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Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

Już od ponad roku żyjemy 
w wyjątkowym okresie, wy-
jątkowym nie tylko w blisko 

20-letniej historii ŚlOIIB, ale 
całego świata. Nasz świat stanął 
na głowie, rządzi nim COVID -19. 
Wirus wymusił na nas wszystkich 
zmianę sposobu działania, zejście 
z utartych ścieżek i dostosowanie 
się do nowych warunków – zarów-
no w prywatnej, jak i zawodowej 
sferze życia. 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa szybko odnalazła się 
w tej nowej rzeczywistości, realizuje 
wszystkie zadania statutowe oraz 
większość zamierzeń przyjętych 
na XIX Zjeździe sprawozdawczym 
w „Programie działania na rzecz 
członków ŚlOIIB na 2020 rok”, 
w tym wszystkie niewymagające 
bezpośredniego kontaktu. Prace or-
ganów Izby oraz biura wykonywane 
są przy zachowaniu wymaganych 
zaleceń sanitarnych, co pozwoliło 
nam uniknąć rozprzestrzenienia się 
wirusa wśród pracowników Izby. 
Możliwy jest nieprzerwany kontakt 
członków i interesantów z Izbą - 

drogą telefoniczną, mailową i pocz-
tową oraz bezpośredni, ale tylko 
w wymagających tego przypad-
kach. Na bieżąco w Informatorze, 
na stronie internetowej i Facebooku 
przekazujemy informacje o działal-
ności Izby w czasie pandemii.

Przed nami XX Zjazd Sprawoz-
dawczy ŚlOIIB. Każdy zjazd, to 
kluczowe doroczne wydarzenie, 
pozwalające nam na podsumo-
wania, wyciąganie wniosków oraz 
wspólne planowanie nowych 
inicjatyw i projektów. To także 
okazja do wymiany doświadczeń 
i wzajemnych inspiracji. Niestety 
aktualna sytuacja uniemożliwia 
nam osobiste spotkanie. Rada 
ŚlOIIB, w trosce o zdrowie dele-
gatów działając z poszanowaniem 
zasad reżimu sanitarnego zade-
cydowała o organizacji również 
tegorocznego zjazdu w formie 
zdalnej, za pośrednictwem portalu 
PIIB, w dniach 19 – 22 kwietnia 
(wszystkie okręgowe izby inżynie-
rów budownictwa przeprowadzają 
zjazdy w taki sposób). Dyskusje 
na temat bieżącego działania 

Izby, oceny jej władz i planów na 
przyszłość delegaci przenoszą na 
spotkania organizowane przed 
zjazdem w każdej placówce. 
Niestety spotkania te odbędą się 
w formie wideokonferencji. Jestem 
przekonany, że podobnie jak 
w latach ubiegłych będą owocne, 
a wnioski konstruktywne. 

W Informatorze na stronach 16-31 
zamieszczony jest skrót sprawoz-
dania z działalności Śląskiej OIIB za 
2020 rok, który pomimo pandemii 
koronawirusa należy zaliczyć do 
udanych, biorąc pod uwagę choćby 
wzrost liczby członków Izby biorą-
cych udział w szkoleniach. Bardzo 
proszę o poświęcenie kilku minut 
i zapoznanie się ze sprawozdaniem, 
które przedstawia działania Izby 
w minionym roku. 

Obecny rok, tak jak ubiegły nie 
będzie należał do najłatwiejszych 
dla nas wszystkich. Każdy z nas 
chciałby spotykać się i rozmawiać, 
jak jeszcze kilkanaście miesięcy 
temu, i każdy czeka na powrót do 
normalności z utęsknieniem. Życzę, 
aby nastąpiło to jak najszybciej…. 

Radosnych, pełnych nadziei Radosnych, pełnych nadziei 
Świąt WielkanocnychŚwiąt Wielkanocnych
w zdrowiu i wiosennym nastrojuw zdrowiu i wiosennym nastroju

życzy Rada ŚlOIIBżyczy Rada ŚlOIIB

Stół wielkanocny Stół wielkanocny 
Ewa SkarżyńskaEwa Skarżyńska

Nasz stół wielkanocnyNasz stół wielkanocny
haftowany w kwiaty.haftowany w kwiaty.
W borówkowej zieleniW borówkowej zieleni
listeczków skrzydlatychlisteczków skrzydlatych
lukrowana babalukrowana baba
rozpycha się na nim,rozpycha się na nim,
a przy babie -a przy babie -
mazurek w owoce przybrany.mazurek w owoce przybrany.
(…)(…)
Wiosna na nasWiosna na nas
zza firanek zerka,zza firanek zerka,
a pstrokate pisankia pstrokate pisanki
chcą tańczyć oberka.chcą tańczyć oberka.
Wpuśćmy wiosnę,Wpuśćmy wiosnę,
Niech słońcemNiech słońcem
zabłyśnie nad stołemzabłyśnie nad stołem
w wielkanocne świętowaniew wielkanocne świętowanie
jak wiosna wesołe! jak wiosna wesołe! 



spis treści
3  Słowo przewodniczącego Rady ŚlOIIB 

4 Spis treści, rzecznik prasowy ŚlOIIB

informacje
6  Kalendarium

16  Działalność Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w 2020 roku

32  XXXVI sesja egzaminacyjna na 
uprawnienia budowlane

34  Konkurs „Nowoczesny Inżynier 2021”

53  Biblioteka ŚlOIIB

prawo dla inżyniera

36  Mediacje jako jedna z form rozwiązywania 
konfliktów

ubezpieczenia

38  10 najważniejszych pytań o ubezpieczenie 
OC inżynierów budownictwa wraz 
z odpowiedziami

41  Informacja o zmianach w ubezpieczeniach 
OC dla inżynierów budownictwa

wydarzenia
44  Tradycje architektoniczne Bielska-Białej

56  Odeszli...

z życia stowarzyszeń
50  Oddziały Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych na Śląsku

52  Wybory ZG PZITS

NA OKŁADCE:
„Przed lotem”, skocznia narciarska w Oslo, autorka Maria Świerczyńska
Wyróżnienie w Konkursie „Fotografujemy Budownictwo 2020” 

spis treści  rzecznik prasowy

W NUMERZE

Tomasz Radziewski
rzecznik prasowy ŚlOIIB

 4 informator 1/2021

Oddajemy w ręce naszych czytelników kolejny 
numer Informatora, którego zawartość niewątpli-
wie odzwierciedla rzeczywistość w jakiej przy-

szło nam od roku pracować. Relacje z naszych spotkań 
czy szkoleń, z którymi możecie się Państwo zapoznać 
zarówno w Kalendarium jak i w obszernym sprawozda-
niu z działalności organów ŚlOIIB, zilustrowane zostały 
jakże wymownymi zdjęciami przedstawiającymi naszą 
pracę w trybie zdalnym lub z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarnego.

Tym bardziej cieszymy się, że pomimo tej trudnej rze-
czywistości, udało się przeprowadzić kolejne egzaminy na 
uprawnienia budowlane oraz konkurs „Nowoczesny Inży-
nier 2021”. Relacje z obu wydarzeń znajdują się oczywiście 
w aktualnym numerze Informatora.

Jak pisze Elżbieta Godzieszka „Spory i konflikty są 
nieodłącznym elementem naszego życia codziennego, 
również zawodowego” – dlatego też zapraszamy do 
lektury artykułu jej autorstwa „Mediacje jako jedna z form 
rozwiązywania konfliktów” z cyklu „Prawo dla Inżyniera” .

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami w rubryce 
„Z życia stowarzyszeń" – w numerze bieżącym przedsta-
wiamy Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na 
Śląsku oraz relację w wyborów ZG PZITS.

70 lat temu z połącznia dwóch sąsiednich miast 
powstało miasto Bielsko-Biała. Zapraszamy Państwa do 
spaceru po tym wartym odwiedzenia mieście z bogatymi 
tradycjami architektonicznymi.
Życzymy miłej lektury. 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

organizuje 

Konkurs 
„Inżynier Roku 2020”

Organizowany po raz drugi konkurs adresowany jest do członków ŚlOIIB 
i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

kategoria 1 – PROJEKTANT ROKU

kategoria 2 – KIEROWNIK BUDOWY ROKU

kategoria 3 – INSPEKTOR NADZORU ROKU

Tytuł „Inżynier Roku” może być przyznany w kategoriach:

A - obiekty kubaturowe i inne inżynierskie

B - obiekty liniowe (infrastruktura) 

Wnioski zgłoszeniowe (w formie pisemnej) należy składać lub nadsyłać w terminie

od 1 kwietnia do 30 września 2021.

Wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową nastąpi do 31 października 2021.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie czynni członkowie ŚlOIIB w Katowicach, 
którzy uczestniczyli w projektowaniu lub realizacji obiektu budowlanego.

Wnioski należy składać w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Katowicach przy ulicy Adama 1b lub w Placówkach Terenowych ŚlOIIB, 

albo pocztą elektroniczną.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

li t d

Czwarty kwartał 2020 roku nie przyniósł spodziewane-
go od miesięcy osłabienia pandemii Covid-19, a nieocze-
kiwana intensyfikacja zachorowań zaostrzyła obostrze-
nia związane z zakażeniami koronawirusem i wydłużyła 
czas ich trwania. Szkolenia i posiedzenia organów sta-
tutowych ŚlOIIB odbywały się głównie online, a Krajo-
wa Komisja Kwalifikacyjna została zmuszona odwołać 
jesienną XXXVI sesję egzaminacyjną, której egzamin 
pisemny miał się odbyć 4 grudnia 2020; na skutek in-
terwencji Krajowej Izby w ministerstwie ustalono nowy 
termin 26 lutego 2021.

02.11.2020
Laureaci Nagrody wraz z Tytułem „Autorytet Budownic-
twa i Gospodarki Śląskiej” z ŚlOIIB.
Od ponad dwudziestu lat odbywa się na Śląsku listopa-
dowa Gala Budownictwa – doroczna uroczystość mająca 
na celu uhonorowanie osób i podmiotów wyróżniających 
się w działalności na rzecz szeroko pojętego budownic-
twa. Podczas gali ogłaszane są m.in. wyniki Konkursu Ślą-
skiej Izby Budownictwa (ŚIB) „Śląskie Budowanie”, a od 
ubiegłego roku również Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku” 
(rozstrzygnięcie 22.10.2020). W tym roku gala miała się 
odbyć po raz dwudziesty trzeci, jednak w związku z gwał-
townym wzrostem zakażeń koronawirusem i zaostrze-
niem w całym kraju restrykcji związanych z epidemią or-
ganizatorzy – ŚIB i ŚlOIIB - zmuszeni byli przesunąć to 
wydarzenie na późniejszy, bezpieczny termin. Symbo-
licznymi nagrodami w Konkursie „Śląskie Budowanie” są 
„Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla 
podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych 
i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Go-
spodarki Śląskiej” przeznaczona dla osób indywidualnych. 
W tym roku to szczególne wyróżnienie przyznała Kapituła 
Konkursu m.in. dwóm członkom ŚlOIIB: Stefanowi Wójci-
kowi i Krzysztofowi Ciesińskiemu; obszerniejsza informa-
cja wraz ze zdjęciami laureatów znajduje się w Informato-
rze ŚlOIIB nr 4/2020. 

04-06.11.2020
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicz-
na „Materiały i Technologie Energooszczędne – Budow-
nictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycz-
nym” zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów 
Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Czę-
stochowskiej.
Podczas obrad, zorganizowanych z powodu pande-
mii w formie wideokonferencji, omawiano teoretyczne 
i praktyczne problemy współczesnego budownictwa oraz 
prezentowano najnowsze rozwiązania projektowe, kon-
strukcyjne, technologiczne i organizacyjne stosowane we 
współczesnym budownictwie zrównoważonym. ŚlOIIB 
objęła patronat nad konferencją oraz dofinansowała ją 
kwotą 3000 zł; Izbę reprezentował zastępca przewodni-
czącego Rady Waldemar Szleper.

06.11.2020
Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Re-
wizyjnej PIIB i okręgowych komisji rewizyjnych 
w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.
W naradzie, którą prowadziła przewodnicząca KKR PIIB 
Urszula Kallik, oprócz członków KKR PIIB i OKK wzięli 

udział również skarbnicy, dyrektorzy biur, księgowi, obsłu-
ga prawna i obsługa biur izb okręgowych. Gościem narady 
był prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński. 
Chęć uczestniczenia w naradzie zgłosiły 152 osoby. Wszy-
scy otrzymali materiały szkoleniowe. W transmisji uczest-
niczyło 119 osób. Prezes KR PIIB omówi aktualne sprawy, 
które w trudnym czasie pandemii realizuje PIIB. Zagad-
nienia finansowo-ekonomiczne przedstawiła w swoim 
wykładzie biegła rewident Dorota Danilczuk, a zagad-
nienia prawne dotyczące działalności PIIB, będące w za-
kresie kontroli komisji rewizyjnych - radca prawny w PIIB 
Krzysztof Zając.

10.11.2020
Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB 
w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego 
Andrzeja Pawłowskiego uczestniczył również prezes KR 
PIIB Zbigniew Kledyński. Głównym tematem obrad było 
przygotowanie przez okręgowe izby, we współpracy z lo-
kalnymi wydziałami AAB i NB, „Otwartego Dnia Inżyniera 
Budownictwa”, podczas którego członkowie samorzą-
du zawodowego inżynierów budownictwa będą się dzie-
lić praktyczną wiedzą z osobami potrzebującymi porady 
z zakresu projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. 
Dyskutowano również na temat polityki medialnej PIIB.

12.11.2020
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w for-
mie wideokonferencji.

Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodni-
czącą OKR Elżbietę Bryłę-Kluczny omówiono zrealizowa-
ne kontrole dotyczące działalności szkoleniowej w ŚlOIIB, 
pracy Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej 
i stosowania przepisów RODO oraz podjęto stosowne 
uchwały. Przyjęto również harmonogram posiedzeń i kon-
troli na I kwartał 2021 roku.

16.11.2020
Posiedzenie Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi KR PIIB.

Obrady prowadził przewodniczący komisji Zygmunt Ra-
wicki. Głównym tematem posiedzenia było przygotowa-
nie ankiety dotyczącej współpracy pomiędzy PIIB a SN-T. 
W pracach komisji uczestniczy z ŚlOIIB Józef Kluska.

17.11.2020
Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-
-technicznych w formie wideokonferencji.
Głównym tematem spotkania była współpraca ŚlOIIB ze 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (SN-T) z terenu 
województwa śląskiego, w zakresie doskonalenia zawo-
dowego członków ŚlOIIB, a w szczególności organizowa-
nia branżowych szkoleń online na platformach własnych 
SN-T. Ze strony stowarzyszeń uczestniczyli w spotkaniu 
przewodniczący oddziałów lub osoby zajmujące się orga-
nizacją szkoleń; byli to przedstawiciele Oddziałów: PZITB 
z Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic i Katowic, PZITS 
z Katowic, SEP z Bielska-Białej i Katowic oraz SITK z Ka-
towic. ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Ro-
man Karwowski – prowadzący spotkanie, zastępcy prze-
wodniczącego – Józef Kluska odpowiadający w Izbie za 
współpracę z SN-T i Katarzyna Seweryn - koordynator ds. 
doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB, przewodni-
czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka 
oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
Podczas spotkania omówiono zasady organizacji przez 
SN-T szkoleń branżowych i odpłatności za nie przez ŚlOIIB 
oraz przedstawiono nowe propozycje usprawniające 
uczestnictwo członków ŚlOIIB w tych szkoleniach. Omó-
wiono także możliwości rozszerzenia współpracy, wynika-
jące z „Porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku w spra-
wie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa” (zastępującego 
„Porozumienie” z 5 lutego 2015).
Podpisane na nowo „Porozumienie” ma na celu - oprócz 
doskonalenia kwalifikacji zawodowych swoich członków 
przez organizację szkoleń branżowych - dbałość o po-
ziom przygotowania kandydatów do uzyskania uprawnień 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie poprzez organizację dla nich kursów przygo-
towawczych do egzaminu.

Wypowiadając się na temat przygotowania kandydatów 
ubiegających się o uprawnienia budowlane, przewodni-
czący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB zauważył, 
że osoby po kursach przygotowawczych na ogół lepiej 
od pozostałych zdają egzamin pisemny. W celu lepszego 
przygotowania do egzaminu ustnego należałoby organi-
zować również kursy z wiedzy praktycznej. Wyraził też 
gotowość współpracy OKK z SN-T w zakresie wskazanym 
w „Porozumieniu”. ŚlOIIB od początku istnienia dba o do-
bre relacje z śląskimi oddziałami SN-T, współdziałający-

mi z Izbą na mocy stosownych porozumień. Uczestnicy 
spotkania pozytywnie ocenili dotychczasową współpracę 
oraz wyrazili wolę kontynuacji tej współpracy, podkreślali 
też potrzebę cyklicznych spotkań podobnego typu.

18.11.2020
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wi-
deokonferencji.
Podczas obrad prowadzonych przez KR PIIB Zbigniewa 
Kledyńskiego rozmawiano na temat aktualizacji budżetu 
na 2020 rok, wniosków zgłoszonych podczas XIX okręgo-
wych zjazdów i Krajowego Zjazdu PIIB oraz sprawozdania 
KR PIIB za 2020 rok. 

19.11.2020
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w formie wideokon-
ferencji.
Obrady prowadził Roman Karwowski, przewodniczący 
Rady ŚlOIIB. W związku z planowaną dyskusją nad pro-
wizorium budżetowym na 2021 rok w posiedzeniu uczest-
niczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB. Chwilą ciszy uczczono pamięć Janusza Krasnow-
skiego, wieloletniego kierownika Biura ŚlOIIB oraz aktyw-
nego działacza Izby na poziomie okręgowym i krajowym. 
Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała o re-
alizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium, 
o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB i wystą-
pieniach o wsparcie finansowe, a skarbnik ŚlOIIB Edmund 
Janic o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB. Omówił następnie założenia pro-
wizorium budżetowego na 2021 rok, które po dyskusji zo-
stało przyjęte uchwałą. 
W związku z trwającą pandemią przyjęto również uchwa-
ły w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania zmodyfi-
kowanego Regulaminu przyznawania pomocy finansowej 
oraz w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania zasad 
dofinansowania szkoleń online prowadzonych przez sto-
warzyszenia naukowo-techniczne. 
Z-ca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn omó-
wiła uczestnictwo członków ŚlOIIB w szkoleniach, głów-
nie online, organizowanych przez ŚlOIIB oraz inne izby 
okręgowe lub stowarzyszenia naukowo-techniczne; forma 
online wpłynęła znacząco na wzrost liczby uczestników 
szkoleń. Spada natomiast ilość osób prenumerujących 
czasopisma techniczne, mimo że coraz więcej tytułów 
jest wydawanych również w wersji elektronicznej. Z-ca 
przewodniczącego Rady Józef Kluska przedstawił naj-
ważniejsze tematy omawiane podczas posiedzenia Prezy-
dium KR PIIB 18 listopada 2020; to m.in. szkolenia orga-
nów statutowych, informacja nt. realizacji wniosków z XIX 
Zjazdu Krajowego i zjazdów okręgowych, problem z or-
ganizacją egzaminów na uprawnienia budowlane w 2021 
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roku, funkcjonowanie nowej strony internetowej PIIB, or-
ganizacja ośrodka medialnego PIIB i „Otwartego Dnia In-
żyniera Budownictwa". Sposób realizacji wniosków z XIX 
Zjazdu ŚlOIIB skierowanych do Rady ŚlOIIB przedstawiła 
z-ca sekretarza Rady ŚlOIIB Danuta Bochyńska -Podloch. 
Ostateczne wyniki konkursów „Inżynier Roku 2019” i „Fo-
tografujemy budownictwo 2020” omówili, posługując się 
prezentacją nagrodzonych prac, zastępcy przewodniczą-
cego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper i Tomasz Radziewski. 
Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat or-
ganizacji „Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa" przez 
ŚlOIIB oraz spotkań przedświątecznych lub noworocz-
nych w dobie pandemii.

25.11.2020
Narada szkoleniowa rzeczników i sędziów z przedstawi-
cielami Nadzoru Budowlanego w trybie zdalnym w for-
mie wideokonferencji.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego, wojewódzkich i powiato-
wych inspektoratów nadzoru budowlanego, członkowie 
krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowi 
i okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej PIIB. 
GUNB reprezentował z-ca GINB Krzysztof Piątek, a Krajo-
wą Izbę prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński. W swo-
im wystąpieniu prezes KR PIIB podkreślał wagę wspólnych 
konsultacji między organami samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego. Rów-
nież z-ca GINB zwracał uwagę na wartość spotkań, które 
stwarzają możliwość wypracowania rozwiązań zadowala-
jących obie strony. Mówił także o pracy organów nadzoru 
budowlanego w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
w budownictwie. Podczas spotkania szczegółowo zosta-
ły omówione procedury dotyczące wniosku o wszczęcie 
postępowania wyjaśniającego z zakresu odpowiedzialno-
ści zawodowej członków samorządu. Wykładowcami byli 
radcy prawni współpracujący z PIIB – Jolanta Szewczyk 
i Krzysztof Zając. Odbyła się również dyskusja na cza-
cie. W naradzie wzięło udział 360 osób. Z ŚlOIIB oprócz 
członków OSD i OROZ uczestniczył również przewodni-
czący Rady Roman Karwowski.

26.11.2020
Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego 
w formie wideokonferencji.
Spotkanie prowadzone przez przewodniczącą zespołu 
Katarzynę Seweryn poświęcono podsumowaniu uczest-
nictwa członków ŚlOIIB w szkoleniach online prowadzo-
nych na portalu PIIB oraz w szkoleniach technicznych 

organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne na innych portalach. Zwrócono również uwagę 
na zmniejszające się z roku na rok zainteresowanie pre-
numeratą czasopism technicznych, dofinansowywaną 
przez ŚlOIIB.

27.11.2020
Posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Samorządami 
Zawodów Zaufania Publicznego KR PIIB w formie wide-
okonferencji. 
Podczas spotkania podsumowano współpracę z samo-
rządami zawodów zaufania publicznego w poszczegól-
nych okręgowych izbach oraz dyskutowano na temat 
kierunków i form współpracy w 2021 roku. Uznano za 
celowe wyrażenie wdzięczności i przekazanie podzię-
kowań izbom lekarskim oraz izbom pielęgniarek i po-
łożnych za trud włożony w ratowanie życia ludzkiego 
w okresie pandemii. W posiedzeniu uczestniczył z ŚlOIIB 
Roman Karwowski.

04.12.2020
Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawo-
dowego KR PIIB w formie wideokonferencji.
Prowadzący posiedzenie przewodniczący KUDZ KR PIIB 
Adam Rak przedstawił podsumowanie bezpłatnych szko-
leń online transmitowanych poprzez portal PIIB od mar-
ca do 30 listopada br. W tym okresie zorganizowano 147 
szkoleń oraz dodatkowo 58 retransmisji wybranych tema-
tów, szczególnie z zakresu Prawa budowlanego, których 
wysłuchało ponad 71 tys. członków PIIB.
Największą popularnością cieszyły się szkolenia dotyczą-
ce Prawa budowlanego i warunków technicznych. Średnio 
w szkoleniu brało udział 349 osób, najwięcej z Prawa bu-
dowlanego – ponad 1200 członków PIIB. Uczestniczący 
w posiedzeniu prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński mówił 
o głównych działaniach Izby w ostatnim okresie, w szcze-
gólności dotyczących projektu porozumienia PIIB z Głów-
nym Urzędem Nadzoru Budowlanego w celu określenia 
zasad wzajemnej współpracy, zwłaszcza w zakresie orga-
nizacji nieodpłatnych szkoleń nie tylko dla członków PIIB, 
ale także dla pracowników organów NB, jak również ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej. W posiedzeniu 
uczestniczyła z ŚlOIIB Katarzyna Seweryn.

08.12.2020
Posiedzenie organu Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej ŚlOIIB w formie wideokonferencji.

Podczas posiedzenia prowadzonego przez koordynatora 
okręgowych rzeczników ŚlOIIB Elżbietę Godzieszkę omó-
wiono przebieg prowadzonych przez rzeczników bieżą-

cych postępowań wyjaśniających oraz związane z tymi 
postępowaniami problemy. Oprócz okręgowych rzeczni-
ków i obsługi biura w posiedzeniu uczestniczył gościnnie 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

09.12.2020
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
w formie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczą-
cego komisji Franciszka Buszkę m.in. omówiono przebieg 
postępowania egzaminacyjnego w wiosennej - XXXV sesji 
na uprawnienia budowlane oraz postępowania kwalifika-
cyjnego do jesiennej - XXXVI sesji egzaminacyjnej i przy-
jęto informację zespołu przygotowującego bazę pytań 
oraz zestawy pytań na potrzeby egzaminu na uprawnienia 
budowlane.

10.12.2020
Posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji.

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB od-
było się 10 grudnia w trybie zdalnym. Dużą część obrad 
stanowiły dyskusje dotyczące prowizorium budżetowego 
ŚlOIIB na 2021 rok, wniosków z XIX Zjazdu Sprawozdaw-
czego ŚlOIIB oraz szkoleń dla członków ŚlOIIB. Obrady 
prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski. 
Na wstępie wspomniał o obostrzeniach związanych z je-
siennym zaostrzeniem pandemii koronawirusa, które unie-
możliwiły realizację planowanych w ostatnich miesiącach 
przedsięwzięć. Były to m.in. tradycyjne Dni Inżyniera 
Budownictwa, Śląska Gala Budownictwa oraz spotkania 
przedświąteczne w siedzibie ŚlOIIB oraz w placówkach 
terenowych; dla delegatów poszczególnych obwodów 
wyborczych zaplanowano więc przedświąteczne spotka-
nia online. Chwilą ciszy uczczono pamięć Janusza Kra-
snowskiego, zaangażowanego w prace w samorządzie 

zawodowym inżynierów budownictwa - zarówno na po-
ziomie okręgowym jak i krajowym. 
Z uwagi na planowaną dyskusję nad prowizorium bu-
dżetowym na 2021 rok na posiedzenie zostali zaproszeni 
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska omówiła przedsta-
wione do zatwierdzenia przez Radę uchwały podjęte 
podczas dwóch ostatnich posiedzeń Prezydium Rady 
oraz uchwały Składów Orzekających Rady. Po dyskusjach 
dotyczących prowizorium budżetowego oraz przedłu-
żenia funkcjonowania zmienionego regulaminu pomocy 
finansowej wszystkie zaprezentowane uchwały zostały 
przyjęte. Skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic przekazał infor-
macje o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wstęp-
nych wynikach ekonomicznych (za 11 miesięcy 2020 roku), 
a zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska informa-
cje o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium. Zastęp-
ca sekretarza Rady Danuta Bochyńska-Podloch omówi-
ła propozycje ustosunkowania się do 5 wniosków z XIX 
Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB skierowanych do Rady 
ŚlOIIB. Po dyskusji i głosowaniu nad każdym wnioskiem 
z osobna przyjęto uchwałę zatwierdzającą wskazane pro-
pozycje; zgodnie z treścią uchwały jeden z 5 wniosków 
zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Krajową Radę.
Zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn 
zaprezentowała efekty szkoleń online, organizowanych 
w 2020 roku przez ŚlOIIB i inne izby okręgowe lub sto-
warzyszenia naukowo-techniczne, oraz propozycje do-
skonalenia zawodowego w 2021 roku. Po dyskusji przyjęto 
uchwałą zmodyfikowane zasady dofinansowania szkoleń 
prowadzonych przez SN-T; szkolenia te będą teraz ogła-
szane na platformie PIIB w celu skutecznego dotarcia z in-
formacją o nich do członków ŚlOIIB. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
Franciszek Buszka stwierdził, w odniesieniu do przedło-
żonego Radzie Sprawozdania z działalności OKK w 2020 
roku, że odwołanie w grudniu jesiennej sesji egzaminacyj-
nej pozbawiło grupę ponad czterystu zakwalifikowanych 
kandydatów możliwości ubiegania się o uprawnienia bu-
dowlane jeszcze w tym roku. Wiosenna sesja egzamina-
cyjna planowana jest 28 maja 2021, jednakże PIIB powinna 
czynić starania o umożliwienie przeprowadzenia dodatko-
wej sesji z końcem lutego 2021 roku. Równocześnie wy-
raził najwyższe uznanie dla członków OKK oraz pracow-
ników Biura ŚlOIIB za wielkie zaangażowanie i sprawne 
przeprowadzenie wrześniowej sesji. Ostateczne wyniki 
konkursu „Fotografujemy budownictwo 2020” i podję-
te zarządzeniem przewodniczącego Rady postępowania 
wyjaśniające związane ze zgłoszonymi nieprawidłowo-
ściami omówił zastępca przewodniczącego Rady Tomasz 
Radziewski. Józef Kluska przedstawił daty oraz zasady 
przeprowadzenia w styczniu i lutym 2021 roku konkursu 
ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier” - w przyszłorocznym kon-
kursie wezmą udział również członkowie Opolskiej OIIB; 
regulamin konkursu zatwierdzono uchwałą.
Po prezentacji przez Ewę Dworską uchwał OKR z prze-
prowadzonych kontroli przyjęto je uchwałą Rady. Również 
uchwałą zatwierdzono dofinansowanie nagród w kon-
kursie Gliwickiego Oddziału SEP na najlepsze prace dy-
plomowe związane z branżą elektryczną i pokrewnymi. 
Podczas posiedzenia omówiono także temat organizacji 
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jesienią przyszłego roku „Otwartego Dnia Inżyniera Bu-
downictwa" i zbliżającego się jubileuszu 20-lecia samo-
rządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Na zakończenie obrad Roman Karwowski - dziękując 
członkom Rady i pozostałych organów statutowych oraz 
pracownikom Biura ŚlOIIB za współpracę - złożył wszyst-
kim życzenia świąteczne i noworoczne. Do życzeń do-
łączyła się dyrektor biura Zuzanna Królicka i pozostali 
uczestnicy spotkania.

11.12.2020
Szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
ŚlOIIB w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.
Przedmiotem szkolenia, które prowadził radca prawny 
Dominik Adamczyk, była szeroko rozumiana działalność 
orzecznicza OSD.

11.12.2020
Spotkanie Koła Młodych ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Podczas spotkania prowadzonego przez Tomasza Ra-
dziewskiego, opiekuna koła z ramienia Prezydium Rady 
ŚlOIIB, omówiono plan pracy koła na 2021 rok.

14-17.12.2020
Spotkania przedświąteczne online z delegatami na zjaz-
dy okręgowe ŚlOIIB.
Spotkania odbyły się kolejno dla delegatów z obwodu 
rybnickiego (14 grudnia), obwodów częstochowskie-
go i bielsko-bialskiego (15 grudnia), obwodów Katowice 
I i II oraz Sosnowiec (16 grudnia) i obwodu gliwickiego 
(17 grudnia). W spotkaniach uczestniczyli opiekunowie 
poszczególnych obwodów – zastępcy przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB: Katarzyna Seweryn, Waldemar Szleper, Józef 
Kluska, Andrzej Nowak i Tomasz Radziewski. We wszyst-
kich spotkaniach odbywających się w formie wideokon-
ferencji uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. W swoim wystąpieniu mówił o problemach 
mijającego roku 2020 i tradycyjnych wydarzeniach które 
należało odwołać oraz o najważniejszych działaniach ŚlO-
IIB, które udało się przeprowadzić mimo utrudnień zwią-
zanych z pandemią. Na mocy stosownych przepisów od-
był się w zdalnym trybie XIX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB, 
również w tym trybie odbywały się posiedzenia organów 
statutowych i zespołów pomocniczych okręgowej rady. 
Zorganizowano bezpiecznie przesuniętą w czasie wiosen-
ną sesję egzaminacyjną i przeprowadzono przygotowa-
nia do następnej. Wprowadzono nowe zasady udzielania 
pomocy finansowej członkom - przyspieszono procedury 
jej przyznawania i podniesiono max kwotę zapomogi do 
4 tys. złotych. Na bieżąco informowano członków po-

przez stronę internetową i fanpage’a o kolejnych zmia-
nach w przepisach związanych z pandemią, zmianach 
w przepisach dotyczących budownictwa, o szkoleniach 
oraz wszelkich działaniach pomocowych. Wyrażając na-
dzieję na poprawę sytuacji zdrowotnej w przyszłym roku 
wspomniał o planach na kolejne miesiące, w szczegól-
ności związane z organizacją obchodów 20-lecia ŚlOIIB. 
Podziękował opiekunom placówek i pracownikom za ak-
tywność w niecodziennych warunkach pandemii i składa-
jąc na koniec uczestnikom spotkania świąteczne życzenia 
zachęcał do częstego odwiedzania strony internetowej 
i Facebooka ŚlOIIB oraz korzystania ze szkoleń online 
i oferowanych przez ŚlOIIB pomocy. Delegaci mieli okazję 
zabrać głos na temat nurtujących ich spraw i składać so-
bie wzajemnie życzenia.

15.12.2020
Zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską 
Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Politechniką 
Częstochowską w Częstochowie.
Porozumienie podpisali rektor PCz prof. dr hab. Norbert 
Sczygiol i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwow-
ski. W ramach porozumienia zostały ustalone kierunki 
współdziałania. Są to m.in. wspólne kształtowanie pla-
nów studiów i treści kształcenia na wydziałach PCz, na 
których studiują potencjalni członkowie ŚlOIIB, tj. na 
Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym oraz 
Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, wspólna 
organizacja konferencji, kursów, wydarzeń naukowych, 
organizacja szkoleń dla studentów uczelni, w szczegól-
ności w zakresie szeroko rozumianej działalności zawo-
dowej inżynierów na rynku budowlanym, energetycznym 
oraz w obszarze inżynierii środowiska. Podobne porozu-
mienie zawarto 18 lutego 2020 pomiędzy ŚlOIIB i Poli-
techniką Śląską w Gliwicach.

15.12.2020
Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB.
Było to ostatnie z kilku spotkań KP-R w sprawie projek-
tu Ustawy o ułatwieniach w zakresie realizacji inwestycji 
liniowych. Posiedzenia odbywały się w trybie online po 
wcześniejszym przekazaniu wszystkim uczestnikom zak-
tualizowanych materiałów. Przedłożony projekt ustawy 
o ułatwieniach w zakresie realizacji inwestycji infrastruk-
turalnych ma na celu:
•  uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego inwe-

stycji infrastrukturalnych, 
•  umożliwienie oraz upowszechnienie składania wniosków 

i załączników w formie elektronicznej, a także ujednoli-
cenie stosowania prawa,

•  istotne skrócenie czasu przygotowania takich inwestycji, 
w szczególności od strony formalnej,

•  obniżenie kosztów procedur niezbędnych do rozpoczę-
cia inwestycji,

•  dostosowanie obowiązujących przepisów do specyfiki 
tych obiektów,

•  uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego inwe-
stycji infrastrukturalnych, 

•  umożliwienie oraz upowszechnienie składania wniosków 
i załączników w formie elektronicznej, a także ujednoli-
cenie stosowania przepisów prawa,

•  istotne skrócenie czasu przygotowania takich inwestycji, 

w szczególności od strony formalnej,
•  obniżenie kosztów procedur niezbędnych do rozpoczę-

cia inwestycji,
•  dostosowanie obowiązujących przepisów do specyfiki 

tych obiektów.
Projekt ustawy powstał w wyniku zgłoszeń członków Izby 
wskazujących szereg problemów przy realizacji (głównie 
projektowaniu) inwestycji tego rodzaju i zostanie przed-
stawiony Krajowej Radzie do przedyskutowania i akcepta-
cji. Z ramienia ŚlOIIB w pracach komisji uczestniczy Ewa 
Dworska.

16.12.2020
Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej połączone ze szkole-
niem dla rzeczników w formie wideokonferencji.
Bezpośrednio po posiedzeniu prowadzonym przez koor-
dynatora OROZ Elżbietę Godzieszkę odbyło się szkolenie 
członków organu oraz pracowników obsługi OROZ. Tema-
tami szkolenia były wybrane zagadnienia dot. wniosków 
o ukaranie do OSD oraz zmiany w ustawie Prawo budow-
lane mające wpływ na postępowania wyjaśniające prowa-
dzone przez okręgowych rzeczników, a wykładowcą rad-
ca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk.

21.10.2020
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferen-
cji.
Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB 
Zbigniew Kledyński. Program obejmował sprawy porząd-
kowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz na-
stępujące zagadnienia: 
•  informację w sprawie powołania Ośrodka Mediacyjnego 

PIIB, 
•  omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej 

Rady PIIB za 2020 rok,
•  informację Komisji Wnioskowej KR PIIB na temat wnio-

sków przyjętych podczas XIX Krajowego Zjazdu i XIX 
okręgowych zjazdów,

•  przedstawienie planu pracy Komisji ds. BIM KR PIIB,
•  omówienie działań wydawnictwa „Inżynier Budownic-

twa” w 2020 roku i założeń programowych wydawnic-
twa na 2021 rok,

•  informację o realizacji budżetu za 11 miesięcy 2020 roku 
i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji 
budżetu,

•  informację o zebraniach szkoleniowych organów w 2020 
roku.

22.10.2020

Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finan-
sowej w trybie hybrydowym.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca zespołu Czesła-
wa Bella. Podczas dwóch grudniowych posiedzeń ZOFPF 
(drugie 2 grudnia 2020) przyznano 4 zapomogi.

17.12.2020
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB w trybie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodni-
czącą komisji Elżbietę Bryłę-Kluczny omówiono i podsu-
mowano działalność OKR w 2020 roku oraz omówiono 
program działania w 2021 roku.

22.12.2020
Rozstrzygnięcie 52 „Konkursu na najlepszą pracę dyplo-
mową z elektryki” dla absolwentów Politechniki Śląskiej.
Tradycyjnie konkurs został zorganizowany przez Gliwicki 
Oddział SEP i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej, 
przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia 
Wychowanków PŚ i Śląskiej OIIB. Po raz pierwszy sesja 
konkursu odbyła się w formie wideokonferencji. Do kon-
kursu zgłoszono 4 prace dyplomowe.
Po zapoznaniu się z pracami i ich prezentacjami Komisja 
Konkursowa w składzie: dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. 
PŚ (przewodniczący), dr hab. inż. Adam Heyduk, prof. PŚ, 
dr inż. Jan Kapinos, dr inż. Bogusław Kasperczyk, inż. Józef 
Kluska, mgr inż. Krzysztof Kolonko, dr inż. Beata Krupa-
nek, dr inż. Paweł Kubek, dr inż. Jan Machniewski, dr inż. 
Tomasz Rusek (sekretarz), postanowiła przyznać nagrody 
następującym osobom:
• I nagroda    – mgr inż. Jakub Stefanik
• II nagroda   – mgr inż. Tomasz Naczyński
• III nagroda  – mgr inż. Mariusz WelceL
• III nagroda  – mgr inż. Artur Widz

ŚlOIIB w komisji konkursowej reprezentował Józef Kluska, 
zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB oraz Krzysztof 
Kolonko, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politech-
niki Śląskiej Oddział Elektryków. Po raz kolejny ŚlOIIB włą-
czyła się w prace komisji konkursowej, dofinansowując 
nagrody dla uczestników kwotą 3 tysięcy złotych.

09.01.2021
I etap Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”; 
więcej na str. 34.

14.01.2021
Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finan-
sowej w siedzibie ŚlOIIB.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca zespołu Czesła-
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wa Bella. Zgodnie z ustaleniami Rady ŚlOIIB i zmodyfiko-
wanym Regulaminem posiedzenia zespołu odbywają się 
niezwłocznie po otrzymaniu wniosku

18.01.2021
Szkolenia online ŚlOIIB na portalu PIIB.
ŚlOIIB od kwietnia ub. roku prowadzi szkolenia online na 
portalu PIIB - w tym dniu odbyło się pierwsze w bieżącym 
roku szkolenie ŚlOIIB, kolejne w dniach 9, 16 i 18 lutego 
oraz 15 marca. Było również w lutym i marcu kilka retrans-
misji; wykaz wszystkich szkoleń znajduje się na portalu 
PIIB w zakładce „Szkolenia online”.

20.01.2021
Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Wydzia-
łu Budownictwa Politechniki Śląskiej.

Spotkanie nt. „Ustawowe uwarunkowania pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (pro-
jektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)” zor-
ganizowała ŚlOIIB w formie wideokonferencji. Ze strony 
uczelni w spotkaniu uczestniczyli dziekan Wydziału Bu-
downictwa prof. Joanna Bzówka i prodziekan prof. Ma-
riusz Jaśniok oraz liczne grono studentów Wydziału Bu-
downictwa. ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady 
Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Tomasz 
Radziewski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Franciszek Buszka oraz Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godziesz-
ka. Roman Karwowski podkreślał w swoim wystąpieniu 
wagę współpracy ŚlOIIB z Wydziałem Budownictwa Po-
litechniki Śląskiej, Franciszek Buszka zaprezentował regu-
lacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budow-
lanych, Tomasz Radziewski omówił działalność Śląskiej 
OIIB oraz Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, a Elż-
bieta Godzieszka przybliżyła uczestnikom zagadnienia 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

21.01.2021
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym.
Obrady prowadził Roman Karwowski, przewodniczący 
Rady ŚlOIIB. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego 
przed kilkoma dniami Stefana Wójcika, jednego z twór-
ców ŚlOIIB oraz działacza samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa na poziomie okręgowym i krajowym. 
W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka Agencji 
Marketingowej MOMA, która omówiła materiał dotyczą-
cy założeń strategicznych i planu komunikacji z członka-
mi ŚlOIIB, przygotowany przez agencję na zlecenie ŚlO-
IIB. Podczas dyskusji nt. zaprezentowanego materiału 

zastanawiano się nad metodą dotarcia do członków w celu 
pozyskania ich opinii o Izbie oraz nad sposobem udo-
skonalenia komunikacji z nimi, celem zainteresowania sze-
rokich rzesz członków działalnością Izby i korzyściami wy-
nikającymi z przynależności do samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Następnie sekretarz Rady ŚlOIIB 
Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzed-
niego posiedzenia prezydium i o uchwałach Składu Orzeka-
jącego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic o stanie 
środków finansowych ŚlOIIB. Omówiono także przygotowa-
nia do XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, planowanego 
24 kwietnia 2021, m.in. stopień zaawansowania opracowań 
materiałów zjazdowych oraz organizację spotkań przed-
zjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. 
O planowanej w lutym br. sesji egzaminacyjnej, przeniesionej 
z grudnia ubiegłego roku z powodu pandemii, oraz w maju 
wiosennej sesji egzaminacyjnej mówił przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska prze-
kazał informacje o poruszanych podczas posiedzeń Kra-
jowej Rady PIIB i jej Prezydium sprawach oraz o wynikach 
przeprowadzonego 9 stycznia br. I etapu konkursu ŚlOIIB 
„Nowoczesny Inżynier 2021”, a zastępca przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB Katarzyna Seweryn poinformowała o szkole-
niach organizowanych przez izby okręgowe na portalu PIIB 
i przez stowarzyszenia nauko-techniczne na własnych por-
talach oraz o uczestnictwie w szkoleniach członków ŚlOIIB, 
a także ich aktywności dotyczącej prenumeraty czasopism 
technicznych. Podczas posiedzenia dyskutowano również 
na temat udziału ŚlOIIB w organizacji „Otwartego Dnia In-
żyniera Budownictwa" i na temat organizacji Festynu ŚlOIIB 
oraz przypadającego na 2022 rok jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB.

25.01.2021
Spotkanie szkoleniowe w Placówce ŚlOIIB w Gliwicach 
pn. „Spotkanie z ekspertem” w formie wideokonferencji.
Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu popołudniowych 
spotkań szkoleniowych pod wspólną nazwą „Spotka-
nie z ekspertem” odbyło się na platformie Cisco Webex. 
Wznowiono w ten sposób poniedziałkowe szkolenia 
z tego cyklu w gliwickiej placówce, których celem jest 
również dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy wy-
kładowcą i słuchaczami.

27.01.2021
Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w formie 
wideokonferencji.
Podczas pierwszego w 2021 roku posiedzenie KKR PIIB, któ-
re prowadziła przewodnicząca komisji Urszula Kallik, omó-
wiono m.in. bieżące prace Krajowej Rady PIIB i jej Prezy-
dium, zwłaszcza stan realizacji wniosków przyjętych na XIX 
Krajowym Zjeździe PIIB, uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

aktualizacji budżetu PIIB na rok 2020 i projekty protokołów 
z przeprowadzonych kontroli zarządzania majątkiem Krajo-
wej Izby i działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku.

28.01.2021
Narada szkoleniowa członków KKR PIIB i przewodniczą-
cych OKR w formie wideokonferencji.
Uczestniczący w naradzie prezes Krajowej Rady Zbigniew 
Kledyński przedstawił informacje dotyczące aktualnych 
spraw PIIB. Następnie omawiano działania KKR PIIB w 2020 
roku oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 
nad OKR. Przewodniczący OKR przekazali informacje na te-
mat przeprowadzanych kontroli działalności okręgowych izb 
w 2020 roku. W części szkoleniowej radca prawny Krzysz-
tof Zając omówił działania organów kontrolnych w sytuacji 
pandemii oraz uchwały podejmowane przez KKR PIIB i OKR.

06.02.2021
II etap Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”; 
więcej na str. 34.

11.02.2021
Posiedzenie organu Krajowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej PIIB w formie wideokonferencji.
Podczas obrad, które prowadziła koordynator Agniesz-
ka Jońca omawiano przeprowadzone kontrole czynności 
OROZ, sprawozdanie z działalności KROZ za 2020 rok 
i plan pracy na 2021 rok. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestni-
czył Waldemar Szleper.

11.02.2021
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym.
Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. Najważniejsze tematy posiedzenia to organi-
zacja XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz „Otwarte-
go Dnia Inżyniera Budownictwa". Sekretarz Rady ŚlOIIB 
Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z po-
przedniego posiedzenia prezydium i uchwałach Składu 
Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Edmund 
Janic o stanie środków finansowych i realizacji budżetu 
ŚlOIIB oraz o pozytywnej ocenie biegłego księgowego 
badającego bilans ŚlOIIB za 2020 rok. 
Autor wniosku zjazdowego nt. „Ankieta po pełnieniu sa-
modzielnych funkcji technicznych np. w okresie pierwszych 
5 lat” Henryk Anders, zaproszony na obrady by doprecyzo-
wać temat pytań i określić cele jakie miałyby zostać osią-

gnięte przez uzyskaną ten sposób wiedzę, wyjaśniał ideę 
swojego wniosku. Z uwagi na złożoność tematu przewodni-
czący Rady zaproponował powołanie zespołu, który zajmie 
się przygotowaniem ankiety oraz opracowaniem wyników 
i postulatów. O zaawansowaniu przygotowań do XX Zjazdu 
Sprawozdawczego ŚlOIIB mówił zastępca przewodniczą-
cego Rady Andrzej Nowak. Z uwagi na trwającą pandemię 
zjazd odbędzie się najprawdopodobniej w formie zdal-
nej - od godz. 1100 w dniu 19 kwietnia do godz. 1100 w dniu 
22 kwietnia 2021 roku - jednak Izba jest przygotowana 
również na przeprowadzenie go w formie bezpośredniej, 
gdyby przepisy sanitarne na to pozwoliły. Po zatwierdzeniu 
materiałów zjazdowych przez Radę podczas posiedzenia 
25 lutego 2021, zostaną one przekazane do druku i rozesła-
ne do delegatów. Spotkania przedzjazdowe z delegatami 
poszczególnych obwodów wyborczych odbędą się w for-
mie wideokonferencji na przełomie marca i kwietnia 2021.

Temat organizacji Otwartego Dnia Inżyniera Budownic-
twa, który planowany jest 25 września br. w całej Polsce, 
przedstawił przewodniczący Rady. Wydarzenie ma na celu 
otwarcie Izby na społeczeństwo poprzez odbywające się 
tego dnia nieodpłatne konsultacje na tematy związane 
z budownictwem mieszkaniowym. W ŚlOIIB jego orga-
nizacją zajmie się zespół złożony z opiekunów placówek 
ŚlOIIB, bowiem spotkania tego dnia odbywać się będą 
w 5 miastach, w których znajdują się siedziby placówek oraz 
punkt informacyjny. Organizatorzy przygotują program 
spotkań oraz grupy konsultantów z poszczególnych branż. 
Ostateczne wyniki Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 
2021” przedstawił zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Józef Kluska – w tym roku po raz pierwszy w konkursie 
uczestniczyli członkowie Opolskiej OIIB. Doceniając or-
ganizację konkursu przez ŚlOIIB, przewodniczący Rady 
Opolskiej OIIB, będący także przewodniczącym Komisji 
Doskonalenia Zawodowego KR PIIB, zaaprobował po-
mysł rozszerzenia konkursu na wszystkie okręgowe izby 
– etap I byłby organizowany przez uczestniczące w kon-
kursie izby na ich portalach, a etap II – finalny na porta-
lu PIIB. Dyskutowano również na temat programu szkoleń 
ŚlOIIB na portalu PIIB, organizacji imprez targowych, któ-
rym ŚlOIIB udziela patronatu, oraz o zaawansowaniu przy-
gotowań do Festynu ŚlOIIB w dniu 29 maja 2021 i regatat 
żeglarskich 28 sierpnia 2021, których organizacja uzależ-
niona jest od zmniejszenia rygorów sanitarnych.

17.02.2021
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wi-
deokonferencji.
Podczas obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew 
Kledyński, najwięcej czasu poświęcono ważnym projektom 
ustaw przygotowanym i opatrzonym szczegółowym uza-
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sadnieniem przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. 
Omawiano także realizację wniosków zjazdowych i przy-
gotowania w okręgach do XXXVI sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane oraz zapoznano się ze statystykami 
PIIB zaprezentowanymi przez dyrektora Biura Krajowej Izby.

18.02.2021
Posiedzenie organu Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Przedmiotem obrad, które prowadziła koordynator Elż-
bieta Godzieszka, było omówienie wyników kontro-
li przeprowadzonych przez KROZ i OKR oraz przebiegu 
prowadzonych przez okręgowych rzeczników bieżących 
postępowań wyjaśniających i wynikłych z nich proble-
mów. Na posiedzenie został zaproszony przewodniczący 
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

18.02.2021
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w for-
mie wideokonferencji.
Było to posiedzenie podsumowujące cykl kontroli Izby za 
2020 rok. Podczas obrad, które prowadziła przewodni-
cząca Elżbieta Bryła-Kluczny, przyjęto uchwały w sprawie 
wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz dotyczące absolu-
torium dla Rady i Sprawozdania OKR za 2020 rok.

24.02.2021
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
w formie wideokonferencji.
Przedmiotem obrad, które prowadził przewodniczący ko-
misji Franciszek Buszka, było omówienie przebiegu XXXVI 
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane i postępo-
wania kwalifikacyjnego do XXXVII sesji oraz informacja ze-
społu przygotowującego pytania na potrzeby egzaminów.

25.02.2021
Posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji.

Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski. 
Chwilą ciszy uczczono pamięć Stefana Wójcika – wiceprezesa 
Krajowej Rady PIIB w I i II kadencji oraz członka Rady ŚlOIIB 

w III i IV kadencji. W związku z planowaną dyskusją na temat 
realizacji budżetu ŚlOIIB za 2020 rok w obradach uczestni-
czyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlO-
IIB. Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska omówiła uchwały 
podjęte podczas posiedzeń Prezydium Rady (21 stycznia 
i 11 lutego br.) w sprawach: organizacji festynu i turnieju bry-
dża sportowego 29 maja 2021, regat żeglarskich w sierpniu 
2021, spotkań przedzjazdowych delegatów wg przyjętego 
harmonogramu i objęcia patronatu nad targami budownic-
twa w Bielsku-Białej oraz uchwały Składów Orzekających 
Rady, zatwierdzone następnie stosownymi uchwałami Rady. 
Skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic przekazał informacje o stanie 
środków finansowych ŚlOIIB i o wstępnych wynikach eko-
nomicznych Izby oraz na temat realizacji budżetu ŚlOIIB za 
2020 rok; po niezbędnych objaśnieniach realizację budżetu 
zatwierdzono uchwałą. Zastępca przewodniczącego Rady 
Andrzej Nowak omówił stan przygotowań do tegoroczne-
go zjazdu delegatów oraz dokumenty zjazdowe. Przyjęto 
uchwałę w sprawie powołania XX Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB - zjazd odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 1100

16 kwietnia do godz. 1100 18 kwietnia 2021. Ponieważ zdalna 
forma zjazdu wyklucza obrady, przewodniczący Rady zachę-
cał do dyskusji podczas spotkań przedzjazdowych, zaplano-
wanych w poszczególnych obwodach wyborczych w formie 
wideokonferencji. Omówił nastęnie projekt sprawozdania 
Rady za 2020 rok - była możliwość zadawania pytań prze-
wodniczącym wszystkich organów statutowych, którzy prze-
słali na posiedzenie Rady swoje sprawozdania za ubiegły rok. 
Przewodnicząca OKR ŚlOIIB Elżbieta Bryła-Kluczny zapre-
zentowała uchwały pokontrolne komisji, przyjęte następnie 
stosowną uchwałą Rady. Zastępca przewodniczącego Rady 
Józef Kluska przekazał informacje o pracach Krajowej Rady 
PIIB i jej Prezydium oraz o wynikach przeprowadzonego w lu-
tym br. Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”; w tym roku 
po raz pierwszy uczestniczyli w nim również członkowie Opol-
skiej OIIB. Propozycja naszej Izby aby rozszerzyć konkurs na 
wszystkie okręgowe izby spotkała się z akceptacją w PIIB i od 
przyszłego roku I etap konkursu będzie się odbywał na plat-
formach internetowych poszczególnych okręgów, a etap II na 
platformie PIIB. Zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna 
Seweryn omówiła prezentację dotyczącą udziału członków 
ŚlOIIB w szkoleniach na platformie PIIB oraz platformach sto-
warzyszeń naukowo-technicznych; podjęto również dyskusję 
na temat charakteru planowanego wyjazdu zagranicznego 
dla członków ŚlOIIB, która będzie kontynuowana podczas 
kolejnego posiedzenia Rady w kwietniu br.
Roman Karwowski przedstawił plan organizacji obchodów 
jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB – stosowną uchwałą Rada wyra-
ziła zgodę na realizację planu pod względem finansowym. 
Rozmawiano również o organizacji „Otwartego Dnia Inży-
niera Budownictwa" planowanego 25 września 2021, o an-
kiecie rozesłanej do członków celem uzyskania ich opinii 
nt. działalności ŚlOIIB, o współpracy z śląskimi uczelniami 
kształcącymi przyszłych członków samorządu zawodowe-
go oraz na temat udziału pracowników nadzoru budowla-
nego w szkoleniach na platformie PIIB na mocy porozumie-
nia PIIB z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego.

26.02.2021
Rozpoczęcie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnie-
nia budowlane zorganizowanej przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną ŚlOIIB; więcej na str. 32.

Tego samego dnia egzamin ustny zdawała grupa osób, któ-
re we wcześniejszych sesjach zaliczyły egzamin pisemny.

27.02 oraz 1,3,5,6,8,10,12.03.2021 
Egzaminy ustne XXXVI sesji egzaminacyjnej; więcej na 
str. 32.
Egzaminy pisemne i ustne sesji zostały zorganizowane 
z zachowaniem specjalnych przepisów sanitarnych opra-
cowanych przez ministerstwo w uzgodnieniu z Głównym 
Inspektorem Sanitarnym.

02.03.2021
Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB
Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia:
•  omówienie wniosków zjazdowych skierowanych do 

KP-R w celu przygotowania przez komisję projektu sta-
nowiska Krajowej Rady PIIB,

•  zadania bieżące, w tym opiniowanie projektów aktów 
prawnych,

•  sprawy wniesione i wolne wnioski.
W trakcie posiedzenia dyskutowano również nad propo-
zycją utworzenia niezależnego Zespołu ds. prawnych, nad 
podjęciem działań mających na celu zwiększenie skutecz-
ności Izby w zakresie legislacji poprzez lobbing i reklamę 
oraz podjęciem działań PR przez wyspecjalizowane osoby 
lub firmy, z wdrożeniem wypracowanej strategii działań.

07.03.2021
Zawody Narciarskie Małopolskiej OIIB w kategorii sla-
lom gigant.
W zawodach rozegranych na stokach ośrodka Czorsztyn-
-Ski w Kluszkowcach Śląską OIIB reprezentowało 2 zawod-
ników – Artur Nosiadek w kategorii wiekowej 46-55 lat 
i Damian Siwek w kategorii 36-45 lat, który w swojej grupie 
zajął 2 miejsce ze stratą do zwycięzcy jedynie 0,3 sekundy. 

10.03.2021
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji.
Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB 
Zbigniew Kledyński. Program obejmował sprawy porząd-
kowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz na-
stępujące zagadnienia: 
•  informację o stanie realizacji umowy generalnej OC inży-

nierów budownictwa – Ergo Hestia SA,
•  podjęcie uchwał w sprawie spłaty pożyczki udzielonej 

przez Zachodniopomorską OIIB, w sprawie projektów 
2 ustaw oraz w sprawie powołania Zespołu KR PIIB ds. 
organizacji jubileuszu 20-lecia PIIB,

•  informację o stanie przygotowań sprawozdań Organów 
Krajowych PIIB za 2020 rok oraz na temat PIIB w staty-
styce,

•  przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady PIIB i Pre-
zydium KR w II półroczu 2021.

Członkowie KR PIIB otrzymali w materiałach na posiedze-
nie projekty 2 ustaw: o zmianie ustawy Prawo budowlane 
i ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych - 
przygotowane i opatrzone szczegółowym uzasadnieniem 
przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Po dyskusji 
zdecydowano o przesłaniu pierwszego projektu do analizy 
w okręgach, a w odniesieniu do drugiego podjęto uchwałę 
w sprawie upoważnienia prezesa KRPIIB do przedstawienia 
dokumentu właściwym organom państwowym.

Przyjęte w związku z pandemią w maju ubiegłego roku uproszczone zasady przyznawania pomocy finansowej 
członkom ŚlOIIB, zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej ŚlOIIB, zostały uchwałą Rady ŚlOIIB 
z grudnia 2020 przedłużone do końca 2021 roku.

Zachęcamy członków ŚlOIIB, którzy w czasie epidemii zostali poszkodowani zdrowotnie lub doznali szkody finansowej 
w związku z utrudnieniami w pełnieniu samodzielnej funkcji w budownictwie, do składania wniosków o pomoc finansową. 

Informacja telefoniczna pod nr. 32 229 80 87, 32 255 45 52, 32 608-07-22, 32 608-07-23, wewn. 23.

  POMOC FINANSOWA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

  OGŁOSZENIA O PRACY

Na stronie internetowej ŚlOIIB znajduje się zakładka „OFERTY PRACY”, 
utworzona z myślą o szukających pracy oraz poszukujących pracowników.

Zachęcamy do zamieszczania tam swoich ogłoszeń.
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Działalność Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa

W 2020 ROKU
Przedstawiamy Państwu skróconą wersję sprawozdań z działalności 
ŚlOIIB w minionym roku przygotowanych na doroczny zjazd 
delegatów przez przewodniczących organów ŚlOIIB oraz zespołów 
pomocniczych Rady ŚlOIIB. Tegoroczny XX Zjazd Sprawozdawczy 
ŚlOIIB odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 1100 19 kwietnia 
do godz. 1100 22 kwietnia 2021; sprawozdania o pełnej treści 
zostały wyprzedzająco przesłane delegatom, zostaną również 
zamieszczone na portalu PIIB.

Maria Świerczyńska, Ewa Dworska

Rada oraz pozostałe organy 
statutowe Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów 

Budownictwa zostały wybrane 
na V kadencję (lata 2018-2022) 
podczas XVII Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego ŚlOIIB 
21 kwietnia 2018.
Śląska OIIB realizowała zadania 

określone w ustawie o samorzą-
dach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa 
z 15 grudnia 2000, działając 
zgodnie ze statutem samorządu 
zawodowego inżynierów budow-
nictwa i regulaminami okręgo-
wych organów PIIB, poprawio-
nymi i uzupełnionymi przez XIX 
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
PIIB 17-20 czerwca 2020, a także 
w oparciu o ramowy programem 
działania ŚlOIIB na V kadencję.

Miniony rok upłynął pod 
znakiem pandemii koronawirusa. 
Był to rok wyjątkowy z uwagi 
na ogromne wyzwania i zmiany 

w życiu, również w funkcjono-
waniu ŚlOIIB - część tych zmian 
pozostanie na kolejne lata. Mimo 
pandemii można go zaliczyć do 
udanych, bowiem zrealizowane 
zostały wszystkie zamierzenia 
wynikające z obowiązków statuto-
wych Izby oraz większość zamie-
rzeń przyjętych na XIX Zjeździe 
Sprawozdawczym w „Programie 
działań na rzecz członków ŚlOIIB 
na 2020 rok”, w tym wszystkie 
niewymagające bezpośredniego 
kontaktu. Prace organów statu-
towych oraz Biura ŚlOIIB wyko-
nywane były przy zachowaniu 
wymaganych zaleceń sanitarnych. 
Umożliwiony został nieprzerwa-
ny kontakt z Izbą szeregowych 
członków oraz interesantów – te-
lefonicznie, pocztą elektroniczną 
lub tradycyjną a także bezpośred-
ni, jednakże tylko w wymagają-
cych tego przypadkach. 

W wyniku pandemii nastąpiła 
przyspieszoną transformacja 

cyfrowa Izby, wprowadzono 
elektroniczne formy prowadzenia 
szkoleń oraz komunikacji z człon-
kami i zdalne prowadzenie posie-
dzeń organów statutowych Izby. 
Przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej poprzez portal PIIB 
odbył się w trybie zdalnym 
XIX Zjazd Sprawozdawczy. 

Najważniejszy obowiązek 
statutowy Izby – doskonalenie 
zawodowe członków - został 
zrealizowany w stopniu wyższym 
niż w latach wcześniejszych, na 
co miało wpływ wprowadze-
nie szkoleń systemem online, 
z których mogły korzystać 
równocześnie na platformach 
cyfrowych liczne grupy członków 
(szczegóły na str. 22-24). Zwięk-
szyła się też znacznie liczba osób 
korzystających z programów 
i informacji dostępnych na por-
talu PIIB, w tym m.in. z Serwisu 
Budowlanego i Polskich Norm 
oraz aktualizowanego na bieżąco 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku 
w ŚlOIIB zarejestrowanych było 
12.837 członków czynnych - pod 
względem liczebności znajduje się 
wśród 16 okręgowych izb na dru-
gim miejscu po Mazowieckiej OIIB. 
W ramach ŚlOIIB działają 4 placówki 
terenowe w Bielsku-Białej, 
Częstochowie, Gliwicach i Katowicach 
oraz punkt informacyjny w Rybniku.
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• Zjazd ŚlOIIB,

•  Rada ŚlOIIB, 
przewodniczący Roman Karwowski;

•  Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB, 
przewodnicząca Elżbieta Bryła-Kluczny;

•  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB, 
przewodniczący Franciszek Buszka;

•  Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB, 
przewodniczący Krzysztof Ciesiński;

•  Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej ŚlOIIB, 
koordynator Elżbieta Godzieszka.

STRUKTURĘ ORGANIZACYJNĄ ŚlOIIB 
STANOWIĄ NASTĘPUJĄCE ORGANY

LICZBA CZŁONKÓW-STATYSTYKI

Liczba członków w podziale na okręgi (r/r)

Podział członków ŚlOIIB 
wg Obwodów wyborczych Liczba aktywnych kont na Portalu PIIB

poradnika omawiającego zmiany 
w związku z wejściem w życie 
ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane.

Odnotowano wzrost o prawie 
25% liczby osób odwiedzających 
stronę internetową ŚlOIIB i o 54% 
obserwujących Facebook ŚlOIIB. 
Oprócz informacji niezbędnych 
do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownic-
twie zamieszczano tam aktualne 
informacje przydatne w pracy 
zawodowej, w szczególności 
związane z modyfikowanymi co 
pewien czas przepisami ustaw 
antykryzysowych.

Na czas trwania epidemii Rada 
ŚlOIIB wprowadziła uproszczone 
procedury przyznawania środ-

ków pomocowych, aby każdy 
potrzebujący mógł je otrzymać 
krótko po złożeniu kompletnego 
wniosku; podniesione zostały 
również kwoty przyznawanej 
pomocy. 

Na uwagę zasługuje także 
podpisanie w 2020 roku po-
rozumień o współpracy ŚlOIIB 
z Politechniką Śląską i Politech-
niką Częstochowską w obszarze 
edukacyjnym i organizacyjnym; 
porozumienia obejmują m.in. 
konsultowanie programów stu-
diów i treści kształcenia.

W wyniku obowiązującego 
przez znaczną część 2020 roku 
reżimu covidowego zamknięto 
rok finansowy nadwyżką budże-
tową, która zostanie ona przezna-

czona w 2021 roku na zwiększoną 
działalność na rzecz członków po 
ustąpieniu pandemii.
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UDZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW ŚlOIIB

RADA ŚlOIIB
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W okresie sprawozdaw-
czym Rada ŚlOIIB 
pracowała w 29-oso-

bowym składzie (z powodu 
zgonu jednego z członków). 
Za realizację działań wynikają-
cych z ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz in-
żynierów budownictwa, ze statutu 
PIIB, Regulaminu Okręgowych 
Rad oraz ramowego planu dzia-
łania odpowiadają członkowie 
Prezydium Rady ŚlOIIB (w liczbie 
10 osób). Działania te realizowa-
ne są przez zespoły powołane 
uchwałami rady.

W roku 2020 odbyło się sześć 
posiedzeń Rady ŚlOIIB i dziewięć 
posiedzeń Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Do połowy marca posiedzenia 
odbywały się tradycyjnie w sie-
dzibie ŚlOIIB, po ogłoszenie stanu 

epidemii zdalnie, albo hybrydowo. 
Podjęto łącznie 682 uchwały, 
w tym 648 uchwał w sprawach 
członkowskich.

W związku z wprowadzeniem 
w Polsce stanu epidemii koro-
nawirusa SARS-CoV-2, przewi-
dziany na 18 kwietnia XIX Zjazd 
Sprawozdawczy ŚlOIIB nie mógł 
odbyć się w trybie stacjonarnym 
i został odwołany. Art. 14h Ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem Covid-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw dał 
podstawę prawną do przepro-

wadzenia zjazdu w trybie obie-
gowym/pisemnym, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicz-
nej, poprzez portal PIIB. O zwoła-
niu Zjazdu w tej formule podjęła 
uchwałę Rada ŚlOIIB na nadzwy-
czajnym posiedzeniu w dniu 
7 maja 2020 roku, podczas które-
go zatwierdzono również osta-
teczne treści porządku i regulami-
nu obrad XIX Zjazdu ŚlOIIB. 

Zjazd odbywał się od godz. 
1100 29 maja 2020 roku do 1100 
3 czerwca 2020 roku i podjął 
uchwały niezbędne do funkcjono-
wania Izby w zgodzie z prze-
pisami prawa; były to uchwały 
w sprawie: zatwierdzenia spra-
wozdań z działalności organów 

za 2019 rok, udzielenia absoluto-
rium Radzie ŚlOIIB za 2019 rok, 
uchwalenia Zasad Gospodarki 
Finansowej ŚlOIIB na rok 2020 
i uchwalenia budżetu ŚlOIIB na 
rok 2020. Całość materiałów 
zjazdowych została wysłana 
pocztą do wszystkich delegatów 
oraz była dostępna na portalu 
PIIB w zakładce „Materiały dla 
Delegatów”. Każdy z delegatów 
mógł zgłaszać wnioski zjazdowe; 
w trakcie zjazdu złożono łącz-
nie 15 wniosków, skierowanych 
następnie do Rady ŚlOIIB. Analizą 
wniosków zajął się 3-osobowy 
zespół, który przekazał Radzie 
propozycje ich rozpatrzenia; 
sposób rozpatrzenia wniosków 
przez Radę opisano szczegółowo 
w „Materiałach Zjazdowych”.

Zgodnie z przyjętym ramowym 
planem działania ŚlOIIB na 
V kadencję, uszczegóławianym 
podczas dorocznych zjazdów 
delegatów, kontynuowane były 
w 2020 roku działania na rzecz 
członków oraz działania ze-
wnętrzne dotyczące szeroko 
pojętego budownictwa, w sposób 
bezpieczny i w zakresie umożli-
wionym przez obowiązujące od 
marca 2020 przepisy sanitarne.

DZIAŁANIA 
NA RZECZ CZŁONKÓW
Ważnym zadaniem samorządu 
zawodowego inżynierów budow-

nictwa jest wspomaganie do-
skonalenia zawodowego swoich 
członków. ŚlOIIB informowała 
o różnych formach doskonalenia 
zawodowego za pośrednictwem 
strony internetowej, Facebooka 
i Informatora ŚlOIIB. Do czasu 
wprowadzenia ograniczeń zwią-
zanych z epidemią koronawirusa 
szkolenia, w których uczestniczyli 
członkowie ŚlOIIB odbywały się 
stacjonarnie, jednakże od poło-

wy marca zostały zawieszone. 
Na przełomie marca i kwietnia 
rozpoczęły się szkolenia online, 
z których mogli korzystać wszyscy 
członkowie PIIB. Już 7 kwietnia 
ruszyła ze szkoleniami na platfor-
mie PIIB Śląska OIIB; w krótkim 
czasie rozwinęły się one na bar-
dzo dużą skalę, bowiem do akcji 
włączyły się ze swoimi szkolenia-
mi inne okręgowe izby. Również 
niektóre śląskie stowarzyszenia 
naukowo-techniczne mające duży 
udział w szkoleniach technicznych 
członków ŚlOIIB przystąpiły od 
maja do organizowania na swoich 
platformach szkoleń online. Głów-
nie dzięki tej formie zwiększyło 
się uczestnictwo członków ŚlOIIB 
w szkoleniach o ponad 156% 
w porównaniu z rokiem 2019.

Zwiększyła się też ilość osób 
korzystających z bezpłatnych 
programów przydatnych w pracy 
zawodowej znajdujących się 
na portalu PIIB. Do wszystkich 
członków ŚlOIIB docierały cza-
sopisma „Inżynier budownictwa” 
i „Informator ŚlOIIB”, istniała też 
możliwość prenumeraty wybra-
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 Posiedzenie 
Prezydium Rady 
ŚlOIIB 13 lutego 
2020

  Posiedzenie 
Rady ŚlOIIB 7 maja 
2020

 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB

 Szkolenie ŚlOIIB 
typu webinar na 
platformie PIIB 
27 kwietnia 2020

 Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB 13 lutego 2020

 Zakończenie XIX Zjazdu podpisaniem 
dokumentów
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skiemu przyznane przez kapitułę 
Konkursu „Śląskie Budowanie” 
Nagrody wraz z Tytułem „Auto-
rytet Budownictwa Śląskiego” 
oraz wyróżnienia laureatom 
Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 
2019” – nastąpi to w późniejszym, 
bezpiecznym czasie.

   W 2020 roku ŚlOIIB konty-
nuowała współpracę z samorzą-
dami terytorialnymi w ramach 
współorganizacji szkoleń 
z zakresu Prawa budowlanego 
oraz innych przepisów związa-
nych z procesem inwestycyjnym 
tylko do końca I kwartału. W tym 
okresie w szkoleniach z Prawa 
budowlanego organizowanych 
przez ŚlOIIB wzięło udział 36 
pracowników administracji archi-
tektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego. W szkoleniach pro-
wadzonych na portalu PIIB brały 
liczny udział ww. osoby będące 
członkami Izby.

Od początku swego istnienia 
ŚlOIIB współpracuje z branżowy-
mi stowarzyszeniami naukowo-
-technicznymi, których człon-
kowie należą do ŚlOIIB. Zasady 
współpracy określa nowe poro-
zumienie podpisane w grudniu 
2019 roku; jego treść znajduje 
się na stronie internetowej ŚlOIIB 
w zakładce Działalność/Porozu-
mienia. ŚlOIIB obejmuje patronat 
honorowy lub techniczny, a także 
dofinansowuje i jest współorga-
nizatorem konferencji organizo-
wanych przez śląskie oddziały 
stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych. SN-T aktywnie uczestniczą 
w doskonaleniu zawodowym 
członków Izby poprzez orga-
nizację szkoleń technicznych 
- w 2020 roku zorganizowały 23 
szkolenia stacjonarne i 64 szkole-
nia online.

Współpraca ŚlOIIB z uczel-
niami wyższymi dotyczy przede 
wszystkim uczelni z terenu 
województwa śląskiego, których 
studenci będą w przyszłości 
członkami śląskiego samorządu 
zawodowego inżynierów budow-
nictwa. W ramach współpracy 

odbywały się robocze kontakty 
przedstawicieli Izby z dziekanami 
wydziałów kształcących przy-
szłych inżynierów budownictwa. 
18 lutego 2020 przewodniczący 
Rady ŚlOIIB podpisał z rektorem 
Politechniki Śląskiej porozumie-
nie o współpracy, a 15 grudnia 
2020 takie samo porozumienie 
z rektorem Politechniki Czę-
stochowskiej; planowane jest 
również podpisanie porozumienia 
z rektorem Akademii Techniczno-
-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 
Porozumienia przyczynią się do 
jeszcze ściślejszej współpracy 
pomiędzy ŚlOIIB a tymi uczelnia-
mi, co zaowocuje między innymi 
ściślejszym powiązaniem progra-
mu nauczania z praktyką, a przez 

to powiązaniem potrzeb rynku 
pracy z kierunkami kształcenia; 
treść porozumień znajduje się na 
stronie internetowej ŚlOIIB w za-
kładce Działalność/Porozumienia. 

   Działalność Forum Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicz-
nego w 2020 roku była ograni-
czona ze względu na panujący 
w kraju stan epidemii. 6 lutego 
2020 odbyło się jedno spotkanie 
Prezydium Forum z udziałem 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Romana Karwowskiego. 6 grudnia 
2020 wystosował on w imieniu 
ŚlOIIB list uznania do 6 izb lekarzy 
i pielęgniarek z terenu woje-
wództwa śląskiego w związku 
z ich zaangażowaniem w walce 
z pandemią.
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nego czasopisma technicznego 
przy niewielkim własnym udziale 
finansowym. 

Zgodnie z inicjatywą szero-
ko pojętej pomocy prawnej dla 
członków ŚlOIIB od począt-
ku 2020 roku kontynuowane 
były dyżury radców prawnych 
w poszczególnych Placówkach 
Terenowych ŚlOIIB oraz w Punk-
cie Informacyjnym w Rybniku, 
jednakże najwięcej zaintereso-
wanych poradami prawnymi 
korzystało z nich w siedzibie 
ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu. 
W związku z ogłoszonym stanem 
epidemii uruchomiono w siedzibie 
Izby telefoniczne dyżury prawni-
ków. Dużą pomocą dla członków 
naszego samorządu stała się 
„Baza wiedzy w pigułce” publiko-
wana na stronie internetowej PIIB, 
na której umieszczano również 
potrzebne informacje związane 
z funkcjonowaniem w stanie pan-

demii: obowiązujące akty prawne, 
poradniki i przydatne linki oraz 
systematycznie aktualizowany 
„Terminarz cyfryzacji procesu bu-
dowlanego”. W ramach pomocy 
prawnej związanej z ogłoszonym 
stanem pandemii został w ŚlOIIB 
uruchomiony system umożliwiają-
cy zadawanie pytań dotyczących 
ustaw antykryzysowych za po-
średnictwem poczty elektronicz-
nej. Kontakt z członkami utrzy-
mywany był drogą telefoniczną, 
e-mailową i pocztą tradycyjną, 
a także w uzasadnionych przy-
padkach bezpośredni. Oprócz 
pomocy prawnej, członkowie 
ŚlOIIB mogli uzyskać telefonicznie 
lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej również pomoc 
techniczną.

   Integracji środowiska 
inżynierskiego służą organi-
zowane w placówkach ŚlOIIB 
imprezy kulturalne i sportowe, 

jak tematyczne spotkania, wy-
jazdy techniczno-turystyczne, 
konkursy, zawody i turnieje, 
z których udało się zorganizować 
w pierwszym kwartale zawody 
narciarskie i konkurs „Nowocze-
sny Inżynier”. Niestety większość 
wydarzeń gromadzących duże 
grupy uczestników, jak warsztaty 
w Wiśle-Jaworniku, regaty ŚlOIIB, 
Festyn ŚlOIIB, czy Regionalne 
Dni Inżyniera Budownictwa 
i Dzień Inżyniera Budownictwa, 
musiało zostać odwołanych. 
Zorganizowano natomiast po 
raz drugi konkurs „Nowoczesny 
Inżynier” - jako innowacyjną 
formę doskonalenia zawodo-
wego i po raz dziesiąty konkurs 
„Fotografujemy Budownictwo”. 
W formie wideokonferencji odby-
ły się w placówkach terenowych 
i punkcie informacyjnym spotka-
nia przedświąteczne.

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE 
ŚlOIIB
Współpraca ŚlOIIB z organiza-
cjami gospodarczymi, samorzą-
dowymi i organami administracji 
w sektorze budownictwa wo-
jewództwa śląskiego również 
odbywała się z powodu pandemii 
w większości w trybie zdalnym. 

   Działalność na rzecz oto-
czenia budownictwa prowadzi 
Śląska OIIB w ramach Forum 
Budownictwa Śląskiego, którego 
jest współzałożycielem. W 2020 
roku w tradycyjnej formie odby-
ło się zorganizowane w dniach 
07-08 marca wspólnie ze Śląską 
Izbą Budownictwa XIII Śląskie 
Seminarium w Ustroniu nt. „No-
woczesne techniki i technologie 
w budownictwie w celu ogra-
niczania niskiej emisji i walki ze 
smogiem”. Z powodu epidemii nie 
mogły się odbyć kolejne wspólne 
przedsięwzięcia jak XII Konferen-
cja Śląskie Forum Budownictwa, 
Inwestycji Nieruchomości i XXIII 
Gala Budownictwa Śląskiego. 
Podczas gali miały być wręczo-
ne członkom ŚlOIIB Stefanowi 
Wójcikowi i Krzysztofowi Ciesiń-
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 Uczestnicy 
XIII Zawodów 
Narciarskich ŚlOIIB 
9 lutego 2020

 Laureaci Konkur-
su ŚlOIIB „Nowo-
czesny Inżynier” 
z członkami jury 
konkursowego

 Szkolenie w Urzędzie Miasta Mysłowice 
26 lutego 2020

 Ogólnopolska 
konferencja 
WPPK 2020 
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W 2020 roku kontynuowały działalność zespoły
 opiniodawczo-doradcze Rady ŚlOIIB. 
Oto obszary działań niektórych zespołów.

Uchwały w sprawach indywi-
dualnych członków podejmują 
Składy Orzekające Rady ŚlOIIB; 
w 2020 roku odbyło się 16 
posiedzeń SOR-ów, podczas 
których podjęto 648 uchwał 
w następujących sprawach:
•  przyjęcia w poczet członków 
ŚlOIIB 429 osób,

•  zakończenia okresu zawiesze-
nia w prawach członka ŚlOIIB 
140 osobom,

•  zawieszenia na własny wnio-
sek w prawach członka ŚlOIIB 
331 osób,

•  skreślenia z listy członków 
ŚlOIIB z powodu zgonu 73 
osób,

•  skreślenia w prawach członka 
ŚlOIIB na własny wniosek 47 
osób, 

•  skreślenia z listy członków 
ŚlOIIB z powodu przeniesie-
nia członkostwa do innej izby 
okręgowej 11 osób,

•  zawieszenia w prawach 
członka ŚlOIIB z powodu 
nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 miesięcy 134 
osób,

•  tymczasowego wpisu na 
listę członków ŚlOIIB w celu 
świadczenia usług transgra-
nicznych na terytorium RP 5 
osób,

•  skreślenia z listy z powodu 
nieopłacenia składek powyżej 
12 miesięcy 2183 osoby

oraz podjęto 94 decyzje 
o umorzeniu postępowania 
w sprawie zawieszenia w pra-
wach członka Izby z powodu 
nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 miesięcy.

W V kadencji za całość spraw 
związanych z doskonaleniem 
zawodowym członków ŚlOIIB 
odpowiada zastępca przewodni-
czącego Rady ŚlOIIB Katarzyna 
Seweryn, przewodnicząca 8-oso-
bowego Zespołu ds. doskona-
lenia zawodowego. W związku 
z obowiązującym w ubiegłym 
roku stanem pandemii i wy-
nikającymi z tego tytułu ob-
ostrzeniami sanitarnymi, zespół 
pracował w systemie zdalnym 
i mieszanym. Przedmiotem obrad 
była konieczność dostosowania 
zadań statutowych związanych 
z doskonaleniem zawodowym 
członków do istniejących prze-
pisów czasu pandemii Covid-19. 
Zespół zarekomendował Radzie 
ŚlOIIB zmiany w zakresie zasad 
dofinansowania szkoleń realizo-
wanych w systemie online przez 
współpracujące z izbą stowa-
rzyszenia naukowo-techniczne; 
Rada podjęła w tej sprawie 
stosowną uchwałę z 18 czerwca 
2020 roku, zmienioną 12 grudnia 
2020 i obowiązującą do końca 
2021 roku.

Szkolenia z zakresu Prawa bu-
dowlanego i przepisów wyko-
nawczych prowadzone przez 
ŚlOIIB przy współudziale orga-
nów samorządów terytorialnych, 
jak również szkolenia w Placówce 
Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach 
w ramach cyklu „Spotkania 
z Ekspertem” oraz w Punkcie 
Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku 
w ramach cyklu „Podzielmy się 
wiedzą” odbywały się do marca 
2020 w trybie stacjonarnym. 
Z oferty tej skorzystało 220 in-
żynierów oraz, w ramach współ-
pracy z samorządami gminnymi, 
przedstawiciele organów AAB 
i PINB. Również do marca realizo-
wane były w trybie stacjonarnym 
szkolenia organizowane przez 
stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne; uczestniczyło w nich 
łącznie 585 osób.
Wprowadzenie w marcu licznych 
restrykcji związanych z pandemią 
koronawirusa, w szczególności 
ograniczeń w kontaktach spo-
łecznych, uniemożliwiło orga-
nizację szkoleń w trybie stacjo-
narnym. Do nowych okoliczności 

musiały dostosować swą działal-
ność okręgowe izby, m.in. w spo-
sobie realizacji ustawowego 
obowiązku jakim jest doskonale-
nia zawodowe członków. Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa 
uruchomiła na swoim portalu 
platformę szkoleniową w zakresie 
szkoleń prawnych, technicznych 
i tzw. kompetencji miękkich/
menadżerskich, na której od 14 
kwietnia rozpoczęła prowadzenie 
szkoleń w trybie online Śląska 
OIIB. W odpowiedzi na zapotrze-
bowanie naszych członków, na 
portalu członkowskim urucho-
miono również retransmisje szko-
leń. Oferta szkoleń i retransmisji 
online była bardzo zróżnicowana 
pod względem tematycznym 
i terminowym, a frekwencja 
podczas szkoleń potwierdziła, że 
ta forma odpowiada potrzebom 
współczesnych inżynierów. We 
wszystkich szkoleniach online 
organizowanych na platformie 
członkowskiej PIIB przez Śląską 
OIIB i inne okręgowe izby oraz 
retransmisjach szkoleń wzięło 
udział 6926 członków ŚlOIIB 

(certyfikat za udział w szkole-
niach otrzymało 6093 człon-
ków ŚlOIIB), zaś w szkoleniach 
śląskich oddziałów stowarzyszeń 
naukowo-technicznych, które 
również przystąpiły do organi-
zacji szkoleń online na swoich 
platformach wzięło udział 
– 1078 osób. Dla porównania 

w całym roku 2019 we wszystkich 
formach doskonalenia zawodo-
wego uczestniczyło łącznie 
4113 osób.
W 2020 roku członkowie ŚlOIIB 
wzięli udział również w wyjeździe 
technicznym na Międzynarodo-
we Targi BUDMA w Poznaniu (w 
liczbie 36 osób) i w konferencji 

WPPK 20202 w Wiśle (w liczbie 
65 osb). W różnych formach do-
skonalenia zawodowego dofinan-
sowywanych oraz realizowanych 
przez ŚlOIIB w roku 2020 uczest-
niczyło łącznie 8.077 członków 
ŚlOIIB, co stanowi rekordowy 
wynik w blisko 20-letnim okresie 
działania ŚlOIIB.
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SPRAWY INDYWIDUALNE CZŁONKÓW

DOSKONALENIE ZAWODOWE W ŚlOIIB

Na koniec roku 2020 łączna 
wartość dofinansowania szkoleń 
i konferencji wynosiła 268.649,81 
złotych (8077 uczestników), 
dla porównania w 2019 roku 
kwota dofinansowania szkoleń 
i konferencji wyniosła 338.321,50 
złotych (4113 uczestników).
Ważną formą poszerzania wie-
dzy zawodowej jest czytelnic-

two prasy technicznej. Wszyscy 
członkowie ŚlOIIB otrzymywali 
nieodpłatnie miesięcznik „Inży-
nier Budownictwa” i kwartalnik 
„Informator ŚlOIIB”, ponadto 
Izba zapewniała, przy nie-
wielkim wkładzie finansowym 
członków, prenumeratę 1 z 16 
rekomendowanych czasopism 
technicznych. Koszt prenumerat 

ponoszony przez ŚlOIIB wyniósł 
344.523,44 zł.  
W 2020 roku zwiększyła się 
aktywność członków ŚlOIIB na 
portalu PIIB. Miało to związek 
z uczestnictwem w szkoleniach 
online oraz korzystaniem z do-
stępnych na portalu programów 
wspomagających pracę inżynie-
ra budownictwa.

Aktywne konta w portalu PIIB w ujęciu r/r

Ilość przeszkolonych członków ŚlOIIB w 2020 r. (8077 członków)
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W V kadencji za całość zagad-
nień prawno-regulaminowych 
jest odpowiedzialna sekretarz 
Rady ŚlOIIB Ewa Dworska 
– jako koordynator zagadnień 
prawno-regulaminowych. 
W okresie sprawozdawczym 
przygotowała ona we współ-
pracy z wskazanymi członka-
mi Rady i przewodniczącymi 
pozostałych organów statuto-
wych opinie dotyczące około 
30 dokumentów. Konsultacje 

dotyczyły m.in. wprowadzenia 
zmian do Prawa budowlanego 
i do Prawa energetycznego, 
projektów ustaw (m.in. o zmia-
nie ustawy Prawo wodne) 
i projektów rozporządzeń 
(m.in. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego). Kontakt 
w pracy nad opiniowaniem 
dokumentów odbywał się za 
pośrednictwem poczty elek-
tronicznej oraz z wykorzysta-

niem wideokonferencji. Opinie 
oraz stanowiska w sprawie 
projektów ważniejszych aktów 
prawnych zamieszczane były 
na stronie internetowej ŚlOIIB. 
Przesyłane drogą elektronicz-
ną uwagi i opinie zwrotne 
członków Rady ŚlOIIB, dele-
gatów na zjazdy oraz innych 
członków ŚlOIIB Ewa Dworska 
przekazywała sukcesywnie do 
Komisji Prawno-Regulamino-
wej Krajowej Rady PIIB.

W V kadencji (2018-2022) koor-
dynatorem z ramienia Prezydium 
Rady ŚlOIIB ds. przyznawania 
środków samopomocowych dla 
członków ŚlOIIB jest zastępca 
skarbnika ŚlOIIB Zenon Panicz, 
a przewodniczącą 5-osobowe-
go Zespołu Obsługi Funduszu 
Pomocy Finansowej Czesława 
Bella. Podstawą działania zespołu 
był przyjęty przez Radę ŚlOIIB 
uchwałą z dnia 23 października 
2014 roku „Regulamin Przyznawa-
nia Pomocy Finansowej Członkom 
ŚlOIIB”, ze skorygowanym 
6 kwietnia 2017 załącznikiem nr 1. 
W celu dostosowania warunków 
udzielania pomocy finansowej 
do realiów rynkowych, przyjęto 
5 grudnia 2019 uchwałą Rady 
nowy Regulamin przyznawania 
pomocy finansowej. 
W związku z wystąpieniem 
w 2020 roku epidemii koronawi-
rusa SARS-CoV-2 i pogarszają-
cymi się warunkami finansowymi 
naszych członków, opracowano 
nowy regulamin przyjęty do 
stosowania uchwałą Rady ŚlOIIB 
z dnia 7 maja 2020, którego okres 
obowiązywania przedłużono 
uchwałą Rady z 10 grudnia 2020 
do 31 grudnia 2020.

Najważniejszymi zmianami w no-
wym regulaminie są: podniesienie 
maksymalnej  kwoty zapomogi do 
4000 zł, przyśpieszenie przy-
znania zapomóg (zrezygnowano 
z zatwierdzania propozycji ZOFPF 
przez Radę ŚlOIIB, której posie-
dzenia odbywają się raz na kwar-
tał); zaopiniowane przez zespół 
wnioski są zatwierdzane przez 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
i skarbnika ŚlOIIB. Czas oczeki-
wania na wypłatę zapomogi (po 
złożeniu kompletnego wniosku) 
skrócono do 2 tygodni.
W 2020 roku odbyło się 7 posie-
dzeń zespołu. Wpłynęło łącznie 
18 wniosków od członków ŚlOIIB 
o przyznanie zapomogi. Rozpa-
trzono również 2 wnioski złożone 
pod koniec grudnia 2019 roku. 
Łącznie zespół rozpatrzył 
20 wniosków. Przyznano zapomo-
gi 15 osobom na łączna kwotę 
37 200,00 zł; dla porównania 
kwoty te wyniosły w latach 2019 
i 2018 odpowiednio: 25 700,00 zł 
i 15 500,00 zł. Odmówiono przy-
znania zapomogi 5 osobom 
– w 3 przypadkach ze względu 
na przekroczenie dochodów wg 
załącznika nr 1 do Regulaminu, 
w pozostałych z powodu braku 

uzupełnienia dokumentów na 
wezwanie oraz wycofania wniosku. 
W 2019 roku zrezygnowano 
w ŚlOIIB z ubezpieczenia NNW, 
którego koszt znacznie wzrósł, 
a wypłata świadczeń dotyczy-
ła w zdecydowanej większości 
wypłat z tytułu śmierci członka 
Izby lub współmałżonka. Zgodnie 
z uchwałą Rady w sprawie za-
twierdzenia Regulaminu przyzna-
wania zapomóg losowych w ŚlOIIB 
od 1 czerwca 2019 roku obowiązuje 
zasada udzielenia zapomogi loso-
wej w przypadku śmierci członka 
Izby/współmałżonka, przeznaczo-
nej na pokrycie kosztów zwią-
zanych z organizacja pogrzebu. 
Uchwalony przez Okręgową Radę 
„REGULAMIN” gwarantuje dla 
członków i ich małżonków wypłatę 
zapomogi w wysokości 4500 zł. 
z tytułu śmierci i w konsekwencji 
pomoc w zakresie  ponoszonych 
kosztów z tytułu pogrzebu. Rok 
2020 stanowi pierwszy pełny 
rok obowiązywania Regulaminu 
i samodzielną realizację wypłaty 
zapomóg losowych przez ŚlOIIB. 
W 2020 roku z funduszu zapomóg 
losowych zostały wypłacone 
64  zapomogi losowe na kwotę 
288 000,00 zł. 

Funkcję rzecznika prasowego 
oraz koordynatora prac zwią-
zanych z programem i redakcją 
„Informatora ŚlOIIB” oraz przy-
gotowaniem strony internetowej, 
newslettera i Facebooka pełni 
w V kadencji zastępca przewod-
niczącego Rady ŚlOIIB Tomasz 
Radziewski.

KWARTALNIK 
„INFORMATOR ŚlOIIB”
W V kadencji przewodniczącym 
2-osobowego zespołu redak-
cyjnego jest Tomasz Radziew-
ski, a redaktor naczelną Maria 
Świerczyńska. Pod ich redakcją 

powstały kolejne 4 numery tego 
biuletynu: 66 – 69. 

W minionym roku kontynu-
owane były cykle wprowadzone 
w 2018 roku: „Prawo dla inży-
niera” zawierające obszerne 
artykuły poruszające istotne 
problemy prawne spotykane 
w praktyce osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie oraz „BIM-uję-
cie praktyczne”. 

W związku z epidemią SARS-
-CoV-2 wprowadzono nową 
rubrykę zatytułowaną „Covid-19” 
zawierającą artykuły dotyczące 
problemów z jakimi spotykają się 

ZAGADNIENIA PRAWNO-REGULAMINOWE

POMOC FINANSOWA CZŁONKOM ŚlOIIB

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Zestawienie procentowe członków korzystających 
z dodatkowych usług portalu PIIB w 2020 roku

Liczba członków korzystających z Biblioteki 
Norm PKN w poszczególnych latach
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nasi członkowie w czasie pande-
mii oraz w grudniowym numerze 
rubrykę „Z życia stowarzyszeń”, 
w której publikowane są informa-
cje dotyczące śląskich oddziałów 
stowarzyszeń naukowo-technicz-
nych. Zamieszczane były również 
krótkie komunikaty dotyczące 
bieżących spraw. Na końcu 
każdego numeru w rubryce „Non 
omnis moriar” wspominani są 
zmarli członkowie ŚlOIIB.

„KALENDARIUM 
WYDARZEŃ ŚlOIIB”
„Kalendarium ŚlOIIB” jest 
chronologicznym zapisem 
ważniejszych wydarzeń zarówno 
w ŚlOIIB jak i w Krajowej Izbie, 
w których uczestniczą przedsta-
wiciele ŚlOIIB. Są to posiedzenia 
organów statutowych ŚlOIIB 
i organów krajowych PIIB, zjazdy 
okręgowe i zjazdy krajowe oraz 
wydarzenia organizowane przez 
Biuro i Placówki Terenowe ŚlOIIB. 

 W „Kalendarium ŚlOIIB” znaj-
dują się również informacje o ze-
wnętrznych działaniach ŚlOIIB 
w szeroko pojętym obszarze 
budownictwa, w tym we współ-
pracy z organizacjami, stowarzy-
szeniami i uczelniami techniczny-
mi. Te działania to m.in. szkolenia, 
konferencje naukowo-techniczne, 
warsztaty i targi, których ŚlOIIB 
jest organizatorem, współorgani-
zatorem lub patronem. 

W skróconej formie „Kalen-
darium ŚlOIIB” publikowane 
jest w „Informatorze ŚlOIIB”, 
w pełnej zamieszczane na stronie 
internetowej ŚlOIIB, a w formie 
broszurowej przekazywane co 
rok delegatom na Zjazdy ŚlOIIB. 
W 2020 roku Kalendarium reda-
gowała Maria Świerczyńska.

STRONA INTERNETOWA ŚlOIIB 
Strona internetowa ŚlOIIB jest 
podstawowym narzędziem do 
kontaktu władz Izby z członkami. 
Co pewien czas jest przebudo-
wywana w celu umożliwienia ła-
twiejszego dostępu do informacji. 
Na stronie ŚlOIIB zamieszczane 
są komunikaty i ogłoszenia, 
m.in. o szkoleniach, konkursach 
i imprezach sportowych. Znajdują 
się też w wersji elektronicznej 
„Kronika ŚlOIIB”, „Kalendarium 
ŚlOIIB” oraz wszystkie numery 
„Informatora ŚlOIIB” począwszy 
od 2006 roku. 

Po zalogowaniu do portalu 
PIIB indywidualnym numerem 
SLK i hasłem można pobrać 
swoje imienne druki na wpłaty 
składek, a po ich uiszczeniu - za-
świadczenie o przynależności do 
ŚlOIIB. Bardzo ważną zakładką 
jest lista członków, gdzie każdy 
może sprawdzić przynależność 
do Izby i ważność zaświadczenia 
– jest to istotne dla inwestorów, 
gdyż wszystkie osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie w planowanym 
przez nich przedsięwzięciu bu-
dowlanym muszą takie zaświad-
czenie posiadać. Logowanie do 
portalu PIIB umożliwia nieodpłat-
ne skorzystanie z udostępnio-
nych na stronie aplikacji online, 
jak: Serwis budowlany, Serwis 
BHP, Serwis Prawo Ochrony 
Środowiska, Serwis Bistyp, Biblio-
teka norm PKN oraz szkolenia 
e-learningowe. Wielu naszych 
członków korzysta z tych progra-
mów online. 

Na stronie internetowej ŚlOIIB 
dostępne są również podstawo-
we dokumenty dotyczące samo-

rządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, jak statut PIIB 
oraz wszystkie obowiązujące 
regulaminy PIIB i ŚlOIIB, podane 
są składy osobowe organów 
oraz adresy i telefony kontakto-
we do biura i placówek tere-
nowych ŚlOIIB. Poprzez stronę 
ŚlOIIB łatwo przejść na stronę 
PIIB, gdzie są zamieszczone 
informacje o obowiązujących 
aktach prawnych, o działalności 
organów krajowych PIIB i moż-
liwościach uzyskania uprawnień 
budowlanych.

W 2019 roku umożliwiono 
na stronie internetowej ŚlOIIB 
elektroniczną rejestrację udziału 
w szkoleniach oraz wyjazdach 
technicznych organizowanych 
przez ŚlOIIB. Usprawniło to pro-
ces rejestracji udziału w wydarze-
niach, a w przypadku ograniczo-
nej liczby miejsc można śledzić 
ich dostępność. W związku 
z trwającą epidemią SARS CoV-2 
i odwołaniem zaplanowanych na 
2020 roku szkoleń stacjonarnych, 
na stronie internetowej ŚlOIIB 
zamieszczane są informacje 
o szkoleniach online organizo-
wanych przez ŚlOIIB oraz inne 
okręgowe Izby, a także oddziały 
śląskich stowarzyszeń naukowo-
-technicznych.

W 2020 roku redakcją strony 
internetowej i newslettera 
zajmował się zespół w składzie: 
Ewa Dworska, Tomasz Radziew-
ski, Maria Świerczyńska i Zuzan-
na Królicka, a obsługą technicz-
ną pracownik biura Grzegorz 
Wasylowski. W ubiegłym roku 
odnotowano około 24-procento-
wy wzrost odsłon strony ŚlOIIB. 
Newsletter ŚlOIIB jest wysyłany 
do każdego kto wyrazi chęć 
jego otrzymywania i wskaże 
interesujące go informacje 
dotyczące działalności Izby. Od 
listopada 2018 ŚlOIIB posiada 
konto na Facebooku, co umożli-
wia członkom szybki dostęp do 
nowych wiadomości, jak również 
komentowanie tych informacji 
na bieżąco.

Realizacja budżetu za 2020 rok 
została zaopiniowana przez 
Okręgową Komisję Rewizyjną 
ŚlOIIB oraz niezależnego biegłego 
rewidenta. Oto parę fragmentów 
opinii biegłego rewidenta:
(…)
•  bilans sporządzony na dzień 

31.12.2020 r. który po stronie akty-
wów i pasywów zamyka się sumą 
8.337.353,03 zł

•  rachunek zysków i strat za rok 
obrotowy od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r. wykazujący zysk 
netto w wysokości 
427.952,00 zł (…)

Przewodniczący Rady Izby jest 
odpowiedzialny za prawidłowość 
ksiąg rachunkowych, sporzą-

dzenie i rzetelną prezentację 
tego sprawozdania finansowe-
go, zgodnie z ustawą z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowo-
ści (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) 
wydanymi na jej podstawie 
przepisami wykonawczymi oraz 
innymi obowiązującymi przepisa-
mi prawa. Przewodniczący Rady 
Izby jest również odpowiedzialny 
za kontrolę wewnętrzną, którą 
uznaje za niezbędną, aby sporzą-
dzone sprawozdanie finansowe 
było wolne od nieprawidłowości 
powstałych wskutek celowych 
działań lub błędów. (…)
Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy ksiąg rachunkowych 
i dowodów księgowych, wyrażam 

przekonanie, że sprawozdanie 
finansowe :
a)  przekazuje rzetelny i jasny obraz 

sytuacji majątkowej i finansowej 
Izby na dzień 31.12.2020 r. jak 
też jej wynik finansowy za rok 
obrotowy od 01.01.2020 r. do 
31.12.2020 r., zgodnie z mającymi 
zastosowania przepisami ustawy 
o rachunkowości i przyjętymi 
zasadami (polityką) rachunko-
wości,

b)  zostało sporządzone na podsta-
wie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych,

c)  jest zgodne co do formy i treści 
z obowiązującymi Izbą przepi-
sami prawa i postanowieniami 
statutu Izby.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU 
W 2020 ROKU 

W V kadencji delegatami ŚlOIIB 
na Krajowe Zjazdy PIIB są: Elż-
bieta Bryła-Kluczny, Franciszek 
Buszka, Krzysztof Ciesiński, Ewa 
Dworska, Elżbieta Godzieszka, 
Grzegorz Gowarzewski, Edmund 
Janic, Urszula Kallik, Roman 
Karwowski, Piotr Klikowicz, 
Józef Kluska, Janusz Kozula, 
Andrzej Nowak, Elżbieta Nowic-
ka-Słowik, Zenon Panicz, Tomasz 
Radziewski, Katarzyna Seweryn, 

Tadeusz Sopata, Waldemar Szle-
per, Maria Świerczyńska, Krysty-
na Trojan, Piotr Wyrwas. 

Z powodu pandemii koro-
nawirusa XIX Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy PIIB odbył 
się w trybie zdalnym w dniach 
17-20 czerwca 2020. Odbywa-
nie posiedzeń organów Izby 
przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewa-
nia się na odległość – systemu 

informatycznego umożliwiły 
zapisy „ustawy covidowej”, 
która była również podstawą do 
zmian przyjętych w statucie PIIB 
podczas XIX Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB; zjazd 
przyjął także zmiany w regula-
minach organów PIIB, umożli-
wiające prowadzenie posiedzeń 
w trybie zdalnym również po 
ustąpieniu zagrożenia koronawi-
rusem. 

UDZIAŁ CZŁONKÓW ŚlOIIB W PRACACH 
ORGANÓW KRAJOWYCH PIIB 

 Posiedzenie 
Prezydium KR 
PIIB z przewodni-
czącymi rad OIIB 
22 stycznia 2020
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W lutym 2020 zakończył swoją 
działalność Zespół ds. BIM; 
w jego miejsce uchwałą Krajo-
wej Rady powołano we wrze-

śniu 2020 Komisję ds. BIM.
W związku z pandemią Covid-19 
od połowy marca 2020 posie-
dzenia krajowych organów sta-

tutowych oraz komisji Krajowej 
Rady PIIB odbywały się w trybie 
zdalnym, w formie wideokonfe-
rencji, lub hybrydowym.

•  Krajowa Rada PIIB – Józef Kluska (członek Prezydium KR), Franciszek Buszka, Edmund Janic, 
Roman Karwowski, Maria Świerczyńska;

•  Krajowa Komisja Rewizyjna - Urszula Kallik (przewodnicząca KKR);
•  Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - Janusz Jasiona (sekretarz KKK), Elżbieta Nowicka-Słowik;
•  Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Waldemar Szleper;
•  Krajowy Sąd Dyscyplinarny - Barbara Twardosz-Michniewska, Zenon Panicz;
W pracach Komisji KR PIIB uczestniczą:
•  Komisja Medalu Honorowego - Franciszek Buszka;
•  Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi KR – Józef Kluska;
•  Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – Roman Karwowski;
•  Komisja ds. Etyki – Waldemar Szleper;
•  Komisja ds. komunikacji społecznej – Tomasz Radziewski;
•  Komisja Wnioskowa - Maria Świerczyńska;
•  Komisja Prawno-Regulaminowa - Ewa Dworska;
•  Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Katarzyna Seweryn;
•  Zespół ds. BIM / Komisja ds. BIM – Piotr Klikowicz.

DELEGACI PRACUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH ORGANACH KRAJOWYCH PIIB

W 2020 roku Okręgowa Komisja 
Kwalifikacyjna ŚlOIIB praco-
wała w 19-osobowym składzie 
wybranym podczas XVII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB, a od sierpnia 2020 
(z powodu zgonu jednego 
z członków) w składzie 18-oso-
bowym. Przewodniczący OKK 
powoływał zarządzeniami stałe 
i doraźne zespoły specjalistycz-
ne, w sprawach indywidualnych 

i postępowaniach dotyczących 
nadania tytułu rzeczoznawcy 

budowlanego, w skład których 
wchodzili członkowie OKK oraz 

OKRĘGOWA KOMISJA 
KWALIFIKACYJNA

  Posiedzenie Rajowej Rady PIIB 
29.04.2020

 Egzamin pisemny 
XXXV sesji 
4 września 2020

 Uroczystość wręczania uprawnień budowlanych

osoby wpisane na listę egzami-
natorów.
W 2020 roku odbyły się 4 posie-
dzenia plenarne całego składu 
OKK – posiedzenie w marcu sta-
cjonarnie, pozostałe zdalnie lub 
hybrydowo. Wszyscy członkowie 
OKK i osoby wpisane na listę 
egzaminatorów oraz pracownicy 
Biura ŚlOIIB uczestniczyli w 2020 
roku w szkoleniu RODO prowa-
dzonym przez radcę prawnego 
Krzysztofa Zająca.

UPRAWNIENIA 

BUDOWLANE

W okresie sprawozdawczym 
odbyła się jedna sesja egzami-
nacyjna. W związku z pandemią 
koronawirusa egzaminy wio-
sennej sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane zostały 
decyzją Krajowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej PIIB przesunięte 
z maja na wrzesień. XXXV sesja 
egzaminacyjna rozpoczęła się we 
wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa egza-

minem pisemnym 4 września 
2020 roku. Przystąpiło do niego 
377 osób spośród łącznej liczby 
550 zakwalifikowanych kandyda-
tów - z wynikiem pozytywnym 
ukończyły egzamin pisemny 
324 osoby. Egzaminy ustne 
zdawały 383 osoby. W XXXV 
sesji egzaminacyjnej uprawnienia 
budowlane uzyskało łącznie 
316 osób. 
Podczas uroczystości 6 i 8 
września 2020 decyzje o upraw-
nieniach odebrało 127 osób, a do 
pozostałych decyzje zostały wy-
słane pocztą. Egzamin pisemny, 
podobnie jak później egzaminy 
ustne, przeprowadzono z zacho-
waniem wszelkich przepisów sa-
nitarnych obowiązujących w cza-
sie pandemii. W sesji wiosennej 
złożono 2 odwołania od decyzji 
OKK, które zostały przekazane 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
PIIB, jako organowi II instancji. 
KKK utrzymała w mocy 1 decyzję, 
a 1 przekazała do ponownego 
rozpatrzenia przez OKK.

Do egzaminu pisemnego jesiennej 
sesji egzaminacyjnej (XXXVI sesji), 
który miał się odbyć 4 grudnia 
2020, zakwalifikowano łącznie 
410 kandydatów. W związku 
z zaostrzeniem pandemii koro-
nawirusa egzamin został decyzją 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
PIIB odwołany. Pismem KKK PIIB 
z 22 grudnia 2020 roku egzamin 
w drugiej sesji 2020 roku został 
przesunięty na 26 lutego 2021. 

RZECZOZNAWSTWO 

BUDOWLANE

W okresie sprawozdawczym roku 
2020 do OKK wpłynęły 2 wnioski 
o nadanie tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej i sa-
nitarnej. Wnioski zostały przeka-
zane KKK PIIB (sprawy są w toku 
na koniec roku 2020).

POZOSTAŁE 

POSTĘPOWANIA 

WYNIKAJĄCE 

Z WŁAŚCIWOŚCI OKK 

W 2020 roku wpłynęły do OKK 
3 wnioski o nadanie specjalizacji 
techniczno-budowlanej, które 
zostały rozpatrzone pozytywnie, 
udzielono 135 pisemnych odpo-
wiedzi na zapytania dotyczące 
wątpliwości w treści o nada-
niu uprawnień budowlanych. 
Ponadto udzielano wyjaśnień 
telefonicznie lub w kontakcie 
bezpośrednim. Działalność OKK 
wspierało profesjonalnie Biuro 
ŚlOIIB.

W 2020 roku organ Okręgo-
wego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej ŚlOIIB 
działał w 9-osobowym składzie 
wybranym podczas XVII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB. 

W 2020roku okręgowi rzecznicy 
rozpatrzyli łącznie 73 sprawy, 
w tym:
•  23 sprawy z lat poprzednich, 

z których:
   •  9 spraw zostało zakończo-

nych skierowaniem wniosku 

o ukaranie do Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego 
ŚlOIIB;

   •  7 spraw zostało umorzo-
nych wydaniem decyzji 
o umorzeniu postępowania 
wyjaśniającego  na etapie 

OKRĘGOWY RZECZNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
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W 2020 roku Okręgowy Sąd 
Dyscyplinarny ŚlOIIB dzia-
łał w 17-osobowym składzie, 
wybranym podczas XVII Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB. W okresie sprawozdaw-
czym odbyły się 4 posiedzenia 
plenarne całego składu OSD 
(posiedzenie w marcu stacjo-
narnie, pozostałe online), na 
których omawiano prowadzone 
sprawy, zmiany w obowiązują-
cych przepisach oraz sprawy 

organizacyjne sądu zawodo-
wego. 

W 2020 roku OSD rozpatry-
wał 33 sprawy w trybie odpo-
wiedzialności zawodowej 
(27 nowych spraw, oraz 6 spraw 
z 2019 roku). Zawieszone są 
3 sprawy z 2018 i 2019 roku. 
W 2020 roku nie wszczęto 
spraw w trybie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej oraz nie 
procedowano spraw o zatarcie 
orzeczonej kary.

W 2020 roku Sąd rozpatrzył 
łącznie 9 spraw (w tym 6 spraw 
z 2019 roku).

Zwrócono do OROZ ŚlOIIB 
8 spraw do ponownego rozpa-
trzenia.

W trybie odpowiedzialności 
zawodowej w toku jest 16 spraw. 
W tym trybie rozpatrzono łącznie 
9 spraw. We wszystkich z nich orze-
czono karę upomnienia w stosunku 
do obwinionych. Nie umorzono 
żadnej z rozpatrzonych spraw.

W 2020 roku Okręgowa 
Komisja Rewizyjna ŚlOIIB dzia-
łała w 6-osobowym składzie, 
bowiem w 2019 roku z 7-osobo-
wego składu OKR wybranego 
podczas XVII Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego ŚlOIIB 
odeszła z powodu zgonu jedna 
osoba. W minionym roku OKR 
odbyła 6 posiedzeń plenarnych 
(posiedzenia w styczniu i lutym 
stacjonarnie, pozostałe w try-
bie zdalnym lub mieszanym), 
w których uczestniczyli wszyscy 
członkowie komisji; dodatkowo 
członkowie brali udział 19 listo-
pada w posiedzeniu Prezydium 
Rady, dotyczącym przyjęcia 
projektu budżetu, i 10 grudnia 
w posiedzeniu Okręgowej Rady, 
na której zatwierdzone zosta-
ło prowizorium budżetowe na 
rok 2021. Przewodnicząca OKR 
uczestniczyła w posiedzeniach 
Prezydium i Rady ŚlOIIB, na 
których prezentowała w razie 
potrzeby stanowisko OKR. 

W 2020 roku OKR przeprowa-
dziła 11 kontroli, ze szczególnym 
naciskiem na działalność ŚlOIIB 
w zakresie finansów i działal-
ności statutowej Rady ŚlOIIB 
i podjęła 22 uchwały, w tym 11 
uchwał przyjmujących protokoły 
pokontrolne, 3 uchwały dotyczą-
ce terminarza kontroli, uchwałę 
sprawie wniosku do XIX Zjazdu 
ŚlOIIB o udzielenie absolutorium 
Radzie za 2019 rok, 6 uchwał 
o nadanie Odznaki Honorowej 
PIIB i uchwałę w sprawie przyję-

cia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w 2019 roku.

Ważnym obszarem nadzoru 
i kontroli, zgodnie z zapisem 
Ustawy o samorządach zawo-
dowych, jest zgodność działań 
organów Śląskiej OIIB w za-
kresie obowiązującego statutu 
i regulaminów. Zadanie to jest 
realizowane poprzez wykonywa-
nie obowiązkowych dorocznych 
kontroli organów statutowych 
powoływanych przez Zjazd 
ŚlOIIB. W miesiącach styczeń - 
luty 2021 OKR przeprowadziła 
kontrole statutowe, finansowe 
i gospodarcze w zakresie działal-
ności ŚlOIIB w 2020 roku i pod-
czas posiedzenia 18 lutego 2021 
podjęła uchwały przyjmujące 
protokoły pokontrolne. Na pod-
stawie tych kontroli, stwierdzono 
że: uchwalone przez XIX Zjazd 
Sprawozdawczy ŚlOIIB „Zasady 
gospodarki finansowej ŚlOIIB na 
rok 2020” są przestrzegane i pra-
widłowo realizowane, wnioski 
i zalecenia w formie uchwał OKR 
z przeprowadzonych kontroli są 
przekazywane do wiadomości 
przewodniczącemu Rady ŚlOIIB 

oraz że „Opinia z Raportem” 
niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finanso-
wego za 2020 rok ŚlOIIB po-
twierdziła prawidłowe przygoto-
wanie sprawozdania finansowego 
Izby. W związku z powyższym 
OKR ŚlOIIB wystąpi z wnioskiem 
do XX Zjazdu ŚlOIIB o udzielenie 
absolutorium Okręgowej 
Radzie ŚlOIIB za okres sprawoz-
dawczy od 1 stycznia 2020 
do 31 grudnia 2020 oraz z wnio-
skiem o zatwierdzenie spra-
wozdania finansowego Śląskiej 
OIIB za 2020 rok i podjęcie w tej 
sprawie stosownej uchwały.

Przewodnicząca OKR uczest-
niczyła w naradach szkolenio-
wych organizowanych przez 
Krajową Komisję Rewizyjną PIIB, 
podczas których omawiano 
w formie szkolenia problemy 
związane z działalnością komisji 
rewizyjnych w poszczególnych 
okręgowych izbach. W 2020 
roku odbyły się 2 takie narady, 
zorganizowane z powodu 
pandemii zdalnie w formie 
wideokonferencji. Mogli w nich 
brać udział wszyscy członkowie 
OKR. 

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

W 2020 roku nie było odwołań 
od decyzji Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego do Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego.

W okresie sprawozdawczym 
zostały powołane 33 składy 
orzekające (trzech członków Sądu 
+ członek rezerwowy). Obciążenie 
pracą poszczególnych członków 
Sądu było równomierne.

Członkowie OSD wraz obsługą 
prawną i obsługą biura uczestni-
czyli w dniach 16 lipca oraz 
28 sierpnia w zorganizowanym 
przez Śląską OIIB szkoleniu RODO 
i 11 grudnia w szkoleniu z zakresu 
szeroko rozumianej działalności 
orzeczniczej OSD; były to szko-
lenia w trybie zdalnym. Również 
w tym trybie, w formie wideokon-

ferencji, odbyły się w dniach 
24-25 listopada szkolenia dla 
sędziów i rzeczników odpowie-
dzialności zawodowej z udziałem 
GUNB, PINB oraz WINB, zorganizo-
wane przez Krajową Izbę. Obsługę 
OSD ŚlOIIB prowadzą pracownicy 
Biura ŚlOIIB - Kancelaria prawna na 
bieżąco rejestrowała oraz archiwi-
zowała prace na rzecz OSD ŚlOIIB.

Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej 
ŚlOIIB;

   •  6 spraw zostało zawie-
szonych postanowieniem 
Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodo-
wej ŚlOIIB;

   •  1 sprawa w toku;
•  w roku bieżącym wpłynęło 

50 spraw, z których:
   -  46 spraw rozpatrzonych 

w trybie odpowiedzialności 
zawodowej:

      •  14 spraw zostało zakoń-
czonych skierowaniem 
wniosku o ukaranie do 
Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego ŚlOIIB;

      •  18 spraw zostało umorzo-
nych wydaniem decyzji  
o umorzeniu postępo-
wania wyjaśniającego 
na etapie Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej;

      •  4 sprawy skierowano 
według właściwości 
miejscowej i rzeczowej do 
Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawo-
dowej  innych okręgowych 
izb;

      •  10 spraw - w toku;
   -  4 sprawy rozpatrzone 

w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej: 

      •  2 sprawy zakończono 
wydaniem postanowie-
nia  o odmowie wszczęcia 
postępowania;

      •  1 sprawa zakończona 
wydaniem postanowienia  
o umorzeniu postępowa-
nia wyjaśniającego;

      •  1 sprawa w toku.

Okręgowi Rzecznicy Odpowie-
dzialności Zawodowej Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w 2019 roku wzięli 
udział w trzech szkoleniach:

- zorganizowanym przez Krajo-
wego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej PIIB 1 lipca 
oraz 24 i 25 listopada 2020 
(szkolenia online);
- zorganizowanym przez Śląską 
OIIB 13 października 2020 
(online);
- zorganizowanym przez Śląską 
OIIB szkoleniu RODO 16 czerw-
ca 2020. 
W dniu 11 marca 2020 koor-
dynator OROZ uczestniczyła 
w spotkaniu ze studentami na 
Politechnice Śląskiej w Gliwi-
cach, na którym przedstawiła 
tryb pracy okręgowych rzecz-
ników oraz rozpatrywanych 
postępowań wyjaśniających. 
W 2020 roku odbyły się 3 po-
siedzenia OROZ ŚlOIIB zdalnie 
lub w trybie mieszanym. Biuro 
ŚlOIIB wspierało pracę OROZ - 
telefoniczne i mailowo odpo-
wiadano na zapytania kierowa-
ne do tego organu. 

 Posiedzenie 
OROZ w formie 
wideokonferencji 
8 listopada 2020

 Posiedzenie 
OKR w formie 
wideokonferencji 
12 listopada 2020



Przepisami rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2020 (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 2316) została 
stworzona możliwość przepro-
wadzenia na początku 2021 roku 
- w dodatkowym terminie usta-
lonym przez Krajową Komisję 
Kwalifikacyjną PIIB - odwołanej 
w ubiegłym roku drugiej sesji 
egzaminacyjnej. W tym dniu 
odbył się egzamin pisemny we 
wszystkich okręgowych izbach 
inżynierów budownictwa.

W Śląskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa egza-
min pisemny przeprowadzono na 
Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Przystąpiło do niego 
268 osób spośród łącznej liczby 

412 zakwalifikowanych kandy-
datów. Z wynikiem pozytywnym 
ukończyło egzamin pisemny 
231 osób. 

Aby spełnić wymóg bezpiecz-
nych odległości pomiędzy zdają-
cymi egzamin pisemny odbywał 
się w dwóch turach, o godzinie 900

(w 13 salach) i o godzinie 1400

(w 9 salach) z zachowaniem 
2-metrowego dystansu. 

Tego samego dnia egzamin ust-
ny zdawała grupa osób, które we 
wcześniejszych sesjach zaliczyły 
egzamin pisemny.

Egzamin pisemny, podob-
nie jak później egzaminy ustne, 
przeprowadzono z zachowaniem 
specjalnych wytycznych ustalo-
nych przez Główny Inspektorat 
Sanitarny i wszelkich przepisów 

sanitarnych obowiązujących 
w czasie pandemii, w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa wszystkim 
osobom uczestniczącym w tym 
przedsięwzięciu. 

Egzaminy ustne XXXVI sesji 
egzaminacyjnej, do których przy-
stąpiło 299 osób, przeprowadzono 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach 
w dniach 1,3,5,6,8,10,12 marca 2021. 

W XXXVI sesji egzaminacyjnej 
uprawnienia budowlane uzyskało 
łącznie 248 osób w następujących 
specjalnościach:
•  konstrukcyjno- budowlanej - 111 

osób,
•  inżynieryjnej drogowej - 35 osób,
•  inżynieryjnej mostowej - 7 osób,
•  inżynieryjnej hydrotechnicznej 

– 3 osoby,
•  inżynieryjnej kolejowej w zakresie 

kolejowych obiektów budowla-
nych – 8 osób,

•  inżynieryjnej kolejowej w zakresie 
sterowania ruchem kolejowym 
- 6 osób,

•  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 
- 50 osób,

XXXVI SESJA EGZAMINACYJNA 
na uprawnienia budowlane

26 lutego 2021 rozpoczęła się egzaminem 
pisemnym zorganizowana przez Okręgową 
Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB jesienna sesja 
z 2020 roku, przeniesiona z 4 grudnia 2020 
z powodu zaostrzenia zachorowań na 
Sars-Covid-19.

•  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych 
– 24 osoby,

•  instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń telekomuni-
kacyjnych - 4 osoby.
Uroczyste wręczenie decyzji 

o uprawnieniach budowlanych 
zaplanowano 29 marca 2021 – 
w uroczystości wezmą udział 
wszystkie osoby, które zadekla-
rują taką gotowość.

W zawiązku z koniecznością 
zachowania odstępu 3 miesięcy 
pomiędzy sesjami egzaminacyjny-
mi, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna 

PIIB wyznaczyła termin rozpoczę-
cia XXXVII sesji, tj. sesji wiosennej 
egzaminów na uprawnienia 
budowlane na 28 maja 2021. 

informacje  XXXVI sesja egzaminacyjna XXXVI sesja egzaminacyjna informacje

  Maria Świerczyńska

Opracowano 
na podstawie 
materiałów z Biura 
ŚlOIIB.
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Koleżanki i Koledzy, Członkowie ŚlOIIB
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uruchomiła telefoniczne dyżury przewodniczących organów 
statutowych ŚlOIIB oraz możliwość telefonicznego uzyskania pomocy technicznej i prawnej; poniżej terminy dyżurów.

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 40.

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 39.

Elżbieta Godzieszka 
koordynator Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB

w każdy czwartek
od 1200 do 1400

Krzysztof Ciesiński 
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB

w każdy czwartek
od 1400 do 1700

Franciszek Buszka 
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB

Zbigniew Herisz 
sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB

  w każdą środę
od 1300 do 1500

w każdy poniedziałek
od 1100 do 1400

PORADY TECHNICZNE

Andrzej Nowak
zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady ŚlOIIB

w każdy wtorek
od 1200 do 1500

Radca prawny 
Maria Wójcik

w każdy czwartek 
1200 do 1500

Radca prawny 
Dominik Adamczyk

w każdą środę 
1300 do 1600

w każdy piątek 
1300 do 1600

Adwokat 
Karol Urban

w każdy poniedziałek
1300 do 1600

w każdy czwartek 
1500 do 1800

PORADY PRAWNE

  DYŻURY TELEFONICZNE
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Konkurs „NOWOCZESNY
INŻYNIER 2021”  Maria Świerczyńska

Konkurs obejmował wiedzę 
z ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz.U. z 2020 
r. poz. 1333, Dz. U. z 2020 r. 
poz. 471, 695, 782) w zakresie 
określonym w „Poradniku Pra-
wo budowlane 2020” w naj-
nowszej i poszerzonej wersji 
przygotowanej i opublikowanej 
na stronie PIIB przez Komisję 
Prawno-Regulaminową Krajo-
wej Rady PIIB.

Jury konkursowe pracowało 
w składzie:
Józef Kluska – przewodniczący,

Andrzej Nowak – członek,
Tomasz Radziewski – członek,
Katarzyna Seweryn – członek,
Waldemar Szleper – członek.

Konkurs odbywał się dwueta-
powo:
I etap od godz. 800 9 stycznia 
2021 do godz. 800 10 stycznia 
2021,
II etap od godz. 800 6 lutego 
2021 do godz. 800 7 lutego 2021.

W obu etapach należało 
w ciągu 60 minut rozwiązać test 
składający się z 30 pytań jedno-
krotnego wyboru, wypełniany 
przez uczestników w dowolnej 

lokalizacji po zalogowaniu się 
na platformę internetową kon-
kursu, za pomocą loginu w po-
staci numeru członkowskiego 
i hasła nadanego przez Izbę 
(nowego dla II etapu). Pytania 
i proponowane odpowiedzi 
były jednakowe dla wszystkich, 
jednak każdy z uczestników 
otrzymywał zarówno pytania 
jak i odpowiedzi w zmienianej, 
losowo ułożonej kolejności.

W regulaminowym czasie do 
konkursu zgłosiło się 31 osób 
– 7 osób z Opolskiej OIIB i 24 
osoby z Śląskiej OIIB z 7 obwo-

W bieżącym roku po raz ósmy raz zorganizowano w ŚlOIIB konkurs 
wiedzy technicznej pn. „Nowoczesny Inżynier 2021”. Celem konkursu 
jest propagowanie wiedzy prawnej i technicznej niezbędnej do 
prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Uchwałą z 10 grudnia 2021 Rada przyjęła skład Jury 
oraz Regulamin konkursu. 

informacje  konkurs „Nowoczesny Inżynier 2021”

Żródło: Informacje z Biura ŚlOIIB

konkurs „Nowoczesny Inżynier 2021” informacje

 1 miejsce  
Chłapek Aleksandra

 5 miejsce  
Kwak Karol

 6 miejsce  
Bal Michał

 7 miejsce  
Sokal Aleksander

 8 miejsce  
Hejduk Adam

 9 miejsce  
Chłapek Dariusz

 10 miejsce  
Lenart Małgorzata

 2 miejsce 
Kafka Adam

 3 miejsce 
Dąbrowski Damian

 4 miejsce 
Czerwiński Franciszek

 5 miejsce 
Jarka Sylwia

1 miejsce  Chłapek Aleksandra (BO) Rybnik nagroda 3 000 zł
2 miejsce Kafka Adam (IE) Katowice II nagroda 2 500 zł
3 miejsce  Dąbrowski Damian (BO) Katowice II nagroda 2 000 zł
4 miejsce  Czerwiński Franciszek(IS) Opolska OIIB nagroda 1 000 zł
5 miejsce  Jarka Sylwia (BO) Gliwice nagroda 1 000 zł
 Kwak Karol (IS) Bielsko-Biała nagroda 1 000 zł
6 miejsce  Bal Michał (BO) Sosnowiec nagroda 1 000 zł
7 miejsce  Sokal Aleksander (BO) Bielsko-Biała nagroda 1 000 zł
8 miejsce  Hejduk Adam (BO) Częstochowa nagroda 1 000 zł
9 miejsce  Chłapek Dariusz (BO) Rybnik nagroda 1 000 zł
10 miejsce  Lenart Małgorzata (IS) Gliwice nagroda 1 000 zł

WYNIKI KONKURSU:

dów: Bielsko-Biała – 4 osoby, 
Częstochowa – 4 osoby, Gliwice 
– 3 osoby, Katowice I – 3 osoby, 
Katowice II – 5 osób, Rybnik 
– 2 osoby, Sosnowiec – 3 osoby.

Do I etapu przystąpiło 
27 osób, z których do II etapu 
zakwalifikowało się 15 osób. Wa-
runkiem przystąpienia do II eta-
pu było uzyskanie co najmniej 
21 punktów (udzielając min. 
70 % prawidłowych odpowiedzi). 
W regulaminowym czasie rekla-
macje złożyły 3 osoby, jednakże 
Jury po analizie nie uznało ich 
zasadności i przekazało kore-
spondencyjnie swoją decyzję 

reklamującym.
Oto statystyka uczestników 

zakwalifikowanych do II etapu:
wg branż: BO – 10 osób, BK – 
1 osoba, IS – 3 osoby, IE – 1 osoba;
wg obwodów wyborczych:
Bielsko-Biała – 2 osoby,
Częstochowa – 1 osoba,
Gliwice – 3 osoby,
Katowice I – 2 osoby,

Katowice II – 3 osoby, 
Rybnik - 2 osoby,
Sosnowiec – 1 osoba,
Opole – 1 osoba.

W II etapie konkursu wzięło 
udział 14 osób z 15 osób, które 
zaliczyły I etap. Na podstawie 
wyników testu tego etapu Jury 
jednogłośnie ustaliło listę 
nagrodzonych osób. 

Przypominamy o możliwości otrzymywania drogą elektroniczną powiadomień o wszystkich szkoleniach 
organizowanych dla członków ŚlOIIB.

Wyrażenie zgody na wysyłkę 
powiadomień możliwe jest 
po zalogowaniu się na Porta-
lu PIIB pod adresem: 
www.portal.piib.org.pl 

Co należy zrobić? 

Wystarczy w zakładce 
„Ustawienia” zaznaczyć 
opcję - zgoda na wysyłanie 
pocztą elektroniczną infor-
macji o szkoleniach online.

Zapraszamy członków ŚlOIIB do udziału w szkoleniach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej ŚlOIIB  
www.slk.piib.org.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”:

• Szkolenia online organizowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa 
• Szkolenia online stowarzyszeń naukowo-technicznych
• Szkolenia stacjonarne stowarzyszeń naukowo-technicznych

  DOSKONALENIE ZAWODOWE

  ZAWIADOMIENIA O SZKOLENIACH ONLINE!



§ §le mediatora, który nie narzuca stronom rozwiąza-
nia, nie wydaje rozstrzygnięć, a jedynie pomaga 
stronom wypracować porozumienie.  
Mediacja odbywa się za zgodą obu stron kon-
fliktu, przebiega niezależnie i bezstronnie oraz 
gwarantuje, że w trakcie procesu mediacyjnego 
postrzegana jest zasada równości stron i pouf-
ności.

ZASADY MEDIACJI

W procesie mediacji obowiązują następujące zasady:
1)  Zasada dobrowolności - brak zewnętrznego 

przymusu nakazującego stronom przystąpie-
nie do mediacji czy zawarcia ugody; na każdym 
etapie mediacji strony mogą zrezygnować z dal-
szego udziału w mediacji bez podania przyczyny 
rezygnacji.

2)  Zasada bezstronności – mediator jest bezstronny 
wobec uczestników mediacji i nie jest przedsta-
wicielem żadnej ze stron oraz zapewnia równy 
udział stron w mediacji.

3)  Zasada neutralności – mediator jest neutralny 
wobec przedmiotu sporu.

4)  Zasada poufności – postępowanie mediacyjne 
nie jest jawne, przebieg i rezultaty mediacji obję-
te są tajemnicą.

5)  Zasada akceptowalności – strony wyrażają zgodę 
na zasady mediacji oraz na osobę mediatora.

Istotnym w podjęciu mediacji może być fakt, że 
działanie to sprzyja budowaniu porozumienia 
w relacjach pomiędzy stronami, pozwala spojrzeć 
na powstały konflikt z innej perspektywy, z punktu 
widzenia drugiej strony, daje szanse na usunięcie 
rzeczywistych źródeł konfliktu, a osiągnięte poro-
zumienie może mieć wyższą skuteczność realizacji 
poprzez fakt, że strony same go wypracowały.
Podkreślić należy, że nie zawsze mediacje prowadzą 
do zawarcia ugody, jednakże przestrzeń stworzona 
w trakcie procesu mediacji może pozwolić na poro-
zumienie skonfliktowanych stron i rozwiązanie kon-
fliktu w innych formach.
Podjęcie pozasądowej mediacji przez strony nie prze-
kreśla dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.
Mediacje są stosunkowo nowym zjawiskiem, 
w szczególności w naszym środowisku. Jednakże 
w przypadku wystąpienia sporu pomiędzy stronami, 
czy to pomiędzy kontrahentami, czy partnerami 
w procesie budowlanym realizacji inwestycji, przed 
złożeniem pozwu/wniosku do sądu warto ten rodzaj 
polubownego rozstrzygnięcia konfliktu wziąć pod 
uwagę. 

Mediacje jako jedna z form rozwiązywania konfliktów prawo dla inżynieraprawo dla inżyniera Mediacje jako jedna z form rozwiązywania konfliktów

 36 informator 1/2021

PRAWO DLA INŻYNIERA
Mediacje jako jedna z form 
rozwiązywania konfl iktów

Z inicjatywy Komisji ds. Etyki Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w miesiącu marcu i wrześniu 2020 roku zorganizowane 
zostało przez PIIB szkolenie podstawowe z mediacji dla kandydatów 
na mediatorów w zakresie budownictwa.

Elżbieta Godzieszka
Źródło: materiały szkoleniowe „Specjalistyczne szkolenie podstawowe z mediacji PIIB”

W szkoleniu brali udział przedstawiciele wszyst-
kich okręgowych izb inżynierów budownictwa. 
Szkolenie oparte było na standardach szkolenia 
mediatorów, przyjętych przez Społeczną Radę 
do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania 
Konfliktów i Sporów przy Ministerstwie Sprawie-
dliwości.
Wykłady prowadziła dr Barbara Jadwiga Pawlak 
z firmy ADR LAW, zajmująca się od lat zagadnie-
niami związanymi z mediacją, m.in. certyfikowany 
mediator i negocjator, trener biznesu, stały mediator 
Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Centrum Mediacji 
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Celem szkolenia było przekazanie podstawowej 
wiedzy z zakresu komunikacji, analizy i zarządzania  
konfliktem, psychologii i teorii negocjacji oraz me-
diacji. 
Szkolenie przygotowało  uczestników do wspiera-
nia  przebiegu negocjacji, łagodzącej  powstające 
nieporozumienia i pomagającej w rozwiązywaniu 
ewentualnych sporów oraz powstałych konfliktów 
pomiędzy partnerami i kontrahentami w procesie 
budowlanym. 

CZYM JEST MEDIACJA

Spory i konflikty są nieodłącznym elementem na-
szego życia codziennego, również zawodowego. 
Częstą drogą rozwiązywania konfliktów staje się 
droga sądowa. Jednakże droga ta często okazuje się 
drogą długotrwałą i kosztowną. 
Alternatywą dla drogi sądowej może być próba 
rozwiązania sporu poprzez mediacje, w oparciu 
o dialog, z włączeniem osoby trzeciej (media-
tora) pomagającej stronom osiągnąć porozu-
mienie. Jest to rozwiązanie proponowane także 
przez ustawodawcę, który wprowadził przepisy 
prawne dające możliwość pojednawczego dzia-
łania również w toku już trwającego procesu są-
dowego. 
Stąd mediacja może być prowadzona jako mediacja 
pozasądowa, lub w toku postępowania sądowego - 
ze skierowania sądu za zgodą stron - jako mediacja 
sądowa. 
Mediacja pozasądowa zostaje wszczęta na pod-
stawie wniosku skierowanego przez jedną ze stron 
sporu do mediatora i odbywa się po wyrażeniu zgo-
dy na mediacje przez drugą stronę.

Mediacje są to negocjacje z udzia-
łem bezstronnej i neutralnej oso-
by trzeciej (mediatora), której 
zadaniem jest stworzyć bezpiecz-
ną przestrzeń do wypracowania 
przez strony porozumienia.
Mediacja jest dobrowolną próbą 
rozwiązania konfliktu przy udzia-
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MEDIACJE SĄ TO NEGOCJACJE Z UDZIAŁEM BEZSTRONNEJ 

I NEUTRALNEJ OSOBY TRZECIEJ (MEDIATORA), KTÓREJ 

ZADANIEM JEST STWORZYĆ BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ 

DO WYPRACOWANIA PRZEZ STRONY POROZUMIENIA.

OD REDAKCJI

We wrześniu 2020 zakoń-
czyło się egzaminem szkole-
nie podstawowe z mediacji. 
Egzamin składał się z części 
teoretycznej testowej i czę-
ści praktycznej ze znajomo-
ści podstawowych zasad 
mediacji. Po zdaniu egza-
minu każdy z uczestników 
szkolenia otrzymał stosowny 
certyfikat, uprawniający 
do prowadzenia mediacji. 
Z ŚlOIIB mediatorem 
została Elżbieta Godzieszka 
(na zdjęciu szósta od lewej).

 Mediatorzy PIIB 



§ §Nie ma potrzeby indywidualnej kontynuacji, po-
nieważ ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest 
na szkody powstałe w przyszłości z czynności 
wykonanych/zaniechanych w okresie członkostwa 
w Izbie.  Zatem w przypadku powstania lub ujaw-
nienia się szkody po zawieszeniu członkostwa lub 
skreśleniu z listy Izby, ubezpieczyciel będzie podej-
mował czynności zmierzające do ustalenia stanu 
faktycznego i rozpatrzenia odpowiedzialności cy-
wilnej za powstałą szkodę.

3.  ILE LAT PO ZAKOŃCZENIU 
UBEZPIECZENIA UBEZPIECZYCIEL 
BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA SZKODĘ 
WOBEC POSZKODOWANEGO?

Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność 
za szkodę tak długo jak długo ponosi ją ubezpie-
czony. Jeżeli szkoda powstała z czynności zawo-
dowych wykonanych lub zaniechanych w okresie 
ubezpieczenia, to ubezpieczyciel będzie za nią 
odpowiadał zgodnie z terminami przedawnienia 
roszczeń do inżyniera budownictwa z tytułu szkód 
wyrządzonych. Ustawodawca zapewnił ubezpie-
czonemu maksymalnie korzystny okres odpowie-
dzialności ubezpieczyciela.

4.  ILE WYNOSI SUMA GWARANCYJNA?
Suma gwarancyjna wynosi 50.000,00 Euro na każ-
de zdarzenie i obowiązuje na każde zdarzenie. Zna-
czy to że nawet jeżeli z jednego zdarzenia zostanie 
wypłacone odszkodowanie w pełnej wysokości, to 
dla szkód z kolejnego zdarzenia obowiązywać bę-
dzie także limit 50.000,00 Euro.

5.  CZY MOGĘ PODWYŻSZYĆ SUMĘ 
GWARANCYJNĄ?

Istnieje możliwość podwyższenia sumy gwaran-
cyjnej o jeden z VI wariantów sumy gwarancyj-
nej: 100.000 Euro, 200.000 Euro, 250.000 Euro, 
300.000 Euro, 400.000 Euro, 500.000 Euro za 
zapłatą składki odpowiednio: 190 zł, 390 zł, 470 zł, 
630 zł, 980 zł lub 1500 zł. 
Zakres ubezpieczenia jest identyczny jak w ubez-
pieczeniu obowiązkowym. 
Suma gwarancyjna kumuluje się z sumą z ubezpie-
czenia obowiązkowego, np. inżynier wykupujący 

ubezpieczenie dodatkowe na 250.000 Euro jest 
ubezpieczony na łączną kwotę 300.000 Euro. 
Podwyższenia sumy można dokonać  w każdym 
momencie poprzez wypełnienie wniosku dostęp-
nego na stronie PIIB w zakładce DLA CZŁONKÓW/
UBEZPIECZENIA lub przez formularz na stronie 
www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl .

6.  CZY OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE 
OBEJMUJE PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

Zgodnie z postanowieniami Umowy General-
nej Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa 
Członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie miał zna-
czenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje samodziel-
ne funkcje techniczne w budownictwie w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej. Tym sa-
mym prowadzenie działalności gospodarczej pole-
gającej na projektowaniu, wykonywaniu nadzorów 
inwestorskich, kierowaniu budową, robotami w ra-
mach posiadanych uprawnień budowlanych przez 
ubezpieczonego jest już objęte ubezpieczeniem. Ta 
zasada dotyczy także ubezpieczeń nadwyżkowych.
Na indywidualne życzenie wystawiamy  zaświad-
czenie z powołaniem nazwy działalność gospo-
darczej ubezpieczonego. Dla otrzymania zaświad-
czenia dotyczącego konkretnej firmy prosimy 
o kontakt mailowo: inzynierowie@ag.ergohestia.pl
lub telefonicznie: +58 698 65 58.

7.  CZY MOGĘ DOSTAĆ POLISĘ 
UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO 
DO PRZETARGU?

W obowiązkowym ubezpieczeniu nie jest wysta-
wiana polisa dla każdego z ubezpieczonych. Każdy 
z ubezpieczonych może wygenerować zaświadcze-
nie o objęciu obowiązkowym ubezpieczeniem od-
powiedzialności cywilnej. Indywidualnie polisa jest 
wystawiana dla  ubezpieczenia nadwyżkowego. 

10 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC... ubezpieczeniaubezpieczenia 10 najważniejszych pytań o ubezpieczenie OC...
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UBEZPIECZENIA
10 najważniejszych pytań 
o ubezpieczenie OC inżynierów 
budownictwa wraz z odpowiedziami

Maria Tomaszewska–Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii

maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

1.  CO OBEJMUJE OBOWIĄZKOWE 
UBEZPIECZENIE OC INŻYNIERA 
BUDOWNICTWA?

Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność 
cywilna architektów oraz inżynierów budownictwa 
za szkody wyrządzone  w następstwie działania 
lub zaniechania ubezpieczonego w okresie trwa-
nia ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wy-
konywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie  w zakresie posiadanych upraw-
nień budowlanych.
Podstawą tego ubezpieczenia jest Rozporządzenie 
Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w spra-
wie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej architektów oraz inżynierów budow-
nictwa.
Dokładny zakres ubezpieczenia jest wskazany 
w Umowie Generalnej Ubezpieczenia OC Inży-

nierów Budownictwa, Członków Polskiej Izby In-
żynierów Budownictwa, dostępnej na stronie in-
ternetowej PIIB: www.piib.org.pl w zakładce DLA 
CZŁONKÓW/UBEZPIECZENIA.
Warto zapamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenie 
inżynierów budownictwa to:
I.  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobie 
trzeciej, 

II.  ubezpieczenie za szkody wyrządzone wyko-
nywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwa, zgodnie z rozumieniem tego 
pojęcia w Prawie budowlanym,

III.  ubezpieczenie za szkody wyrządzone przez 
ubezpieczoną osobę w ramach posiadanych 
przez nią uprawnień.

Jako przykłady szkód objętych ubezpieczeniem 
można wskazać roszczenia do projektantów wyni-
kające  z błędów  w obliczeniach, roszczenia do kie-
rowników budowy wynikłe z braku realizacji  prac 
zgodnie z projektem, roszczenia do inspektorów 
nadzoru wynikające z braku weryfikacji wykona-
nych robót.

2.  CZY W OKRESIE ZAWIESZENIA 
CZŁONKOSTWA W IZBIE LUB 
SKREŚLENIA Z LISTY CZŁONKÓW 
IZBY MUSZĘ  INDYWIDUALNIE 
KONTYNUOWAĆ UBEZPIECZENIE 
ABY MIEĆ OCHRONĘ NA SZKODY 
WYNIKŁE Z CZYNNOŚCI 
WYKONANYCH W OKRESIE 
KIEDY BYŁEM CZŁONKIEM IZBY?
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JAKO PRZYKŁADY SZKÓD OBJĘTYCH 

UBEZPIECZENIEM MOŻNA WSKAZAĆ 

ROSZCZENIA DO PROJEKTANTÓW 

WYNIKAJĄCE  Z BŁĘDÓW  W OBLICZENIACH, 

ROSZCZENIA DO KIEROWNIKÓW BUDOWY 

WYNIKŁE Z BRAKU REALIZACJI  PRAC ZGOD

NIE Z PROJEKTEM, ROSZCZENIA DO 

INSPEKTORÓW NADZORU WYNIKAJĄCE 

Z BRAKU WERYFIKACJI WYKONANYCH ROBÓT.

SUMA GWARANCYJNA WYNOSI 

50.000,00 EURO NA KAŻDE ZDARZENIE 

I OBOWIĄZUJE NA KAŻDE ZDARZENIE.



§ §
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Natomiast  na życzenie wystawiane jest zaświad-
czenie nt. działalności gospodarczej, o którym 
mowa w punkcie 6. W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących ubezpieczeń pod przetargi prosimy 
o kontakt mailowo: inzynierowie@ag.ergohestia.pl
lub telefonicznie: +58 698 65 58.

8.  CZY OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 
OBJĘTE SĄ PROJEKTY WYKONAWCZE 
I WARSZTATOWE?

Zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia OC Inżynierów Budownictwa Człon-
ków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  ochro-
ną ubezpieczeniową objęte są również szkody wy-
nikające z wykonywania projektów wykonawczych, 
techniczno-budowlanych oraz innych projektów 
zawierających analizy stanów granicznych nośno-
ści (SGN) i/lub stanów granicznych  użytkowalno-
ści (SGU), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, 
analizy wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy 
konstrukcji wraz z koniecznymi opisami oraz doku-
mentacją rysunkową i kosztorysową.

9.  JAK I KIEDY ZGŁOSIĆ SZKODĘ?
Szkodę należy zgłosić na infolinię Ergo Hestii  
801 107 107 lub przez formularz zgłoszeniowy na 
stronie internetowej Ergo Hestii. Tryb zgłoszenia 

szkody wskazany jest w Procedurze zgłaszania 
roszczeń, dostępnej na stronie PIIB. 
Szkodę może zgłosić zarówno ubezpieczony jak 
i poszkodowany. W toku postępowania likwidacyj-
nego strony są wzajemnie informowane o fakcie 
zgłoszenia szkody. 
Ergo Hestia przyjmuje zgłoszenia o:
a)  okolicznościach, które mogą powodować rosz-

czenia (np. zarzut inwestora), 
b)  roszczeniach kierowanych ustnie lub/i pisemnie,
c)  dokumentach lub pismach procesowych, z któ-

rych wynikają roszczenia do inżyniera budow-
nictwa.

W każdym z wyżej wymienionych punktów ubez-
pieczony lub poszkodowany może zgłosić rosz-
czenie lub okoliczności, z których roszczenia mogą 
wyniknąć.

10.  CO SIĘ DZIEJE, JEŻELI ROSZCZENIA 
ZGŁASZANE DO INŻYNIERA 
BUDOWNICTWA SĄ NIEZASADNE?

Ergo Hestia w toku postępowania likwidacyjne-
go jest zobowiązana do zbadania odpowiedzial-
ności cywilnej inżyniera budownictwa w świetle 
przepisów Kodeksu cywilnego, Prawa budowla-
nego i pozostałych przepisów, których regulacja 
ma wpływ na przesądzenie odpowiedzialności 
cywilnej.
W razie braku odpowiedzialności Ubezpieczonego 
za szkodę (przy braku włączeń ochrony ubezpie-
czeniowej) ubezpieczyciel wydaje decyzją odma-
wiającą uznania roszczeń poszkodowanego. Na 
tym jednak rola ubezpieczyciela się nie kończy. 
Jeżeli ERGO Hestia zostałaby pozwana przez oso-
bę, która uważa się za poszkodowanego, będzie 
podejmować wszystkie kroki dla odparcia rosz-
czenia. W razie przegranej wypłaci odszkodowa-
nie, pokryje zasądzone odsetki i koszty sądowe 
poniesione przez stronę przeciwną. Jeżeli postę-
powanie cywilne o wypłatę odszkodowania zosta-
nie wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu, będzie 
on obowiązany podjąć współpracę umożliwiającą 
wystąpienie przez ubezpieczyciela z interwencją 
uboczną w celu obrony przed nieuzasadnionym 
roszczeniem.

W razie dalszych pytań zapraszamy do kontaktu 
mailowo: inzynierowie@ag.ergohestia.pl lub tele-
fonicznie: +58 698 65 58. Zachęcamy do odwie-
dzenia naszej strony internetowej www.ubezpie-
czeniadlainzynierow.pl .
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ERGO HESTIA W TOKU POSTĘPOWANIA 

LIKWIDACYJNEGO JEST ZOBOWIĄZANA 

DO ZBADANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ INŻYNIERA BUDOWNICTWA 

W ŚWIETLE PRZEPISÓW KODEKSU 

CYWILNEGO, PRAWA BUDOWLANEGO 

I POZOSTAŁYCH PRZEPISÓW, KTÓRYCH 

REGULACJA MA WPŁYW NA PRZESĄDZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.

SZKODĘ MOŻE ZGŁOSIĆ ZARÓWNO 

UBEZPIECZONY JAK I POSZKODOWANY. 

W TOKU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO 

STRONY SĄ WZAJEMNIE INFORMOWANE 

O FAKCIE ZGŁOSZENIA SZKODY.

UBEZPIECZENIA
Informacja o zmianach w ubezpieczeniach 
OC dla inżynierów budownictwa

Maria Tomaszewska–Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii

maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

Po prawie dziesięciu latach przedstawiamy 
Państwu najważniejsze postanowienia nowej 
Umowy Generalnej na lata 2021-2024. Zmiany 
w stosunku do poprzedniej Umowy zostały zazna-
czone kolorem zielonym. Liczymy na dalszą owoc-
ną współpracę pomiędzy STU Ergo Hestią, a Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa.

A.  UBEZPIECZENIA W RAMACH 
UMOWY GENERALNEJ 

I.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej inżynierów budownictwa - członków PIIB

1.  Podstawy prawne: 
    Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214). 

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. 
z 2003 r., Nr 220, poz. 2174)

2.  Suma gwarancyjna: 50.000 Euro na każde zda-
rzenie na każdego Ubezpieczonego Inżyniera 
Budownictwa

3.  Składka ubezpieczeniowa: 75 PLN za każde 
12 miesięcy okresu ubezpieczenia za każdego 
Ubezpieczonego

4.  Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpiecze-

nia i potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej:
a)  Ubezpieczenie obejmuje szkody wynika-

jące z wykonywania projektów wykonaw-
czych, techniczno-budowlanych oraz innych 
projektów zawierających analizy stanów 
granicznych nośności (SGN) i/lub stanów 
granicznych użytkowalności (SGU), oblicze-
nia statyczne i wytrzymałościowe, analizy 
wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy 
konstrukcji wraz z koniecznymi opisami oraz 
dokumentacją rysunkową i kosztorysową.

b)  Ubezpieczenie obejmuje  szkody  wynikają-
ce z wykonywania tytułu rzeczoznawcy bu-
dowlanego.

c)  Ubezpieczenie obejmuje szkody wynikające 
z wykonywania czynności majstra budowla-
nego.

d)  Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na 
skutek wykonywania opinii i ekspertyz tech-
nicznych zleconych na podstawie postano-
wień i decyzji organów nadzoru budowlanego.

e)  Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe 
wskutek działań wojennych, stanu wojen-
nego, rozruchów, zamieszek a także aktów 
terroru.

f)  Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo re-
gresu w stosunku do Ubezpieczonego lub 
osób, za które ponosi on odpowiedzialność, 
także w przypadku szkód wyrządzonych wsku-
tek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub 
osób, za które ponosi on odpowiedzialność. 

01.01.2011 r. to data rozpoczęcia współpracy Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa z STU Ergo Hestią S.A. w ramach pierwszej Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. 
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g)  Ubezpieczenie obejmuje wykonywanie sa-
modzielnych technicznych funkcji w budow-
nictwie także w ramach prowadzonej przez 
Ubezpieczonego działalności gospodarczej 
albo zatrudnienia w oparciu o umowę o pra-
cę bądź umowę prawa cywilnego.

h)  Ubezpieczenie obejmuje  osoby zatrudnione 
przez Ubezpieczonego na umowę o pracę 
lub na podstawie umów prawa cywilnego, 
wykonujące czynności pod jego nadzorem 
i w granicach samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie wykonywanych 
przez Ubezpieczonego w ramach posiada-
nych uprawnień.

i)  Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone 
przez Ubezpieczonego osobom fizycznym 
zatrudnionym przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy o pracę (pracownikom) 
lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz 
Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa 
cywilnego, powstałe w związku ze świadcze-
niem pracy, robót lub usług na rzecz Ubez-
pieczonego.

5. Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej 
a)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wynikłych 

z przekroczenia ustalonych kosztów, przy 
czym za przekroczenie ustalonych kosztów 
nie uznaje się wzrostu kosztów inwestycji, 
które by nie powstały, gdyby nie popełniono  
błędu będącego następstwem wykonywania 
przez ubezpieczonego zawodu.

b)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta-
łych w wyniku nałożenia kar umownych.

c)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód wyrzą-
dzonych wskutek naruszenia praw autor-
skich i patentów.

d)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta-
łych w wyniku normalnego zużycia lub wa-
dliwej eksploatacji obiektów budowlanych.

e)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta-
łych po skreśleniu ubezpieczonego z listy 
członków PIIB a także w okresie zawiesze-
nia w prawach członka PIIB, chyba że szkoda 
jest następstwem wykonywania samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie 
przed skreśleniem lub zawieszeniem.

f)  Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powsta-
łych z winy umyślnej ubezpieczonego.

II.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
w życiu prywatnym

1.  Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fi-
zycznych  w życiu prywatnym z dnia  24 września 
2018 r.

2.  Suma gwarancyjna: 1.000.000 PLN na jeden 
i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na 
wszystkich Ubezpieczonych łącznie

3.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
      Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ży-

ciu prywatnym członków PIIB obejmuje szkody 
w mieniu i na osobie wyrządzone osobom trze-
cim w związku z wykonywaniem czynności ży-
cia codziennego, w tym m.in.:
a)  posiadaniem i użytkowanie nieruchomości,
b)  prowadzeniem podstawowego gospodar-

stwa domowego,
c)  posiadaniem zwierząt domowych (w tym 

psów),
d)  amatorskim uprawianiem sportów.

Ponadto:
a)  ochroną ubezpieczeniową objęta jest od-

powiedzialność cywilna Ubezpieczonych 
za szkody wyrządzone przez ich małoletnie 
dzieci, w tym z winy umyślnej,

b)  Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo 
regresu w stosunku do Ubezpieczonego lub 
osób, za które ponosi on odpowiedzialność 
także w przypadku szkód wyrządzonych 
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczo-
nego lub osób, za które ponosi on odpowie-
dzialność.

III.  Ubezpieczenie ryzyka ponoszenia kosztów 
ochrony prawnej

1. Przedmiot ubezpieczenia 
Ubezpieczenie ryzyka ponoszenia kosztów 
ochrony prawnej obejmuje koszty   poniesione 
przez Ubezpieczonego wskutek konieczności 
pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich 
praw, w zakresie przewidzianym w obowiązują-
cych przepisach, w postępowaniach prowadzo-
nych przed sądami polskimi powszechnymi lub 
polubownymi, z jego udziałem w charakterze 
pozwanego, interwenienta ubocznego, podej-
rzanego, oskarżonego oraz w postępowaniu 
dyscyplinarnym lub zawodowym będącym 
w związku z wykonywaniem zawodu inżyniera 
budownictwa lub praw i obowiązków członka 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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W zakresie określonym powyżej ubezpiecze-
niem objęte są w szczególności:
1)   koszty usług osób uprawnionych do świad-

czenia pomocy prawnej,
2)   koszty związane z uzyskaniem opinii bie-

głych lub rzeczoznawców albo innych do-
kumentów stanowiących środki dowodowe,

3)   pozostałe koszty i opłaty sądowe lub ad-
ministracyjne, o ile służą one ochronie praw 
ubezpieczającego w związku z prowadzo-
nym postępowaniem.

2.  Suma gwarancyjna: w odniesieniu do jedne-
go Ubezpieczonego w 12-miesięcznym okre-
sie ubezpieczenia wynosi 10.000,00 PLN i nie 
więcej niż 1.000.000,00 PLN na wszystkie wy-
padki łącznie dla wszystkich Ubezpieczonych 
w okresie ubezpieczenia.

3.  Zakres terytorialny
Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony praw-
nej także w sytuacji, gdy szkoda z której po-
wstały albo powstaną te koszty miała miejsce 
poza granicami RP lub dochodzona jest według 
prawa innego kraju.

B.  OFERTA UBEZPIECZEŃ INDYWIDUALNYCH 
DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

I.  Ubezpieczenia nadwyżkowe (podwyższenie 
sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpie-
czeniu OC inżynierów budownictwa)

1.  Zakres ubezpieczenia – identyczny ja w obo-
wiązkowym ubezpieczeniu OC inżyniera budow-
nictwa, ze zmianami potwierdzonymi w Umowie 
Generalnej 

2.  Dodatkowa suma gwarancyjna  i dodatkowa 
składka 

Suma gwarancyjna 
(EUR)

Składka ubezpieczeniowa 
(PLN) za 12 miesięcy 

ochrony ubezpieczeniowej

100 000 € 190 zł

200 000 € 390 zł

250 000 € 470 zł

300 000 € 630 zł

400 000 € 980 zł

500 000 € 1500 zł

3.  Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia nadwyżko-
wego po raz pierwszy – przez wypełnienie wnio-
sku dostępnego na stronie Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa lub formularza dostępnego na 
stronie www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl

II.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej zawodowej architektów, będących 
członkami PIIB

1.  Warunki ubezpieczenia: Rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w spra-
wie obowiązkowego ubezpieczenia odpowie-
dzialności cywilnej architektów oraz inżynierów 
budownictwa 

2.  Suma gwarancyjna: 50.000 Euro na każde zda-
rzenie 

3.  Składka za 12 miesięcy okresu ubezpieczenia: 
20 PLN

4.  Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia nadwyżko-
wego po raz pierwszy – przez wypełnienie wnio-
sku dostępnego na stronie Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa lub formularza dostępnego na 
stronie www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl

III.  Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialno-
ści cywilnej osób sporządzających świadectwa 
charakterystyki energetycznej 

1.  Warunki ubezpieczenia: Rozporządzenie Mi-
nistra Finansów z dnia 21 04. 2015 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialno-
ści cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania 
świadectw charakterystyki energetycznej

2.  Suma gwarancyjna: 25.000 Euro na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

3.  Składka za 12 miesięcy okresu ubezpieczenia: 
25 PLN

4.  Tryb zawarcia umowy ubezpieczenia nadwyżko-
wego po raz pierwszy – przez wypełnienie wnio-
sku dostępnego na stronie Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa lub formularza dostępnego na 
stronie www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl

OBSŁUGA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W zakresie ubezpieczeń dodatkowych, pytań, zaświadczeń 
do przetargów: www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl, 
inzynierowie@ag.ergohestia.pl
W zakresie likwidacji szkód – informacje dostępne na stronie PIIB: 
https://www.piib.org.pl/ubezpieczenia/zgloszenie-i-likwidacja-szkody
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 Jerzy Polak

Proces ten stymulowany był 
rozwojem wielobranżowego 
przemysłu fabrycznego, 

z dominującym przemysłem 
włókienniczym (wełnianym, 
lniarsko-jutowym, filcowym) 
oraz metalowo-maszynowym. Na 
bazie tego ostatniego rozwinął 
się już w czasach PRL-u przemysł 
motoryzacyjny, skomasowany 
w powstałej w 1972 roku Fabryce 
Samochodów Małolitrażowych 
(FSM), która w dużym stopniu 
wpłynęła na dalszy rozwój urbani-
styczny miasta.

Dzisiaj, po zmianach ustrojo-
wych, przekształceniach własno-
ściowych oraz społeczno-poli-
tycznych w Polsce, Bielsko-Biała 
nadal pozostaje ważnym, liczącym 
blisko 200 tysięcy mieszkańców 
ośrodkiem przemysłowym (ale już 
bez zlikwidowanego przemysłu 
włókienniczego), handlowo-usłu-
gowym, kulturalnym i oświatowym 
na mapie województwa śląskiego.

Tożsamość kulturową Bielska-
-Białej tworzy między innymi jego 
zabytkowa architektura. Co prawda 
śląskie Bielsko sięga swymi korze-
niami XIII wieku, czego śladem jest 
owalnicowy kształt jego starego 
miasta z reliktami późnośrednio-
wiecznych murów obronnych, 
małopolska Biała natomiast istnieje 

od połowy XVI w. (jako miasto od 
1723 r.), to jednak z dawnej archi-
tektury miejskiej i podmiejskiej 
przetrwało do naszych czasów za-
ledwie kilka znaczących obiektów. 
Należą do nich: zamek w Bielsku, 
wznoszony w kilku fazach bu-
dowlanych od I połowy XIV w. po 
wiek XVIII i posiadający obecnie 
historyzujący kostium nadany mu 
w latach 1855-1864, piękny gotycki 
kościół katolicki pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika z II połowy 
XIV w. w Starym Bielsku, z cennymi 
polichromiami, prawdziwa perełka 
regionalnej architektury sakralnej, 
zespół kamieniczek przyrynkowych 
i podcieniowych z XVII-XVIII w. 
w rejonie rynku bielskiego, póź-
nobarokowy kościół katolicki pw. 
Opatrzności Bożej z lat 1760-1792 
w Białej oraz aż trzy klasycystyczne 
kościoły ewangelickie z przełomu 
XVIII/XIX w. – w Białej, Bielsku 
i Starym Bielsku. Osobne miej-
sce zajmuje urokliwy drewniany 
kościółek katolicki pw. św. Barbary 
z 1690 r. w Mikuszowicach Kra-
kowskich, ozdobiony staropolskimi 
polichromiami z 1723 r.        

Centrum współczesnego miasta 
tworzy zabudowa mieszkalno-
-instytucjonalno-przemysłowa 
pochodząca zasadniczo z XIX oraz 
I połowy XX w., nosząca piętno 

70 lat temu, w 1951 roku, z połączenia dwóch sąsiednich miast 
powstał nowy organizm miejski – Bielsko-Biała. W gruncie rzeczy 
było to formalne przypieczętowanie procesu zrastania się dwóch 
organizmów o różnej tożsamości historycznej od okresu rewolucji 
industrialnej w trzeciej ćwierci XIX wieku.  Kosciół pw. 

Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
"przy dworcu", 
1981-1986

 Kosciół pw. 
Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 
"przy dworcu", 
1981-1986



wpływów mieszczańskiej archi-
tektury austriackiej (oba miasta 
do 1918 r. należały do Austro-Wę-
gier), począwszy od epoki józe-
fińskiej (szczególnie przy Trakcie 
Cesarskim wschód-zachód: ulice 
Cieszyńska i 11 Listopada), przez 
historyzm, po secesję i wczesny 
modernizm. Wybijają się wśród 
nich obiekty symboliczne dla Biel-
ska-Białej, zaprojektowane przez 
znakomitych architektów wiedeń-
skich lub ich wybitnych miejsco-
wych naśladowców: klasycyzujący 
Teatr Miejski (Polski) z 1889-1890 r. 
(Emil Förster z Wiednia), neore-
nesansowy ratusz i siedziba banku 
miejskiego w Białej z 1895-1897 r. 
z wieżą zegarową z loggiami 
(Emanuel Rost jun. z Białej), neo-
romański kościół katolicki pw. św. 
Mikołaja z 1909-1910 r. (dobudowa 
do gotyckiego korpusu, Leopold 

Bauer z Wiednia) z charaktery-
styczną wieżą w kształcie włoskiej 
campanilli i secesyjnymi ozdobni-
kami, czy gmach Poczty Polskiej 
z 1898 r. z narożną kopułą (Karol 
Korn z Bielska). 

Zwartej zabudowie śródmieścia 
towarzyszą historyzujące i mo-
dernistyczne wille fabrykanckie 
na dawnych przedmieściach oraz 
utrzymane w tych stylach gmachy 
szkolne na czele z monumentalną, 
neobarokową dawną Państwową 
Szkołą Przemysłową z lat 1910-1912 
(Ernest Lindner z Wiednia) na 
czele. Wiele tych obiektów po-
siada wysokie walory artystyczne 
i zabytkowe. Zestaw ten uzupełnia 
zespół interesujących, drewnia-
nych, fabrykanckich i mieszczań-
skich willi letniskowych w stylu 
cottage w tzw. Cygańskim Lesie, 
w podgórskiej dzielnicy Olszówka, 

z przełomu XIX/XX w. Cygański 
Las był i jest do dzisiaj parkiem 
wypoczynkowym mieszkańców 
Bielska-Białej, przeobrażonym 
z części lasu miejskiego na wzór 
Lasku Wiedeńskiego. 

Mocny ślad w zabudowie miasta 
pozostawił okres międzywojen-
ny. Wpływy Wiednia stopniowo 
zanikały na rzecz kierunków 
artystycznych płynących z War-
szawy i Katowic. Głównymi ich 
przedstawicielami, utrzymanymi 
w różnych wariantach moderni-
zmu, neoklasycyzmu i między-
narodowego funkcjonalizmu, 
pozostają do dzisiaj takie realizacje, 
jak: gmach dawnego Gimnazjum 
Polskiego w Bielsku z lat 1925-1927, 
nawiązujący do stylu klasycyzmu 
stanisławowskiego (Alfred Wie-
dermann z Cieszyna) i sfinanso-
wany przez Województwo Śląskie,  
monumentalny gmach dawnego 
Banku Polskiego w Bielsku z lat 
1928-1930 (Stanisław Filasiewicz 
i Jan Klimaszewski z Warszawy) 
z wnętrzem w stylu „kryształko-
wym”, modernistyczno-ekspre-
sjonistyczny kompleks budynków 

dawnej Straży Pożarnej w Bielsku 
z lat 1928-1930 (Alfred Wieder-
mann i Antoni Müller z Opawy), czy 
kąpielisko miejskie w Bielsku z 1936 
r. (Paweł Juraszko z Bielska), jedno 
z najpiękniej położonych w Polsce, 
z panoramą Beskidów w tle. Wy-
liczankę tę uzupełniają dziesiątki 
kamienic śródmiejskich oraz willi 
utrzymanych w podobnych stylach, 
w tym także importowanym z War-
szawy stylu „dworkowym”. 

Wszakże symbolami awangar-
dowej architektury międzywojnia 
pozostają do dziś dwie charakte-
rystyczne realizacje wzniesione 
w samym centrum Bielska: zespół 
wysokokomfortowych budynków 
mieszkalnych z lat 1934-1939 w sty-
lu funkcjonalistycznym na terenie 
dawnego ogrodu zamkowego 
książąt Sułkowskich, z zastosowa-
nymi elementami aerodynamiczny-
mi i stylu „okrętowego” (niezwykły 
„okrąglak” z 1937 r., czyli dom 
dostosowany do zakola rzeki Białej 
projektu A. Wiedermanna), oraz 
ascetyczny, funkcjonalistyczny 
gmach dawnej Komunalnej Kasy 
Oszczędności z lat 1936-1938 
(P. Juraszko). Ten ostatni obiekt, 

zamykający od zachodu Plac Bo-
lesława Chrobrego i zaopatrzony 
w przeszklony hall z oryginalnym 
witrażem (z panoramą miasta) po-
chodzącym z pracowni Stanisława 
Żeleńskiego z Krakowa, wywoływał 
swego czasu wiele kontrowersji 
z uwagi na rażący kontrast ze 
stojącymi w jego sąsiedztwie 
zabytkami – barokową kamienicz-
ką i średniowiecznym zamkiem. 
Współcześni bielszczanie jednak 
nie wyobrażają sobie innej zabudo-
wy tego centralnego punktu mia-
sta, który stanowi mały przegląd 
stylów architektury europejskiej od 
XIV do XX w.

Lata 40. XX w., tj. okres oku-
pacji niemieckiej oraz początków 
tworzenia tzw. Polski Ludowej, 
nie pozostawiły żadnych obiek-
tów architektonicznych godnych 
uwagi. Należy tylko zauważyć, że 
II wojna światowa nie spowodo-
wała większych strat w zabudowie 
dwumiasta.

W latach 50. pojawił się w jego 
architekturze socrealizm, szcze-
gólnie w budownictwie mieszka-
niowym typu osiedlowego oraz 
szkolnym. Pierwsze z wymienio-
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 Zdj. 8

MOCNY ŚLAD W ZABUDOWIE MIASTA POZOSTAWIŁ 

OKRES MIĘDZYWOJENNY. WPŁYWY WIEDNIA STOPNIOWO 

ZANIKAŁY NA RZECZ KIERUNKÓW ARTYSTYCZNYCH 

PŁYNĄCYCH Z WARSZAWY I KATOWIC.

 Zdj. 4

 Książnica 
Beskidzka, 
1970-1972

 Dawna 
Komunalna Kasa 
Oszczędności 
miasta Bielska, 
1936-1938



nych stało się dominującym – obok 
przemysłowego – fragmentem 
architektury miejskiej w całym 
okresie istnienia PRL-u. Wynikało 
to z konieczności zaspokojenia 
gwałtownie narastającego „głodu 
mieszkaniowego”, stymulowane-
go przez rozbudowę przemysłu, 
wyż demograficzny i kilka fal 
imigracji ludności wiejskiej – nie 
tylko z Podbeskidzia ale także 
Polski centralnej i wschodniej 
(zwłaszcza w związku z budową 
FSM). Początkowo powstały tzw. 
ZOR-y (Zakłady Osiedli Robot-
niczych), począwszy od numeru 
I (1950-1954) po nr VII (1964-1969); 
wszystkie – oprócz nr. III w Białej – 
powstały wzdłuż ulic Piastowskiej 
i częściowo Cieszyńskiej w Bielsku, 
tworząc charakterystyczne pasmo 
zabudowy od dworca kolejowego. 

Osiedla te, budowane w różnych 
technologiach, od klasycznej mu-
rowanej po wielkopłytową, zostały 
zaprojektowane przez architektów 
warszawskich (Józef Łyczewski), 
katowickich (Jerzy Borowiec, An-
drzej Czyżewski) i bielskich (Karol 
Siemek, Oskar Górny). Poza pierw-
szymi trzema, o stylizacji socre-
alistycznej i pewnej kameralności, 
reprezentują uproszczony i asce-
tyczny funkcjonalizm pozbawiony 
cech indywidualnych. Wszystkie 
przypominają dziesiątki i setki blo-
kowisk rozsianych po całej Polsce, 
charakteryzując się nadmiernym 
zagęszczeniem terenu oraz niskim 
metrażem i funkcjonalnością 
mieszkań (m.in. osławione kuchnie 
bez okien na ZOR-ze nr VII). Zapo-
czątkowały one w Bielsku-Białej 
całą serię osiedli mieszkaniowych 
wznoszonych na wielką skalę w la-
tach 1958-1990 przez spółdzielnie 
mieszkaniowe oraz zakłady prze-
mysłowe, zarówno w centrum mia-
sta (pierwsze punktowce), jak i na 
jego zachodnich i południowych 

przedmieściach oraz na terenie 
dawnych wiosek, przyłączonych do 
miasta w latach 1968-1977. Do naj-
większych realizacji należą osiedla: 
Grażyny, Złote Łany, Słoneczne, 
Beskidzkie, Karpackie, Wojska 
Polskiego, Polskich Skrzydeł, Sarni 
Stok i Langiewicza.  

Te pierwotnie szare, obecnie 
ubarwione blokowiska w stylu 
„żelbetonowego” socfunkcjona-
lizmu, najeżone 11-kondygnacyj-
nymi wieżowcami i rozsiadłe na 
charakterystycznych podmiejskich 
wzgórzach, w znacznym stopniu 
zmniejszyły walory krajobrazowe 
Bielska-Białej. W dodatku, słabo 
powiązane w sensie urbanistycz-
nym z centrum miasta, utworzyły 
sieć satelickich osiedli ludzkich 
żyjących własnymi problemami. 
W skrajnych przypadkach budowie 
niektórych z nich towarzyszyły 
przesłanki ideologiczne – likwidacji 
zabudowy „drobnomieszczańskiej, 
burżuazyjnej i klerykalnej”, czego 
przykładem stało się Osiedle Śród-
miejskie powstałe w końcu lat 70. 
na terenie historycznej Białej, tuż 
obok  jej dawnego dworu i wspo-
mnianego kościoła pw. Opatrzności 
Bożej (najbliższy mu 16-kondygna-
cyjny wieżowiec posiadał na ostat-
nim piętrze specjalne stanowisko 
dla funkcjonariuszy SB śledzących 
i filmujących uroczystości kościelne 
i patriotyczne).

Funkcjonowanie miasta pod 
komunistyczną władzą, w warun-
kach permanentnych niedoborów 
i reglamentacji różnych towa-
rów oraz ograniczeń w zakresie 
inwestycji (prócz przemysłowych), 
oparte było na maksymalnym 
wykorzystaniu przedwojennych 
zasobów lokalowych. Oryginalnych, 
ciekawych obiektów architekto-
nicznych, niezwiązanych ani z prze-
mysłem ani z licznymi biurowcami 
o bezwyrazowych elewacjach, 

którymi mogłoby się pochwalić 
Bielsko-Biała, powstało w okresie 
PRL-u bardzo niewiele. 

Na wyróżnienie zasługują 
niewątpliwie obiekty szeroko 
rozumianej infrastruktury miej-
skiej, których budowa była zresztą 
przesuwana z jednej „pięciolatki” 
do drugiej: o lekkiej konstrukcji 
przeszklony pawilon Dworca 
PKS z lat 1970-1972 i podobny 
mu kształtem budynek obecnej 
Książnicy Beskidzkiej powstały 
w tych samych latach (O. Górny 
z Bielska-Białej), dwie interesujące 
stacje kolejki linowej z Olszówki 
Górnej na górę Szyndzielnię 
(1001 m n.p.m.) z 1953 r. z licami 
pokrytymi piaskowcem beskidz-
kim oraz Teatr Lalek „Banialuka” 
z lat 1953-1958 powstały na ru-
inach żydowskiego domu kultury 
o ciekawej aranżacji wnętrz. 

Zauważyć warto także kil-
ka obiektów szkolnych, w tym 
socrealistyczny gmach Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stefa-
na Żeromskiego, zbudowany 
w latach 1950-1951 r. (Kazimierz 
Sołtykowski z Katowic) w cen-
trum wspomnianego zespołu 
funkcjonalistycznych budynków 
mieszkalnych w dawnym ogrodzie 

książęcym, oraz dwa Pomniki Ty-
siąclecia: umiejscowiona na stoku 
Kopca Lipnickiego pawilonowa 
Szkoła Podstawowa nr 18, z inte-
resującymi sgraffitami na elewa-
cjach, otwarta w 1963 r. (O. Górny) 
i pięknie położona w Cygańskim 
Lesie Szkoła Podstawowa nr 25 
uruchomiona w 1965 r.

W końcowym okresie istnienia 
PRL-u powstało również kilka no-
wych obiektów sakralnych (katolic-
kich) o bardzo zróżnicowanej archi-
tekturze, w części nawiązującej do 
cech regionalnych (kościoły-sza-
łasy pw. św. Maksymiliana Kolbe 
w Aleksandrowicach z lat 1978-
1982 r. projektu Stanisława Gawlasa 
z Bielska-Białej oraz pw. św. Józefa 
na Złotych Łanach z lat 1983-1986), 
lub do form postmodernistycznych 
(kościół pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa „przy dworcu” z lat 
1981-1986 zaprojektowany przez 
Michała Kuczmińskiego z Katowic, 
z rzeźbami Bronisława Chromego).

Jednak do najświetniejszych 
przykładów nowoczesnej ar-
chitektury omawianego okresu 
należą dwa obiekty położone 
na obrzeżach miasta: umiejętnie 
zgrany ze zboczem góry Dębowiec 
dom wczasowy „Transportowiec” 

w Olszówce Górnej z charaktery-
stycznymi galeriami leżakowymi 
i bocznymi skrzydłami dwuspado-
wego dachu z lat 1961-1963 (Jerzy 
Gottfried z Katowic) oraz dawne 
sanatorium gruźlicy i chorób płuc 
(później szpital miejski) „Stalow-
nik” wzniesiony w latach 1961-1967. 
Obiekt ten (niestety obecnie 
w stanie destrukcji), malowniczo 
wpisany w południowy stok Łysej 
Góry w dzielnicy Mikuszowice 
Krakowskie, zbudowany przez 
hutnictwo śląskie, posiadał jak na 
tamte czasy komfortowo wypo-
sażone gabinety, sale operacyjne, 
pokoje dla chorych, a także salę 
widowiskowo-kinową, kawiarnię, 

bibliotekę, czytelnię itd. Ten olbrzy-
mi, 10-kondygnacyjny stalowo-be-
tonowy obiekt o szkieletowej kon-
strukcji i przeszklonych elewacjach, 
postawiony na skrzyżowanych 
podporach, zaprojektowany przez 
Barbarę Sołtan i Zbigniewa Paszke 
z Warszawy, wyróżniał się nowa-
torskimi rozwiązaniami architekto-
niczno-budowlanymi docenionymi 
przez zagraniczne gremia archi-
tektów, które uznały go za jeden 
z najciekawszych obiektów polskiej 
awangardowej architektury lat 60. 

Okres III RP przyniósł 
w architekturze Bielska-Białej 
triumf estetyki postmodernizmu. 
Jej głównymi reprezentantami 
stały się liczne galerie i wielkopo-
wierzchniowe centra handlowo-
-usługowe, wzniesione zarówno 
w centrum, jak i na północnych 
i południowych obrzeżach miasta. 
Symbolem tej komercyjnej 
architektury, kopiującej wzory 
zachodnioeuropejskie i amerykań-
skie, stały się Galerie „Sfera” 
I i II wzniesione na początku 
XXI w. w centrum nad brzegiem 
rzeki Białej, w miejscu wyburzo-
nych fabryk włókienniczych. 
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W LATACH 50. POJAWIŁ SIĘ W JEGO ARCHITEKTURZE 

SOCREALIZM, SZCZEGÓLNIE W BUDOWNICTWIE 

MIESZKANIOWYM TYPU OSIEDLOWEGO ORAZ SZKOLNYM.

OKRES III RP PRZYNIÓSŁ 

W ARCHITEKTURZE 

BIELSKA-BIAŁEJ 

TRIUMF ESTETYKI 

POSTMODERNIZMU. 

wydarzenia  Tradycje architektoniczne Bielska-Białej Tradycje architektoniczne Bielska-Białej wydarzenia

Badacz dziejów BB, Śląska Cieszyńskiego i Górnego. 
Autor wielu książek i opracowań naukowych, m.in. "Studiów 
z dziejów Bielska-Białej XIII-XX w.", "Pocztu panów i książąt 
pszczyńskich", współautor monografii Bielska-Białej, 
Pszczyny i Mikołowa.

dr Jerzy Polak
historyk i muzealnik z Bielska-Białej, 
b. dyrektor Muzeum Okręgowego, 
honorowy prezes Bielsko-Bialskiego 
Towarzystwa Historycznego
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z życia stowarzyszeń  Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na Śląsku Oddziały Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na Śląsku  z życia stowarzyszeń

ODDZIAŁY 
STOWARZYSZEŃ
Naukowo-Technicznych na Śląsku
12 grudnia 2019 zostało podpisane „Porozumienie w sprawie współdzia-
łania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów 
Budownictwa” - zastępujące „Porozumienie” z 5 lutego 2015.

   Maria Świerczyńska

Podpisane na nowo „Po-
rozumienie” ma na celu, 
oprócz m.in. doskonale-

nia kwalifikacji zawodowych 
swoich członków i ochrony ich 
interesów zawodowych, dbałość 
o poziom przygotowania kandy-
datów do uzyskania uprawnień 
do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budow-
nictwie poprzez organizację dla 
nich kursów przygotowawczych 
do egzaminu.

Zamieszczona niżej lista może 
służyć pomocą członkom Izby 
w nawiązaniu kontaktu z inte-
resującym ich stowarzyszeniem 
branżowym oraz ułatwić formal-

ne kontakty przedstawicielom 
samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa z branżowymi 
stowarzyszeniami współpracują-
cymi w ramach „Porozumienia” 
z Śląską OIIB; treść „Porozu-
mienia” znajduje się na stronie 
internetowej PIIB: www.piib.org.pl 
w zakładce Izba/Porozumienia.

W V kadencji PIIB (lata 2018 – 2022) powołano Komisję ds. współpracy ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznemi Krajowej Rady PIIB; w pracach komisji uczestniczy z ŚlOIIB Józef Kluska.   

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 
Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej - prezes Oddziału Hieronim Spiżewski;

43-300 Bielsko Biała, ul. Grażyńskiego 108

tel. 33/812 82 92, e-mail: pzits@pzitsbeskidy.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział w Częstochowie - prezes Oddziału Zbigniew Cierpiał;

42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

tel. 34/377 31 01, tel. fax 34/365 15 82, e-mail: sekretariat@pwik.czest.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Oddział Katowice - prezes Oddziału Ewa Dworska

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

tel. kom. 501 810 149, tel./fax 32/256 35 32, e-mail: pzits@pzits.com.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Bielsku-Białej - przewodniczący Oddziału Przemysław Pępek

43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10/14

tel. 33/812 02 94, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Częstochowie - przewodnicząca Oddziału Agata Modrzycka

42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

tel. 737 168 228, e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Gliwicach - przewodniczący Oddziału Ryszard Walentyński

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5, pok. 123A

tel. 32/231 13 27, e-mail: kontakt@pzitb.gliwice.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Katowicach - przewodniczący Oddziału Andrzej Szydłowski

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

tel. 32/255 46 65, e-mail: biuro@pzitb.katowice.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Bielsko-Bialski - prezes Oddziału Janusz Juraszek

43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 10

tel. 790 796 666, e-mail: biuro@sep.bielsko.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Częstochowski - prezes Oddziału Kazimierz Jagieła

42-201 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

tel. 34/324 46 54, e-mail: sepczwa@op.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Gliwicki - prezes Oddziału Jan Kapinos

44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 25/210

tel. 32/231 14 30, e-mail: biuro@sep.gliwice.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Zagłębia Węglowego - prezes Oddziału Jerzy Barglik

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

tel. 32/255 33 07, e-mail: biuro@sep.katowice.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Oddział w Częstochowie - prezes Oddziału Marek Mizera

42-201 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18

tel. 34/370 52 80, e-mail: czestochowa@sitkrp.org.pl

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Oddział w Katowicach - prezes Oddziału Jerzy Jakimowicz

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4/39

tel. 32/255 39 34, e-mail: katowice@sitkrp.org.pl

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego - prezes Oddziału Mirosław Szczygieł

41-800 Katowice, ul. Mikulczycka 5

e-mail: katowice@sitpnig.pl

Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział Górnośląski - przewodniczący Oddziału Marek Salamak 

40-609 Katowice, ul. Lechicka 24

tel. 32/78 19 211, e-mail: przewodniczący@zmrpkatowice.pl

ODDZIAŁY BRANŻOWYCH STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH 
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
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ETAP I – ZEBRANIE 

SPRAWOZDAWCZE

Zebranie przeprowadzono 
w formie głosowania delega-
tów przez Internet w okresie 
od 22 do 26 października 2020. 
Głosowanie odbyło się drogą 
e-mailową; przyjęto również 
sprawozdania Zarządu oraz 
głównych komisji.

ETAP II – ZEBRANIE 

WYBORCZE

Zostało przeprowadzone 11 
grudnia 2020. Otwarcia obrad 
ZEBRANIA WYBORCZEGO 
dokonała dotychczasowa prezes 
PZITS Krystyna Korniak-Figa. 
Następnie prowadzenie Zebrania 
przejęło wybrane Prezydium. Po 
stwierdzeniu prawomocności 
obrad wybrano Komisje Zjazdo-
we oraz przyjęto porządek obrad 
i regulamin Zebrania. O wybór na 
prezesa PZITS ubiegało się dwoje 
kandydatów - Anna Bogdan 
z oddziału warszawskiego oraz 
Jan Pawełek z oddziału krakow-
skiego. Delegatom przedstawiono 
także kandydatury do Zarządu 
Głównego PZITS, Głównej Komisji 
Rewizyjnej, Głównego Sądu Kole-
żeńskiego i na delegata PZITS do 
Rady Krajowej FSNT-NOT. Zebra-
nie obejmowało również głoso-
wanie wniosków zgłoszonych na 
XXVIII Zebraniu Sprawozdawczo-
-Wyborczym Delegatów oraz 
przyjęcie sprawozdania Komisji 
Uchwał i Wniosków XXVIII Zebra-
nia Delegatów. W wyniku głoso-

wania na nowego prezesa PZITS 
w kadencji 2020-2024 wybrano 
dr hab. inż. Annę Bogdan, prof. 
Politechniki Warszawskiej.

Nowa prezes PZITS jest ab-
solwentką Wydziału Inżynierii 
Środowiska PW (2002 r.), stopień 
naukowy doktora uzyskała w 2007, 
a doktora habilitowanego 
w 2012 roku. Zawodowo była przez 
wiele lat związana z Centralnym 
Instytutem Ochrony Pracy – Pań-
stwowym Instytutem Badawczym, 
w którym pracowała w Zakładzie 
Ergonomii na stanowisku kierow-
nika Pracowni Obciążeń Termicz-
nych. Kilka lat temu wróciła do ko-
rzeni, na Politechnikę Warszawską, 
na Wydział Instalacji Budowlanych, 
Hydrotechniki  i Inżynierii Środo-
wiska (dawniej IŚ). Specjalizuje 
się w badaniu interakcji cieplnych 
między człowiekiem a otoczeniem, 
wpływem środowiska cieplnego na 

organizm człowieka oraz rozwią-
zaniami HVAC kształtującymi jego 
najbliższe otoczenie. W kręgu 
zainteresowań ma również różnice 
w fizjologii człowieka (rozumianej 
bardziej „technicznie” niż „me-
dycznie”). W kadencji 2016 – 2020 
pełniła w Zarządzie Głównym 
PZITS funkcję wiceprezesa, była 
przewodniczącą Komitetu Orga-
nizacyjnego Warsztatów PZITS, 
jednej z ważniejszych technicz-
nych konferencji organizowanych 
przez Zarząd Główny PZITS oraz 
współorganizatorem 39 Zjazdu 
Gazowników.

Członkiem Zarządu Głównego 
PZITS został członek ŚlOIIB, 
dr inż. Florian Piechurski, będący 
członkiem Zarządu Katowickiego 
Oddziału PZITS, a przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej O.PZITS w Kato-
wicach została wybrana członkiem 
Głównej Komisji Rewizyjnej PZITS.

Na zakończenie Zebrania 
Anna Bogdan podziękowała 
dotychczasowej prezes Zarządu 
Głównego Krystynie Korniak-Figa 
za prowadzenie Stowarzyszenia 
przez dwie kadencje, za aktywi-
zację środowiska oraz uporząd-
kowanie organizacyjne.

Stowarzyszenie działa 
w oparciu o przyjętą Strategię 
Rozwoju PZITS, w której określo-
ne zostały cele operacyjne 
i strategiczne działania do 2024 
roku. 

WYBORY ZG PZITS
W 2020 roku zakończyła się kadencja Zarządu 
Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów 
i Techników Sanitarnych. XXVIII Zebranie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZITS, 
które pierwotnie miało odbyć się stacjonarnie, 
z uwagi na ogłoszony stan pandemii zostało 
przeprowadzone dwuetapowo w formie zdalnej.

Biblioteka ŚlOIIB informacje

  Ewa Dworska

 dr hab. inż. 
Anna Bogdan, 
prof. Politechniki 
Warszawskiej

 Krystyna 
Korniak-Figa, 
ustępująca prezes 
Zarządu Głównego

BIBLIOTEKA ŚlOIIB
Od stycznia 2014 
funkcjonuje w Ślą-
skiej Okręgowej 
Izbie Inżynierów 
Budownictwa 
BIBLIOTEKA, która 
w założeniach Izby 
ma stanowić jedną 
z form wspomaga-
nia członków 
ŚlOIIB w doskona-
leniu zawodowym. 

  Maria Świerczyńska

Można w niej znaleźć cie-
kawe pozycje, niekiedy 
nieosiągalne na trady-

cyjnym rynku wydawniczym lub 
zbyt kosztowne, m.in. interesu-
jące wydawnictwa o historycz-
nych już obiektach budownictwa 
z obszaru Grupy Wyszehradzkiej 
lub o obiektach najnowszych.

Zbiory biblioteczne są sukce-
sywnie powiększane, np. o ma-
teriały z konferencji branżowych 
o zasięgu lokalnym i krajowym, 
w których uczestniczyli nasi 
członkowie; materiały z dorocz-
nej ogólnopolskiej konferencji pn. 
Warsztat Pracy Projektanta Kon-
strukcji systematycznie rozsze-
rzają „biblioteczkę projektanta 
konstrukcji”, będącą praktyczną 

pomocą dla osób wykonujących 
samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie. Dostarczany 
jest także w wersji papierowej 
bogaty materiał informacyjny, 
który uczestnicy zagranicznych 
wyjazdów technicznych ŚlOIIB 
otrzymują na płytkach DVD. 
Również członkowie Izby mogą 
mieć wpływ na zawartość biblio-
tecznych zasobów, zgłaszając 
do Biura ŚlOIIB podpowiedzi 
dotyczące zakupu przydatnych 
w pracy inżyniera budownictwa 
materiałów, np. poradników lub 
instrukcji. Na wniosek zaintereso-
wanych osób zakupiono w 2017 
roku wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej ITB zeszy-
ty „Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Realizacji Robót 
Budowlanych”, uaktualnione 

w 2020 roku o najnowsze pozy-
cje. Ze zbiorów bibliotecznych 
można korzystać na miejscu 
- w czytelni - lub interesującą 
pozycję wypożyczyć; warunki 
udostępniania zasobów określa 
Regulamin.

Na stronie internetowej ŚlOIIB: 
www.slk.piib.org.pl w zakładce 
„Doskonalenie zawodowe” znaj-
dują się wykazy pozycji książko-
wych, płyt i prasy oraz Regulamin 
Biblioteki ŚlOIIB.

Z powodu restrykcji związa-
nych z pandemią wizyta 
w bibliotece może się odbyć po 
uprzednim telefonicznym uzgod-
nieniu terminu; prowadzeniem 
Biblioteki ŚlOIIB zajmuje się 
pracownica Biura ŚlOIIB Agniesz-
ka Jagła, tel. 32 255-45-52, 
e-mail a.jagla@slk.piib.org.pl . 

a osób wykonujących 
e funkcje techniczne

Maria Świerczyńska

ctwie Do

w 2020 roku

z życia stowarzyszeń  Wybory ZG PZITS

Placówka Terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Gliwicach 
organizuje dla członków ŚlOIIB 

II Regaty żeglarskie w klasie OMEGA TURYSTYCZNA
o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim k. Gliwic w dniu 28 sierpnia 2021 (sobota).

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGATACH. 
Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia zawodów zostaną zamieszczone na stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl. 
W razie utrzymywania się zaostrzonych restrykcji sanitarnych regaty zostaną odwołane.

  REGATY ŻEGLARSKIE
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Zespół Redakcyjny
Tomasz Radziewski – przewodniczący 

Maria Świerczyńska – redaktor naczelna

Biuro ŚlOIIB w Katowicach
40-467 Katowice, ul. Adama 1b

tel./fax: 32 229 80 87; 32 255 45 52
www.slk.piib.org.pl

e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa
od 9.00 do 16.00, czwartek od 10.00 do 18.00

piątek od 9.00 do 15.00
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 od 9.00 do 15.00

wtorek od 11.00 do 17.00
czwartek od 10.00 do 16.00

piątek od 8.00 do 14.00

Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18, 

pokój nr 17 (budynek NOT - I piętro), 
tel./fax: 888 202 896

e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 10.00 do 13.00, środa od 12.00 do 15.00

Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,

II piętro w siedzibie Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej, tel./fax: 32 301 01 77

e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, środa od 11.00 do 17.00
wtorek, czwartek od 12.00 do 17.00

piątek nieczynne

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 Rady ŚlOIIB i przewodniczących 

organów dostępne są na stronie 
www.slk.piib.org.pl

Publikowane artykuły prezentują stanowiska, 
opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i adjustacji tekstów. Mate-
riałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki 

i wykorzystanie opublikowanych materiałów 
mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

odeszli wydarzenia
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Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio

kontakt@anuncio.net.pl

Mgr inż. Stefan Wójcik

1943 – 2021
Z wielkim smutkiem informujemy, że 19 stycznia 2021 
odszedł „na wieczną wartę” nasz Kolega Stefan Wójcik, 
ceniony fachowiec w branży wodno-melioracyjnej, 
dobry, życzliwy Człowiek.

Był absolwentem Wydziału Melioracji Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu 
oraz studiów podyplomowych z zakresu ochrony powierzchni przed szkodami gór-
niczymi na Wydziale Geodezji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zdobytą 
wiedzę wykorzystywał pracując przez kilkadziesiąt lat na stanowiskach związanych 
z programowaniem inwestycji, budową i utrzymaniem obiektów, głównie w zakresie zaopatrzenia wsi w wodę oraz 
melioracji i ochrony przeciwpowodziowej budownictwa rolniczego, m.in. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 
Jako rzeczoznawca ds. melioracji wodnych, zaopatrzenia w wodę oraz biegły sądowy ds. melioracji wodnych wy-
konywał wiele opinii i ekspertyz z zakresu likwidacji szkód górniczych w infrastrukturze miejskiej, a także w zakresie 
likwidacji szkód popowodziowych w województwie śląskim, opolskim i dolnośląskim.

Zaangażowany w organizację samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku, następnie przez 
wiele lat aktywnie uczestniczył w pracach organów Izby - na poziomie lokalnym i krajowym. Od  pierwszej do 
IV kadencji był delegatem na Zjazdy ŚlOIIB oraz w kadencjach I-III delegatem na Zjazdy Krajowe PIIB. W latach 
2002–2010 pełnił funkcję wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, uczestnicząc także w posiedzeniach Rady ŚlOIIB, a w latach 
2010–2018 był członkiem Rady ŚlOIIB. 

Koleżeński i serdeczny, zawsze był gotów do współpracy.
Działał również w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, pełniąc w latach 1984–1996 

funkcję przewodniczącego Zarządu Oddziału w Katowicach. Udzielał się także w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczo-
znawców Majątkowych oraz Polskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w Katowicach.

Wyróżniany za pracę zawodową i społeczną otrzymał liczne odznaczenia państwowe, resortowe i wojewódzkie, 
m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego, Odznakę Zasłużony dla Gospodarki 
Komunalnej, Złotą Honorową Odznaką PIIB i Nagrodę wraz z tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”.

Jako przyjazny i życzliwy Człowiek cieszył się sympatią współpracowników i kolegów izbowych.
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

    Koleżanki i koledzy z ŚlOIIB

Od 1 czerwca 2015 każdy członek naszej Izby może skorzystać z bezpłatnej porady prawników. 
Do czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią można było skorzystać z takiej pomocy 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz we wszystkich Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym 
w Rybniku - aktualnie porady udzielane są telefonicznie (patrz. str. 33). 

Informujemy, że każdy członek ŚlOIIB ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązaniu jego problemu 
technicznego związanego z wykonywaniem zawodu. W tym celu należy zwrócić się za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie do Biura ŚlOIIB (patrz. str. 33).

  POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

  POMOC TECHNICZNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

Pozostaną w naszej pamięci
Non omnis moriar

Andrzej Adler
Waldemar Bąbik

Jan Bil
Grzegorz Czepek
Stanisław Dymek
Marian Grychtoł
Janusz Kapuściak
Andrzej Knapik

Józef Knet
Alicja Komędera-Chrobak

Eugeniusz Kotala
Jerzy Koziołek
Jan Krzemień

Antoni Kukuczka
Eugeniusz Kurpas

Janusz Kus
Franciszek Kuźnik

Eugeniusz Lizończyk
Radosław Marks

Mieczysław Michniowski
Edward Moroz

Edward Naskręt
Zenon Nowacki
Bogdan Nowak

Michał Olma
Józef Papież

Janusz Pietruczuk
Jan Płuciennik
Adam Pocwa

Ryszard Repetowski
Andrzej Rybarski

Janusz Schwarz
Joanna Studencka
Henryk Szymków
Zygmunt Ścigaj

Grzegorz Wilczek
Leszek Wołczyk
Józef Wołkowski

Stefan Wójcik
Ryszard Wyczesany



W dniu 29 maja 2021 roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
organizuje dla członków Izby i ich rodzin 

na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach-Giszowcu 

V FESTYN pod hasłem JEŹDZIMY BEZPIECZNIE!
Rozpoczęcie FESTYNU o godzinie 13.00, planowane zakończenie o godzinie 19.00.

W programie przewidziano liczne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Izby.

Zaproszenie
na FESTYN

W razie utrzymywania się zaostrzonych 
restrykcji sanitarnych związanych 

z pandemią festyn zostanie odwołany.


