130/04
mgr inż. Kazimierz Tuptyński – KUP/IS/2630/01 
2015
inż. Zdzisław Fiszer – KUP/WM/0498/01 
mgr inż. Arkadiusz Kłopotek – KUP/IE/3207/02 
mgr inż. Sławomir Konieczka – KUP/BO/1088/01 
mgr inż. Adam Olejniczak – KUP/BO/1805/01 
mgr inż. Jan Weydmann – KUP/BO/2705/01 
techn. Stanisław Ziemba – KUP/BO/2895/01 
2016
mgr inż. Jacek Borecki – KUP/BO/0353/07 
techn. Leszek Dąbrowski – KUP/IE/0365/01 
mgr inż. Tadeusz Depa – KUP/BO/0378/01 
inż. Paweł Gonczerzewicz – KUP/IE/0589/01 
mgr inż. Ewa Kufel – KUP/BO/0210/08 
mgr inż. Marek Leski – KUP/BD/1349/01 
mgr inż. Jan Ostrowski – KUP/BO/1847/01 
techn. Janusz Piotrowski – KUP/IS/1958/01 
mgr inż. Zdzisław Świerczyński – KUP/BO/2552/01 
2017
mgr inż. Mieczysław Grabowski – KUP/BO/0626/01 
mgr inż. Marek Iwiński – KUP/BO/0744/01 
mgr inż. Krzysztof Kołosowski – KUP/BO/1086/01 
mgr inż. Włodzimierz Palicki – KUP/BD/1869/01 
inż. Waldemar Paradziński – KUP/IS/0176/10 
mgr inż. Aleksandra Pieniaszek – KUP/IS/0022/07 
mgr inż. Andrzej Wałdowski – KUP/BO/3389/02 
2018
inż. Janusz Brzezicki – KUP/BD/0201/01 
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska – KUP/BO/0072/10 
techn. Andrzej Gajkowski – KUP/IS/0531/01 
mgr inż. Krzysztof Kociński – KUP/IE/0127/10 
techn. Witold Pesta – KUP/BO/3649/02 
inż. Ireneusz Trzciński – KUP/BO/2620/01 
2019 
mgr inż. Róża Guśpiel – KUP/BO/0693/01 
techn. Grzegorz Kucharski – KUP/BO/1250/01 
mgr inż. Marcin Malinowski – KUP/BO/0028/10 
mgr inż. Piotr Witkowski – KUP/IS/0168/05 
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Złota Odznaka PIIB
2008 
inż. Marian Lipkowski – KUP/IE/1401/01 
inż. Franciszek Szypliński – KUP/BO/2527/01 
mgr inż. Andrzej Myśliwiec – KUP/BO/1705/01 
2009 
inż. Grażyna Staroń – KUP/BO/2350/01 
2010 
mgr inż. Michał Brochocki – KUP/BO/0188/01 
mgr inż. Paweł Piotrowiak – KUP/IS/1953/01 
2012 
mgr inż. Olgierd Nagórski – KUP/BO/1712/01 
inż. Henryk Pączek – KUP/BO/1911/01 
2013 
inż. Wojciech Klatecki – KUP/BD/1024/01 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – KUP/BO/1992/01 
inż. Tomasz Kasperkiewicz – KUP/IE/0974/01 
2014 
dr inż. Jadwiga Bizon-Górecka – KUP/BO/0135/01 
mgr inż. Michał Buzalski – KUP/BO/0027/04 
mgr inż. Błażej Janiszewski – KUP/IS/0785/01 
mgr inż. Danuta Jelinska – KUP/BO/0851/01 
inż. Stefan Kalinowski – KUP/BD/0907/01 
mgr inż. Włodzimierz Miklas – KUP/BO/1618/01 
inż. Włodzimierz Mroziński – KUP/WM/1677/01 
mgr inż. Roman Pastwa – KUP/BO/1888/01 
inż. Paweł Rygielski – KUP/BO/2181/01 
mgr inż. Edward Smentek – KUP/IS/2288/01 
mgr inż. Danuta Stolarczuk-Guzik – KUP/BO/2381/01 
mgr inż. Mirosław Ślesiński – KUP/BO/2531/01 
2015 
mgr inż. Jarosław Bobkowski – KUP/BO/0078/03 
inż. Bruno Bronkau – KUP/IE/0190/01 
mgr inż. Franciszek Gładykowski – KUP/IE/0566/01 
mgr inż. Jan Guzik – KUP/IE/0697/01 
mgr inż. Kazimierz Chojnacki – KUP/BD/0258/01 
mgr inż. Jacek Kołodziej – KUP/BO/1078/01 
mgr inż. Adam Przybylski – KUP/BO/2041/01 

mgr inż. Marek Żółtowski – KUP/BO/2945/01 
mgr inż. Dariusz Morczyński – KUP/BO/1662/01 
2016 
inż. Paweł Grochocki – KUP/BO/0650/01 
mgr inż. Bronisław Przybysz – KUP/BO/3499/02 
2017
inż. Krzysztof Dudek – KUP/BM/0433/01 
mgr inż. Andrzej Filipczak – KUP/IE/0493/01 
inż. Czesław Szczesik – KUP/BD/2443/01 
mgr inż. Barbara Targańska – KUP/IS/2571/01 
2018
inż. Stefania Bik – KUP/BO/0129/01 
mgr inż. Anna Józefowicz – KUP/IS/0243/05 
mgr inż. Wiesław Mancewicz – KUP/BO/1508/01 
mgr inż. Adam Olejniczak – KUP/BO/1805/01 
mgr inż. Ryszard Orłowski – KUP/IS/1833/01 
mgr inż. Witold Przybylski – KUP/BO/2045/01 
2019 
inż. Stefan Baca – KUP/BO/0179/09 
inż. Zdzisław Brążkiewicz – KUP/IE/0185/01 
techn. Wojciech Bromirski – KUP/BO/0189/01 
mgr inż. Jacek Kamiński – KUP/IE/0921/01 
mgr inż. Jadwiga Kaniewska – KUP/IS/0935/01 
mgr inż. Sławomir Konieczka – KUP/BO/1088/01 
mgr inż. Marek Krzyżanowski – KUP/BO/1237/01 
mgr inż. Jerzy Prywiński – KUP/BO/2036/01 
mgr inż. Jan Siuda – KUP/BO/2250/01 
2020 
inż. Romuald Bogdański – KUP/BO/0153/01 
mgr inż. Jacek Borecki – KUP/BO/0353/07 
inż. Paweł Gonczerzewicz – KUP/IE/0589/01 
dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka – KUP/BO/2977/02 
2021 
mgr inż. Renata Staszak – KUP/BO/2361/01 
2022
inż. Józef Gramza – KUP/BO/0640/01
mgr inż. Katarzyna Dąbrowska – KUP/BO/0072/10

2020
mgr inż. Janusz Bednarek – KUP/BO/0086/01 
dr inż. Iwona Brążkiewicz – KUP/BO/0045/04 
mgr inż. Aurelia Buzalska – KUP/BO/0079/10 
mgr. inż. Ryszard Domański – KUP/BO/0400/01
techn. Wojciech Graczyk – KUP/BO/0635/01
techn. Piotr Olszewski – KUP/BO/1821/01
mgr inż. Ryszard Polakowski – KUP/BO/2002/01 
mgr inż. Marek Rzytelewski – KUP/BM/0045/14
techn. Lech Sochacki – KUP/BO/2314/01 
techn. Piotr Szefler – KUP/IS/0062/07 
mgr inż. Ewa Ślusarkiewicz – KUP/IS/2537/01 

mgr inż. Paweł Zaniecki – KUP/BO/0208/08 
2021
mgr inż. Władysław Dragun – KUP/BO/0154/12 
techn. Marek Kasprzak – KUP/BO/3723/02 
inż. Krzysztof Meler – KUP/BO/3428/02 
mgr inż. Mariusz Prestel – KUP/BO/2027/01 
mgr inż. Andrzej Wosik – KUP/BO/2797/01 
2022 
mgr inż. Krzysztof Kiewel – KUP/BO/0642/03
mgr inż. Zenon Różycki – KUP/IE/3321/02
mgr inż. Tomasz Wiese – KUP/BD/0175/10 

Medal Honorowy PIIB
2019 
mgr inż. Andrzej Myśliwiec – KUP/BO/1705/01

2021 
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki – KUP/BO/1992/01   
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Działacze KUP OIIB przed siedzibą Izby
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Obchody jubileuszu 20-lecia KUP OIIB 
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-

twa świętowała jubileusz 20-lecia swojego istnienia w dniu 3 
września 2022 r. przy okazji Dnia Budowlanych w Bydgoszczy.

Gospodarzem wydarzenia była przewodnicząca Okręgowej 
Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak, która zainaugurowała 
jubileuszowe uroczystości.

„Jestem dumna z mojego zawodu, zawodu inżyniera bu-
downictwa. Zawodu zaufania publicznego, który służy spo-
łeczeństwu, tworząc nowe inwestycje, nowe obiekty, nowe 
instalacje. Zawodu, który dba o zrównoważony rozwój, 
oszczędność energii i zasobów naturalnych. Zawodu, który 
zwyczajowo nazywany jest kołem zamachowym gospodarki. 
Chciałabym, żeby te przymioty naszego zawodu nie zmieniały 
się, tylko ewoluowały dla dobra naszego społeczeństwa” – po-
wiedziała w swoim wystąpieniu mgr inż. Renata Staszak.

Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB podsumowała 
dorobek 20 lat istnienia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, podkreślając, że przez ten czas wrósł on w po-
wszechną świadomość Polaków, a jego działalność przyczyni-
ła się do wzrostu prestiżu zawodu. 

„Obecnie Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa oferuje swoim członkom bezpłatne szkolenia 
i wyjazdy techniczne, pomoc prawną, ubezpieczenie NNW. 
Organizujemy inicjatywy promujące nasz zawód, takie jak 
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, w ramach którego 
doświadczeni inżynierowie udzielają porad inwestorom, 
a także konkurs na najlepszą pracę dyplomową, skierowany 
do absolwentów uczelni technicznych z regionu kujawsko-
-pomorskiego, oraz Prymus Budownictwa dla wyróżniających 
się projektantów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru 
inwestorskiego” – opisywała bieżącą działalność KUP OIIB mgr 
inż. Renata Staszak.

Na koniec wystąpienia przewodnicząca Okręgowej Rady 
KUP OIIB życzyła wszystkim członkom samorządu zawodo-
wego satysfakcji z wykonywania zawodu inżyniera budow-
nictwa, wielu ciekawych zleceń oraz zdrowia. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście - prezes Krajo-
wej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Ma-
riusz Dobrzeniecki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB dr inż. Mie-
czysław Grodzki oraz przewodniczący okręgowych rad wielu 
Izb: inż. Krzysztof Ciuńczyk – przewodniczący Okręgowej Rady 
Podlaskiej OIIB, mgr inż. Grzegorz Dubik – przewodniczący 
Okręgowej Rady Podkarpackiej OIIB, inż. Jarosław Kukliński 
– przewodniczący Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej 
OIIB, dr hab. inż. Jacek Szer – przewodniczący Okręgowej Rady 
Łódzkiej OIIB, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde – przewodniczą-

cy Okręgowej Rady Pomorskiej OIIB. Obecny był także dr inż. 
Adam Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budow-
nictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

W obchodach uczestniczyli również parlamentarzyści oraz 
samorządowcy, m.in. posłowie Paweł Olszewski i Jan Szopiń-
ski oraz prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. W imieniu woje-

®
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wody kujawsko-pomorskiego przybył Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Marek Chorzępa. Wśród gości znaleźli 
się ponadto przedstawiciele samorządów zawodów zaufania 
publicznego. Obecny był także Okręgowy Inspektor Pracy 
w Bydgoszczy, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, przedstawiciele Powiatowych Inspektoratów Nadzoru 
Budowlanego, a także reprezentanci stowarzyszeń nauko-
wo-technicznych, uczelni wyższych, lokalnych firm z branży 
budowlanej.

Obchody Dnia Budowlanych były okazją do wręczenia od-
znaczeń państwowych i samorządowych, które odebrali za-
służeni członkowie KUP OIIB.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości – odznaczenie 
państwowe nadawane przez Prezydenta RP m.in. tym oso-
bom, które poprzez swoją aktywność zawodową i społeczną 
przyczyniły się do budowania dobrobytu gospodarczego Pol-
ski – odebrali trzej członkowie KUP OIIB. Z upoważnienia Pre-
zydenta RP aktu dekoracji dokonał prezes Krajowej Rady PIIB 
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki. 

Następnie Srebrne i Złote Odznaki Honorowe PIIB wręczyli 
wyróżnionym członkom KUP OIIB prezes Krajowej Rady PIIB 
mgr inż. Mariusz Dobrzeniecki oraz przewodnicząca Okręgo-
wej Rady KUP OIIB mgr inż. Renata Staszak.

Z okazji jubileuszu KUP OIIB Okręgowa Rada ustanowiła Me-
dal XX-lecia KUP OIIB jako okolicznościowe wyróżnienie nada-
wane osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu zawo-
dowego inżynierów budownictwa na szczeblu regionalnym. 
Medale przyznano m.in. przewodniczącym oraz sekretarzom 
organów KUP OIIB pracującym na rzecz Izby w minionych 
pięciu kadencjach. Przewodnicząca Okręgowej Rady KUP 
OIIB podziękowała imiennie wszystkim członkom KUP OIIB, 
którzy działali w organach Izby kiedykolwiek od jej powstania. 
Pamiątkowe Medale XX-lecia KUP OIIB otrzymali także prezes 
Krajowej Rady PIIB, wszyscy przewodniczący okręgowych 
rad pozostałych Izb okręgowych, współpracujący z KUP OIIB 
przedstawiciele organów nadzoru budowlanego, lokalnych 
władz samorządowych oraz szczególnie działający na rzecz 
budownictwa parlamentarzyści z województwa kujawsko-
-pomorskiego. 

Medal 20-lecia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wrę-
czyli przewodniczącej Okręgowej Rady KUP OIIB mgr inż. 
Renacie Staszak prezes Krajowej Rady PIIB mgr inż. Mariusz 
Dobrzeniecki oraz wiceprezes Krajowej Rady PIIB dr inż. Mie-
czysław Grodzki.

Część oficjalną zakończyło uroczyste pokrojenie jubileuszo-
wego tortu oraz wspólne odśpiewanie „Sto lat” dla Kujawsko-
-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.    
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