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Co nam daje przynależność do ŚlOIIB
Często w czasie rozmów z członkami słyszę pytanie „Co daje mi izba, co mam w zamian za
490 zł wydane rocznie na izbę?”. Niech odpowiedzią na te pytania będą zamieszczone poniżej symulacje kosztów.
Roman Karwowski, Rzecznik Prasowy ŚlOIIB

UBEZPIECZENIA
Koszt ponoszony
przez członka
w ramach przynależności do izby

Zakres ubezpieczenia OC

• obowiązkowe ubezpieczenie za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (minimalna
suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 50 000 Euro).
Zdarzeń mogących powodować odpowiedzialność ubezpieczonego, a tym
samym wypłatę odszkodowania może być kilka w okresie ubezpieczenia,
każde do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej.

Koszty, które
należałoby ponieść
indywidualnie, gdyby
nie było izby

750 zł za jedno zdarzenie *)
W ramach składki 490 zł

• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (1 mln zł)

76,00 zł *)
w zależności od zakresu
826 zł + ewentualny koszt
ochrony prawnej

Razem koszt ubezpieczenia podstawowego w ramach OC
Ubezpieczenie NNW

W ramach składki 490 zł

25 zł miesięcznie

Koszt ponoszony
przez członka
w ramach przynależności do izby

Koszty, które
należałoby ponieść
indywidualnie, gdyby
nie było izby

SZANOWNI CZYTELNICY,
KOLEŻANKI I KOLEDZY

SZKOLENIA I INNE USŁUGI
Zakres

442,80 zł
(przyjęto za 3 szkolenia)
1500 zł (średni koszt jednej
konferencji)
500 zł *)
(50 – 180 zł/za szkolenie;
przyjęto średnio 5 x 100zł

Szkolenia, seminaria
Warsztaty, konferencje (zniżka 400 zł raz w roku)
Szkolenia e – learningowe

1811,70 zł *)

Serwis e-Sekocenbud

W ramach składki 490 zł

350 zł *)
2779 zł
(+1399,50 zł aktywacja) *)
897 zł
(+ 448,5 zł aktywacja) *)
583,50 zł
(+ 583,5 zł aktywacja) *)

Serwis Budowlany Platinium
Serwis prawo ochrony środowiska
Serwis BHP Silver
LEX Nawigator Procedury Prawa Budowlanego

1599,00 zł

Porady prawnika (dostępny jest 1 raz w miesiącu w każdej Placówce Terenowej)

min. 100 zł za godzinę

Razem

10 563,00 zł

UBEZPIECZENIA DODATKOWE (płacone indywidualnie w zależności od potrzeb członka ŚlOIIB)
Kwoty płacone przez
członka izby

Koszty, które należałoby ponieść, gdyby
nie było izby

195 – 475zł

Brak analogicznej oferty*)

• OC obowiązkowe architektów (suma gwarancyjna 50 000 EURO)

10 zł/12 miesięcy

116,00 zł*)

• OC obowiązkowego osób sporządzających świadectwa charakterystyki
energetycznej (suma gwarancyjna 25 000 EURO)

15 zł/12 miesięcy

85,00 zł*)

Zakres ubezpieczenia
• OC dobrowolne nadwyżkowe (suma gwarancyjna 100 000 – 250 000 EURO)

*) W opracowaniu wykorzystano materiały prezentowane na XIV zjeździe PIIB.

Dostęp do norm

O

d pięciu lat Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
jest organizatorem przedsięwzięcia dedykowanego sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod
nazwą Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
(EKMŚP).
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest partnerem merytorycznym tego Kongresu.
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to
trzydniowy cykl debat, spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyszących, z udziałem paru tysięcy gości z kraju i Europy.
W przeszło 50. sesjach merytorycznych bierze udział kilkuset
delegatów, przedstawicieli struktur unijnych, nauki, administracji rządowej i samorządowej, instytucji okołobudżetowych oraz
praktyków i przedsiębiorców.
W dniach 12 – 14 października br. w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach, w opiniotwórczym
gronie i formie otwartej debaty, prowadzone będą rozmowy
o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju przedsiębiorczości
w kraju i Europie.
Udział gości zagranicznych pozwoli na wymianę doświadczeń
oraz na porównanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w różnych krajach. Zwracam się z prośbą o wykorzystanie tej wyjątkowej szansy i udział w zajęciach i sesjach Kongresu.
Szczególnie zapraszam Koleżanki i Kolegów prowadzących
własne firmy.
Udział w Kongresie jest bezpłatny.
W przypadku pytań lub uwag proszę o kontakt z biurem Izby.
Pragnę również podzielić się ważną informacją, iż od miesiąca
czerwca bieżącego roku każdy członek ŚlOIIB może uzyskać poradę podczas dyżurów prawników w siedzibie Izby i jednostkach
terenowych, jak również drogą telefoniczną lub e-mailową.
Łączę pozdrowienia
Franciszek Buszka
przewodniczący Rady ŚlOIIB

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO RADY ŚlOIIB

• ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej
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C

elem ŚlOIIB jest nie tylko reprezentowanie i ochrona
interesów zawodowych członków oraz realizowanie
celów statutowych, ale także dbałość o to, by członkowie mieli jak najwięcej korzyści wynikających z przynależności
do Izby. Uważamy, że korzyści te mogą dotyczyć nie tylko tych
możliwych do uzyskania w ramach opłacanej składki, o których
piszemy na str. 2. Dlatego właśnie od pewnego czasu prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, dotyczące budowy
dedykowanych członkom Izby propozycji, dających możliwość
nabywania określonych produktów lub usług na preferencyjnych warunkach. Widoczne są już efekty tych rozmów. Od
września 2015 wdrażamy współpracę z pierwszymi partnerami: LUX MED-em, oferującym prywatną opiekę medyczną oraz
EPAKĄ - platformą usług kurierskich.
Pakiet medyczny umożliwi Wam oraz Waszym najbliższym
korzystanie z prywatnej opieki w ponad 1600. placówkach na
terenie całego kraju, w bardzo przystępnych cenach, niedostępnych dla klientów indywidualnych. EPAKA natomiast zapewni
możliwość zamawiania przesyłek kurierskich z wykorzystaniem
innowacyjnej platformy internetowej, funkcjonującej w intuicyjny sposób i co ważne najtaniej na rynku. W bieżącym numerze
Informatora na str.5 i str.11 zamieszczamy materiały z instrukcjami dotyczącymi możliwości korzystania z wymienionych ofert.
Liczę na to, że na łamach kolejnych wydań Informatora
przedstawimy oferty następnych partnerów, dzięki którym będziecie mogli zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.
25 września przypada Dzień Budowlanych. W czasach PRL-u
obchodzono go w ostatnią niedzielę września i nadawano mu
propagandowy wydźwięk, honorując przodowników pracy „budujących w trudzie i znoju” Polskę Ludową. Choć PRL-u już nie
ma, a zawód inżyniera budownictwa jest przez kolejne rządy
niedoceniany, w naszej Izbie dzień ten jest okazją do spotkań
w gronie przyjaciół budowlańców. Jak co roku placówki terenowe i punkt informacyjny organizują we wrześniu i październiku
Regionalne Dni Inżyniera Budownictwa. Terminy i szczegóły
zamieszczone są na stronie internetowej ŚlOIIB.

NA OKŁADCE:
„Stadion w Tychach”, autor: Roman Karwowski

Na koniec przypomnieć pragnę o trwającym konkursie
FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO 2015. Termin nadsyłania
prac mija 30 września. Na każdy kolejny konkurs wpływało więcej zdjęć niż na poprzedni. Wierzę, że i w tym roku będzie tak
samo, a na zwycięzców czekają wyższe nagrody.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy ŚlOIIB
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28-29.05.2015

15-16.05.2015
IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym „Misja” w siedzibie Mazowieckiej OIIB.
W Mistrzostwach wzięło udział 57 osób. Reprezentowane
były samorządy lekarzy, adwokatów, radców prawnych i inżynierów budownictwa. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa
reprezentowali brydżyści z Mazowieckiej, Lubelskiej i Śląskiej OIIB. Reprezentacja ŚlOIIB w składzie: Kazimierz Cios,
Tadeusz Dudziak, Janusz Kozula i Tadeusz Szendzielarz zajęła
następujące miejsca w poszczególnych turniejach:
• w turnieju par na maxy T. Dudziak i T. Szendzielarz zajęli
3 miejsce, a J. Kozula i S. Stępniewski (MOIIB) - 5 miejsce,
• w turnieju par na punkty meczowe K. Cios i L. Krzeczek
zajęli 1 miejsce, a J.Kozula i S.Stępniewski 5 miejsce,
• w turnieju drużynowym team ze ŚlOIIB (K.Cios,
T.Dudziak, J.Kozula, T.Szendzielarz) zajął 2 miejsce (startowało 6 drużyn),
• w klasyfikacji generalnej: K.Cios miejsce 3, J.Kozula - 8,
T.Dudziak i T.Szendzielarz-12.

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców „Konstrukcja
i Wyposażenie Mostów” w Wiśle.
Konferencję objęły patronatem: Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Oddział Górnośląski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz marszałek
województwa śląskiego i przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. W konferencji uczestniczyło ponad 280
osób reprezentujących administrację drogową i kolejową (15%),
jednostki naukowo-badawcze (10%), biura projektów (30%) oraz
przedsiębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane
z mostami (45%). Przedstawicielem ŚlOIIB był członek Rady Piotr
Klikowicz.

28-30.05.2015
W zamyśle architekta projektu Tomasza Koniora gmach ma przypominać z zewnątrz stos partytur. Architektonicznie prosty, jednocześnie elegancki i czytelny, kryje niezwykle starannie zaprojektowane wnętrze. W siedzibie NOSPR zaprojektowano ponad
100 różnego rodzaju pomieszczeń. Najważniejszym z nich jest
stanowiąca „serce” gmachu Wielka Sala Koncertowa. Jest ona
„budynkiem w budynku”, stanowi bowiem samodzielną, odseparowaną od otoczenia bryłę, wstawioną w sam środek gmachu.
Dzięki grubym ścianom z czarnego betonu oraz elewacji z cegły nie docierają do niej hałasy z zewnątrz. Warunki akustyczne
i techniczne sytuują ją w światowej czołówce sal koncertowych.

Szkolenie dla członków sądów dyscyplinarnych oraz
rzeczników odpowiedzialności zawodowej z okręgowych izb inżynierów budownictwa z południa Polski (Dolnośląskiej, Opolskiej, Małopolskiej, Śląskiej, Podkarpackiej
i Świętokrzyskiej), zorganizowane przez Dolnośląską OIIB
w Wałbrzychu.

ka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6
m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, a
także 69 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 20 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 21
osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 49 osób,
• o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 7 osób,
• o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 6 osób.

08.06.2015
Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

10.06.2015
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB poświęcone przygotowaniom do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

10-11.06.2015
Konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości w Wyższej szkole Technicznej w Katowicach
nt.: „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów” w ramach przedsięwzięcia programowego „ Rewitalizacja osiedli
mieszkaniowych i miast”; więcej na str. 28.

11.06.2015
Spotkanie robocze przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa poświęcone przygotowaniom do
XIV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Posiedzenie całego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.

Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

18.05.2015

Szkolenie prowadziła radca prawny mec. Jolanta Szewczyk, której kancelaria zapewnia obsługę prawną Krajowym Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej PIIB.
Panel szkoleniowy obejmował wykład oraz warsztaty związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną. W ramach warsztatów przedstawiciele każdej z uczestniczących w szkoleniu
izb otrzymali do przeanalizowania akta sprawy pod kątem
orzecznictwa. Imprezami towarzyszącymi szkolenia były: turniej bowlingowy o „Puchar przewodniczącego Rady DOIIB
oraz wycieczka na Zamek Książ trasą: „Od Piastów do tajemnic II Wojny Światowej”.

Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

19.05.2015
Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane
przez Punkt Informacyjny w Rybniku.
Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Małgorzata Szukalska przedstawiła temat: „Skutki błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie kubaturowym na przykładzie domów jednorodzinnych”. W szkoleniu wzięło udział 18 osób.

22.05.2015
Otwarty szkoleniowy wyjazd do nowo wybudowanego gmachu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach zorganizowany
przez Placówkę Terenową w Gliwicach.
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie gmachu NOSPR wraz
z wysłuchaniem informacji na temat realizacji i stosowanych rozwiązań technicznych. Po obiekcie oprowadzał przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, firmy WARBUD, Bartłomiej Nowakowski.

29-30.05.2015

22-23.05.2015
Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

12-13.06.2015

01.06.2015

Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 19 decyzji o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach człon-

15.06.2015
Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.
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16.05.2015
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16.06.2015
Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Placówce
Terenowej w Bielsku-Białej.
Na spotkanie został zaproszony adwokat Karol Urban. Tematem spotkania był zakres pomocy prawnej udzielanej członkom
ŚlOIIB w związku z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W pierwszej części określono formę
pomocy prawnej. Następnie odbyła się dyskusja i wymiana
poglądów dotycząca m.in. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków izby, zakresu ubezpieczenia, jego zróżnicowania w zależności od formy zatrudnienia inżyniera i stanowiska na którym pracuje. W dalszej części ustalono termin
obchodów Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w PT
Bielsko-Biała. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
wane przez uczestników spotkania pytania. W spotkaniu wzięło
udział 30 osób.

28 czerwca 2015 r. (z wyjątkiem przepisu dotyczącego prowadzenia rejestrów, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia
2016 r.).
• Zmiana definicji obiektu budowlanego.
W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby.

23.06.2015
Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Placówce
Terenowej w Gliwicach.
W ramach spotkania odbyło się szkolenie na temat: „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane - istotne zmiany
w procedurach administracyjnych”. Szkolenie prowadził Tomasz
Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a jego program był identyczny, jak szkolenia
które odbyło się w dniu 22.06.2015 w Katowicach. W spotkaniu
wzięło udział 47 członków.

• omówienie przebiegu XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB,
• omówienie zaawansowania prac nad konkursem „Nowoczesny inżynier”,
• informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń NNW
członków ŚlOIIB nt. warunków podpisanej umowy na okres
od 1.06.2015 – 31.05.2016 r.,
• informację o pracach Zespołu ds. problematyki budownictwa
na terenach górniczych,
• omówienie organizacji obchodów Dni Inżyniera Budownictwa
w Placówkach Terenowych.

19-20.06.2015
XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB; więcej na str. 20.

19.06.2015
Posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady PIIB poświęcone
w całości omówieniu propozycji zakupu siedziby PIIB.

20.06.2015
Posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady PIIB w celu podjęcia
uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. Statutu PIIB.

29.06.2015
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rrewizyjnej ŚlOIIB.

20.06.2015

Spotkanie delegatów ŚlOIIB na XIV Krajowy Zjazd PIIB
w siedzibie ŚlOIIB.

23.06.2015
19-20.06.2015
Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

Uroczyste zakończenie Konkursu PZITB Budowa Roku 2015
połączone z wręczeniem nagród; więcej na str. 30.

25.06.2015
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22.06.2015

8

18.06.2015
Spotkanie przewodniczących okręgowych rad w Warszawie
poświęcone w całości XIV Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB.

19.06.2015
Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny w Rybniku nt. Nowelizacja
Prawa budowlanego z 27 marca 2015 r.
Szkolenie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Żory, mgr inż. Andrzej Brocki, który po omówieniu zmian w postępowaniu przygotowawczym, poprzedzającym
rozpoczęcie robót budowlanych, udzielał odpowiedzi na zada-

Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w siedzibie
ŚlOIIB w Katowicach.
Temat szkolenia: „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane - istotne zmiany w procedurach administracyjnych”, prowadził
Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Ramowy program szkolenia:
• Podstawy prawne.
• Modyfikacja obowiązków projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.
• Decyzja o pozwoleniu na budowę - zmiana art. 28 Prawa budowlanego, ostateczność, wykonalność decyzji.
• Modyfikacja katalogu obiektów podlegających zgłoszeniu.
• Nowy rodzaj zgłoszenia - zgłoszenie z projektem budowlanym.
• Opłaty legalizacyjne - zmiana przepisów.
• Skrócenie i uproszczenie procedur dotyczących oddawania
obiektów budowlanych do użytkowania.
• Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone ustawą
z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie w dniu
30 kwietnia 2015 r.
• Podsumowanie, pytania, dyskusja.
• Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone ustawą
z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w życie z dniem

Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 8 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 1 osoba,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 3 osoby,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 4 osoby,
• o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB
- 1 osoba,
• o tymczasowym wpisie na listę członków w celu świadczenia
usług transgranicznych na terytorium RP - 1 osoba.

25.06.2015
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• omówienie realizacji budżetu ŚlOIIB na 2015 rok,
• omówienie stanu realizacji prac nad modernizacją siedziby
Izby,
• podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej
członkom,
• podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowych odznak
PIIB dla członków ŚlOIIB,
• omówienie przebiegu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i stanu prac nad realizacją złożonych wniosków,

Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 109 decyzji o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6
m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, a także 101 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 12 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 23 osoby,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 40 osób,
• o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 14 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 9 osób,
• o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 35 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu
przeniesienia członkostwa - 1 osoba.

08.07.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 8 uchwał:
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 1 osoba,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 7 osób,

09.07.2015
Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - uroczystość zorganizowana przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną
ŚlOIIB; więcej na str. 18.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

17.06.2015

01.07.2015

XV Zawody strzeleckie w Siemianowicach Śląskich; więcej na
str. 44.
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sposób obsługi modułów dostępnych dla członków Izby po
uprzednim zalogowaniu się.

09.07.2015
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
W trakcie posiedzenia omówiono:
• kontrolę realizacji budżetu na 2015 rok i stan środków finansowych,
• realizację wniosków z XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
• stan realizacji prac nad modernizacją siedziby Izby w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b,
• program doskonalenia zawodowego członków Izby.

20.07.2015
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

23.07.2015
Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie.
ŚlOIIB reprezentował Marek Karnowski.

03.08.2015

15.07.2015
Szkolenie pracowników biura ŚlOIIB.

Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach
członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, a także 80 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 92 osoby,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby 14 osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby 26 osób,
• o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 8 osób,
• o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 39 osób,

05.08.2015
Szkolenie obejmowało wiele zagadnień, w związku z tym zostało podzielone na grupy tematyczne. Wśród tematów omawianych przez Dominika Adamczyka, radcę prawnego ŚlOIIB
znajdowały się:
1. Obieg dokumentów w biurze ŚlOIIB.
2. Ochrona danych osobowych.
3. Informacja publiczna.
4. Zagadnienie zaświadczeń elektronicznych.
5. Zawartość strony internetowej ŚlOIIB.
Odrębne części szkolenia poprowadzili: Piotr Szatkowski, przewodniczący OKK ŚlOIIB, który przedstawił nowości w przepisach prawnych dotyczących egzaminów na uprawnienia budowlane oraz Grzegorz Wasylowski, który uszczegółowił przekazane
wcześniej informacje dotyczące strony internetowej, omawiając

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w czasie którego:
• przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń,
• przyjęto projekt porządku obrad II Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu PIIB,
• przyjęto projekt regulaminu obrad II Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu PIIB,
• przedstawiono propozycje zmian w Statucie PIIB, a po dyskusji
podjęto stosowną uchwałę,
• podjęto uchwałę o nadaniu odznak honorowych PIIB,
• zapoznano się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze
2015 r.,
• przyjęto terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady w I półroczu 2016 r.,
• podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę PIIB – wyrażono zgodę na wzięcie udziału
w przetargu na sprzedaż nieruchomości ogłoszonym przez Prezydenta m. st. Warszawy.

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB
Od 1 czerwca 2015 roku każdy członek naszej izby może skorzystać w siedzibie izby w Katowicach oraz we wszystkich Placówkach
Terenowych i Punkcie Informacyjnym w Rybniku z bezpłatnej porady prawników. Prawnicy pełnią dyżury:
• w Katowicach w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14-19
• w Bielsku – Białej w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14-17
• w Częstochowie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15-18
• w Gliwicach w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 15-18
• w Rybniku w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 15-18
Możliwy jest również telefoniczny lub mailowy kontakt z prawnikiem.
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ROZMOWA Z ARKADIUSZEM CHĘCIŃSKIM, PREZYDENTEM SOSNOWCA
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Sosnowiec nadrabia lata zaniedbań
jeśli chodzi o infrastrukturę drogową
w mieście.
Ilość poruszających się przez miasto pojazdów z roku na rok rośnie,
niestety w ślad za tym nie szły rozwiązania komunikacyjne. Teraz to
wszystko nadrabiamy i co ciekawe,
pomimo utrudnień w wielu miejPrezydent Sosnowca
scach, kierowcy nie skarżą się na
Arkadiusz Chęciński
dłuższy czas przejazdu. Sami bowiem rozumieją, że dłużej nie mogliśmy czekać. Przeprowadziliśmy też akcję informacyjną wśród kierowców. Na
stacjach benzynowych rozdawaliśmy ulotki z mapą prac
drogowych i objazdami. Jest się czym chwalić i o czym informować.

br. ułożyliśmy nową nawierzchnię, a teraz zajmiemy się
pracami wokół ronda. Do końca października br. powinny
potrwać prace przy budowie ronda na skrzyżowaniu ulic
Piłsudskiego, Grabowej i Kierocińskiej. Wszystko wskazuje na to, że kierowcy wcześniej będą się z niego cieszyć.
Z kolei pod koniec lipca rozpocznie się przebudowa
skrzyżowania ulic Grota Roweckiego i alei Mireckiego. To
będzie jedna z najszybszych inwestycji w mieście, bo ma
być gotowa na koniec października.

Za jaką kwotę prowadzicie inwestycje i co zostanie wykonane?
Na trzy nowe ronda i trzy skrzyżowania wydamy prawie
42 miliony złotych. Większość prac jest już na finiszu. Staramy się tak wykonywać roboty, by więcej na określone
skrzyżowanie nie wracać. I tak udało nam się praktycznie
zakończyć przebudowę skrzyżowania ulic Wawel, Narutowicza i Klimontowskiej. Wymieniliśmy torowisko, mamy
nową sygnalizację z detekcją wideo oraz nową nawierzchnię. Podobnie kończymy inwestycje na skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego i Kopalnianej. Bardziej skomplikowane
zadania związane są budową trzech rond. Na Zagórzu
musieliśmy najpierw przebudować sieci wodociągowe
i ciepłownicze. Teraz już koncentrujemy się na samych
pracach drogowych. Myślę, że za miesiąc powinniśmy
skończyć. Na Niwce u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Tuwima, Wygody i Konstytucji też kończymy prace. 12 czerwca

Wiele się mówi o Drogowej Trasie Średnicowej. Czy jest szansa,
by dotarła do Sosnowca?
Jest ogromna szansa. Pracujemy wspólnie z Jaworznem
i Mysłowicami nad projektem przebiegu drogi. Wszystkim
trzem miastom bardzo zależy na tym, by DTŚ do nas dotarła.

Ogród Jordanowski

Czy wszystkie te prace muszą być prowadzone w tym samym
czasie?
Na każdą z tych inwestycji udało nam się pozyskać dofinansowanie w wysokości 85% zadania. Przekazane nam
środki musimy rozliczyć do września, inaczej dofinansowanie przepadnie. Nie możemy sobie na to pozwolić.

Po wakacjach skończą się inwestycje drogowe finansowane jeszcze ze starej perspektywy. Jakie plany mają władze Sosnowca jeśli
chodzi o nowe środki unijne?
Przed nami ważne i trudne zadanie związane z jakością
dróg krajowych, za które odpowiada miasto. Przez Sosnowiec przebiegają dwie drogi: DK94 - czyli alternatywne
w stosunku do autostrady A4 połączenie naszej aglomeracji z Krakowem oraz odcinek DK86. W kontrakcie terytorialnym województwa śląskiego znajduje się projekt

modernizacji węzłów na najbardziej obciążonej drodze
regionu DK86/DK94 w rejonie od Katowic do Dąbrowy Górniczej. Co prawda projekt jest na liście przedsięwzięć warunkowych, ale gorąco liczymy że uda się go zrealizować.
Co z drogą do Euroterminalu w Sławkowie?
Podobnie jak przebudowa DK94 i 86, ten projekt znajduje
się na liście warunkowej kontraktu terytorialnego. Trzeba
na to spojrzeć z perspektywy całej aglomeracji a nie tylko
Sosnowca. Droga łącząca terminal z trasą S1 daje ogromne
możliwości rozwoju dla znajdującego się w Sławkowie szerokiego toru. Wiele się mówi o tym, że Chiny są bardzo zainteresowane przewożeniem towarów właśnie tą trasą. To
szansa na nowe miejsca pracy. Tutaj jest potrzebna pomoc
państwa, choćby dlatego że Sławków najprawdopodobniej
nie będzie w stanie wyasygnować środków na taką drogę.
Wiele dobrego dzieje się w Sosnowcu jeśli chodzi o modernizacje
linii tramwajowych.
Takich inwestycji tramwajowych nie mieliśmy w Sosnowcu nigdy! Trwa przebudowa torowisk w ulicach
Małachowskiego, Sienkiewicza, Piłsudskiego, 3 Maja.
Wyremontowaliśmy lub jesteśmy w trakcie prac przy modernizacji kilkunastu rozjazdów tramwajowych. Mamy
zupełnie nowe torowisko na linii tramwajowej nr 15, łączącej Sosnowiec z Katowicami, po której jeździ nowoczesny i cichy tramwaj niskopodłogowy. A to nie wszystko.
W planach „Tramwajów Śląskich” na inwestycję w infrastrukturę i tabor w Sosnowcu jest przeznaczone 300 milionów złotych. Żadne inne miasto naszego regionu nie stawia tak mocno na komunikację publiczną. W ramach tych
prac przedłużymy o ponad 10 kilometrów „piętnastkę” do
Zagórza, a w drugim etapie połączymy torowiska linii nr
15 i 27 w Klimontowie. Wybudujemy centra przesiadkowe
w Zagórzu i Dańdówce oraz zmodernizujemy torowiska

Piłsudskiego-Sobieskiego

m.in. na ulicy Będzińskiej, Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Czeka nas prawdziwa rewolucja na torach!
Sosnowiec będzie miał nowy stadion a także hale sportową i lodowisko. Kiedy ten plan może zostać zrealizowany?
Na nasze zlecenie Stowarzyszenie Architektów Polskich
przeprowadzi konkurs na koncepcję „Wielofunkcyjnego
Centrum Sportowego”. Do końca tego roku chcemy mieć
rozstrzygnięty konkurs architektoniczny. Zwycięzca dostanie zaproszenie do sporządzenia dokumentacji technicznej dla całości zadania. Chcielibyśmy w drugiej połowie 2017 roku wbić pierwszą łopatę pod budowę obiektu.
Bardzo długo zastanawialiśmy się nad miejscem. W grę
wchodziły dwie lokalizacje. Obecna, czyli tereny przy ulicy Kresowej i nieużytki za Górką Środulską. Po badaniach
geologicznych wybraliśmy to drugie miejsce. Teren przy
Kresowej jest podmokły i koszt inwestycji mógłby być wyższy nawet o 30 %. Lokalizacja za górką Środulską, przy
dwóch największych dzielnicach, ma lepszy układ komunikacyjny a przy tak dużej inwestycji to bardzo ważne.
Miasto dużo zainwestowało również w kulturę.
Od dwóch lat działa u nas sala koncertowa przy Zespole Szkół Muzycznych im. Jana Kiepury. Mamy tam dużą
salę koncertową na ponad 500 miejsc i mniejszą na 160
osób. Do tego studio nagrań, garderoby, pomieszczenia do
prób i parking. Koszt sali wyniósł prawie 42 miliony złotych. Kilka miesięcy temu otworzyliśmy salę widowiskowo - koncertową „Muza”. To kultowe w Sosnowcu miejsce,
w którym niegdyś mieściło się najlepsze kino w okolicy.
Po przebudowie mamy salę, która daje duże możliwości.
Możemy tam organizować klasyczne koncerty, w czasie
których wygodnie oglądamy występ w fotelu. Możemy też
wszystkie miejsca siedzące schować pod scenę i zorganizować koncert dla młodszych mieszkańców miasta. Wy-

Park Środula
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Zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Politechniką Śląską i PKP,
zabytkowy dworzec w Sosnowcu – Maczkach będzie po wyremontowaniu służył potrzebom Politechniki. Jak miasto planuje
wykorzystać ten fakt.
Czekamy z ogromnymi nadziejami na początek budowy.
Lada chwila będzie ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Jestem przekonany, że inwestycja przyczyni się do
ożywienia całej dzielnicy, która od zawsze była związana
z koleją. Powstanie tam czytelnia, biblioteka, sale wykładowe, a także miejsca hotelowe. Mam nadzieję, że uczelnia
będzie pełniła rolę ośrodka aktywizującego całą dzielnicę.
Proszę pamiętać, że wszyscy tam pracujący lub uczący się

16

Sala Koncertowa „Wawel”

muszą gdzieś odpoczywać, jeść, a to szansa na rozwój Maczek. Przygotowujemy się już do wykonania nowych sieci
wodociągowo-kanalizacyjnych. W 2018 roku mieszkańcy
będą już mieli lepsza wodę i sprawną kanalizację.
Ostatnie doniesienia medialnie mówią o ofensywie inwestycyjnej
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Miasto jest właścicielem RPWiK. Właśnie dobiegają końca
prace związane z trzecim etapem przebudowy oczyszczalni ścieków Radocha II. Zastosowane rozwiązania pozwolą
na wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu. To z kolei
wiąże się z uzyskaniem dodatkowego źródła dochodów ze
sprzedaży świadectw pochodzenia „zielonej energii”, które zmniejszą koszty eksploatacji oczyszczalni. Szacujemy,
że przy pełnym wykorzystaniu mocy agregatów pokryją
one w 55% zapotrzebowanie na energię elektryczną dla oczyszczalni ścieków Radocha II.
Z kolei energia cieplna pochodząca z kogeneracji w całości będzie wykorzystywana na
cele technologiczne. Całkowity koszt modernizacji wyniesie ok. 30 mln zł.
Tylko w 2014 i 2015 roku RPWiK wyda na
inwestycje w swoją sieć astronomiczną
kwotę 200 milionów złotych.
A jakie inwestycje miasto zrealizowało lub realizuje
w ramach rekreacji, jakie stworzyło warunki dla
wypoczynku swoich mieszkańców?
W 2013 roku, będąc zastępcą prezydenta Sosnowca, wpadłem na pomysł wybudowania
ogrodu jordanowskiego w Parku Sieleckim.
Jest to największy plac zabaw w Sosnowcu.
Ogród podzielony jest na strefy – gdy malu-

chy hasają na huśtawkach i zjeżdżalniach, ich rodzice
i dziadkowie mogą siąść w cieniu na ławce. Dla wszystkich chcących poprawić swoją tężyznę fizyczną przygotowano siłownię pod chmurką.
Dużo się dzieje w Parku Środula, który jest najmłodszym
z sosnowieckich parków. Położony jest on między dwoma
największymi dzielnicami, na zboczu wzgórza z którego roztacza się wspaniała panorama okolicy. Park ten to
miejsce, gdzie można aktywnie wypocząć. Główną atrakcją
w sezonie zimowym jest oświetlony stok narciarski z trzema wyciągami. Latem jest doskonałym miejscem do szlifowania formy biegowej, a także służy rowerzystom i fanom
mountainboardingu. Co roku w sierpniu organizujemy tam
kino pod chmurką a także cieszącą się ogromną popularnością imprezę „Tydzień Dziecka”.
Do końca września w całym mieście powstanie 11 nowych placów zabaw i siłowni w ramach budżetu obywatelskiego. Projekty są
bardzo różnorodne, czasem obejmują budowę
placu zabaw lub siłowni, a czasem jedno i drugie. Interesujący pomysł mieli mieszkańcy
Klimontowa, gdzie przy ulicy Kraszewskiego
będą mieli do dyspozycji pierwsze w mieście
urządzenie do street workout’u. Łączny koszt
wszystkich prac wyniesie ponad 2,6 mln zł.
Z ciekawych projektów mieszkańcy postawili
w głosowaniu na mini obserwatorium z dwoma teleskopami przy Szkole Podstawowej nr
9 (ul. Braci Mieroszewskich) oraz na plac zabaw w kształcie statku przy Przedszkolu nr 44
(ul. Lubelska). Warto podkreślić, że wszystkie
place zabaw, na których zostanie zamontowanych ponad 100 urządzeń, wyposażone będą

w nawierzchnię zapewniającą dzieciom bezpieczeństwo.
Mieszkańcy zadbali również o miejsca do ćwiczeń i zadecydowali, że w mieście przybędzie osiem nowych siłowni
plenerowych oraz boiska do piłki nożnej i piłki ręcznej.
To kolejne boiska, które zostaną wybudowane w tym roku
w Sosnowcu. Kilka tygodni wcześniej, również w ramach
budżetu obywatelskiego, miasto podpisało umowę na budowę czterech wielofunkcyjnych boisk przyszkolnych, które
mają być gotowe na początek nowego roku szkolnego. Budowa będzie kosztować około 1,2 mln zł. Boiska powstaną
przy Sportowej Szkole Podstawowej nr 17 (ul. Zamkowa),
Szkole Podstawowej nr 8 (ul. Teatralna), Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 12 (ul. Jasieńskiego) oraz przy
Szkole Podstawowej nr 11 (ul. Orląt Lwowskich).
Dziękuję za rozmowę, Krzysztof Ciesiński

Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza”

BUDUJE SIĘ...

budowanie tego obiektu – praktycznie na nowo – kosztowało 25 milionów złotych.

Sala Widowiskowo-Koncertowa „Muza”
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Zakończenie wiosennej

sesji egzaminacyjnej
na uprawnienia budowlane
W dniu 9 lipca 2015 odbyła się w Domu Technika przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach uroczystość
wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskanych w wiosennej sesji egzaminacyjnej.

XXV

sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się w ŚlOIIB
w dniach 15.05÷20.06.2015 roku.
Wpłynęły łącznie 522 wnioski o dopuszczenie do egzaminu,
z czego 2 wnioski zostały zaopiniowane negatywnie z powodu niewystarczającej praktyki zawodowej.
Do egzaminu testowego przystąpiło 459 osób, natomiast
do egzaminu ustnego - 400 osób. W trakcie wiosennej sesji
uprawnienia budowlane uzyskało 268 osób w następujących
specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej - 111 osób,
• inżynieryjno-drogowej - 28 osób,
• inżynieryjno-mostowej - 11 osób,
• inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych - 7 osób,
• inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem

kolejowym - 2 osoby,
• inżynieryjno-hydrotechnicznej - 3 osoby,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych - 49 osób,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych - 54 osoby,
• instalacyjno-telekomunikacyjnej - 3 osoby.
Uroczystość wręczenia uprawnień zorganizowała Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele Prezydium Rady ŚlOIIB: Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego Rady i Ewa Dworska,
sekretarz Rady oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo technicznych. Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu
uprawnień budowlanych, złożyły uroczyste ślubowanie.

NIE SZKODA CZASU NA SZKODY
czyli jak i gdzie szukać informacji dotyczących budownictwa na terenach górniczych
Na wniosek Rady ŚlOIIB opracowany został materiał pomocniczy dla osób sporządzających projekty obiektów
na terenach objętych eksploatacją górniczą oraz chętnych do zdobycia lub poszerzenia wiedzy nt. szkód górniczych. Materiał wskazuje tok postępowania dla uzyskania niezbędnych informacji wyjściowych do projektu,
wybraną literaturę pomocną w rozwiązywaniu problemów projektowych oraz linki do stron internetowych
z informacjami gdzie szukać literatury i gdzie znaleźć potrzebne normy czy szkolenia związane z tematem.

Biuro ŚlOIIB

Opracowanie można znaleźć na stronie internetowej ŚlOIIB.
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Delegaci ze ŚlOIIB

XIV Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy PIIB

W dniach 18 – 19 czerwca 2015 obradował w Warszawie, przy wysokiej, ponad 90-procentowej frekwencji, XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podsumowujący
działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2014 roku.

N

a Zjazd przybyli, oprócz delegatów z 16 okręgowych
izb, liczni zaproszeni goście: posłowie i przedstawiciele administracji państwowej oraz samorządów
zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych, wśród
nich: Stanisław Żmijan – przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Andrzej Adamczyk – zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Olgierd
Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
Paweł Orłowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Paweł Ziemski – zastępca Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
W otwierającym Zjazd wystąpieniu prezes Krajowej Rady
PIIB Andrzej Roch Dobrucki mówił o działaniach PIIB w 2014
roku - niełatwym dla funkcjonowania samorządu zawodowego czasie, ze względu na ogólną sytuację polityczno – gospodarczą i procesy legislacyjne dotyczące branży budowlanej.
Były to m.in. prace nad kodeksem budowlanym i ustawą „deregulacyjną”, której wprowadzenie grozi negatywnymi skut-

kami. Podsumowując działalność PIIB podkreślał, że miała
ona na celu dbanie o członków samorządu oraz umacnianie
prestiżu naszego zawodu. Zwracał uwagę na działania organów statutowych, przestrzeganie zasad etyki zawodowej
przez członków Izby - od tego zależy jak będzie postrzegany
przez społeczeństwo nasz zawód. Podkreślał konieczność aktywizacji w pracach Izby młodych inżynierów oraz potrzebę
dalszego rozwijania współpracy z przedstawicielami władz
ustawodawczych i wykonawczych krajowych i terenowych
oraz administracji. Goście Zjazdu podkreślali dobrą współpracę z naszym samorządem oraz ważną rolę zawodową
i społeczną jaką pełni Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Przewodniczącym XIV Zjazdu PIIB został wybrany
Adam Rak z Opolskiej OIIB. W skład Prezydium Zjazdu weszli również: Agnieszka Jońca z Łódzkiej OIIB,
Małgorzata Mikołajewska-Janiaczyk z Dolnośląskiej
OIIB, Wojciech Płaza ze Świętokrzyskiej OIIB i Andrzej
Włodarczyk z Mazowieckiej OIIB.

Miłym akcentem pierwszej części Zjazdu było wręczenie odznaczeń państwowych i medali honorowych PIIB zasłużonym członkom izby. Krzyżami Kawalerskimi Orderu
Odrodzenia Polski zostali uhonorowani Marian Płachecki
i Barbara Rymsza. Odznaki Honorowe za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP, przyznane przez ministra gospodarki,
otrzymali m.in. członkowie ŚlOIIB: Janusz Kozula, Andrzej
Nowak i Waldemar Szleper. Po raz pierwszy w historii działalności Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wręczono
3 Medale Honorowe PIIB. Przyznano je Zbigniewowi
Grabowskiemu, Stanisławowi Kusiowi i pośmiertnie
Andrzejowi Orczykowskiemu.
W pierwszym dniu obrad delegaci ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2014 roku.
Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących wszystkich
krajowych organów statutowych przyjęli uchwałami sprawozdania oraz udzielili absolutorium Krajowej Radzie PIIB.
W wyborach uzupełniających do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wybrali Krzysztofa Latoszka z Mazowieckiej OIIB.
Drugi dzień obrad XIV Zjazdu PIIB rozpoczęła uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych
PIIB. Wśród wyróżnionych znalazła się ze ŚlOIIB Ewa
Dworska, która otrzymała Złotą Honorową Odznakę PIIB.
Ważnymi punktami obrad tego dnia Zjazdu było podjęcie
uchwał w sprawie zmian w Statucie PIIB oraz Zasadach gospodarki finansowej i przyjęcie budżetu na 2016 rok.
Projekt zmian w statucie omówiła szczegółowo przewodnicząca Komisji ds. Statutu Ewa Dworska, po czym
odbyła się dyskusja zakończona głosowaniem. Za uchwałą
w sprawie zmian głosowała ponad połowa delegatów, zabrakło jednak kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Ze
względu na wagę statutu dla funkcjonowania samorządu,
delegaci zdecydowali poświęcić tematowi zmian w tym
dokumencie Nadzwyczajny Zjazd PIIB. Odbędzie się w on
w dniu 20 sierpnia 2015.
Po zreferowaniu tematów finansowych przez skarbnika
PIIB Andrzeja Jaworskiego oraz dyskusji delegaci przyjęli
uchwałami zmiany w Zasadach gospodarki finansowej i budżet na 2016 rok, a także sprawozdanie przewodniczącego
zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków Piotra Korczaka.
Delegaci ze ŚlOIIB aktywnie uczestniczyli w pracach
Zjazdu. Ewa Dworska, przewodnicząca Komisji Krajowej
Rady PIIB ds. Statutu, była sprawozdawcą proponowanych
przez Komisje zmian w Statucie PIIB, a w komisjach zjazdo-

wych pracowali: Andrzej Nowak jako członek Komisji Mandatowej, Marek Karnowski jako przewodniczący Komisji
Skrutacyjnej, Krzysztof Kolonko jako przewodniczący Komisji Wyborczej, Maria Świerczyńska jako sekretarz Komisji
Uchwał i Wniosków.
Maria Świerczyńska

Dekoracja Andrzeja Nowaka

Dekoracja Ewy Dworskiej

Prezydium IVX Zjazdu PIIB; Ewa Dworska omawia projekt zmian w statucie PIIB
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Odbyły się zjazdy ŚlOIIB i PIIB. W materiałach na nie ukazały się statystyki dotyczące liczby
członków, wyników egzaminów na uprawnienia budowlane, ilości szkoleń, ilości rozpatrywanych spraw przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i okręgowe sądy
dyscyplinarne. Ciekawie wygląda nasza izba w porównaniu z resztą okręgowych izb. Poniżej
przedstawiamy wybrane porównania…
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA

TENDENCJE - CZŁONKOWIE NOWOPRZYJĘCI I SKREŚLENI

LICZBA SPRAW PROWADZONYCH PRZEZ OROZ W 2014 R.
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sprawy z zakressy odpowiedzialności
zawodowej i dyyscyplinarnej wniesione w
2014

PROCENTOWY UDZIAŁ CZŁONKÓW, KTÓRZY SKORZYSTALI Z USŁUG INTERNETOWYCH
PROCENT UKARANYCH CZŁONKÓW OIIB W STOSUNKU DO LICZBY WSZYSTKICH CZŁONKÓW
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Z analizy powyższych wykresów wynika, że ŚlOIIB w porównaniu ze średnią w PIIB:
• jest „młodszą” izbą - posiada procentowo więcej członków poniżej 36 lat i mniej powyżej 65 lat,
• ma więcej kobiet,
• ma więcej członków z wykształceniem wyższym,
• przyjmuje więcej członków niż skreśla.
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Wciąż jeszcze zbyt mała ilość osób
korzysta z usług internetowych dostępnych na portalu PIIB. Wskaźnik
procentowy korzystania ze szkoleń
e-learningowych i pozostałych programów jest w ŚlOIIB nieznacznie
wyższy od średniej PIIB. Warto
korzystać z tej formy podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza
że ciekawa oferta programowa jest
systematycznie rozszerzana, a członkowie ŚlOIIB mogą z niej korzystać
również w placówkach terenowych
i punkcie informacyjnym.
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W ŚlOIIB toczyło się najwięcej spraw prowadzonych przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, liczba
wszczętych postępowań dyscyplinarnych była na średnim poziomie krajowym, a procent ukaranych członków był poniżej średniej.
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W szkoleniach organizowanych przez ŚlOIIB
uczestniczy procentowo
więcej członków niż średnio w innych izbach. Możemy też pochwalić się
niższym od średniej kosztem szkolenia przypadającym na jednego członka.
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KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZELICZENIU NA CZŁONKA IZBY

KOSZT DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZYPADAJĄCY NA CZŁONKA IZBY
UCZESTNICZĄCEGO W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI
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W artykule wykorzystano dane ze SPRAWOZDAŃ na XIV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.
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Dopłata za pokój jednoosobowy (płatna z wpłatą za warsztaty) wynosi 300 zł netto
Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 600 zł netto
Uwagi:
- różnice w standardzie wynikają wyłącznie z miejsca zakwaterowania
- na stronie internetowej www.pzitb.katowice.pl aktualizowane będą raz na tydzień dostępne
liczby miejsc w poszczególnych opcjach
- w przypadku wyczerpania liczby miejsc w opłaconej przez uczestnika opcji zostanie zaproponowana przez organizatorów (na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy) dostępna opcja
alternatywna
Koszt uczestnictwa obejmuje:
- zakwaterowanie (bez opcji „7”) od 24.02.2016 r. godz. 14:00 do 27.02.2016 r. godz. 12:00
przyjazdy przed godz. 14:00 – 24.02.2016 będą uwzględniane w miarę możliwości,
- wyżywienie (w opcji „7” bez śniadań) od kolacji 24.02.2016 r. do obiadu 27.02.2016 r.,
- udział w obradach plenarnych oraz imprezach towarzyszących organizowanych w ramach warsztatów.
- wydawnictwo warsztatowe obejmujące pełne wykłady autorskie, informacje handlowo-promocyjne w wersji drukowanej i na nośniku elektronicznym.
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Konferencja VII Śląskie Forum
KONFERENCJA VII ŚLĄSKIE FORUM

Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
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Konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt.: „Aspekty techniczne
i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów”, w ramach przedsięwzięcia programowego
„Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast”, odbyła się w dniach 10-11.06.2015 r. w Wyższej
Szkole Technicznej w Katowicach.

T

ematy przedsięwzięcia programowego i konferencji
były kontynuacją i rozwinięciem tematu poprzedniego, VI Śląskiego Forum dotyczącego wielkopłytowego
budownictwa mieszkaniowego. Użytkownikami tego budownictwa jest ok. 10 milionów ludności w kraju, z tego 1,5 miliona w śląskim regionie. Temat VII Śląskiego Forum był także
uzasadniony koniecznością wdrażania obowiązujących przepisów unijnych oraz wynikających z nich regulacji krajowych.
Od 2011 roku Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości odbywa się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Organizowana po
raz siódmy konferencja była wydarzeniem poprzedzającym
V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
organizowany w dniach 12-14 października 2015 r. przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W drugim dniu
Kongresu odbędzie się konferencja będąca kontynuacją
VII Śląskiego Forum, w trakcie której przedstawione zostaną: „Stanowisko końcowe” i „Rekomendacje” aktualnej
konferencji.
Organizatorem konferencji VII Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości - objętej honorowym patronatem ministra infrastruktury i rozwoju, wojewody śląskiego
i marszałka województwa śląskiego – byli uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego, m.in.: Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa wraz ze Śląską Izbą Budownictwa

w Katowicach oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach i Katowicki Oddział PZITB, a współorganizatorami
m.in.: Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Tradycyjnie zaproszenia do udziału w konferencji zostały skierowane do
branżowych komisji sejmu i senatu, resortowych członków
rządu, państwowych i samorządowych władz województwa
śląskiego oraz największych krajowych i regionalnych organizacji budownictwa, ochrony środowiska i zarządzania
nieruchomościami, a także do organizacji producenckich
i wykonawców robót termoizolacyjnych.
W Forum uczestniczyli m.in.: wicewojewoda śląski Piotr
Spyra, członek Zarządu Województwa Śląskiego Gabriela
Lenartowicz, przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii
Czesław Śleziak, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców Antoni Falikowski, prezes Krajowej Rady Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Buszka, sekretarz generalny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor
Piwkowski. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa
i architektów reprezentowali członkowie ŚlOIIB oraz zapro-

szeni goście z Opolskiej OIIB: przewodniczący Rady Adam
usytuowanie. W lipcu 2014 r. opublikowano nowelizację
Rak, zastępca przewodniczącego Rady Mieczysław Molencki,
rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania chaprzewodniczący OKK Wiktor Abramek i Śląskiej Okręgowej
rakterystyki energetycznej budynku. We wrześniu 2014 r.
Izby Architektów RP: sekretarz Rady Mikołaj Machulik.
prezydent podpisał ustawę o charakterystyce energeObecne Forum było wspólnym przedsięwzięciem z Narotycznej budynków, która weszła w życie 9 marca 2015 r.;
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnastąpiły również zmiany w ustawie Prawo budowlane.
nej, którego kierownictwo przyjęło zaproszenie i w ramach
Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii
konferencji zorganizowało wyjazdowe spotkanie Forum
OZE. Trwają pracę nad nowelizacją ustawy o efektywNFOŚiGW „Energia–Efekt–Środowisko”, wypełniające dwie
ności energetycznej. Realizacja zapisów tych wszystkich
kolejne sesje tematyczne obrad konferencji. Istotnym wkładokumentów powinna wpłynąć na rozwój nowych technodem merytorycznym był udział w jednej z tych sesji prezesa
logii w budownictwie energooszczędnym.
Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
Kierując się tymi nowymi wymogami prawnymi oraz nori Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzeja Pilota.
mami, Rada Programowo-Naukowa Konferencji uznała za
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska będzie wiocelowe przyjęcie następujących rządowych podstaw progradącą instytucją wdrażania przedsięwzięć zwiększających
mowych konferencji:
• „Narodowy Plan Rewitalizacji 2022–Założenia 2014”,
efektywność energetyczną budynków z udziałem środków
• „Krajowy Plan Działań w obszarze efektywności enerunijnych z krajowego programu „Infrastruktura i Środogetycznej”,
wisko”. W naszym regionie takie samo bardzo istotne
• „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009znaczenie będzie miał Wojewódzki Fundusz Ochrony
2032”,
Środowiska; na podstawie porozumienia zawartego z MiBardzo inspirującą podstawą programową dla organizanisterstwem Gospodarki będzie on instytucją wdrażającą
torów Forum był Raport pn. „Strategia modernizacji budyn„Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na tereków: mapa drogowa 2050”.
nie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”.
Na jego podstawie przyjęte zostało jako cel programoAutorzy i uczestnicy konferencji opowiedzieli się za
koniecznością kontynuacji prowy uzyskanie wymiernych korzyści
wadzonych od wielu lat remontów
ekonomicznych, środowiskowych
zasobów mieszkaniowych w techi społecznych aktywnego wdrażania
nologiach uwzględniających enerprogramu termomodernizacji bugooszczędność.
dynków mieszkalnych i użytecznoNowy wymiar i możliwości finanści publicznej w zakresie:
sowe z perspektywy budżetowej UE
• oszczędności energii,
na lata 2014-2020, dla kontynuowa• zmniejszenia emisji cieplarniania kompleksowej modernizacji istnej i poprawy jakości powietrza,
niejących zasobów mieszkaniowych,
• poprawy stanu technicznego buwśród nich wielkopłytowych a także
dynków, zwłaszcza w technologii
nowego budownictwa mieszkaniowielkopłytowej,
wego, otwiera przesądzony strate• rozwoju sektora budowlanego,
giczny cel i kierunek rozwoju całej
• ograniczania ubóstwa energeUnii Europejskiej, jakim jest zwięktycznego.
szanie efektywności energetycznej.
Jako cel finansowy przedsięNajbardziej syntetycznym wywzięcia przyjęto zapewnienie makkładnikiem tej nowej strategii UE
symalnego publicznego wsparcia
jest wypowiedź przewodniczącego
finansowego dla głębokiej, komplekRady Europejskiej Hermana Van
sowej modernizacji energetycznej
Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB
Rompuy z października 2013 roku
wielorodzinnych budynków mieszstwierdzająca, że: „Efektywność energetyczna to środek
kaniowych i użyteczności publicznej wraz z wymianą wywywierający najwyższy wpływ spośród tych, które mogą
posażenia tych obiektów na energooszczędne - z krajowezastosować rządy aby oszczędzać energię. Budynki to sekgo Programu Operacyjnego: „Infrastruktura i Środowisko”
tor o największym potencjale w obszarze energooszczędoraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
ności w UE. Efektywność energetyczna budynków to nie
Śląskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie m.in.:
koszt, lecz inwestycja o ogromnej stopie zwrotu.”
• ocieplenia obiektu,
Główne podstawy prawne zwiększania efektywności
• wymiany okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia
energetycznej budynków wyznaczają: Dyrektywy Parlamenna energooszczędne,
tu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r.
• przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą
oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz kolejne regui klimatyzacji,
lacje krajowe, dokonane zwłaszcza w roku ubiegłym.
• instalacji odnawialnych żródeł energii OZE w moderniOd 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać nowe Rozzowanych energetycznie budynkach,
porządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
• instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.
r. (wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków
Daniel Bienek
Maria Świerczyńska
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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Jubileuszowa XXV edycja Konkursu PZITB

Budowa
BUDOWA ROKU 2014

Z

30

głoszeń do konkursu mogą dokonywać
jednostki z polską osobowością prawną,
uczestniczące w procesie budowlanym,
a więc inwestorzy bezpośredni przygotowujący
inwestycję do realizacji (w tym deweloperzy lub
służby samorządów terytorialnych) oraz wykonawcy, generalni lub główni, robót budowlano-montażowych. Nagrody i wyróżnienia są przyznawane jednostkom zgłaszającym.
Czynny udział w pracach konkursu biorą członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkami Sądu Konkursowego „Budowa Roku 2014” byli: Stefan
Czarniecki, Urszula Kalik, Janusz Kozula,
Waldemar Szleper; Jan Witkowski z Oddziału
PZITB w Katowicach był członkiem Komitetu
Organizacyjnego.
W dniu 23 czerwca 2015 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom Konkursu
PZITB „Budowa Roku 2014”.
Jubileuszowa XXV edycja konkursu organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, pod honorowym patronatem minister
Marii Wasiak z MIiR, dobiegła końca. Uhonorowane obiekty 2014 roku charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi
i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą, jakością materiałów konstrukcyjnych
i wykończeniowych. Oto nagrodzone budowy
z województwa śląskiego.
Waldemar Szleper

Roku 2014

NAGRODA I STOPNIA – Obiekty kultury i sztuki (Grupa IV)
BUDOWA SIEDZIBY NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA W KATOWICACH przy placu Wojciecha Kilara 1
Inwestor: Miasto Katowice
Inwestor zastępczy: BUD-INVENT Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa
Jednostka projektowa: KONIOR STUDIO architektura kontekstu, Katowice; Buro Happold Polska Sp. z o.o., Warszawa; PA
Pracownia Akustyczna Kozłowski Spółka Jawna, Wrocław przy
współudziale i konsultacjach Nagata Acoustics, Japonia
Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Strzelczyk
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Krzysztof Duda (branża konstrukcyjno-budowlana), mgr inż. Ewa Barańska-Łada (branża sanitarna),
mgr inż. Jacek Stefaniak (branża elektryczna),
mgr inż. Łukasz Gmyrek (branża drogowa),
mgr inż. Mariusz Gniadek (branża telekomunikacyjna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Konior (architektura),
mgr inż. Sławomir Pastuszka (konstrukcja)

Obiekt jest nie tylko siedzibą orkiestry NOSPR, ale również miejscem koncertów oraz nagrań i archiwizacji dźwięków. Jest to budynek pełniący funkcję kulturalno-edukacyjną. Został zbudowany na
terenach poprzemysłowych, należących niegdyś do kopalni węgla
kamiennego Katowice. Bryła budynku wpisuje się w przestrzeń po
byłej kopalni i stanowi część wyznaczonej przez miasto „osi kultury”.
Budynek ma 2 sale koncertowe: wielką na 1800 miejsc i kameralną na
prawie 300 miejsc. Składa się z dwóch części: położonej w centralnym miejscu bryły Wielkiej Sali Koncertowej o wysokości 28,05 m
i okalającego ją tzw. budynku pierścienia wysokości 19,35 m.
Elewacja pierścienia nawiązuje do tradycyjnej architektury śląskich
osiedli górniczych z przełomu XIX i XX wieku – tworzą ją pionowe pilastry z cegły klinkierowej o powierzchniach bocznych barwionych na kolor czerwony. Elewacja Wielkiej Sali Koncertowej
jest wykonana z betonu barwionego w masie na kolor czarny, z architektonicznym odciskiem desek.

Konstrukcja budynku o 4 kondygnacjach nadziemnych i 1 podziemnej jest żelbetowa monolityczna i stalowa. Na jej wykonanie zużyto
23 000 m3 betonu, 2850 t stali zbrojeniowej i 1600 t stali konstrukcyjnej. Do wyzwań związanych ze wznoszeniem konstrukcji budynku należy zaliczyć wykonanie 1227 m2 ścian radialnych WSK,
z unikatowym systemem żłobień mających odbijać dźwięk w założony z góry sposób, wykonanie około 2000 m2 ścian elewacyjnych
prostych z betonu architektonicznego barwionego w masie z architektonicznym odciskiem desek oraz 620 m2 sferycznej ściany
elewacyjnej WSK wysokości 18,2 m, będącej wycinkiem kuli.
Budynek, ze względu na wysokie parametry akustyczne, pojemność sali koncertowej i zastosowane technologie, stał się jednym
z najnowocześniejszych tego rodzaju obiektów w Europie.
Powierzchnia zabudowy wynosi 7874,80 m2, powierzchnia użytkowa 22 618,86 m2, a kubatura 181 610,05 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.

BUDOWA ROKU 2014

Konkurs „Budowa Roku”, którego
głównym organizatorem jest Polski
Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa, należy do najbardziej
prestiżowych przeglądów osiągnięć
polskiego budownictwa. Jego przedmiotem są obiekty budowlane lub
procesy inwestycyjne ze wszystkich
rodzajów budownictwa.

Opracował Waldemar Szleper na podstawie informacji na stronie www.budowaroku.pl
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NAGRODA I STOPNIA – Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa X)

NAGRODA III STOPNIA – Obiekty przemysłowe (Grupa IX)

ROZBUDOWA FILHARMONII ŚLĄSKIEJ W KATOWICACH przy ul. Sokolskiej 2

BUDOWA ZAKŁADU PRZETWARZANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W SOSNOWCU przy ul. Grenadierów

Inwestor: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Warszawa
Inżynier kontraktu: Wiesław Strzałkowski – lider Zespołu
Inżyniera,
Jednostka projektowa: PRI INWESTOR s.c., Dąbrowa
Górnicza Consultor Sp. z o.o., Poznań
Kierownik budowy: mgr inż. Julian Kiełbasa
Inspektor nadzoru: inż. Wiesław Strzałkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Michał Kapturczak (architektura)
Inwestycja obejmowała modernizację istniejącego budynku oraz jego
rozbudowę. Jest ona przykładem połączenia zabytkowej zabudowy
historycznej z nowoczesną. Obecnie budynek tworzy spójną całość,
zapewniając nową jakość przestrzeni służącej muzyce i kulturze.
Dzięki modernizacji i rozbudowie historyczny budynek został dostosowany do współczesnych standardów, wymagań technicznych i użytkowych, nie tracąc przy tym walorów zabytkowych. Budynek dosto-

sowano do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwiając dojazd
wózkiem inwalidzkim do sali koncertowej i wszystkich pomieszczeń.
Również garderoby i toalety muzyków zostały tak przygotowane, aby
zapewnić możliwość występowania niepełnosprawnym muzykom.
Zastosowane rozwiązania i materiały poprawiły akustykę w części istniejącej budynku. Główna zabytkowa sala koncertowa zyskała nową
powiększoną scenę, która dzięki zmienionej formie pozwala osiągnąć
lepsze parametry akustyczne.
Za szczególnie wyróżniające się należy uznać wykonanie sufitu sali
koncertowej. Nadbudowa części istniejącej nad sceną była możliwa
dopiero po uprzednim montażu nowej konstrukcji stalowej. Podczas
montażu tej konstrukcji zachowano istniejącą konstrukcję drewnianą dachu wraz z pokryciem, które pełniło rolę tymczasowego zabezpieczenia sufitu zabytkowego przed opadami atmosferycznymi.
Całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki wprowadzeniu dźwigarów
o konstrukcji stalowej, podawanych za pomocą żurawia wieżowego
przez tymczasowe prowizoryczne otwory w dachu.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1567,40 m2, powierzchnia użytkowa
5238,79 m2, a kubatura 28 872,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu
50 miesięcy.

Inwestor: Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o.,
Sosnowiec
Inżynier kontraktu: Krzysztof Wargocki – lider Zespołu
Inżyniera, ECM GROUP POLSKA sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Lider Konsorcjum: MOSTOSTAL
WARSZAWA SA, Warszawa; Partner Konsorcjum:
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS SA, Madryt, Hiszpania
Jednostka projektowa: WILKOCKI PROJEKT, Łódź
Kierownik budowy: mgr inż. Zbigniew Skonieczny
Inspektor nadzoru: mgr inż. Zdzisław Szewczyk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jan Wilkocki (architektura), mgr inż. Jarosław Szydłowski (konstrukcja)
Zakład służy ochronie środowiska. Spełnia wymagania dyrektywy
UE dotyczące ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku. Odpady przechodzące przez linię technologiczną mogą

być ponownie wykorzystane lub poddane procesowi przyspieszonego kompostowania. W zakładzie zbudowano linię technologiczną
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, obejmującą m.in. halę sortowni odpadów, halę zaplecza socjalnego z dyspozytornią, kotłownią, warsztatem, pomieszczeniem ze stanowiskami obsługi pojazdów oraz pomieszczeniami do
demontażu odpadów wielkogabarytowych, portiernię, wagę samochodową, brodzik dezynfekcyjny kół samochodowych, magazyn odpadów niebezpiecznych, budynek administracyjny, wiaty garażowe,
kompostownię odpadów ulegających biodegradacji, wiatę przygotowania wsadu do kompostowania, boksy na surowce wtórne, komory
składowania odpadów zawierających azbest, trafostację, wiatę związaną z punktem przyjmowania odpadów od indywidualnych dostawców i wiele innych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 10 493,00 m2, powierzchnia użytkowa 12 996,00 m2, a kubatura budynków 70 836,00 m3. Całość prac
wykonano w ciągu 24 miesięcy.

NAGRODA II STOPNIA – Obiekty naukowo-dydaktyczne i służby zdrowia (Grupa VIII)
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Inwestor: Gmina Miejska Zabrze reprezentowana przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami
w Zabrzu
Generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa
Jednostka projektowa: GORGOŃ biuro architektoniczne,
Katowice
Kierownicy budowy: mgr inż. Grzegorz Koprowski, inż. Artur
Jeżewski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Pluszyński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (architektura), mgr inż. Maryla Seliskar, mgr inż. Krzysztof Smolak
(konstrukcja)
Inwestycja polegała na rozbudowie Szpitala Rejonowego w Zabrzu o nowy pawilon, połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szpitalnym. Nowy pawilon jest przeznaczony na oddziały
ginekologii i położnictwa, z blokiem operacyjnym z dwiema salami, traktem porodowym i oddziałem neonatologii oraz izbą przy-

jęć oddziału położniczego. W części technicznej (kondygnacja
przyziemia) przewidziano centralną sterylizację, aptekę szpitalną,
wentylatornię i inne pomieszczenia o charakterze technicznym
i magazynowym. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej płytowo-słupowej. Nowy pawilon Szpitala Rejonowego

w Zabrzu-Biskupicach jest obiektem trzykondygnacyjnym. Pomiędzy pawilonem a istniejącymi budynkami szpitala zaprojektowano łącznik dwukondygnacyjny.
Centrum jest najnowocześniejszą kompleksową placówką z zakresu położnictwa i patologii ciąży na Śląsku. Pokoje pielęgniarek,

lekarzy oraz izba przyjęć zlokalizowano na „wyspie” otoczonej
salami pacjentek.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1807,00 m2, powierzchnia użytkowa 4837,50 m2, a kubatura 23 268,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

BUDOWA ROKU 2014

BUDOWA ROKU 2014

CENTRUM ZDROWIA KOBIETY I DZIECKA IM. PROF. WOJCIECHA STARZEWSKIEGO W ZABRZU przy ul. Zamkowej 4
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Tychom przybył nowy, można śmiało powiedzieć nowoczesny obiekt sportowy. 18 lipca 2015 roku
nastąpiło otwarcie Miejskiego Stadionu przy ul. Edukacji 7.

S

tadion przygotowany jest do rozgrywania różnych
meczów piłkarskich oraz organizowania koncertów
i innych wydarzeń o charakterze kulturalnym i artystycznym. W miejsce tradycyjnej wstęgi organizatorzy przyjęli oryginalną formę otwarcia w postaci wykopnięcia w stronę widowni 100 piłek. Pierwszą piłkę wykopnął prezydent
miasta Andrzej Dziuba w towarzystwie prezesa f-my Tyski
Sport S.A. Grzegorza Bednarka i kapitana GKS Tychy z 1976
roku Mariana Piechaczka oraz młodzików z Akademii Piłki Nożnej GKS. Kibice otrzymali szaliki kibica GKS Tychy.
Była masa uciechy. W trakcie otwarcia stadionu odbył się
mecz piłkarski GKS Tychy kontra 1.FC Koeln. Niestety gospodarze przegrali 0:1, a zdobywcą tej bramki został Kazuki

Fragment starego stadionu

Nagasawa, którego koszulka ozdobi Tyską Galerię Sportu
na stadionie - filię Miejskiego Muzeum.
W miejscu lokalizacji nowo otwartego obiektu wybudowano w latach 1967÷1971 stadion sportowy z boiskiem
piłkarskim oraz bieżniami lekkoatletycznymi. Budową
kierował inż. Tadeusz Tatara. Widownia znajdowała się
na wale ziemnym i mieściła 20.000 widzów. Częściowo
zadaszona była zachodnia trybuna z miejscami stojącymi. Rekord ilości widzów - ponad 25 tysięcy osób - padł
podczas meczu GKS Tychy-Ruch Chorzów 31 marca 1976
roku. Tyle historii.
Wstępne prace obejmujące wyburzenie ogrodzenia starego stadionu i wiaty rozpoczęto jesienią 2012 r. Budowa
obiektu była niezwykle sprawna. Przetarg na budowę rozstrzygnięto 21 listopada 2012 r. Roboty budowlane rozpoczęto w marcu 2013 od wyburzenia budynku szatni i likwidacji
wału ziemnego, a ukończono 30 czerwca 2015. Koszt budowy jest zgodny z przetargiem i wyniósł 128.873 225,62 zł (co
za precyzja !!!).
Powierzchnia zabudowy nowego obiektu wynosi 16.780
m2, w tym 10.000 m2 płyty boiska; nie planowano bieżni lekkoatletycznych. Na widowni znajduje się 15.150 miejsc siedzących w fotelach (jak na stadionie Cracovia), wykonanych
w kolorach GKS (zielone, czarne, czerwone). Zaplanowano
również komfortową strefę dla VIP-pów z 11 lożami. Bezpieczeństwo podczas meczów mają zapewnić 2 wydzielone
sektory dla niesfornych kibiców-gości, z poręczami zabezpieczającymi przed tzw. „falą” i z odrębnym wejściem oraz

posterunek policji. Ponadto zainstalowano
monitoring wizyjny.
Konstrukcja widowni i pomieszczeń towarzyszących żelbetowa, zadaszenie nad całą
widownią w formie stalowych wsporników,
pokrytych blachą falistą. Rozgrywanie meczów w każdych warunkach atmosferycznych
zapewnią instalacje: podgrzewania płyty boiska, nawadniania murawy, czy odprowadzające nadmiar wody w razie ulewnego deszczu.
Pomieszczenia w obiekcie będą ogrzewane
z sieci miejskiej.
W części przeznaczonej dla sportowców
mieszczą się: szatnie dla sędziów, trenerów,
gospodarzy i gości, sale odnowy biologicznej,
kriokomora, sauny sucha i mokra, jaccuzi
i siłownia. Dla dziennikarzy zapewniono:
sale konferencyjne, loże prasowe z możliwością łączności z całym światem, nad zachodnią widownią
zamontowano trzy wsporniki dla kamer TV. Oświetlenie
płyty stadionu 218 reflektorami, przy minimalnym natężeniu 2000 luksów, zapewnia transmisję TV w jakości Full
HD. Obiekt spełnia wszystkie wymogi UEFA i FIFA, umożliwiając rozgrywanie meczów międzynarodowych.
W obiekcie przewidziano na trzech poziomach 5.363 m2
powierzchni komercyjnej, zajmowanej przez: restauracje
na parterze i piętrze, 3 sale konferencyjne, sklepy sportowe, salon fitness, 11 punktów gastronomicznych. Wokół
stadionu przygotowano 312 miejsc parkingowych.
Ten piękny obiekt jest dziełem projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy są członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów.
Autorem projektu jest krakowska pracownia Perbo-Projekt Spółka z o.o. W zespole pod kierownictwem arch.
Marcina Kulpa byli również członkowie ŚlOIIB. W składzie zespołu pracowali projektanci z różnych branż: architektura - arch. Piotr Łabanowicz, arch. Marcin Kulpa oraz
dr arch. Andrzej Wiszowaty, konstrukcje - dr inż. Wiesław
Bereza, mgr inż. Piotr Karnas, dr inż. Andrzej Kowal, [mgr
inż. Andrzej Pyra (ŚlOIIB)], drogi i ukształtowanie terenu inż. Daniel Chabrowski (ŚlOIIB), instalacje sanitarne - mgr

inż. Piotr Henc i mgr inż. Roman Gauza (ze ŚlOIIB), instalacje elektryczne - inż. Leszek Szarski, instalacje niskoprądowe - mgr inż. Zdzisław Durlak, inż Marek Wojciech
Masalski, mgr inż. Damian Depa, mgr inż. Marcin Talowski. Wykonawcą został Mostostal Warszawa S.A., z dyrektorem kontraktu mgr. inż. Rafałem Kurajem ze ŚlOIIB.
Kierownikiem budowy był inż. Antoni Kafar, kierownikiem
robót instalacji sanitarnych mgr inż. Wojciech Cesarz, kierownikiem robót instalacji elektrycznych mgr inż. Marcin
Ekiert, wszyscy ze ŚlOIIB, podobnie jak osoby pełniące
nadzór inwestorski nad budową. Byli to: mgr inż. Piotr Gawłowski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mgr inż.
Zygmunt Warat w specjalności drogowej, mgr inż.
Wojciech Nowak w specjalności instalacje i sieci sanitarne oraz mgr inż. Elżbieta Perzyńska w zakresie instalacji
elektrycznych. Spoza ŚlOIIB inspektorem nadzoru w zakresie sieci telekomunikacyjnych i informatycznych był
mgr inż. Krzysztof Krawczyk.
Teraz piłkarzy GKS-u czeka niełatwe zadanie. Powinni jak najszybciej opuścić drugą ligę i awansować do
pierwszej, a następnie do ekstraklasy, nie wspominając
o dorównaniu swoim kolegom hokeistom, aktualnym mistrzom Polski.
Janusz Krasnowski
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Zachować PRZESZŁOŚĆ dla PRZYSZŁOŚCI...
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– śląskie problemy
rewitalizacji i obszaru
strategicznej interwencji
skupione jak w soczewce
Bytom, miasto położone w północnej części
konurbacji górnośląskiej stało się obecnie
przedmiotem zatroskania nie tylko w wymiarze krajowym ale również międzynarodowym, w skali Unii Europejskiej.

Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP z XIII/XIV w.

Urząd Miasta Bytom

niki, Miechowice, Bobrek, Centrum. Wykaz dużych zakładów przemysłowych uzupełniały zakłady związane
z hutnictwem żelaza: huta Bobrek i huta Zygmunt. Widać wyraźnie z tego faktu, że miasto Bytom było miastem węgla i stali…
W rejestrze zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wyszczególnionych jest w chwili
obecnej 69 budynków, budowli i innych obiektów, w tym
stanowisko archeologiczne i park krajobrazowy – zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom.

Widok ul. Dworcowej z pl. Kościuszki
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Bytom

B

ytom zaliczony został
do jednego z najbardziej
problemowych obszarów
w Unii Europejskiej oraz równocześnie w krajowych dokumentach strategicznych - jako obszar wymagający szczególnego
wsparcia.
Historia Bytomia jest dość
odległa w wymiarze czasowym,
gdyż jest to jedno z najstarszych miast śląskich. Pierwsze wiadomości historyczne
datowane są na lata 1123-1125
i oparte na zapisach kardynała Idziego, dotyczących opłat
targowych dla opactwa Benedyktynów z Tyńca pod Krakowem. Przeprowadzone prace
archeologiczne
dokumentują
istnienie grodu już w XI wieku, prawdopodobnie założonego przez Bolesława Chrobrego
w 1020roku. Lokalizacja grodu związana jest z miejscem na szlaku handlowym z Wrocławia do Krakowa,
a była to osada na Wzgórzu Małgorzaty. W okresie XII
i XIII wieku Śląsk należał do najbogatszych dzielnic Polski, którego rozwój był oparty na wydobyciu i przetwórstwie kruszców, w tym galeny, rudy z której wytapiano
srebro i ołów. Prawa miejskie Bytomiowi przyznano dopiero w 1254 roku, chociaż ośrodkiem miejskim był już
od ponad 100 lat. Późniejsza historia Bytomia, aż do XX
wieku, była skomplikowana i obfitującą w brzemienne
wydarzenia. Nie było zamiarem
autora zamieszczenie tej historii w ramach niniejszego artykułu, gdyż jego temat dotyczy
przede wszystkim bieżących
problemów…
Można w sposób skrótowy
stwierdzić, że istnienie i rozwój
Bytomia jest związany z górnictwem: początkowo z górnictwem kruszcowym a później,
aż do chwili obecnej – z górnictwem węglowym. Paradoks
tego faktu polega na tym, że
to co było początkowo źródłem
rozwoju i bogacenia – stało się
przyczyną stanu, który w dokumentach Unii Europejskiej
określany jest jako obszar „najbardziej problemowy”. W okresie po II wojnie światowej w Bytomiu funkcjonowały kopalnie:
Szombierki, Rozbark, Łagiew-
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Muzeum Górnośląskie

Największy obszarowo teren, znajdujący się w centrum i podlegający w pierwszym etapie procesowi rewitalizacji, obejmuje układ urbanistyczny na planie owalnym, o szachownicowym układzie ulic i prostokątnym
rynku. Granicami zabytkowego obszaru są: obustronna
zabudowa ulicy Krakowskiej od Witczaka do Matejki,
Matejki od Krakowskiej do Piłsudskiego, Piłsudskiego
od Matejki do Bolesława Chrobrego, Kwietniewskiego
z terenem kościoła św. Trójcy, wylotu ulicy Jainty i Sądowej; placu Kościuszki i ul. Katowickiej do ul. Korfantego, Korfantego do Krakowskiej. Podejmowanie
zadań remontowych i rewitalizacyjnych w ostatnich
latach przez gminę, na skalę własnych możliwości,
spowodowało zaspokojenie części podstawowych potrzeb. Wśród przykładów rewitalizacji należy wymienić
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dostosowanie budynków byłej
Kopalni Węgla Kamiennego
„Rozbark” do funkcji i potrzeb
Bytomskiego Teatru Tańca
i Ruchu.
Skalę zagrożeń dla miasta,
wynikających z położenia na
terenie górniczym, najbardziej
pokazują przykładowe dane
dotyczące jednego z parametrów charakteryzujących odkształcenia podłoża gruntowego, a mianowicie osiadania.
Otóż sumaryczne osiadania,
przykładowo, w dwóch fragmentach zabudowy miejskiej
wyniosły:
• od m-ca maja 1949r. do m-ca
października 2013r. w rejonie budynku przy ulicy
Piłsudskiego 14 – 7 metrów
/7000 mm!/
• a tylko w ostatnim okresie
/od 2009r. do 2013r./ w rejonie Państwowych Szkół Budownictwa i kościoła św. Barbary – 296 do 301 mm.

Oprócz osiadań, na budynki i całą infrastrukturę sieciową i drogową oddziałują inne, groźniejsze zjawiska,
a mianowicie naprężenia poziome i krzywizna terenu,
co dla „nieodpornych” konstrukcji budynków, budowli
oraz infrastruktury wzniesionych na przełomie XIX i XX
wieku – było „nie do przeniesienia”. Osiadanie budynków i budowli poza terenem górniczym jest procesem
naturalnym i przez projektantów analizowane jest jako
drugi stan graniczny. W przeciętnych warunkach poza
terenem górniczym osiadania te wynoszą co najwyżej
kilkanaście mm, rzadko kilkadziesiąt mm.
Zastosowanie przez zakłady i instytuty górnicze
metody zmniejszenia wpływów eksploatacji na podłoże
a w konsekwencji na budynki
i infrastrukturę, w tym wypełnianie wyrobisk tzw. podsadzką płynną – doprowadziły tylko
do zmniejszenia wpływów a nie
do ich eliminacji. Uszkodzenia budynków i infrastruktury
miały też swoje źródło w zaniedbaniach remontowych, szczególnie w ostatnich trzech dekadach XX wieku.
Program „Rewitalizacji Bytomia” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr LV/798/09
z dnia 16 grudnia 2009r. i obejmuje okres do 2020roku; aktualizacja programu zawarta
jest w dokumencie: „Strategia Rozwoju Bytomia na lata
2009-2020”. Miasto Bytom jeDawny budynek Starostwa Powiatowego, obecnie filia Muzeum Górnośląskiego
sienią 2014r. przystąpiło do

pilotażu Narodowego Programu
Rewitalizacji, obok Łodzi i Wałbrzycha.
Rewitalizacja centralnego obszaru miasta, składającego się
z 57 kwartałów zabudowy, została podzielona na etapy, które
skrótowo można określić:
• identyfikacja,
• projektowanie,
• realizacja.
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne uwzględnia następujące
podstawowe cele do osiągnięcia:
A. Miasto Bytom, jako jeden z 4
centralnych ośrodków Aglomeracji Górnośląskiej /obok
Katowic, Gliwic i Sosnowca/.
Odbudowa społeczeństwa.
B. Gospodarcze. Zmiana funkcji
na terenach poprzemysłowych. Rozwój przedsiębiorczości.
C. Środowiskowe: między innymi ograniczenie wpływu
szczególnie niskiej emisji.
D. Kulturowe. Zachowanie zabytków. Zachowanie dziedzictwa przemysłowego.
Dosłownie w ostatnich dniach Sejm RP obradował,
a 23 lipca zaakceptował Ustawę o rewitalizacji, której
głównym przesłaniem są „zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji”. Na realizacje
programów rewitalizacyjnych w latach 2014 – 2020 przewidziano w skali kraju około 22 mld zł z programów Unii
Europejskiej; kolejne 3 mld zł będą pochodziły z budżetu
państwa i samorządów.
W przedstawionych celach
przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego można dodać jeszcze
jedno
zadanie:…odbudować
football bytomski. Kilka pokoleń jeszcze pamięta zdobycie
mistrzostwa Polski przez klub
Polonia /lata 1954 i 1962/ oraz
Szombierki /rok 1980/. Do osiągnięć Polonii na arenie międzynarodowej zalicza się zdobycie
Pucharu Intertoto /Rappana/
oraz Pucharu Ameryki w roku
1965. Przypomnieć wypada
o słynnym w swoim czasie,
zorganizowanym kulturalnym
dopingu, który był znany jako
„chór Polonii”; jego śpiewne
zawołanie „Poolooonia, Poolooonia”… na pewno do dzisiaj
pozostało w pamięci i w uszach
kibiców Polonii i nie tylko.

Centrum Bytomia z lotu ptaka

Prawdopodobnie wiele naszych koleżanek i kolegów
będzie zaangażowanych w przedstawione przedsięwzięcie rewitalizacyjne, wśród nich osoby które mają
swój rodowód zawodowy związany z poniżej przedstawionymi: szkołą i budynkiem. Przedstawienie wielce
zasłużonych dla całego regionu Państwowych Szkół
Budownictwa, która to placówka obchodziła w bieżącym roku jubileusz 75-lecia powstania – sprawi na pewno powrót wspomnień…
W redakcji artykułu wykorzystano materiały i informacje zawarte w: www.um.bytom.pl; www.bytomodnowa.pl; www.wikipedia.org; Edward Wieczorek – Bytom.
Miasta na historycznym szlaku; www.naszemiasto.pl
Henryk Anders
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Ubezpieczenie
następstw nieszczęśliwych wypadków
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zawarła na rzecz swoich członków kolejną umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Zbiorowe ubezpieczenie NNW zostało zawarte na podstawie umowy generalnej pomiędzy ŚlOIIB a zakładem
ubezpieczeń Compensa – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nasza Izba finansuje to ubezpieczenie
wszystkim czynnym członkom z aktualnie opłaconymi składkami.

U

mowa obowiązuje od 1 czerwca 2015 roku. Treść
umowy, Ogólne warunki ubezpieczenia, Certyfikat
zbiorowego ubezpieczenia na życie, Wniosek o wypłatę świadczenia (zgłoszenie roszczenia) dostępne są na
stronie internetowej www.slk.piib.org.pl w zakładce Ubezpieczenia / Ubezpieczenie NNW (obowiązuje od 01.06.2015).
Poniżej podajemy (za ubezpieczycielem) sposób zgłaszania roszczenia o wypłatę świadczeń i jakie dokumenty należy przedłożyć. W razie wątpliwości prosimy o kontakt:
ŚlOIIB, tel. nr 32 255 45 52, 32 608 07 22 w. 23 i 29; e-mail:
biuro@slk.piib.org.pl lub Hanza Brokers Sp. z o.o., tel. infolinia 0801 384 666; e-mail: hanza@hanzabrokers.pl.

UBEZPIECZENIA NNW

Powiadamianie o roszczeniu
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1. Roszczenia objęte umową ubezpieczenia, Ubezpieczony /
Uposażony lub osoba uprawniona powinny niezwłocznie
zgłaszać do Hanza Brokers Sp. z o.o.
2. Roszczenie Klienta może zostać zgłoszone:
a. Pocztą elektroniczną na adres: hanza@hanzabrokers.pl.
b. Pocztą elektroniczną na adres: dokumenty@compensa.pl. Zgłoszenie pocztą elektroniczną zawsze wymaga
przesłania oryginalnej dokumentacji przesyłką listową.
c. Osobiście w siedzibie Hanza Brokers Sp. z o.o. lub listownie na adres: Hanza Brokers Sp. z o.o. ul. Jasna 15,
00-003 Warszawa.
d. Osobiście w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa lub w Placówkach Terenowych ŚlOIIB.
e. Listownie na adres: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie
162, 20-342 Warszawa.

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu roszczenia
1. Formularz NNW OIIB – zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia NNW OIIB wypełniony przez Ubezpieczonego lub
Uposażonego (w przypadku małoletniego Uposażonego
formularz wypełnia opiekun prawny Uposażonego).
2. Zaświadczenie o przynależności Ubezpieczonego do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, lub że był
jej pracownikiem etatowym.

3. Dokumenty wymagane w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego:
a. Trwała niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku/ wypadku komunikacyjnego:
• Kopia dokumentu tożsamości;
• Kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji, zalecenia lekarskie (o ile znajduje się w posiadaniu
Ubezpieczonego oraz kopia druku L4 o okresie niezdolności do pracy;
• Dokument potwierdzający wystąpienie wypadku
w postaci kopii protokołu powypadkowego, szczegółowego oświadczenia Ubezpieczonego o zaistniałym zdarzeniu lub adresy organów policji, prokuratury prowadzącej postępowanie wyjaśniające.
b. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku / wypadku
komunikacyjnego / zawału serca lub udaru mózgu:
• Kopia dokumentu tożsamości każdego Uposażonego;
• Kopia postanowienia o nabyciu spadku / uprawomocniony testament / akt poświadczenia dziedziczenia;
• W przypadku, gdy Uposażonym jest osoba małoletnia, kopia opisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dokumentu tożsamości opiekuna
prawnego Uposażonego;
• Jeżeli opiekunem prawnym Dziecka Uposażonego
jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad
małoletnim Dzieckiem;
• Zgoda Sądu Rodzinnego na dokonanie czynności
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątku
Dziecka;
• Dokumentacja medyczna określająca przyczynę
śmierci Ubezpieczonego (np. kopia statystycznej
karty zgonu Ubezpieczonego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu);
• Oryginał aktu zgonu Ubezpieczonego lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię;
• W uzasadnionych wypadkach i na wyraźne żądanie Ubezpieczyciela kopia pełnej dokumentacji me-

• Dokument potwierdzający wystąpienie wypadku
w postaci kopii protokołu powypadkowego, adresy
organów policji, prokuratury prowadzącej postępowanie wyjaśniające.
d. Pokrycie kosztów pogrzebu:
• Kopia dokumentu tożsamości każdego Uposażonego;
• Oryginał aktu zgonu Ubezpieczonego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia;
• W przypadku, gdy Uposażonym jest osoba małoletnia, kopia opisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dokumentu tożsamości opiekuna
prawnego Uposażonego;
• Jeżeli opiekunem prawnym Dziecka Uposażonego
jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad
małoletnim Dzieckiem;
• Zgoda Sądu Rodzinnego na dokonanie czynności
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątku
Dziecka;
• W uzasadnionych przypadkach i na wyraźne żądanie Ubezpieczyciela: dokumentacja medyczna
określająca przyczynę śmierci Ubezpieczonego
(np. kopia statystycznej karty zgonu Ubezpieczonego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające
przyczynę zgonu).
4. Wszelkie kserokopie wymaganych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenia może dokonać organ wydający, notariusz,
etatowy pracownik Compensa bądź firmy Hanza Brokers Sp. z o.o. oraz etatowy pracownik Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Poświadczenie
powinno zawierać pieczątkę imienną wraz z podpisem
osoby upoważnionej oraz datę.

ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA
Zakres Ubezpieczenia

Wysokość
świadczeń

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

15.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego

25.000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

12.000 zł

Osierocenie Dziecka Ubezpieczonego, gdy śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku

2.500 zł

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku

7.000 zł

Trwała niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego

15.000 zł

Śmierć Małżonka Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

7.500 zł

Śmierć małżonka Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

5.500 zł

Trwała niezdolność Małżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku

4.500 zł

Trwała niezdolność Małżonka Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek wypadku komunikacyjnego

6.000 zł

Pokrycie kosztów pogrzebu Ubezpieczonego

5.500 zł

Pokrycie kosztów pogrzebu Małżonka Ubezpieczonego

3.000 zł

UBEZPIECZENIA NNW
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dycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji, zalecenia lekarskie, itp.;
• Dokument potwierdzający wystąpienie wypadku
w postaci kopii protokołu powypadkowego, adresy
organów policji, prokuratury prowadzącej postępowanie wyjaśniające.
c. Osierocenie dziecka Ubezpieczonego w przypadku, gdy
śmierć Ubezpieczonego nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku:
• Kopia dokumentu tożsamości każdego Uposażonego;
• Kopia postanowienia o nabyciu spadku lub uprawomocniony testament;
• W przypadku, gdy Uposażonym jest osoba małoletnia, kopia opisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dokumentu tożsamości opiekuna
prawnego Uposażonego;
• Jeżeli opiekunem prawnym Dziecka Uposażonego
jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad
małoletnim Dzieckiem;
• Zgoda Sądu Rodzinnego na dokonanie czynności
przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątku
Dziecka;
• Dokumentacja medyczna określająca przyczynę
śmierci Ubezpieczonego (np. kopia statystycznej
karty zgonu Ubezpieczonego, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przyczynę zgonu);
• Oryginał aktu zgonu Ubezpieczonego lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia;
• W uzasadnionych wypadkach i na wyraźne żądanie Ubezpieczyciela kopia pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę, przebieg leczenia i rehabilitacji, zalecenia lekarskie, itp.;
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Ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa podlegają obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez
nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obowiązek ten nakłada art. 6 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2014 poz. 1946).

O

d 1 stycznia 2011 roku ubezpieczycielem w tym
zakresie jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. W roku 2003 członkowie
PIIB ubezpieczeni byli w TUiR Warta a w latach 2004 –
2010 w TU Allianz.
Wobec powyższego szkody, które są skutkiem działań
lub zaniechań ubezpieczonego w okresie 01.01.2004 –
31.12.2010 należy zgłaszać do TUiR Allianz, natomiast
powstałe od 01.01.2011 roku należy zgłaszać do STU
Ergo Hestia.
Potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową
członka Izby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC
jest zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą okręgową izbę inżynierów budownictwa.

UBEZPIECZENIA OC

Zakres i suma ubezpieczenia
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
11 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003.220.2174) minimalna
suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 50.000 Euro przy zastosowaniu kursu średniego Euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w danym roku. Sformułowanie „suma gwarancyjna na jedno zdarzenie” oznacza, że zdarzeń mogących powodować
odpowiedzialność ubezpieczonego, a tym samym wypłatę
odszkodowania może być kilka w okresie ubezpieczenia,
każde do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej.

• Powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia OC jednoznacznie wynika, że musi istnieć ścisły związek szkody
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Także wszystkie czynności inżyniera nie
mające związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz nie wymagające posiadania uprawnień budowlanych nie wchodzą w zakres
przedmiotowego ubezpieczenia.

Świadczenia ubezpieczyciela obejmują:
• Wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego,
• Zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie
zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,
poniesienie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców
powołanych przez ubezpieczonego za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów
szkody,
• Zwrot niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu
karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą
ubezpieczyciela,
• Pokrycie kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą
ubezpieczyciela.

Zakres terytorialny ubezpieczenia
obejmuje cały świat.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:
• Wyrządzone osobie trzeciej,
• Powstałe w następstwie działania lub zaniechania
ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie,
niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które
musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

• Powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia
w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przed skreśleniem
lub zawieszeniem,
• Wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
• Polegających na zapłacie kar umownych,

• Wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich
i patentów,
• Wyrządzonych umyślnie,
• Powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej
eksploatacji obiektów budowlanych,
• Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
• Wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonujących
roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze
świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa
a sposób wykonywania zawodu:
Dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo umowy o pracę bądź umowy
prawa cywilnego. Ubezpieczenie obejmuje ochronę osoby
zatrudnionej przez Ubezpieczonego na umowę o pracę
lub na podstawie umów prawa cywilnego, wykonujących
ją pod jego nadzorem i w granicach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych przez
Ubezpieczonego w ramach posiadanych uprawnień.

Zgłoszenie szkody, obowiązki Ubezpieczonego
Zgłoszenie szkody może dokonać zarówno ubezpieczony jak i osoba poszkodowana, Zgodnie z zapisami umowy, ubezpieczony powinien takiego zgłoszenia dokonać
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o zgłaszany roszczeniu, które może
skutkować jego odpowiedzialnością cywilną. Jeżeli
wobec ubezpieczonego wszczęto postępowanie karne,
administracyjne, cywilne lub dyscyplinarne mogące
rodzić jego odpowiedzialność cywilną, należy, nie później niż 14 dni od uzyskania wiadomości o wszczęciu
postępowania, powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela. Obowiązkiem ubezpieczonego jest również w miarę
możliwości starć się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda już powstała – starać się zapobiec jej zwiększaniu. Na żądanie ubezpieczyciela, ubezpieczony jest
zobowiązany do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia
dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia
postępowania wyjaśniającego. Ubezpieczony nie jest
natomiast uprawniony do zaspokajania lub uznania
roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody ubezpieczyciela.
Zgłoszenie szkody kieruje się bezpośrednio do ubezpieczyciela za pośrednictwem infolinii, e-mailem lub faxem:
• Ergo Hestia: tel. 801 107 107; fax 58 555 60 61; e-mail
szkody@ergohestia.pl
• TUiR Allianz: tel. 801 10 20 30; fax: 22 567 13 87; e-mail:
szkody.korporacyjne@allianz.pl
• Pisemnie na adres ubezpieczyciela: Biuro Likwidacji

Szkód, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia
S.A., ul. Hestii 1, 80-731 Sopot lub TUiR Allianz Polska
S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa.
Zgłaszanie dokonane telefonicznie wymaga potwierdzenia pisemnego – w sposób uzgodniony z ubezpieczycielem.
Treść zawiadomienia zawierać powinna co najmniej:
• Dane osobowe i adresowe, PESEL poszkodowanej osoby fizycznej lub nazwę, adres, NIP poszkodowanego
przedsiębiorcy,
• Informację o miejscu zdarzenia,
• Numer członkowski ubezpieczonego,
• Wskazanie wysokości zgłoszonego roszczenia,
• Zwięzły opis stanu faktycznego ze wskazaniem okoliczności w jakich doszło do wypadku, skutków wypadku (szkoda w mieniu, szkoda na osobie), osobach
świadków, ewentualnej możliwości powiększania się
szkody, konieczności szybkiego zapobiegania szkodzie, przyczyny szkody i podstawy odpowiedzialności
ubezpieczonego,
• W razie sporządzenia: protokoły z miejsca zdarzenia,
notatki Policji lub inne dokumenty potwierdzające zaistnienia zdarzenia oraz wskazujące osoby odpowiedzialne za jego powstanie, dokumentację fotograficzną
miejsca zdarzenia.
Najlepiej skorzystać z formularza zgłoszenia szkody
znajdującego się na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) www.piib.org.pl w zakładce: ubezpieczenia / ubezpieczenia obowiązkowe oc / ubezpieczenia
2015-2018 / zgłoszenie i likwidacja szkody.
Na stronie internetowej PIIB zamieszczona jest treść
umowy, polisa OC oraz niezbędne informacje dotyczące
przedmiotowego ubezpieczenia oraz ubezpieczeń dodatkowych.

Rozpatrzenie roszczeń – terminy likwidacji szkód
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie po ustaleniu
stanu faktycznego, zasadności i wysokości roszczenia,
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu albo ugody
zawartej przed sądem, w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli wyjaśnienia okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności
ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia nie jest
możliwe w tym terminie, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia
tych okoliczności (bezsporną część odszkodowania wypłaca w terminie pierwszym – tj. 30 dni od otrzymania
zawiadomienia o szkodzie).
Jeżeli ubezpieczyciel uzna, że odszkodowanie nie przysługuje, lub przysługuje w innej wysokości niż zgłoszono
w roszczeniu, powiadomi o tym fakcie pisemnie osobę
zgłaszającą roszczenie, wskazując okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową
odmowę wypłaty a także pouczenie o środkach odwoławczych. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić poszkodowanemu lub ubezpieczonemu informacje i dokumenty,
które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokość odszkodowania.

UBEZPIECZENIA OC
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Ubezpieczenia dodatkowe
Członkowie PIIB mogą indywidualnie ubezpieczyć się
również dodatkowo w zakresie:
• Sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku (suma gwarancyjna 25 000 euro – składka
15 zł/12 miesięcy),
• Obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów (suma
gwarancyjna 50 000 euro – składka 10 zł/12 miesięcy)
• Roszczenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa (wariant I: suma gwarancyjna 100
000 euro – składka 195 zł/12 miesięcy; wariant II: suma
gwarancyjna 200 000 euro – składka 395 zł/12 miesięcy;
wariant III: suma gwarancyjna 250 000 euro – składka
475 zł/12 miesięcy).
Wnioski o zawarcie ubezpieczenia w tych zakresach nale-

ży wysłać na adres ubezpieczyciela, a składkę opłacić na
numer rachunku wskazany w polisie wystawionej przez
ubezpieczyciela.

Obsługa Ubezpieczeń dodatkowych członków PIIB:
STU Ergo Hestia SA, Agencja Wyłączna, ul. Mściwoja 9/12,
81-361 Gdynia, tel. 58 698 65 58; fax: 58 500 80 87;
e-mail: inzynierowie@ag.ergohestia.pl.

UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
Dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa STU Ergo
Hestia ma specjalną ofertę ubezpieczeń majątkowych (samochodu, domu, mieszkania, biura, podróży) obejmującą 15% zniżkę od
stawek taryfowych.

XV ZAWODY STRZELECKIE

XV Zawody strzeleckie
w Siemianowicach Śląskich

XV Zawody strzeleckie, zorganizowane przez Oddział Chorzowsko-Rudzki Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Górnictwa przy współudziale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz Delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej, odbyły się na siemianowickiej
strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego. Honorowy Patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech.

W

organizują

XXII OGÓLNOPOLSKĄ INTERDYSCYPLINARNĄ
KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ

„EKOLOGIA A BUDOWNICTWO”
15-17 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Klęczą członkowie ŚlOIIB: drugi od lewej Adam Panicz,
trzeci Celestyn Lewicki, czwarty Zbigniew Ciaszkiewicz

zawodach wzięło udział 76 zawodników reprezentujących 10 zespołów, tj. ŚlOIIB, Koła SiTG
Siemianowice, Pumar SA, Prinżbud, Kopalnie
Węgla Kamiennego Pokój oraz Halemba Wirek, Rudpol
OPA, Zarząd Oddziału SiTG oraz Koła Terenowe Chorzów i Ruda Śląska.
Puchary Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
w kwalifikacji indywidualnej oraz puchary Prezesa Oddziału Chorzowsko – Rudzkiego SiTG w kwalifikacji
drużynowej wręczyli wiceprezesi Zarządu Głównego
SITG Henryk Brol i Piotr Antonowicz oraz wiceprezes
Zarządu Oddziału Chorzowsko Rudzkiego SITG Włodzimierz Kulisz.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Bielsku-Białej
Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Politechnika Krakowska
Politechnika Śląska Wydział Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach

WYNIKI ZAWODÓW
W KATEGORII INDYWIDUALNEJ:
I miejsce - Zbigniew Ciaszkiewicz z ŚlOIIB,
II miejsce - Piotr Antonowicz z Rudpol - OPA,
III miejsce - Adam Panicz z ŚlOIIB.
W KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ:
I miejsce - drużyna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
II miejsce - drużyna z RudPol – OPA,
III miejsce - drużyna z Koła KWK Pokój.

Tematyka konferencji:

Informacje organizacyjne:

• Problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
• Zadania administracji państwowej i samorządowej oraz
uczestników procesu budowlanego w ochronie
środowiska.
• Proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały
odnawialne, recykling i wykorzystanie odpadów.
• Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia
obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.
• Ekologia terenów zurbanizowanych.
• Kształcenie ekologiczne w działalności budowlanej.
• Ekologiczne aspekty projektowania i użytkowania
budownictwa.
• Rewitalizacja obiektów , terenów poprzemysłowych
i innych.
• Problemy korozji biologicznej.
• Problemy projektowania i utrzymywania obiektów
budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska.
• Sposoby pozyskiwania i użytkowania energii ze źródeł
naturalnych w budownictwie.
• Skutki techniczne działalności budowlanej na istniejące
obiekty budowlane.

• DO 15 LIPCA – zgłoszenie tytułów referatów
z krótkim streszczeniem
• DO 01 WRZEŚNIA – nadsyłanie pełnych tekstów
referatów
• DO 10 WRZEŚNIA – kwalifikacja referatów
• DO 18 WRZEŚNIA – zgłoszenie uczestnictwa
• DO 30 WRZEŚNIA – termin opłaty za udział

W czasie Konferencji zostaną wygłoszone referaty problemowe oraz referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez radę Naukowo-Techniczną.
Adres Komitetu Organizacyjnego
PZITB Oddział w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 10/14
tel.fax. (33) 822-02-94 email: biuro@pzitb.bielsko.pl
www.pzitb.bielsko.pl

Koszty uczestnictwa:
Uczestnicy
Konferencji

1230,00 zł

Pracownicy naukowi
do 40 lat

738,00 zł
ceny brutto

Dopłata za pokój jednoosobowy – 246,00 zł
Opłaty prosimy wnosić
na konto PZITB Oddział w Bielsku-Białej
ING B.Śl. S.A. 45 1050 1070 1000 0090 3025 0774
z podaniem nazwiska uczestnika
W ramach opłaty mieści się :
• Komplet materiałów konferencyjnych
• 2 noclegi w pokojach dwuosobowych
• wyżywienie od obiadu w dniu 15.10.2015r.
do obiadu w dniu 17.10.2015r.
• udział w kolacji koleżeńskiej.

Sponsorzy konferencji:

Zawody odbywały się w przyjaznej atmosferze i miały
charakter rodzinnego pikniku.
FARBY TYNKI DOCIEPLENIA
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IV MISTRZOSTWA POLSKI

Nr 3 (47) wrzesień 2015

W BRYDŻU SPORTOWYM

RAMOWY PROGRAM MISTRZOSTW:
Turniej indywidualny na maksy
Turniej par na impy
Turniej par na maksy
Turniej teamów o puchar przechodni Prezesa PIIB
Rozpoczęcie w dniu 11.12 2015 r. o godz. 1800 (piątek).
Zakończenie w dniu 13.12.2015 r. (niedziela) turniejem drużynowym.
Turnieje par rozgrywane będą w systemie barometr.
Profesjonalną organizację merytoryczną zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
Udział w turniejach jest bezpłatny, bez tzw. wpisowego. Koszt osobodoby w hotelu - 80,00 zł (nocleg + 3 posiłki).
W Mistrzostwach udział mogą brać udział członkowie PIIB, dopuszcza się udział osób z branży budowlanej nie zrzeszonych w PIIB.
Dla zwycięzców organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl
Zapisy przyjmowane są do 7.XII.2015 r. w formie elektronicznej:
ptbielsko@slk.piib.org.pl, tel./fax 33/810 04 74, 506 312 235 - Janusz Kozula

TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Szanowne Koleżanki i Koledzy
Zapraszamy do udziału w turnieju, prosimy o przesyłanie zgłoszeń
do Biura Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej

TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH 8.10.2015 r.
W uzgodnieniu z Radą Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej organizuje

VII Turniej Par w Brydżu Sportowym.
Turniej odbędzie się w dniu 8.10.2015 r. (czwartek) w Bielsku-Białej
w Hotelu Beskidy Park (dawny Transportowiec)
przy ul. Armii Krajowej 316; rozpoczęcie o godz. 1700.
Przewiduje się rozegranie turnieju par w systemie barometr (wyniki na bieżąco)
na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań.
Profesjonalną organizację zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego.

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do ŚlOIIB
(lub wcześniejsza przynależność-osoby które przeszły na emeryturę)
przynajmniej jednej osoby ze zgłoszonej pary.
Udział w Turnieju bez opłat. Organizatorzy przewidują puchary za 1-sze miejsce oraz liczne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Placówki Terenowej w Bielsku-Białej;
tel./fax 33/ 810 04 74, e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl

POZOSTANĄ
W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar
Daniel Bieniecki
Tadeusz Galanty
Barbara Gawlik
Marian Gawron
Jerzy Glajcar
Jan Golis
Wacław Grohman
Marian Gruszczyński
Andrzej Grzenia
Bohdan Jarosławiecki
Eugeniusz Juraszczyk
Eugeniusz Kątny
Dariusz Kociszewski
Stefan Kotapka
Jan Krupa
Janusz Lewicki
Ryszard Lison
Henryk Morgała
Jerzy Motta
Mieczysław Myśliwiec
Franciszek Plutowski
Adam Siewnik
Michał Wach
Janusz Więckowski

Zespół Redakcyjny
Roman Karwowski – przewodniczący
Maria Świerczyńska – redaktor prowadząca
Janusz Krasnowski – sekretarz
Henryk Anders, Waldemar Szleper
Biuro Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
tel/fax: 32 255 45 52; 32 608 07 22
skrytka pocztowa 1068
www.slk.piib.org.pl
e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
od 9.00 do 15.00, czwartek od 11.00 do 18.00
Obsługa prawna członków Izby:
czwartek od 13.00 do 16.00
Placówka Terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,
pokój nr 17
tel/fax. 33 810 04 74
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 17.00
Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18, pokój nr 17
tel/fax: 34 324 43 96
e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, środa od 10.00 do 18.00
Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
pokój nr 3 i 7
tel/fax: 32 231 13 27
e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek, środa od 9.00 do 16.00
czwartek od 10.00 do 18.00
piątek od 9.00 do 13.00
Punkt Informacyjny w Rybniku
44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel/fax: 32 756 95 55
e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl
Godziny dyżurów:
wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00
Szczegóły o dyżurach członków
Prezydium i przewodniczących organów
dostępne są na stronie www.slk.piib.org.pl
Skład komputerowy, projekt, reklama

Creative in Creation
at@creative-in-creation.pl
tel. 797 343 749

ODESZLI

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje
IV Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym
w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo
w dniach 11-13.12.2015 r.
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„Fotografujemy Budownictwo – 2015”
W tym roku organizujemy piątą już edycję konkursu fotograficznego - FOTOGRAFUJEMY
BUDOWNICTWO. W czterech poprzednich latach konkurs cieszył dużym zaintereso¬waniem. Mamy nadzieję, że i tym razem zdjęć zgłoszonych będzie nie mniej niż w latach poprzednich. Zdjęcia można nadsyłać do 30 września. Druk zgłoszenia znajduje się na stronie
www.slk.piib.org.pl.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2015”
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
§1
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2015 jest Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowicach
ul. Podgórna 4, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
• kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska;
• kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski;
• kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata.
§2
Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowicach,
który ma opłacone składki, z wyłączeniem członków jury.
§3
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. Każdy
uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie po
2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek
punktu formularza, brak podpisu oraz podanie nieprawdziwych
informacji powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
2. Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres: foto@slk.piib.org.pl oraz wypełniony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem wydrukowanym na
komputerze w formacie A5 lub odbitki wielkości 10x15cm – dla
prawidłowej identyfikacji zgłoszonego zdjęcia - listownie na adres:
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4.
3. Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, każdy inny napis spowoduje wykluczenie zdjęcia z konkursu /poza napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/.
4. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
5. Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagradzana w żadnym innym konkursie fotograficznym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu
zdjęć nie związanych z tematyką Konkursu.
§4
1. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 września
2015 r.
2. W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze zdjęcia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie (4 przedstawicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny).
3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
• zgodność z tematem konkursu;
• walory artystyczne zdjęcia;
• jakość techniczna zdjęcia;
• oryginalność ujęcia.

§5
1. W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech
kategorii.
• za zajęcie I miejsca - 1300 zł
• za zajęcie II miejsca - 900 zł
• za zajęcie III miejsca - 600 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II nagrody oraz do przyznania nagród równorzędnych.
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
4. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą
mailową oraz drogą pocztową listem poleconym do dwóch tygodni po terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§6
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w czasie obchodów najbliższej edycji Śląskiego Dnia Budowlanych.
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w Informatorze ŚlOIIB oraz na stronie www.slk.piib.org.pl .
§7
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej
uzasadnienie.
3. Reklamacje należy składać listownie na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
§8
Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest równoważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniejszym
regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac do publikacji w „Informatorze ŚlOIIB”, na stronie internetowej ŚlOIIB i w innych wydawnictwach ŚlOIIB bez dodatkowych opłat.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się
przepisy prawa polskiego.
§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl .

DRUK ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA DO KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.slk.piib.org.pl.

