
INSTRUKCJA LOGOWANIA I DOSTĘPU DO SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W POIIB I PIIB 

 

Poniższa Instrukcja umożliwi dostęp do informacji o szkoleniach organizowanych i retransmitowanych przez Pomorską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa (POIIB) (Wariant 1), jak również szkoleniach organizowanych i retransmitowanych przez wszystkie 
pozostałe Okręgowe Izby PIIB (Wariant 2).  
 

Zaletą uzyskania dostępu do wszystkich szkoleń poprzez Wariant 1 jest bezpośrednie otrzymywanie bieżących informacji  
o bezpłatnych szkoleniach oraz o wydarzeniach organizowanych przez POIIB. 
Dzięki dostępowi do szkoleń poprzez Wariant 2 możliwe jest uzyskanie informacji i dostępu do szkoleń organizowanych  
przez wszystkie Okręgowe Izby PIIB. 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wariant 1  
 
 

Dostęp do informacji i szkoleń z poziomu strony internetowej 

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

https://pom.piib.org.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W pierwszej kolejności należy wejść  
na stronę Pomorskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa 
https://pom.piib.org.pl 
 
Należy zapisać się do [NEWSLETTER] 
Pomorskiej OIIB poprzez podanie imienia                  
i nazwiska, adresu e-mail, wyrażenie zgody 
oraz akceptację Regulaminu 
 
Potwierdzenie poprzez kliknięcie  przycisku 
[ZAPISZ SIĘ]. 
 
Izba na podany adres będzie wysyłała 
wszelkie informacje o szkoleniach, 
aktualnościach, wydarzeniach integracyjnych 
itp. organizowanych w Pomorskiej OIIB. 

 



W [MENU GŁÓWNE] >>> [SZKOLENIA] 
w zakładce [SZKOLENIA POIIB] są wszelkie 
informacje o aktualnych szkoleniach  
w Pomorskiej OIIB.  
 
Wszystkie szkolenia on-line obsługuje portal 
ogólnopolski PIIB poprzez platformę 
internetową Click Meeting 
 

   



Bezpośrednie informacje o szkoleniach 
organizowanych przez Pomorską OIIB 
z możliwością dostępu do szkolenia poprzez 
link internetowy. 

 



Wariant 2 
Dostęp do informacji i szkoleń z poziomu strony internetowej 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

https://piib.org.pl 

 

 



Inną możliwością dostępu do szkoleń jest 
wejście z poziomu strony internetowej 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
https://piib.org.pl 
 
Należy wybrać [SZKOLENIA]  
lub [PORTAL]. 
 
 

 



Po wybraniu kafelka [SZKOLENIA] 
pojawi się lista aktualnych szkoleń. 
Należy kliknąć [ZAPISZ SIĘ]  
przy interesujących szkoleniach. 
 
Użytkownik zostanie przekierowany  
na stronę logowania do portalu Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa (opisane 
powyżej). 
 
 
 

 



W celu dostępu do Portalu należy podać 
swoje dane i hasło aby zalogować się  
do strony głównej Portalu. 
 
Pomoc odnośnie aktywacji konta, hasła 
itp. można uzyskać pod adresem: 
 
https://portal.piib.org.pl/pomoc# 
 



Po wybraniu kafelka [PORTAL] pojawi 
się po zalogowaniu Portal członka PIIB   
z kafelkami [SZKOLENIA ON-LINE]  
i [USTAWIENIA]. 

 
 
 
 
 



Po wybraniu [SZKOLENIA ON-LINE]  
i zalogowaniu członek izby zostanie 
przekierowany do strony szkoleń. 
W ostatniej kolumnie należy wybrać                          
[ZAPISZ SIĘ], [PRZEJDŹ DO 
SZKOLENIA] lub [ZOBACZ WIDEO]  
dla retransmisji, ewentualnie odebrać 
zaświadczenie o odbyciu szkolenia  
i pobrać materiały szkoleniowe. 
Wyświetlany jest aktualny dostępny   
status. 

 



Uzyskanie na e-mail informacji  
i przypomnień o szkoleniach można 
uzyskać poprzez przesunięcie suwak  
na prawo (tło zmienia kolor z szarego  
na niebieski). 

 



Uzyskanie informacji na e-mail                                   
o szkoleniach można ustawić również                    
w zakładce:  
[USTAWIENIA] >> [POWIADOMIENIA] 



Należy przesunąć suwak na prawo                  
(tło zmienia kolor z szarego na niebieski) 
w zakładce w odpowiednim miejscu. 

 
 

 



Istnieje również  możliwość uzyskania 
informacji o szkoleniach organizowanych 
przez PIIB poprzez zainstalowanie 
aplikacji mobilnej w smartfonie zgodnie  
z instrukcją podaną na stronie. 

 


