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05.01.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
07.01.2016  Kontrola pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w 2015 roku 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
07.01.2016 Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  

w 2015 roku przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB. 

 
11.01.2016 Spotkanie noworoczne Oddziału SEP w Częstochowie. 

ŚlOIIB reprezentował skarbnik Zenon Panicz.  
 
12.01.2016 Spotkanie Komitetu Budowlanego w Jaroszowicach zorganizowane przez Okręgową 

Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 

 
13.01.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
  Podczas dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach XXVI sesji egzaminacyjnej 

na uprawnienia budowlane, o korzystaniu przez członków samorządu zawodowego 
z usług zamieszczonych na portalu PIIB oraz o pracach Zespołu ds. przebudowy 
i modernizacji budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB. 

 
13.01.2016 Spotkanie noworoczne Oddziału SEP w Gliwicach. 

ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella, która 
pogratulowała dotychczasowych działań Oddziału, złożyła obecnym życzenia 
noworoczne i wręczyła ufundowane przez ŚlOIIB nagrody książkowe dla zwycięzców 
konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie w 2015 roku. 
 

14.01.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
W trakcie posiedzenia: 

 przyjęto Protokół poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 
26.11.2015 r., 

 zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, 

 przyjęto informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 przyjęto informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB za 2015 rok, 

 omówiono przygotowania do XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB: 

 ustalono terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami 
na XV Zjazd ŚlOIIB, 

 omówiono propozycje regulaminów i materiałów zjazdowych, 

 zapoznano się ze stopniem zaawansowania prac nad sprawozdaniami Rady 
i pozostałych organów. 

 
14.01.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz zatarcia 
kary. 

 
14-15.01.2016 Spotkanie noworoczne z członkami Opolskiej OIIB w Pruszkowie k. Opola. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz członkowie 

Prezydium Rady Stefan Czarniecki i Waldemar Szleper.  
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15.01.2016 Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień XV Edycji Konkursu "Jurajski Produkt 
Roku" w Sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. 
ŚlOIIB reprezentowali: zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper, skarbnik 
Zenon Panicz oraz członek Rady Dorota Przybyła.  

 
15.01.2016 Spotkanie noworoczne Oddziału SEP w Bielsku-Białej. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska. 
 
16.01.2016 Uroczysta gala wieńcząca XXIV edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji.  

W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu po raz kolejny wręczono Laury Umiejętności  
i Kompetencji. Głównym organizatorem uroczystości była Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach. 
 

 
 
Laury Umiejętności i Kompetencji są prestiżową nagrodą przyznawaną od 1992 roku 
przez Kapitułę Laurów, a jej laureatami są osoby wybitne, znane z działalności dla dobra 
kraju i społeczeństwa, będące często autorytetami moralnymi. Kapituła Laurów 
przyznaje co rok w różnych kategoriach Laury Złote Platynowe, Kryształowe  
i Diamentowe wyróżniającym się osobom, organizacjom i instytucjom. Podczas 
tegorocznej gali najwyższym wyróżnieniem, Diamentowym Laurem, została 
uhonorowana Hanna Suchocka - Premier RP w latach 1992-1993, Minister 
Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 1997-2000, Ambasador RP przy 
Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim w latach 2001-2013.  
W gali uczestniczyła grupa członków ŚlOIIB oraz przedstawiciele Opolskiej OIIB  
i Małopolskiej OIIB. Uroczystości uświetnił dedykowany laureatom specjalny koncert 
pt. „Genesis Classic” w wykonaniu Ray’a Wilsona. 

 
17.01.2016 Msza święta w intencji środowisk gospodarczych.  

Uroczystą mszę św. koncelebrowaną w intencji środowisk gospodarczych oraz 
członków ŚlOIIB i ich rodzin odprawił w krypcie Archikatedry Chrystusa Króla 
w Katowicach arcybiskup senior Damian Zimoń. Bezpośrednio po mszy św. odbyło się 
w holu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego noworoczne spotkanie 
z arcybiskupem oraz wspólne kolędowanie z udziałem Zespołu Śpiewaków Miasta 
Katowice „Camerata Silesia”. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie ŚlOIIB. 
 

18.01.2016 Walne zgromadzenie Oddziału ČKAIT w Ostrawie. 
ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz 
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Grochowski. 
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18.01.2016 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z Ekspertem” w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach  
na temat „Obowiązki projektanta w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. 
Omówienie najnowszych zmian przepisów prawa dotyczących obowiązków 
projektanta”. 

 Szkolenie prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Tomasz Radziewski, a uczestniczyło w nim 16 osób. 

 
19.01.2016  Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
19.01.2016  Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane w Punkcie Informacyjnym 

ŚlOIIB w Rybniku.         
 Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska przedstawiła temat „Zasady projektowania na terenach 
górniczych” w oparciu o materiały Instytutu Techniki Budowlanej: instrukcje, wytyczne 
oraz poradnik nr 416/2006 ,,Projektowanie budynków na terenach górniczych’’. 
W szkoleniu uczestniczyło 29 osób. 

 
20.01.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
20.01.2016 Noworoczne Spotkanie Przedsiębiorców Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Tychach. 
 ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska. 
 
21.01.2016 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - uroczystość zorganizowana 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 W dniach 20.11-12.12.2015 r. odbyła się XXVI sesja egzaminacyjna na uprawnienia 

budowlane. Do OKK wpłynęło łącznie 550 wniosków o dopuszczenie do egzaminu, 
z czego 4 wnioski zostały zaopiniowane negatywnie z powodu niewystarczającej 
praktyki zawodowej. 

 

 
 

 Do egzaminu testowego przystąpiło 476 osób, natomiast do egzaminu ustnego 
- 428 osób. W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane 304 osobom  
w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej - 139 osobom, 

 inżynieryjno-drogowej - 25 osobom, 

 inżynieryjno-mostowej - 22 osobom, 



 

6 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych -10 osobom, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 6 osobom, 

 inżynieryjno-hydrotechnicznej - 3 osobom, 

 instalacyjno-sanitarnej - 51 osobom,  

 instalacyjno-elektrycznej - 44 osobom, 

 instalacyjno-telekomunikacyjnej - 4 osobom. 
Wśród osób zaproszonych na uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych byli przedstawiciele Prezydium Rady ŚlOIIB oraz stowarzyszeń naukowo-
technicznych.  

 

 
 
Osoby które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 
ślubowanie. 

 
21.01.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka Izby. 
 
21.01.2016 Kontrola wykonania uchwał XIV Zjazdu ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół kontrolny 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
21.01.2016 Kontrola pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w 2015 roku 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
21.01.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 5 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 4 osób. 
 
21.01.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Zawierciu, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie  
wraz ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu.  
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Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem inżynierów budownictwa. 
Prowadził je zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Tomasz Radziewski. W szkoleniu wzięło udział 40 osób, głównie projektantów, 
kierowników budów i inspektorów nadzoru z terenu powiatu zawierciańskiego.  
Wśród uczestników byli również pracownicy administracji architektoniczno-
budowlanej Starostwa Powiatowego w Zawierciu, pracownicy urzędów okolicznych 
gmin oraz służby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z Zawiercia 
i Myszkowa. 
 

 
 
22.01.2016 Spotkanie noworoczne w Rybniku zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową 

w Rybniku, Prezydenta Miasta Rybnika, Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Rybniku. 
ŚlOIIB reprezentowała członek Rady Katarzyna Seweryn.  

 
22-23.01.2016  IV Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

nt. „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” 
w Warszawie. 

 ŚlOIIB reprezentowali sekretarz Rady Ewa Dworska, przewodniczący Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej Edmund Janic oraz rzecznik odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB 
Urszula Kallik. 

 
25.01.2016 Otwarte spotkanie noworoczne zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB 

w Gliwicach w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
W części szkoleniowej wykład nt. ”Wykonanie fundamentu pod największą obrabiarkę 
w Europie dla METALCHEM w Opolu” wygłosili Marcin Szemainda, prezes firmy  
BAU-MAR, oraz Łukasz Marszałek, kierownik budowy. Pokazano dwa filmy obrazujące 
realizację zadania i zastosowane rozwiązania wynikające z rygorystycznych wymagań 
technologicznych. Temat wykładu spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich 
słuchaczy. 
Czesława Bella zaprezentowała najważniejsze wydarzenia minionego roku 
w placówce oraz omówiła planowane przedsięwzięcia na rzecz członków w roku 2016. 
Są to m.in. szkolenia odbywające się w ramach działającego w siedzibie placówki Klubu 
Członkowskiego. Pierwsze szkolenia zaplanowano w pierwsze poniedziałki kolejnych 
miesięcy. 
Poproszeni o zabranie głosu goście złożyli noworoczne życzenia i wyrazili uznanie dla 
działań Placówki. W ramach prezentacji okolicznościowej wystąpiła, przy 
akompaniamencie gitary, wokalistka Agnieszka Bielanik-Witomska z koncertem 
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swingujących piosenek o tematyce zimowej. Artystka poprowadziła też wspólne 
śpiewanie wiązanki kolęd. 
Po części oficjalnej odbyło się koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem.  
W noworocznym spotkaniu uczestniczyło około 70 osób. 
 

 
  
26.01.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
27.01.2016 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” na temat „Zmiany w Ustawie o wyrobach 

budowlanych oraz Ustawy o systemie oceny zgodności” zorganizowane w Placówce 
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie.  

 

  
 
Szkolenie prowadziła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, wieloletni pracownik 
Departamentu Wyrobów Budowlanych Głównego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. Uczestniczyło w nim 70 członków ŚlOIIB oraz pracowników administracji 
architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, pracowników 
urzędów okolicznych gmin oraz służb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego. 
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27.01.2016 Debata o przyszłości Śląska zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą  
w Katowicach w celu zaprezentowania Programu „Kierunek Śląskie 3.0”. 
„Kierunek Śląskie 3.0” to program napisany na potrzeby regionu śląskiego, związany 
m.in. z konsekwentnym podnoszeniem atrakcyjności regionu w aspektach związanych 
z szeroko rozumianą jakością życia. Jest to wewnętrzny program budujący trwały 
horyzont rozwoju, ujmujący strategiczne dla regionu wartości, kompetencje  
i przewagi, jakie Śląsk ma nad pozostałymi regionami naszego kraju. Dokument 
wytycza długofalowe cele, które są mierzalne i realne do wdrożenia. Realizacja 
projektów może rozpocząć się poprzez przedsiębiorców skupionych wokół RIG. 
Priorytetowymi projektami będą te dotyczące budowy systemu wsparcia, m.in. 
młodych przedsiębiorców czy start up’ów, jak również projekt mający na celu 
utworzenie Regionalnego Centrum Partnerstwa Prywatno-Publicznego w celu 
podniesienia efektywności i jakości proponowanych w systemie PPP projektów. 
W ramach programu wyróżniono następujące obszary:  

 aktywność przedsiębiorcza i innowacje na rzecz nowej gospodarki, 

 rewitalizacja przestrzeni miejskich i obszarów poprzemysłowych, 

 infrastruktura transportowa, zielona i nowa energetyka, 

 kompetencje zawodowe, aktywność obywatelska i innowacje społeczne, 

 metropolizacja Aglomeracji Górnośląskiej w powiązaniu z pozostałymi 
aglomeracjami województwa śląskiego. 

Spotkanie prowadzili: Kamil Durczok, Krystyna Doktorowicz - Uniwersytet Śląski, 
Paweł Buszman - Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze, Tomasz Pietrzykowski - 
Uniwersytet Śląski, Bogumił Szczubak - Uniwersytet Ekonomiczny, Zygmunt Krasik - 
Uniwersytet Ekonomiczny. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska.  

 
27.01.2016 Spotkanie noworoczne Oddziału PZITB w Gliwicach. 

ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella, która 
wręczyła ufundowane przez ŚlOIIB nagrody książkowe dla zwycięzców konkursu  
na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie w 2015 roku. 
 

28.01.2016  Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym, wraz z przypomnieniem obowiązujących 
w procesie budowlanym procedur postępowania, zorganizowane przez Placówkę 
Terenową ŚlOIIB w Częstochowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym  
w Myszkowie w siedzibie starostwa. 
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Szkolenie przeprowadził naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Urzędu Miasta w Częstochowie Sławomir Stolarski. Część spotkania 
poświęcono omówieniu najczęściej pojawiających się problemów z interpretacją 
obowiązujących przepisów oraz próbie ich wyjaśnienia.  
W szkoleniu wzięło udział 26 osób głównie projektantów, kierowników budów  
i inspektorów nadzoru. Wśród uczestników, oprócz członków ŚlOIIB, byli pracownicy 
administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego, pracownicy 
urzędów okolicznych gmin oraz służby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Myszkowie. 
 

 
 

28.01.2016 Kontrola wydatkowania środków finansowych na remont i zakup wyposażenia 
siedziby ŚlOIIB w Katowicach przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
28.01.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

29.01.2016 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 
Twardosz-Michniewskiej i Zenona Panicza jako członków składu orzekającego. 

 
01.02.2016  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia podjęto 5 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz  
64 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 49 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 8 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 44 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 8 osób,  

 o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków - 2 osób. 
 
02-05.02.2016 25. edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016.  

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Międzynarodowymi 
Targami Poznańskimi i Instytutem Techniki Budowlanej zorganizowała w ramach 
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BUDMY w dniach 02 - 03 lutego 2016 Dni Inżyniera Budownictwa pod patronatem 
honorowym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Sławomir Stolarski. 

 
03.02.2016 Noworoczne zebranie Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód 

w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 W spotkaniu uczestniczyło 20 osób, wśród nich m. in. Konsul Generalny Federacji 

Rosyjskiej w Krakowie Aleksandr Minin. 
  
04.02.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB  w siedzibie w Katowicach. 
 
04.02.2016 Spotkanie Komitetu Programowego w Warszawie. 

Spotkanie Komitetu Programowego miało za zadanie opracowanie materiału 
będącego podstawą do dyskusji środowiskowej oraz do części merytorycznej 
Krajowego Zjazdu PIIB pt. "Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru". 
W spotkaniu Zespołu uczestniczyła sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska. 

 
04.02.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz zatarcia 
kary. 

 
05.02.2016 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 

o nadanie uprawnień budowlanych. 
 
08.02.2016 Szkolenie przeciwpożarowe pracowników biura ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach. 
  Szkolenie prowadził kapitan inż. Marek Grochowina. 
 
08.02.2016 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
09.02.2016 Narada szkoleniowa dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru 

budowlanego woj. śląskiego w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
10.02.2016 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
10.02.2016 Spotkanie Komitetu Budowlanego w ramach działalności Okręgowej Izby 

Przemysłowo Handlowej w Tychach. 
Spotkanie w całości poświęcone było kwestiom wdrożenia Inteligentnego Systemu 
Transportu w Tychach. System ITS został zaprezentowany przez koordynatora projektu 
Arkadiusza Pastuszkę z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. 
W programie spotkania omówiono następujące zagadnienia: 

 System ITS - co to jest? 

 System ITS Tychy - konsultacje społeczne. 

 Najważniejsze funkcjonalności systemu.  

 Architektura systemu ITS Tychy, Centrum Sterowania Ruchem, system 
sterowania i monitorowania ruchu drogowego, system zarządzania 
komunikacją zbiorową, system monitoringu. 

Niektóre możliwości systemu zarządzania i sterownia ruchem to: priorytety dla 
autobusów i trolejbusów, zielone światło, gdy na ulicy nie ma ruchu, informacje dla 
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kierowców i pasażerów na tablicach świetlnych nad drogą, ważenie ciężarówek  
w ruchu, odcinkowy pomiar prędkości aut.  
W ramach systemu na ulicach pojawią się m.in. stacje monitorujące pogodę, stacje 
pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice informujące o dostępności 
miejsc parkingowych. 
Projekt obejmuje nie tylko rozwiązania informatyczne, uwzględnia również 
przebudowę 40 skrzyżowań. Przedstawione rozwiązanie ma za zadanie usprawnić 
komunikację i poprawić bezpieczeństwo na drogach. Zakładany koszt inwestycji 
to ok. 84 mln złotych. 
Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2017-2020. Miasto chce pozyskać środki 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny 
transport miejski. Środki są ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Śląskiego. 
Ze ŚlOIIB w spotkaniu uczestniczyli sekretarz Rady Ewa Dworska oraz Janusz 
Krasnowski, członek Zespołu Redakcyjnego Informatora ŚlOIIB. 

  
11.02.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

 

 
 
Program posiedzenia zawierał: 

 omówienie przygotowań do XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, w tym: 

 przyjęto projekty Zaproszenia, Porządku obrad, Regulaminu, 

 przyjęto informację o badaniu sprawozdania finansowego za 2015 rok, 

 przyjęto informację o projekcie sprawozdania Rady za 2015 rok, 

 przyjęto informację o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ za 2015 rok. 

 informację o stanie realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach; 

 przedstawienie kierunków działania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego; 

 informację na temat przygotowywania wspólnie z innymi okręgowymi izbami 
projektu „wkładek technicznych” do biuletynów; 

 informację o wyborze Firmy realizującej modernizację strony internetowej ŚlOIIB; 

 powołanie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW. 
 

11.02.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
11-14.02.2016 4 Design Days, odbywające się po raz pierwszy w Katowicach w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach, to największe w tej części Europy wydarzenie 
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rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. W ciągu 2 pierwszych dni 
(11-12 lutego) była okazja do wzięcia udziału w prelekcjach i branżowych spotkaniach 
w formie debat. Przez 2 kolejne dni (13-14 lutego), można było wejść  
na wielkie targi designu i zobaczyć najnowsze trendy w budownictwie, architekturze  
i projektowaniu. Przez cztery dni znakomici przedstawiciele światowego i polskiego 
wzornictwa, najwięksi architekci i projektanci, producenci i firmy usługowe oraz 
deweloperzy dyskutowali o tym, co inspiruje i kreuje światowe trendy  
w architekturze i wzornictwie. Podczas 4 DESIGN DAYS odbyły się także konferencje: 
HouseMarket Forum 2016, nt. rynku mieszkaniowego na Śląsku, oraz Property Forum 
Katowice, regionalne spotkanie deweloperów, właścicieli i najemców powierzchni 
komercyjnej. W spotkaniach z dziedziny architektury i budownictwa uczestniczyli 
członkowie Rady ŚlOIIB Henryk Anders i Maria Świerczyńska. 

 
15.02.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 15 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 2 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 3 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m cy - 9 osób, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 2 osób. 

 
15.02.2016 Szkolenie z cyklu "Spotkanie z ekspertem" na temat „Obowiązki i prawa projektanta 

w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane” zorganizowane w siedzibie ŚlOIIB 
w Katowicach. 
Była to kontynuacja zagadnień poruszonych na spotkaniu szkoleniowym w ramach 
cyklu: „Spotkania z ekspertem”, które odbyło się w dniu 18.01.2016 r.  
Szkolenie prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Tomasz Radziewski, a uczestniczyły w nim 23 osoby. 

 
16.02.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
16.02.2016 Szkolenie z cyklu "Podzielmy się wiedzą" zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku. 
 Wykład nt. „Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach eksploatacji 

górniczej cz. II” przedstawił Józef Maskiewicz. W ramach tematu omówiono 
zagadnienia związane z próbą szczelności.  W spotkaniu wzięło udział 10 osób.  

 
17.02.2016 Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. prace Zespołu ds. przebudowy i modernizacji 
budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie oraz prace 
przed XV Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB. 
Następnie Urszula Kieller-Zawisza, doradca ds. komunikacji społecznej, poinformowała 
zebranych o zasadach udzielania patronatu honorowego przez Polską Izbę Inżynierów 
Budownictwa; podjęte działania mają na celu usystematyzowanie postępowania 
dotyczącego obejmowania patronatem przez PIIB różnego rodzaju konferencji, 
wydarzeń, czy uroczystości. 

 
17.02.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
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17.02.2016 Konferencja ekonomiczna „Polsko-Białoruskie Spotkanie Gospodarcze” 
zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Współorganizatorem było 
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. W konferencji uczestniczyli m.in. 
członkowie Ambasady Republiki Białorusi, Urzędu Marszałkowskiego i śląscy 
przedsiębiorcy. ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz 
Gowarzewski. 

 
18.02.2016 Kontrola Biura ŚlOIIB za 2015 rok obejmująca: księgi, rejestry, akt i inne dokumenty 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
18.02.2016 Kontrola wykonania budżetu ŚlOIIB za 2015 rok przeprowadzona przez zespół 

kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
18.02.2016 Szkolenie zorganizowane przez ŚlOIIB we współpracy z Prezydentem Miasta Tychy 

w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Tychach.         
Celem szkolenia było szczegółowe omówienie wprowadzonych ostatnio zmian  
w Prawie budowlanym oraz przypomnienie procedur postępowania obowiązujących  
w procesie budowlanym. Szkolenie zorganizowano w ramach wspólnej inicjatywy 
ŚlOIIB i organów samorządu terytorialnego, tym razem Urzędu Miasta w Tychach, dla 
członków ŚlOIIB z rejonu miast Tychy, Pszczyna, Mikołów, Bieruń, Lędziny 
i okolicznych gmin. Organizatorem szkolenia była Placówka Terenowa w Katowicach,  
a Urząd Miasta Tychy udostępnił bezpłatnie audiowizualną salę sesyjną oraz zapewnił 
uczestnikom poczęstunek. Ogłoszenia na tablicach w starostw, na stronie internetowej 
ŚlOIIB oraz w drodze korespondencji mailowej zapewniły bardzo wysoką frekwencję – 
ponad 70 osób. Oprócz członków ŚlOIIB w szkoleniu brali również udział pracownicy 
Urzędu Miasta w Tychach, starostw powiatowych oraz Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Tychach. Proponowana forma i temat szkolenia spełniły 
oczekiwania i zapotrzebowanie naszych członków. Trafione miejsce szkolenia oraz 
możliwość wymiany poglądów pozwoliły na poszerzenie doświadczenia zawodowego 
wszystkich uczestników spotkania.  
 

18.02.2016 Trzy posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia zatarć kar 2 osób oraz odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
23.02.2016 Szkolenie Śląskiej Izby Budowlanej zorganizowane w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
23.02.2016 Cztery posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu  

rozpatrzenia zatarć kar 2 osób oraz odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
24.02.2016 Szkolenie z cyklu "Podzielmy się wiedzą" zorganizowane przez Placówkę Terenową 

ŚlOIIB w Częstochowie nt. „Nowoczesne technologie termoizolacji”. 
Seminarium prowadził Marcin Feliks, a uczestniczyło w nim 57 członków ŚlOIIB. 

 
24-27.02.2016 XXXI Ogólnopolskie WPPK w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”  

w Szczyrku zorganizowane przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy 
z Oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie.  
Patronat branżowy nad konferencją sprawowała Rada Krajowa Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Krajową Radę PIIB reprezentował na konferencji wiceprezes 
Stefan Czarniecki, Małopolską OIIB przewodniczący Rady Stanisław Karczmarczyk, 
Śląską OIIB przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Gościem konferencji był także 
Ryszard Trykosko, przewodniczący PZITB. Warsztaty cieszą się od lat uznaniem 
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zarówno w środowisku projektantów oraz wykonawców obiektów budowlanych, jak 
i naukowców kształcących przyszłych inżynierów budownictwa. O popularności 
konferencji świadczyć może utrzymująca się od lat wysoka frekwencja. Liczne grono 
uczestników to osoby wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie, członkowie 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Tylko ze Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa przybyło na warsztaty ponad 80 osób, z których 
57 skorzystało z dofinansowania w ramach wspierania przez ŚlOIIB doskonalenia 
zawodowego członków. W warsztatach uczestniczyło 506 osób z całej Polski.  
W tym roku kontynuowano rozpoczęty w 2014 roku czteroletni cykl „Naprawy  
i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”. Tematem przewodnim konferencji były 
„Konstrukcje metalowe”, a jego uzupełnieniem: „Lekka obudowa”, „Posadzki 
przemysłowe” i „Rusztowania”. Powyższa tematyka, będąca również przedmiotem 
obrad warsztatów sprzed ośmiu lat, została przedstawiona w zaktualizowanym 
wydaniu. Materiał merytoryczny przygotowano z uwzględnieniem zachodzących przez 
lata zmian w zakresie materiałowym, technologicznym i normalizacyjnym. Wykłady 
problemowe zamieszczono w trzech obszernych tomach, natomiast w tomie czwartym 
zawarto referaty i informacje techniczno-promocyjne prezentowane przez patronów  
i niektórych wystawców. Materiały konferencyjne wzbogacą „biblioteczkę projektanta 
konstrukcji, będącą praktyczną pomocą dla osób wykonujących samodzielne funkcje 
w budownictwie. Przez blisko cztery dni „Orle Gniazdo” było miejscem wykładów, 
dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjno-technicznych, konsultacji, wymiany 
doświadczeń zawodowych. Ponadto Towarzystwo Cynkownicze zorganizowało 
wycieczkę do Zakładów Cynkowniczych w Chrzanowie dla osób zainteresowanych 
tematem zabezpieczeń przed korozją. 
Katowicki Oddział PZITB zadbał również o uatrakcyjnienie inżynierskich wieczorów. 
Podczas „Chwili refleksji”, słowno-muzycznego montażu poświęconego poezji 
Stanisława Krzyżaniaka, wieloletniego członka PZITB, jego wiersze czytał aktor 
z Teatru Śląskiego w Katowicach, przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego 
zawodowych muzyków. W drugim dniu Henryk Zobel zainteresował słuchaczy 
tematem „Skutki pożaru Mostu Łazienkowskiego”, a w ostatni „Wieczór z koncertem” 
wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek, profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, 
zabawiał uczestników występem z własnym zespołem .    
 Na zakończenie konferencji Andrzej Nowak, przewodniczący Katowickiego Oddziału 
PZITB, przekazał symboliczną pałeczkę w kształcie ciupagi, Marianowi Płachcie, 
przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału PZITB; Krakowski Oddział będzie  
w 2017 roku głównym organizatorem XXXII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy 
Projektanta Konstrukcji. 

 
25.02.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
01.03.2016  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 3 decyzje o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 38 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 115 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 21 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 24 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 6 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 
członkostwa do innej Izby - 3 osób, 
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 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 3 osób. 

 
02.03.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.  

Program obrad obejmował:  
 

 przedstawienie przez Zbigniewa 
Dzierżewicza założeń doskonalenia 
zawodowego członków PIIB, 

 podsumowanie XXVI sesji egzami-
nacyjnej na uprawnienia budo-
wlane, 

 prace Zespołu ds. przebudowy  
i modernizacji budynku przezna-
czonego na siedzibę PIIB przy  
ul. Kujawskiej w Warszawie, 

 
 podjęcie uchwały w sprawie przekazania rocznych składek za rok 2016  

tytułem przynależności PIIB do organizacji zagranicznych, tj. Europejskiej Rady Izb 
Inżynierskich ECEC i Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa ECCE, oraz 
na działalność Stałego Przedstawicielstwa Kongresu Budownictwa, 

  przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium KR PIIB w II półroczu 
2016 r, 

 omówienie stanu przygotowań do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 nadanie odznak honorowych PIIB zasłużonym członkom izb okręgowych: 
Dolnośląskiej, Mazowieckiej, Kujawsko-Pomorskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, 
Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 
 

02.03.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
03.03.2016 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował:  

 podjęcie uchwał o przyjęciu protokołów posiedzeń Składu Orzekającego Rady, 

 zatwierdzenie protokołów Prezydium Rady ŚlOIIB, 

 podjęcie uchwały o przyjęciu do wiadomości uchwał pokontrolnych Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, 

 zapoznanie się ze stanem środków finansowych ŚlOIIB,  

 podjęcie uchwały o realizacji budżetu za 2015 rok, 

 zaprezentowanie sprawozdań z działalności Rady i innych organów za 2015 rok, 

 przekazanie informacji statystycznych ŚlOIIB za 2015 rok, 

 podsumowanie realizacji zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji w zakresie 
szkoleń, prenumeraty czasopism i korzystania z portalu PIIB, 

 przedstawienie zakresu prac kończących modernizację i wyposażenie siedziby 
ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b, 

 podjęcie uchwały dotyczącej organizacji FESTYNU dla członków ŚlOIIB oraz ich 
rodzin z okazji przeniesienia siedziby Izby, 

 przedstawienie propozycji zagranicznego wyjazdu techniczno-szkoleniowego. 
 
03-04.03.2016 Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie - 

wybrane zagadnienia” zorganizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa w Muzeum Miasta Łodzi.  
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski. 
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06.03.2016 IX Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii slalom gigant zorganizowane przez 
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych otwarte zawody narciarskie 
ŚlOIIB dla członków okręgowych izb inżynierów budownictwa i ich rodzin zostały 
przeniesione z zapowiedzianej uprzednio góry Żar w Międzybrodziu Żywieckim 
na Skrzyczne w Szczyrku i zrealizowane w drugim planowanym terminie. Zmieniające 
się z dnia na dzień warunki pogodowe spowodowały jednak rezygnację z przyjazdu 
części zgłoszonych wcześniej osób.  
Na starcie stanęło 55 zawodników, dorosłych i dzieci. Gośćmi Śląskiej OIIB była  
11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB i 3-osobowa Wielkopolskiej OIIB.  
Na odcinku czarnej trasy FIS zwanej Dolinami rozstawiono 20 bramek. Tradycyjnie nad 
przebiegiem zjazdów czuwali zawodowi sędziowie, czas mierzono elektronicznie,  
a zjazdy uwieczniał zawodowy fotograf. Uczestnicy slalomu startowali 
w 6 kategoriach. Mimo pogarszających się warunków narciarskich odbyły się dwa 
przejazdy, a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy wynik przejazdu.  
Z dorosłych uczestników miejsce „na podium” mogły zająć tylko osoby będące 
członkami okręgowych izb. 
Zakończenie imprezy nastąpiło przed „Barem u Józka”, w którym wszyscy uczestnicy 
otrzymali gorący posiłek. Pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i nagrody 
ufundowane przez ŚlOIIB i sponsorów wręczył zwycięzcom zastępca przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB Józef Kluska - opiekun Placówki Terenowej w Bielsku-Białej. Sponsorami 
tegorocznych zawodów były firmy: ZPUE S.A. z Włoszczowy i Ormazabal Polska  
Sp. z o.o. ze Zgierza. Uczestniczące w zawodach dzieci otrzymały pamiątkowe medale, 
dyplomy i słodycze, a dorośli zwycięzcy – dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.  
 

 
 
Spośród członków okręgowych izb trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
wywalczyły następujące osoby:  
w kategorii „Kobiety”:  
1-Małgorzata PUTOWSKA Wielkopolska OIIB, 33.63 sek.;  
2-Maria ŚWIERCZYŃSKA Śląska OIIB, 34.10 sek.;  
3-Grażyna SADAL Mazowiecka OIIB, 40.52 sek.;  
w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”:  
1-Zygmunt Binda ŚlOIIB, 29.33 sek.;  
2-Tadeusz Biernacki Mazowiecka OIIB, 30.14 sek.;  
3-Edward Nowak ŚlOIIB, 32.29 sek.;  
w kat. „Mężczyźni 46-65 lat”:  
1-Wojciech ZIEMSKI ŚlOIIB, 28.73 sek.;  
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2- Andrzej DUDA ŚlOIIB, 29.85 sek.;  
3-Grzegorz BUDZIŃSKI ŚlOIIB, 31.32 sek.;  
w kat. „Mężczyźni 19-45 lat”:  
1-Wojciech ANTOŃ ŚlOIIB, 28.35 sek.;  
2-Damian Siwek ŚlOIIB, 28.73 sek.;  
3-Marcin SZWEDA ŚlOIIB, 28.96 sek.;  
w kat. „Młodzież 13-18 lat”:  
1- Michał KOZIEŁ, 27.49sek.;  
2-Filip KEIPER 29.69 sek.;  
3-Mateusz ANTOŃ, 29.90 sek.;  
w kat. „Dzieci”:  
1-Kornelia ANTOŃ, 32.34 sek.;  
2-Jakub KEIPER, 33.27sek.;  
3-Karol ŻYREK, 35.67 sek.   
 

Józef Kluska podziękował w imieniu organizatorów za uczestnictwo i zaprosił 
na przyszłoroczne, jubileuszowe zawody. 
 

07.03.2016 Szkolenie w ramach Klubu Członkowskiego zorganizowane przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Gliwicach.  
Wykład nt. „Oddziaływania górnicze, warunki środowiskowe na terenach górniczych, 
źródła informacji o wpływach górniczych, profilaktyka budowlana na terenach 
górniczych” wygłosiła dr inż. Izabela Bryt-Nitarska. W spotkaniu uczestniczyło  
25 członków ŚlOIIB. 

 

 
 
07.03.2016 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” zorganizowane w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach nt. Wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne 
na etapy procesu budowlanego". 

 Szkolenie prowadził Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego Mirosław Puzia. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków ŚlOIIB. 

 
08.03.2016 Wyjazd techniczny na budowę Drogowej Trasy Średnicowej na gliwickim odcinku G2, 

od ul. Kujawskiej do węzła z DK88, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Gliwicach.  
Celem wyjazdu było zapoznanie się z ukończoną budową oraz przejazd trasą  
nieoddanego jeszcze do użytkowania gliwickiego odcinka G2 Drogowej Trasy 
Średnicowej. Na budowie uczestnicy wyjazdu wysłuchali informacji dyrektora 
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kontraktu Macieja Tomczaka, inspektora nadzoru Pawła Chwedyka oraz 
przedstawiciela firmy wykonującej tunele Alfreda Wichera na temat realizacji budowy 
oraz stosowanych rozwiązań technicznych. Wykonawcą odcinka G2 DTŚ jest 
konsorcjum firm Eurovia Polska oraz Poor Polska SA (były Bilfinger SA).   
 

 
 
G2 jest ostatnim odcinkiem zrealizowanym w ramach inwestycji „Budowa Drogowej 
Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice”. Zaczyna się na istniejącym węźle łączącym  
ul. Portową z drogą krajową DK 88, kończy na ul. Kujawskiej, granicząc z odcinkiem G1 
Drogowej Trasy Średnicowej. Długość odcinka G2 wynosi 5,6 km. Jego budowa trwała 
prawie trzy lata. W tym czasie wykonano 7 węzłów drogowych oraz 4 skrzyżowania na 
prawe skręty. W ramach kontraktu zrealizowano 14 obiektów inżynierskich. Są to:  
3 kładki dla pieszych, jedna kładka technologiczna, 8 mostów i wiaduktów oraz  
2 największe obiekty tj. tunel o długości 493 mb. Pod ul. Zwycięstwa i Dworcową i most 
o dł. 552 mb. nad rzeką Kłodnicą i terenami zalewowymi. 
Podczas przejazdu w zwolnionym tempie całym odcinkiem G2, z przystankiem w tunelu  
w celu obejrzenia jego wykonania, uczestnicy uzyskali dodatkowe informacje 
o budowie. Tunel zlokalizowany jest w ścisłym centrum miasta, na obszarze częściowo 
zabytkowym, pełniącym funkcję usługowo-handlową oraz mieszkaniową. Przebiega   
w dawnym korycie rzeki Kłodnicy, poniżej istniejącego poziomu infrastruktury 
komunikacyjnej w sąsiedztwie Gliwickiego Centrum Handlowego, pod ul. Zwycięstwa. 
Zasadniczo tunel jest dwukomorowy, z dwoma lub trzema pasami ruchu w każdej 
komorze. W miejscu włączenia się dwóch łącznic z ul. Dworcowej posiada przekrój 
czterokomorowy. W obiekcie wykonano szereg systemów bezpieczeństwa  
i sterowania, m.in. system zasilania, oświetlenia, wentylacji, wykrywania i sygnalizacji 
pożaru, monitoringu, sterowania i zarządzania tunelem i wiele innych. Przestrzeń nad 
tunelem zagospodarowano jako tereny zielone i parkingi. 
W wyjeździe uczestniczyło 26 członków ŚlOIIB z Gliwic i z Katowic. 
 

09.03.2016 Uroczystość przyznania tytułów "Złoty Inżynier 2015" w warszawskim Domu 
Technika NOT. 
Już po raz dwudziesty drugi odbyło się gala podsumowująca plebiscyt czytelników 
„Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera 2015”. W różnych kategoriach 
nadano tytuły: Diamentowego, Złotego i Srebrnego Inżyniera 2015 roku oraz 
przyznano wyróżnienia Inżynier 2015 i Młody Inżynier 2015. Łącznie wyróżnionych 
zostało 25 osób. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz 
stowarzyszeń naukowo technicznych.  
Gazeta inżynierska „Przegląd Techniczny” ma długą historię. Swoją działalność 
rozpoczęła w 1866 roku w kraju bez państwowości, okrytym żałobą po przegranym 
Powstaniu Styczniowym. Grupa ówczesnych twórców techniki uznała za potrzebne 
wydawanie w języku polskim czasopisma przenoszącego nowości techniczne na grunt 
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krajowy. W bieżącym roku „Przegląd Techniczny” świętuje 150-lecie istnienia. Przez 
lata gazeta pomagała polskim inżynierom i technikom w osiąganiu sukcesów 
zawodowych i gospodarczych. Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku 
redakcja czasopisma uznała za stosowne promować ludzi z dyplomem inżynierskim, 
którzy odnoszą sukcesy naukowe, techniczne, innowacyjne, organizacyjne. W 1994 
roku na łamach „Przeglądu Technicznego” pojawiła się rubryka „Nasze Portrety”,  
w której zaprezentowano ludzi sukcesu. Od tej pory czytelnicy gazety wybierają osoby 
uhonorowane zaszczytnym tytułem w plebiscycie o tytuł „Złoty Inżynier”. Wśród 
prawie 500 wyróżnionych osób są także członkowie śląskiego samorządu inżynierów 
budownictwa. ŚlOIIB reprezentował na uroczystości członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Marek Karnowski.  

  
10.03.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
10.03.2016 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  

w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
10.03.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz zatarcia kary. 
 
11.03.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 7 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 2 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 3 osób. 

 
11.03.2016 Spotkanie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
14.03.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
14.03.2016 Posiedzenie Prezydium Regionalnej Izby Gospodarczej. 

Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

15.03.2016 Szkolenie Śląskiej Izby Budownictwa nt. "Zasady wykonywania i odbioru dociepleń” 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. Zaprezentowano m.in. system ETICS (ang. External 
Thermal Insulation Composite System). W szkoleniu uczestniczyło 12 osób.  

 
16.03.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
16.03.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym, wraz z przypomnieniem obowiązujących 

w procesie budowlanym procedur postępowania, zorganizowane przez ŚlOIIB  
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie w siedzibie starostwa.  
Szkolenie dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu 
częstochowskiego prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach Tomasz Radziewski. W szkoleniu wzięło udział 118 osób.  
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17.03.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
  Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie organizacji Konkursu fotograficznego ŚlOIIB pn. FOTOGRAFUJEMY 
BUDOWNICTWO 2016, 

 informację o stanie przygotowań do XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 prezentację projektu nowej strony internetowej ŚlOIIB i newslettera, 

 omówienie stanu przygotowań do festynu dla członków ŚlOIIB w parku Pod Lipami, 

 omówienie działań promocyjnych związanych ze szkoleniami w starostwach 
powiatowych w 2016 roku, 

 informację dotyczącą konkursu Nowoczesny Inżynier 2016. 
 
17.03.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym zorganizowane przez ŚlOIIB 

we współpracy z Prezydentem Miasta Rybnika w siedzibie Urzędu Miasta w Rybniku.  
 Szkolenie dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 

architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu rybnickiego 
prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego  
w Katowicach Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 75 osób. 

 
17.03.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
18.03.2016 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB.  

Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Dzierżewicz. 
 
18.03.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
18.03.2016 Spotkanie szkoleniowe Okręgowych Komisji Rewizyjnych nt. "Organizacja 

planowych kontroli , kontrole w zakresie rozliczania delegacji i kosztów transportu" 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 

 
19.03.2016 XI Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  

ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
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22.03.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym zorganizowane przez ŚlOIIB 
we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłobucku w siedzibie Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku. 

 

 
 
Szkolenie dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu kłobuckiego 
prowadził naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu 
Miasta w Częstochowie Sławomir Stolarski. Na koniec seminarium odbył się wykład 
rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. Eugeniusza Andryszkiewicza nt. ostatnich zmian 
w przepisach ochrony przeciwpożarowej, jako wprowadzenie do tego cyklu 
tematycznego. W szkoleniu uczestniczyło 46 osób. 

 
22.03.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
23.03.2016 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Zenona 

Panicza jako członka składu orzekającego. 
 
24.03.2016 Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach.  
 W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Rady Ewa Dworska, 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator Krzysztof Ciesiński, 
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz, dyrektor biura 
Zuzanna Królicka oraz pracownicy biura w Katowicach. 

 
29.03.2016 Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach. 

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu gliwickiego odbyło się w Klubie 
Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha w Gliwicach, a uczestniczyło 
w nim 23 spośród zaproszonych 43 delegatów obwodu gliwickiego. Spotkanie 
prowadziła Czesława Bella, opiekun Placówki Terenowej w Gliwicach, która przywitała 
zebranych delegatów - wśród nich przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszkę - 
oraz zaproszonych na spotkanie gości: sekretarza Rady Ewę Dworską i dyrektor biura 
ŚlOIIB Zuzannę Królicką. 
Ewa Dworska omówiła obraz ŚlOIIB w statystykach na koniec 2015 roku. Prezentacja 
pokazuje m.in. widoczny wzrost ilości członków ŚlOIIB na przestrzeni lat. Dobrze 
wypadamy w porównaniu z innymi izbami okręgowymi pod względem korzystania  
z dostępnych nieodpłatnie na portalu PIIB programów pomocnych w pracy zawodowej. 
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Z kolei Zbigniew Dzierżewicz omówił „Założenia doskonalenia zawodowego członków 
PIIB wykonujących funkcje techniczne w budownictwie”; Franciszek Buszka zwrócił 
uwagę, że opracowanie zostało zaprezentowane także podczas posiedzenia Krajowej 
Rady PIIB w dniu 2 marca br. w PIIB w Warszawie. Zuzanna Królicka poinformowała  
o przygotowaniu nowej strony internetowej ŚlOIIB, której zmiana jest wynikiem 
wprowadzenia nowego oprogramowania i starzenia się sprzętu. Nową stronę, która 
jest już opracowana i niebawem będzie wdrożona przedstawiła Ewa Dworska. 
 

 
 
Podczas spotkania dyskutowano na temat potrzeby ustawicznego doskonalenia 
zawodowego, stosowania norm w budownictwie, o rzeczoznawcach sądowych  
do spraw budowlanych, o ubezpieczeniach i o zwolnieniach z opłat dla osób 
niebędących czynnymi zawodowo. Na koniec spotkania Czesława Bella z poprosiła  
o przygotowanie się do Zjazdu Sprawozdawczego, który odbędzie się 16 kwietnia oraz 
zaprosiła do udziału wraz z rodzinami w festynie organizowanym w Katowicach-
Giszowcu w dniu 14 maja. 

 
29.03.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym zorganizowane przez ŚlOIIB 

we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu w siedzibie starostwa.  
 Seminarium szkoleniowe dotyczące ostatnich zmian w Prawie budowlanym, 

zorganizowane dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu lublinieckiego, 
prowadził naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu 
Miasta w Częstochowie Sławomir Stolarski.  
W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby. 

 
31.03.2016  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 7 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, 3 postanowienia 
w sprawie sprostowania omyłki w uchwale Rady ŚlOIIB nr 32.1-32.3/R/2016  
o zawieszeniu w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy, oraz 66 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 38 osób,  

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 21 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 43 osób, 
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 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 11 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 
członkostwa do innej Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 4 osób. 

 
31.03.2016 Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie. 

Obradom delegatów z obwodu częstochowskiego przewodniczył opiekun Placówki 
Terenowej w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu uczestniczyło 25 spośród 
33 (po śmierci Wacława Grohmana) delegatów z obwodu częstochowskiego oraz 
zaproszony przez organizatorów przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 

 
 
W trakcie spotkania omówiono otrzymane przez delegatów materiały  
na XV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: 
porządek obrad, regulamin, załączone sprawozdania organów statutowych  
i realizację wniosków zgłoszonych na XIV Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB 
oraz dyskutowano na tematy związane z działalnością śląskiego samorządu inżynierów 
budownictwa i przedsięwzięciami na rzecz członków. Zebrani uczestniczyli licznie  
w dyskusji. Zwracano uwagę na potrzebę zaktywizowania członków do udziału  
w szkoleniach, na wywieranie większego wpływu Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa na opiniowanie i tworzenie prawa, na zapewnienie każdemu członkowi 
pomocy prawnej. W sprawach dotyczących uzyskiwania uprawnień budowlanych 
wskazywano zbyt krótki okres praktyk po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej oraz 
zdarzające się przypadki nierzetelnego potwierdzanie praktyki zawodowej. Zgłaszano 
potrzebę organizacji regionalnych dni budowlanych i spotkań integracyjnych  
w ramach Klubu Członkowskiego przy Placówce Terenowej oraz przedstawiono 
propozycje kandydatur z obwodu częstochowskiego do komisji zjazdowych 
zbliżającego się Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.  

 
31.03-01.04 IX Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 

Organizatorem seminarium były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB), Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB w Katowicach, Polska Izba Ekologii  
i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,  
a uczestnikami przedstawiciele firm i organizacji samorządowych działających 
wspólnie w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. Śląską OIIB reprezentowała grupa  
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członków organów statutowych. Doroczna konferencja „Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości” odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2016 r. w Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowicach na temat „Wymogi techniczne i technologie 
modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”. 
Projekt organizacji i założenia programowe konferencji omówił prowadzący 
seminarium Tadeusz Wnuk, prezydent ŚlB. Przedstawił on również plan wspólnych 
przedsięwzięć uczestników Forum Budownictwa Śląskiego.   
 

 
 
W części szkoleniowej uczestnicy seminarium wysłuchali ważnych informacji 
dotyczących szeroko pojętego procesu inwestycji budowlanych. Były to m.in. 
wystąpienia specjalistów z kancelarii prawnej, Śląskiego Urzędu Skarbowego, 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach na temat projektu nowelizacji ustawy 
Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wdrożenia dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego, zmian w podatku VAT i podatku dochodowym dot. przedsiębiorstw 
budowlanych i spółdzielni mieszkaniowych, standardów bhp w przedsiębiorstwie  
i wypadkach na budowie oraz wystąpienia techniczne przedstawicieli firm oferujących 
usługi w zakresie dociepleń budynków.  

 
01.04.2016  Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej. 

W spotkaniu przedzjazdowym w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej uczestniczyło 
26 delegatów obwodu bielsko-bialskiego oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Franciszek Buszka i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.  
Program spotkania obejmował: 
 prezentację nowej strony internetowej i newslettera ŚlOIIB, 
 prezentację wyników działalności Komisji Doskonalenia Zawodowego, 
 omówienie ŚlOIIB w statystykach, 
 prezentację nowych zasad doskonalenia zawodowego, 
 sprawozdanie z działalności Placówki Terenowej w Bielsku-Białej, 
 omówienie planowanych przez Placówkę działań na rzecz członków. 

W czasie dyskusji delegaci wypowiadali się najczęściej na temat konieczności szkoleń, 
w tym szkoleń e-learningowych. Zwracano uwagę na potrzebę umożliwienia dostępu 
do szkoleń przyszłym członkom Izby. W sprawie wyborów do organów statutowych 
ŚlOIIB wnioskowano o zamieszczanie na stronie internetowej ŚlOIIB prezentacji 
wszystkich kandydatów, aby można było dokonywać wyboru w sposób świadomy 
i odpowiedzialny. 
Oddzielnym punktem spotkania była dyskusja na temat „Co pomaga a co przeszkadza 
w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”, w aspekcie wypracowania 
materiałów na XV Zjazd Sprawozdawczy PIIB – będzie to przewodni temat obrad 
zjazdu. Zebrani delegaci zgłosili następujące problemy: 
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 brak minimalnych stawek w budownictwie, co powoduje zaniżanie cen przez firmy 
w przetargach, 

 zła ustawa Prawo zamówieniach publicznych: 

 w zdecydowanej większości przetargów wygrywa najtańszy, a nie najlepszy,  

 przepisy Prawa zamówień publicznych zmuszają inwestorów do przetargów 
na nadzór autorski, przez co często autorzy nie sprawują nadzoru nad swoimi 
projektami, 

 różne interpretacje przepisów Prawa budowlanego w poszczególnych starostwach 
- powinny obowiązywać jednolite, 

 niedostateczna kontrola budów przez kierowników budów, którzy często 
(ze względów ekonomicznych) prowadzą kilka budów jednocześnie. 

 

 
 
Ostatnim punktem programu było szczegółowe przedstawienie programu Festynu 
ŚlOIIB organizowanego z okazji przeniesienia siedziby Izby do budynku przy ul. Adama 
1b w Katowicach-Giszowcu. 
Spotkanie podsumował przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, uznając  
je za rzeczowe i konstruktywne, oraz zaprosił członków obwodu bielsko-bialskiego 
wraz z rodzinami na Festyn ŚlOIIB.  
 

04.04.2016 Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego działającego przy Placówce Terenowej 
ŚlOIIB w Gliwicach. 

 Wykład nt. „Flavon - jedz zdrowo i kolorowo” przedstawił Wojciech Karpowicz, który 
omówił właściwości flawonoidów jako organicznych związków chemicznych 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu i stanowiących 
podstawę profilaktyki wielu schorzeń cywilizacyjnych. Podczas dyskusji uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zapoznania się z produktami Flavon. 

  W spotkaniu wzięło udział 12 osób.  
  
04.04.2016 Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach. 

W spotkaniu przedzjazdowym delegatów z trzech obwodów: Katowice I, Katowice II 
i Sosnowiec, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB, wzięło udział 38 spośród 
82 delegatów z tych obwodów oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka 
i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Spotkanie prowadził zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak. Nawiązując do przesłanych materiałów 
zjazdowych prosił o zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji związanych  
z obradami XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz omówił prace związane  
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z modernizacją zakupionego na siedzibę ŚlOIIB budynku. Zakończono wszystkie prace 
budowlane związane z modernizacją budynku, dobiega końca ostatni etap 
wyposażania pomieszczeń.  
Franciszek Buszka podsumował działalność ŚlOIIB w okresie sprawozdawczym. 
Przybliżył także projekt założeń doskonalenia zawodowego członków PIIB opracowany 
przez Zbigniewa Dzierżewicza i zachęcał do uczestniczenia w dyskusji na temat szkoleń. 
Prosił również o uczestnictwo w dyskusji na temat „Co pomaga a co przeszkadza  
w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa” poprzez przekazywanie uwag  
do końca kwietnia 2016; temat ten będzie ważnym punktem obrad XV Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.  
 

 
 
Ewa Dworska omówiła projekt nowej strony internetowej ŚlOIIB i newslettera, które 
zostaną wdrożone w najbliższym czasie. Przedstawiła również ŚlOIIB w statystykach  
w 2015 roku. Prezentacja dotyczyła m.in. korzystania przez członków ŚlOIIB  
z programów udostępnionych przez portal PIIB oraz uczestnictwa w różnego rodzaju 
szkoleniach, w tym również organizowanych przez ŚlOIIB oraz przez stowarzyszenia. 
Na koniec przekazała informację o organizowanym w maju festynie dla członków ŚlOIIB 
oraz ich rodzin z okazji przeniesienia siedziby Izby do Giszowca, przedstawiła 
przewidywany program festynu wraz z zaproszeniem do udziału.  
W prowadzonej podczas spotkania dyskusji dominował temat szkoleń i doskonalenia 
zawodowego nie tylko członków samorządu zawodowego ale również osób 
nieposiadających jeszcze uprawnień budowlanych. Zgłaszano także problemy 
związane z niedostateczną praktyką zawodową młodych inżynierów i propozycje 
pomocy w przygotowaniu do egzaminów na uprawnienia budowlane. Byłyby to  
np. szkolenia organizowane w kontakcie z uczelniami mające na celu powiązanie 
programów nauczania z potrzebami w praktyce inżynierskiej lub w formie warsztatów 
przybliżających praktykę zawodową w projektowaniu i wykonawstwie. 

 
05.04.2016 Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku. 

Przedzjazdowe spotkanie delegatów obwodu rybnickiego odbyło się w Punkcie 
Informacyjnym w Rybniku, a prowadziła je Stanisława Franusiak w zastępstwie 
opiekuna tej placówki. Gośćmi spotkania, w którym uczestniczyło 15 spośród  
25 delegatów, byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek i zastępca dyrektora biura 
ŚlOIIB Włodzimierz Kulisz.  
Po przedstawieniu przez prowadzącą spotkanie działalności Punktu Informacyjnego 
oraz planowanych działań w 2016 roku, omówiono materiały zjazdowe. W dyskusji 
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poruszano tematy związane z działaniami śląskiego samorządu oraz pracą inżynierów 
budownictwa.  
 

 
 
Na zakończenie Franciszek Buszka zaprosił delegatów do aktywnego uczestniczenia 
w obradach XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz członków obwodu rybnickiego 
wraz z rodzinami do udziału w festynie ŚlOIIB.  
 

05.04.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
05.04.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

zatarcia kary. 
 
06.04.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad omówiono projekty sprawozdań organów statutowych PIIB 

z działalności w 2015, sprawozdanie finansowe i realizację budżetu w 2015 roku oraz 
realizację budżetu dwóch pierwszych miesięcy 2016 roku. Wiceprezes Krajowej Rady 
PIIB Zbigniew Kledyński zapoznał uczestników posiedzenia z pracami Komitetu 
Programowego powołanego do przygotowania części merytorycznej XV Krajowego 
Zjazdu PIIB pt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera 
budownictwa”. Powołano Zespół ds. ubezpieczeń, na czele którego stanął Andrzej 
Jaworski, w celu oceny szkodowości i przedstawiania rekomendacji Krajowej Radzie 
PIIB ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC członków w trzecim i czwartym 
roku trwania umowy generalnej. 

 
07.04.2016 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

W posiedzeniu uczestniczył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. 
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważną rolę budownictwa w gospodarce kraju 
i wiodącą rolę inżynierów budownictwa oraz samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w sektorze budownictwa. Poruszył również tematy konieczności zmian 
legislacyjnych, wymogu przestrzegania zasad etyki zawodowej, potrzeby stałego 
podnoszenia kwalifikacji. Posługując się interesującą prezentacją przedstawił PIIB  
w statystykach oraz omówił korzyści, jakie daje Izba swoim członkom. Są to przede 
wszystkim bardzo korzystne warunki ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej 
wykonywanego zawodu, dostęp do bezpłatnych szkoleń oraz bezpłatnych bibliotek 
technicznych. 
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Program posiedzenia Rady obejmował:  

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych oraz o realizacji 
prowizorium budżetowego na 2016 rok, 

 przedstawienie założeń doskonalenia zawodowego członków PIIB pełniących 
funkcje techniczne w budownictwie, 

 przedstawienie informacji o przedłużeniu umowy na korzystanie 
ze Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych, 

 omówienie stanu przygotowań do XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 omówienie wyjazdu szkoleniowo-technicznego do Belgii, Holandii i Niemiec 
organizowanego przez Oddział SEP w Częstochowie dla członków ŚlOIIB, 

 informację na temat festynu organizowanego dla członków ŚlOIIB z okazji 
przeniesienia siedziby Izby do budynku przy ul. Adama 1b w Katowicach-Giszowcu, 

 informację o przebiegu przedzjazdowych spotkań delegatów na Zjazdy ŚlOIIB.  
 

07.04.2016  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podjęto 12 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 3 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 3 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 3 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 5 osób. 
 

07.04.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej autora opinii i rozpatrzenia 
odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 

 
09.04.2016 VI Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym 

na 10 km w Częstochowie w ramach 8. Biegu Częstochowskiego pod Patronatem 
Honorowym Prezydenta Miasta Częstochowy i Przeora Jasnej Góry. 
Organizatorami VI Mistrzostw Budowlanych i Architektów byli: 

 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa; 

 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach; 

 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie; 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Częstochowie. 
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Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali: Waldemar Borkowski instruktor 
sportu z Częstochowy oraz zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper. 
Obsada Biegu Częstochowskiego była znakomita, z utytułowanymi Kenijczykami 
(MELLY Edwin Cheruiyot, BIWOT Wycliffe Kipkorir, BARSOSIO Stellah Jepngetich, OIGO 
Christine Moraa) oraz Ukraińcami (IVERUK Mykhaylo, MAKAR Bruno) na czele. Mimo 
deszczowej aury panował wśród zawodników pogodny nastrój, a siła woli i hart ducha 
pozwolił mniej wytrzymałym biegaczom ukończyć męczący bieg. Mimo dużej 
rywalizacji podczas zawodów czuło się wzajemną życzliwość. Na całej trasie był 
przyjazny doping kibiców śledzących bieg oraz przygodnych obserwatorów. Każdy  
z zawodników otrzymał chip kontrolny umożliwiający elektroniczny pomiar czasu. 
Trasę biegu stanowiły 2 okrążenia przebiegające przez centrum Częstochowy oraz  
1 okrążenie z różnicą wysokości terenu wokół Klasztoru Jasnogórskiego.  
Do 8. Biegu Częstochowskiego zgłosiło się 1579 osób, ale ze względu na deszczową 
pogodę numery startowe odebrało 1253 biegaczy. Wystartowało 1240 osób, a bieg 
ukończyło 1235 zawodników. Czas zwycięzcy wynosił 30 min. 1 s, a czas ostatniego 
zawodnika 1 godz. 21 min. 1s. Wszyscy uczestnicy otrzymali przed startem pamiątkowe 
koszulki startowe, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal. 
W VI Mistrzostwach Polski Budowlanych i Architektów trasę 10 km pokonało 
65 osób tj. 9 kobiet i 56 mężczyzn.  
 
Wyniki VI Mistrzostw Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km: 

 w kategorii kobiet: 
I miejsce - SOBCZYK Barbara- z czasem  39 min. 54 s - zam. we Wrocławiu; 
II miejsce - RELUGA Małgorzata - z czasem 50 min. 8 s - zam. w Warszawie; 
III miejsce - GOLEC Aleksandra -  z czasem 50 min. 34 s - zam. w Żywcu; 

 w kategorii mężczyzn: 
I miejsce - BIAŁY Michał - z czasem 32 min. 46 s - zam. w Kraśniku;  
II miejsce - MIKIELSKI Daniel - z czasem 33 min. 12 s - zam. w Olsztynku;  
III miejsce - KUKOWKA Marek - z czasem 35 min. 48 s - zam. w Gwoździanach. 

Bieg ukończyła również nasza koleżanka Maria Świerczyńska, członek Rady ŚlOIIB. 
Dekoracji w kategorii kobiet dokonali: zastępca przewodniczącego Rady Waldemar 
Szleper i skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, a dekoracji w kategorii mężczyzn: członek Rady 
ŚlOIIB Dorota Przybyła i przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie Małgorzata 
Nawrocka Tazbir. 
Wyniki osiągnięte przez uczestników biegu oraz wiele zdjęć z trasy i film można 
obejrzeć na stronie: http://zabiegani.czest.pl/. 
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10.04.2016 Wiosenny Koncert dla Przedsiębiorców z udziałem solisty Marcina Wyrostka oraz 
AKUSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia zorganizowany 
przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 

 
11.04.2016 Szkolenie nt. zmian w Prawie budowlanym zorganizowane przez ŚlOIIB 

we współpracy z Urzędem Miejskim w Sosnowcu w siedzibie Urzędu. 
 

 
 
Szkolenie dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu 
sosnowieckiego, będzińskiego, mysłowickiego, dąbrowskiego i jaworzniańskiego 
prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 106 osób. 

 
12.04.2016 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach. 
 
13.04.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
14.04.2016 Posiedzenie całego składu sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w siedzibie 

ŚlOIIB w Katowicach. 
 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OSD Śląskiej Okręgowej Izby Architektów 

Teobald Jałyński. 
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14.04.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru. 

 
15-17.04.2016 49. Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „Twój Dom 2016” 

w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej. 
 

 
 
W uroczystości oficjalnego otwarcia Targów w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Bielsku Białej, Czesko-Polskiej Izby 
Handlowej, Słowacko-Polskiej Izby Handlowej, Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej 
Budownictwa, Śląskiej Izby Budownictwa, Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach. 
W Targach wzięło udział ok. 250 firm polskich i zagranicznych z ofertą związaną 
z budownictwem, technikami grzewczymi, instalacjami, wyposażeniem i aranżacją 
wnętrz oraz około 6 000 gości. Powierzchnia wystawiennicza to prawie 5 000 m² 
w Hali i 1500 m² na terenach zewnętrznych. 
Tematami konferencji były: 

 Najwyższa efektywność energetyczna w termomodernizacji poprzez budownictwo 
pasywne. 

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. 

 Energia z OZE - trudne, ale możliwe! o efektywnym zastosowaniu energii 
odnawialnych. 

ŚlOIIB objęła Targi patronatem branżowym, a reprezentowali ją: zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Janusz Kozula, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska oraz 
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Andrzej Grochowski. 

 
16.04.2016 XV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Podczas obrad XV Zjazdu Sprawozdawczego delegaci ŚlOIIB podsumowali drugi rok 
pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję. W tym roku ponownie 
odnotowano wysoką, ponad  82-procentową frekwencję - na 215 uprawnionych 
do udziału w Zjeździe obecnych było 177 delegatów.  
Przybyłych na Zjazd przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
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Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i Komisje Zjazdowe: Mandatową, Skrutacyjną oraz 
Uchwał i Wniosków. Obrady poprowadził przewodniczący Zjazdu Grzegorz Bojanowski, 
wiceprzewodniczącymi byli Elżbieta Godzieszka i Stanisław Kysiak. W 5-osobowym 
sekretariacie pracowali: sekretarz Urszula Kallik i zastępcy sekretarza - Wojciech Burda, 
Bożenna Janusik, Rafał Kleist, Agnieszka Orłowska. W imieniu prezesa Krajowej Rady 
PIIB głos zabrał wiceprezes KR PIIB Stefan Czarniecki, który mówił o pracach samorządu 
na szczeblu krajowym, m.in. o działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych 
związanych z budownictwem i zgłaszanych uwagach do procedowanych projektów 
dokumentów – zgodnie z deklaracją nowej ekipy rządzącej prace nad Kodeksem 
budowlanym mają się zakończyć w 2016 roku; w ub. roku PIIB zgłosiła liczne uwagi  
do projektu tego dokumentu. Podkreślał potrzebę dbałości o prestiż i dobry wizerunek 
naszego zawodu oraz konieczność aktywizowania młodych członków, których ilość 
systematycznie wzrasta - połowa członków PIIB posiada uprawnienia budowlane 
uzyskane w Izbie.  
Część oficjalna Zjazdu zakończyła się miłym akcentem, jakim było wyróżnienie 
kilkunastu członków ŚlOIIB honorowymi odznakami PIIB. Złote Honorowe Odznaki PIIB 
otrzymali: Elżbieta Kralczyńska, Małgorzata Szukalska i Jerzy Skotny, Srebrne - Janina 
Adamiec, Bożena Bujoczek, Jadwiga Owsiak, Grzegorz Chruściel, Mirosław Gębski, 
Mikołaj Hardek, Ryszard Hulboj, Bolesław Jurkiewicz, Andrzej Kulawik, Wojciech 
Mańkowski, Kazimierz Pięta i Krzysztof Wieczorek.  
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Pełne teksty sprawozdań organów statutowych zostały przesłane delegatom  
z wyprzedzeniem, co pozwoliło na przeprowadzenie dyskusji nt. materiałów 
zjazdowych w trakcie spotkań przedzjazdowych. W części sprawozdawczej 
przewodniczący organów omówili zatem tylko główne tezy swoich sprawozdań. 
Przewodniczący Rady Franciszek Buszka podkreślił sprawne funkcjonowanie organów 
statutowych ŚlOIIB i podziękował osobom zaangażowanym w prace samorządu  
na szczeblu okręgowym i krajowym. Zwrócił również uwagę na fakt, że od grudnia 2015 
roku ŚlOIIB działa w nowej siedzibie, której zakup oraz modernizacja i adaptacja  
na potrzeby członków zostały pokryte ze środków Izby. Zgodnie z założeniami 
ramowego programu działania, nowa siedziba oraz placówki terenowe będą centrum 
kształcenia i wymiany myśli technicznej oraz miejscem spotkań integrujących 
środowisko. W wyniku realizacji jednego z ubiegłorocznych wniosków zjazdowych,  
w 2015 roku poszerzono obsługę prawną placówek i organów ŚlOIIB. Prawnicy pełnią 
dyżury zarówno w siedzibie Izby w Katowicach jak i w placówkach terenowych. 
Przewodniczący Rady zachęcał do udziału w dyskusji nt. „Co pomaga a co przeszkadza 
inżynierom budownictwa” oraz do zgłaszania swoich uwag i przemyśleń na ten temat 
do Biura ŚlOIIB w Katowicach. Powyższe hasło będzie wiodącym tematem  
XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.   
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 W tracie obrad - na wniosek Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
koordynatora - uzupełniono skład zespołu OROZ ŚlOIIB, w związku ze zgonem jednego 
z członków tego organu.  
Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych i udzielili 
absolutorium dla Rady za 2015 rok oraz przyjęli zasady gospodarki finansowej, budżet 
na 2016 rok i ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny rok. W trosce o rzetelne 
wykonywanie zawodu oraz właściwy poziom świadczonych usług w budownictwie 
przyjęli również uchwałę w sprawie poparcia dla działań Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa podjętych w zakresie doskonalenia zawodowego członków PIIB.  
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 23 uchwały i 14 wniosków. Przyjęte przez 
Zjazd wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę 
PIIB.  
 

20.04.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
20-22.04.2016 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku poświęcone tematyce współdziałania 

organów izby z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-
budowlanej.  

 

 
 

Kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone współdziałaniu organów Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego  
i administracji architektoniczno-budowlanej zgromadziły liczną grupę uczestników. 



 

36 

Organizowane przez ŚlOIIB przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego szkolenie stwarza warunki wymiany doświadczeń w zakresie 
analizy przebiegu procesu inwestycyjnego oraz spraw związanych  
z odpowiedzialnością zawodową osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Pozwala dopracować obecnie obowiązujące zasady współdziałania 
samorządu zawodowego z organami nadzoru budowlanego (NB) oraz administracji 
architektoniczno-budowlanej (AAB) i w bezpośrednim kontakcie zasygnalizować 
problemy występujące w codziennej pracy. 
W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów 
NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i architektów. Śląską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali członkowie Rady i Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej wraz z przewodniczącymi organów statutowych i Krajowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej koordynatorem. Z okręgowych izb przybyli: 
przewodniczący Rad Dolnośląskiej, Mazowieckiej i Opolskiej OIIB oraz skarbnik 
Małopolskiej OIIB, a ze Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP przewodnicząca Rady  
i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Gośćmi warsztatów byli również 
wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz dyrektorzy departamentów Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego. 
Po przywitaniu uczestników przedstawiciele organizatorów - przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Franciszka Buszka, wojewódzki inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała  
i dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożena Goldamer-Kapała oraz gość 
warsztatów, przewodnicząca Rady Śląskiej Izby Architektów Małgorzata Pilinkiewicz - 
poprowadzili pierwszą sesję, w której dyskutowano nt. „Problemy korelacji zadań 
administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego oraz samorządów 
zawodowych”. Nowe zapisy ustawy Prawo budowlane nakładają na projektanta 
obowiązek określenia obszaru oddziaływania obiektu. Problemy jakie generuje ten 
przepis, łącznie z przywołaniem wyroków NSA, omówiła dyrektor Wydziału 
Infrastruktury ŚUW. W spornych kwestiach zabierał również głos przedstawiciel GUNB.  
Zmiany w przepisach dotyczących inwestycji drogowych przedstawiła kierownik 
Oddziału Inwestycji Publicznych ŚUW, a tematy „Rewitalizacja a planowanie 
miejscowe” oraz „Ochrona krajobrazu” przybliżyła kierownik Oddziału ds. Nadzoru 
Urbanistycznego ŚUW. 
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Przedpołudniową sesję drugiego dnia prowadzili członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB: 
zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper i sekretarz Rady Ewa Dworska. 
Waldemar Szleper pełniący w PIIB funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynatora przedstawił temat „Postępowania dyscyplinarne  
i zawodowe prowadzone przez członków zespołu Krajowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej ŚlOIIB”.  
Ewa Dworska mówiła nt. „Rozbieżności w interpretacji przepisów prawa w toku 
postępowań prowadzonych przed organami NB i AAB”. Przedstawiła problemy 
wynikające dla projektantów i wykonawców z niespójnych przepisów lub ich 
indywidualnej interpretacji przez urzędników, a dotyczące m.in. niejednoznacznej 
interpretacji Prawa budowlanego w zakresie braku wymogu załączania w projekcie 
budowlanym projektu instalacji, oddziaływań środowiskowych, prób wykluczania 
przez inwestorów autora dokumentacji z pełnienia nadzoru autorskiego, zastrzeżeń  
do geodezyjnego tyczenia obiektów, różnic w interpretacji nieistotnych zmian  
w stosunku do dokumentacji. Wspomniała także o organizowanych przez ŚlOIIB 
szkoleniach we współpracy ze starostwami i powiatowymi inspektoratami NB, które 
będą kontynuowane z uwagi na skuteczność szkolenia oraz możliwość środowiskowej 
wymiany doświadczeń.  
W popołudniowej sesji uczestnicy wysłuchali wykładu ilustrowanego bogatą 
prezentacją, wygłoszonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosława Puzio, nt. zmian w ustawie Prawo 
geodezyjne i kartograficzne oraz konsekwencjach tych zmian dla uczestników procesu 
budowlanego.  
W ostatnim dniu, w sesji nt. „Wybrane zagadnienia związane z procedurą 
administracyjną”, przedstawiciele NB oraz AAB odpowiadali na zgłoszone w formie 
pisemnej pytania i problemy. 
 
W ramach warsztatów odbyło się wspólne posiedzenie Rady ŚlOIIB oraz Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, na którym członkowie wypowiadali się na temat 
„Co pomaga a co przeszkadza w pracy inżyniera budownictwa”. Temat ten będzie 
jednym z przedmiotów dyskusji w czasie obrad XV Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB. 
 

 
 
Przez trzy dni odbywały się równolegle sesje prowadzone przez osoby z kierownictwa 
Wydziału Infrastruktury ŚUW. Zakres tematyczny dotyczył stosowania specustawy 
drogowej, odszkodowań za przejmowane nieruchomości pod drogi publiczne, 
problemów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych 
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i orzecznictwa w tym zakresie. Te tematy adresowane były do pracowników Wydziału 
Infrastruktury ŚUW oraz powiatowych starostw, ale również członkowie ŚlOIIB mogli 
uczestniczyć w wybranych panelach poszczególnych sesji.  
Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących prezentacji oraz udziału  
w dyskusjach nad szczegółowymi problemami, zarówno w czasie wykładów jak  
i podczas kuluarowych spotkań. Ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany 
doświadczeń i poglądów została wysoko oceniona przez uczestników szkolenia 
ze ŚlOIIB, NB i AAB.   
 

21.04.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
25.04.2016 Posiedzenie Zespołu ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB w Katowicach. 
 
25.04.2016 Posiedzenie Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB w Warszawie. 

Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie działań Komisji w roku 2015 w aspekcie zbliżającego się Zjazdu 
Krajowego, 

 omówienie zadań bieżących, w tym dotychczasowego opiniowania projektów 
aktów prawnych w roku bieżącym, 

 omówienie problematyki części dyskusyjnej Zjazdu Krajowego: „Co pomaga, 
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”, 

 dyskusję nt. metodyki oceny skuteczności opiniowania projektów aktów prawnych. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Ewa Dworska, koordynator ds. prawno- 
regulaminowych ŚlOIIB. 

 
25.04.2016 Spotkanie Komitetu Budowlanego na Stadionie Miejskim w Tychach  zorganizowane 

przez Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. 
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz członek Rady 
Grzegorz Bojanowski. 

 
25-28.04.2016 II Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Zagadnienia inżynierii środowiska  

w budownictwie" zorganizowana przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 

 
26.04.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru. 
 
26.04.2016 Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budowlanej. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
26.04.2016 Spotkanie autorskie i promocja albumu "Wodociągi i kanalizacja Katowic”  

w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. 
Na zaproszenie Wydawnictwa Prasa i Książka oraz Katowickich Wodociągów S.A.,  
w spotkaniu autorskim i promocji albumu pt. „Wodociągi i Kanalizacja Katowic” udział 
wzięły Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB, oraz Zuzanna Królicka, dyrektor biura 
ŚlOIIB.  
Kolejny album wydany przez Wydawnictwo Prasa i Książka Grzegorza Grzegorka, 
opisuje rozwój miasta poprzez dzieje niezwykle ważnej usługi jaką jest zapewnienie 
dostępu do wody. Opisana w nim historia sięga okresu przed istnieniem wodociągów, 
pokazując wpływ rzek i stawów na osadnictwo w rejonie Katowic. Oprócz zagadnień 
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związanych z hydrografią terenu, znajdują się w albumie ciekawe opisy ujęć wody 
dla Katowic, systemów wodociągowych, zbiorników wodnych i zastosowania wody 
w przestrzeni miejskiej. A wszystko bogato ilustrowane fotografiami i materiałami 
archiwalnymi. Osobne miejsce poświęcono tematyce kanalizacji, oczyszczalniom 
ścieków i przedsiębiorstwom wodociągowym. 
Pierwsze mapy dokumentujące przebieg Rawy i pokazane w albumie pochodzą z lat 
1749 i 1812, a ostanie zdjęcia zagospodarowania rynku w Katowicach i fontanny obok 
budynku NOSPR z 2015 roku. 
Album „Wodociągi i Kanalizacja Katowic” został wydany jako kolejna pozycja 
ukazującej się od 2012 roku serii książek o Katowicach i jest jej naturalnym 
uzupełnieniem. Bez wody i systemu zaopatrzenia w wodę a później odprowadzenia  
i oczyszczenia ścieków nie byłoby domów, gmachów czy kościołów zlokalizowanych 
przy ulicach i placach - nie byłoby na tym terenie ludzi i utworzonego przez nich miasta. 
Album promowali jego autorzy: Grzegorz Grzegorek, Jan Psiuk i Przemysław Nadolski. 

 
27.04.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 informację o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych, 

 informację o pracach Komitetu Programowego powołanego do części 
merytorycznej XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 zatwierdzenie sprawozdania Krajowej Rady za 2015 rok na XV Krajowy Zjazd PIIB, 

 informację o sprawozdaniach na XV Krajowy Zjazd: 

 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

 Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

 omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 informację o realizacji budżetu za I kwartał 2016 roku, 

 podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB, 

 informację dotyczącą praz Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie  przy ul. Kujawskiej 1. 

 
27.04.2016 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.  

Program posiedzenia obejmował informację członków Komisji Wnioskowej  
o przyjętych przez okręgowe zjazdy wnioskach, rozdział tych wniosków 
do rozpatrzenia wg kompetencji przez krajowe organy PIIB lub inne podmioty, 
propozycje sposobu załatwienia wniosków zaakceptowanych przez okręgowe zjazdy, 
a kierowanych do rozpatrzenia przez XV Krajowy Zjazd PIIB oraz podział prac  
nad wnioskami w celu przygotowania dla KR PIIB propozycji sposobu ich rozpatrzenia. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła członek Rady Maria Świerczyńska. 

 
27.04.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
27.04.2016 Uroczyste podpisanie porozumienia inicjującego powstanie Śląskiego Forum 

Zawodów Zaufania Publicznego. 
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca 
przewodniczącego Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Rady Ewa Dworska oraz dyrektor 
biura Zuzanna Królicka. 
Z inicjatywy Śląskiej Izby Lekarskiej, Adwokatury Polskiej oraz Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Katowicach, przedstawiciele 15 samorządów zawodowych województwa 
śląskiego powołali w dniu 27 kwietnia 2016 roku Śląskie Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego. Do tej pory zrzeszenia samorządów zawodowych 
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powstały na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz na poziomie 
krajowym. 

 

 
 

Z założenia Forum ma stanowić płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń 
związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego. Zawody zaufania 
publicznego mają swoje oparcie w Konstytucji i odgrywają ważną rolę w otaczającej 
nas rzeczywistości.  Celem Forum jest: 
a) inicjowanie i wyrażanie opinii wobec działań organów władzy, administracji 

państwowej i samorządowej oraz występowanie w obronie interesów grupowych 
członków Forum,  

b) wyrażanie opinii wobec działań władzy, administracji państwowej  
i samorządowej w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących działania samorządów 
zawodowych, 

c) tworzenie właściwych warunków do wykonywania ustawowych zadań przez 
członków samorządów,  

d) integracja środowisk zawodowych, 
e) wymiana doświadczeń dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia 

kwalifikacji członków samorządów. 
 
Porozumienie powołujące Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego podpisały:  

 Izba Komornicza w Katowicach, 

 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 

 Śląska Izba Aptekarska, 

 Regionalny Oddział Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach, 

 Beskidzka Izba Lekarska, 

 Śląska Okręgowa Izba Architektów, 

 Śląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 

 Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 

 Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, 

 Izba Notarialna w Katowicach, 

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, 

 Okręg Śląski Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, 

 Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, 

 Okręgowa Izba Radców Prawnych, 

 Śląska Izba Lekarska. 
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Kierowanie Forum odbywać się będzie na zasadzie rotacji (prezydencji) trwającej 
6 miesięcy. Przewodniczącym Forum będzie każdorazowo osoba reprezentująca dany 
samorząd zawodowy zaufania publicznego, która sprawuje w danym czasie 
prezydencję. Na pierwszą prezydencję powołano prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Katowicach dr. n. med. Jacka Kozakiewicza.  
Przy podejmowaniu uchwał (stanowisk, apeli) przez Forum obowiązuje zasada 
konsensusu. Sprzeciw wyrażony przez chociażby jeden samorząd wyłącza możliwość 
podjęcia uchwały (stanowiska, apelu). Posiedzenia Forum zwoływane będą 
co najmniej raz na kwartał. 
 

28.04.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
04.05.2016  Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB poświęcone głównie przygotowaniom 

do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
05.05.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
05-07.05.2016 Narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zespołu Krajowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz okręgowych rzeczników 
koordynatorów i przewodniczących okręgowych sądów wraz z obsługą 
administracyjną, zorganizowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 
w Jadwisinie k. Serocka. 
W naradzie uczestniczyli ze ŚlOIIB okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
koordynator Krzysztof Ciesiński, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
Jerzy Dzierżewicz oraz pracownik obsługi administracyjnej biura okręgowego 
rzecznika. 

 
09.05.2016 Wyjazd szkoleniowy dla członków ŚlOIIB do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 

zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
W ramach cyklicznych szkoleń organizowanych przez Placówkę, członkowie ŚlOIIB 
odwiedzili Centrum Sterownia Ruchem w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich 
w Gliwicach. Kilka lat temu, z uwagi na dynamiczny rozwój miasta i nieustannie 
wzrastający ruch lokalny, została rozpoczęta praca nad wdrożeniem inteligentnego 
systemu zarządzania ruchem.    

 

 
 

Zaprojektowany i uruchomiony program ITS (Inteligentne Systemy Transportowe - 
Intelligent Transportation Systems) polega m.in. na koordynacji pracy urządzeń 
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sterujących ruchem w obrębie wielu skrzyżowań równocześnie. Dzięki temu została 
zwiększona płynność ruchu na głównych arteriach miejskich, co ma bezpośredni wpływ 
na skrócenie czasu przejazdu. Zgodnie z programem autobusy linii A4 zostały 
wyposażone w urządzenia pozycjonujące i umożliwiające uzyskanie priorytetu 
przejazdu przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Planowane jest objęcie takim 
projektem także innych linii komunikacji miejskiej. 
Uczestnicy szkolenia zapoznali się dodatkowo z zasadą monitorowania tunelu 
będącego odcinkiem Drogowej Trasy Średnicowej. Tunel monitorowany jest m.in. pod 
kątem zadymienia, natężenia oświetlenia i nietypowych zdarzeń, np. pieszy 
w tunelu. Dzięki sygnalizacji dotyczących niepokojących sytuacji, szybka reakcja 
z Centrum Sterowania Ruchem zapewnia bezpieczny przejazd tym odcinkiem DTŚ. 
Projekt został realizowany w okresie 30.05.2011 - 30.06.2013 w obrębie granic 
administracyjnych Gliwic. Koszt inwestycji to 35 545 073 PLN, a kwota dofinansowania 
ze środków unijnych 24 068 497 PLN (85% kosztów kwalifikowanych). 
 

09.05.2016 Gala z okazji Święta Europy z wręczeniem nagród i wyróżnień XVIII edycji Konkursu 
„Śląska Nagroda Jakości” i VI edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. 
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz zastępca 
przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. 

 
09.05.2016 Posiedzenie ds. Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie  

w Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak oraz członek 
Prezydium Stefan Czarniecki. 

 
10.05.2016 II Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa "Ład przestrzenny województwa 

Kujawsko-Pomorskiego" w Bydgoszczy. 
ŚlOIIB reprezentowali członek Prezydium Rady Roman Karwowski i członek Rady 
Tadeusz Sopata. 
 

11-13.05.2016 XIV Konferencja Naukowo-
Techniczna Warsztat Pracy 
Rzeczoznawcy Budowlanego 
Kielce-Cedzyna.  
W konferencji uczestniczyło  
6 członków ŚlOIIB. 

 

 
 
11.05.2016 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach. 
 
12.05.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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12.05.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie stanu środków finansowych oraz wyników ekonomicznych ŚlOIIB,  

 omówienie przebiegu XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 analizę wniosków zgłoszonych podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB  
i propozycję sposobu ich realizacji, 

 omówienie przebiegu warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w Wiśle 
Jaworniku w dniach 20-22 kwietnia 2016, 

 sprawy organizacyjne związane z XV Zjazdem Krajowym PIIB,  
 

 
 

 przedstawienie informacji przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń NNW 
członków ŚlOIIB o warunkach proponowanej umowy grupowego ubezpieczenia 
NNW na okres 2016-2017 i o wyborze ubezpieczyciela, 

 podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia propozycji przyznania pomocy 
finansowej członkom ŚlOIIB, 

 podjęcie uchwały w sprawie wsparcia finansowego bądź rzeczowego do imprez 
okolicznościowych, 

 przedstawienie informacji na temat stanu realizacji prac nad stroną internetową  
ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji na temat stanu realizacji prac nad przygotowaniem 
festynu dla członków ŚlOIIB w parku Pod Lipami, 

 omówienie działań promocyjnych związanych ze szkoleniami w starostwach 
powiatowych w 2016 roku, 

 prezentację Porozumienia powołującego Śląskie Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. 

 
13-15.05.2016 16 Tyskie Targi Budownictwa na Stadionie Zimowym w Tychach.  

Targi zostały objęte honorowym patronatem Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz patronatami branżowymi: Okręgowej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Tychach, Śląskiej Izby Budownictwa, Polskiego Instytutu Pasywnego 
i Energii Odnawialnej im. Güntera Szlagowskiego, Polskiej Korporacji Techniki 
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Oddział w Katowicach, Cechu 
Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach, ŚlOIIB oraz PZITS - Oddział w Katowicach. 
Targi Tyskie umożliwiły zapoznanie się z alternatywnymi produktami i rozwiązaniami, 
które podnoszą jakość życia i zdrowia, oraz pokazały nowatorskie rozwiązania i ciekawe 
aranżacje. 
Targi podzielono tematycznie na:  
Salon Nowoczesnych Wnętrz - część ekspozycji podpowiadająca jak urządzić 
mieszkanie lub dom, jak je zaaranżować i wyposażyć.  
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Wyspa Nowości - to specjalne miejsce na hali przeznaczone do prezentacji wszystkich 
innowacyjnych rozwiązań i technologii.  
Klub Małego Budowlańca – przewidziany dla najmłodszych, gdzie dzieci mogły 
rozwinąć umiejętności planowania działań twórczych.  
Jak zwykle na targach budowlanych prezentowana była szeroka oferta wystawców 
(około 70 firm) i nowe inicjatywy targowe; organizatorzy zadbali o atrakcyjne nagrody 
dla zwiedzających. 
ŚlOIIB reprezentowali sekretarz Rady Ewa Dworska oraz delegat na zjazdy okręgowe 
Stanisław Przyborowski. 
 

14.05.2016 Festyn dla członków ŚlOIIB i ich rodzin zorganizowany w parku Pod Lipami  
w Katowicach-Giszowcu z okazji przeniesienia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa do nowej siedziby. Festyn został objęty honorowym patronatem 
prezydenta Katowic Marcina Krupy i prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha 
Dobruckiego.  
O 10.00 została odprawiona w pobliskim kościele pw. św. Stanisława Kostki msza 
święta w intencji członków ŚlOIIB i ich rodzin oraz zmarłych członków naszej Izby. 
Po mszy św. odbyła się krótka uroczystość w nowej siedzibie, z poświęceniem obiektu 
przez proboszcza pobliskiego kościoła i przecięciem wstęgi przez gości z Krajowej Rady 
PIIB oraz przewodniczącego Rady ŚlOIIB.  
 

 
 

W uroczystości uczestniczyli, oprócz kilku osób ze ŚlOIIB zaangażowanych  
w organizację festynu, zaproszeni goście z Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
izb okręgowych. Przybyli do Katowic: z Krajowej Izby prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki i Prezes Honorowy Zbigniew Grabowski, z Dolnośląskiej OIIB 
przewodniczący Rady Eugeniusz Hotała, z Lubelskiej OIIB przewodniczący Rady 
Wojciech Szewczyk, z Opolskiej OIIB przewodniczący Rady Adam Rak oraz 
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek i Henryk Nowak, 
z Podkarpackiej OIIB przewodniczący Rady Janusz Detyna, z Małopolskiej OIIB 
przewodniczący Rady Stanisław Karczmarczyk, z Mazowieckiej OIIB przewodniczący 
Rady Mieczysław Grodzki, z Warmińsko-Mazurskiej zastępca przewodniczącego Rady 
Janusz Kukliński oraz z Zachodniopomorskiej OIIB zastępca przewodniczącego Rady Jan 
Bobkiewicz i skarbnik Justyna Just.  
Przewodniczący Rady Dolnośląskiej OIIB przybył z ekipą telewizji DOIIB, aby 
zarejestrować wydarzenia tego dnia. Goście przekazali życzenia i pozdrowienia oraz 
udali się na zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca w towarzystwie przewodnika.  
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Punktualnie o 13.00 zagrała na rozpoczęcie festynu orkiestra dęta Kopalni Węgla 
Kamiennego „Pokój”, która następnie wykonała koncert popularnych utworów 
rozrywkowych. 
O 14.00 nastąpiło oficjalne otwarcie festynu przez organizatorów. Gości i przybyłych 
wraz z rodzinami członków ŚlOIIB przywitali przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka i sekretarz Rady Ewa Dworska. Udanej zabawy festynowej w pięknym 
otoczeniu, jak również owocnej pracy w nowej siedzibie życzył uczestniczący  
w otwarciu prezydent Katowic Marcin Krupa. Wśród zaproszonych gości była również 
dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Goldamer-
Kapała i Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Jan Spychała.  
 

  
 
Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla dorosłych oraz dzieci. W specjalnie 
wydzielonej strefie brały one udział w grach i zabawach terenowych oraz 
sprawnościowych pod opieką animatorów. Dorośli natomiast mieli możliwość 
uczestniczenia w grach i konkursach z nagrodami, m.in. w turnieju tenisa stołowego, 
grze w bule, mogli sprawdzić umiejętności strzeleckie na profesjonalnie 
zorganizowanej strzelnicy, w konkursie wiedzy nt. samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa „Milionerzy”, w przeciąganiu liny i sztafecie piwnej - komentowanych  
z humorem przez prowadzącego. Wszystkim chętnym uczestnikom festynu 
umożliwiono udział w wycieczce pod opieką przewodnika, w czasie której podziwiali 
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fragmenty unikatowej zabudowy Giszowca oraz zwiedzili „Izbę Śląską” z obrazami 
Ewalda Gawlika. Dla zainteresowanych odbywały się też pokazy ratownictwa 
medycznego. 
Były również występy śląskiego zespołu regionalnego „Karlik” z Koszęcina, do których 
uczestnicy festynu aktywnie włączali się śpiewem i tańcem.  
Festyn zakończył się koncertem „gwiazdy wieczoru”, wirtuoza akordeonu Marcina 
Wyrostka z zespołem. Wszyscy bawili się doskonale przy dobrej muzyce, wyśmienitym 
jedzeniu i odpowiedniej dla imprezy pogodzie. W festynie uczestniczyło około  
500 osób. 

 

 
 
17.05.2016 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku nt. „Rusztowania: bezpieczny montaż  i użytkowanie w kontekście 
art.73.1. ustawy Prawo budowlane”.  
Temat przedstawiła członek Rady Elżbieta Nowicka-Słowik, rzeczoznawca budowlany  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zajmująca się branżą rusztowań. 
Prelegentka omówiła sposoby bezpiecznego montażu rusztowań oraz najczęściej 
spotykane błędy i ich konsekwencje, wskazując równocześnie zasady prawidłowego 
wykonania, odbioru i dopuszczenia rusztowań do eksploatacji i ich bezpiecznego 
użytkowania. Zaprezentowała także materiały filmowe z katastrof budowlanych 
z udziałem rusztowań. W dyskusji poruszano temat udziału inżynierów pełniących 
samodzielne funkcje w budownictwie w pracach związanych z montażem  
i eksploatacją rusztowań, m.in. ich uprawnień i kompetencji w świetle aktualnych 
przepisów oraz zakres odpowiedzialności kierownika budowy i kierownika robót 
rusztowaniowych. W szkoleniu uczestniczyło 16 członków ŚlOIIB. 
 

17.05.2016 Spotkanie przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa z prezesem 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzejem Rochem 
Dobruckim. 

 
18.05.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przyjęcie projektu porządku obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 przyjęcie projektu regulaminu obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 przyjęcie projektu budżetu na 2017 rok, 

 informację o aktualnych pracach Komitetu Programowego PIIB, 

 przedstawienie wniosków z XV okręgowych zjazdów, skierowanych do XV 
Krajowego Zjazdu PIIB i Krajowej Rady PIIB, 
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 podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez 
Krajową Komisję Rewizyjną, 

 podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia regulaminu postępowania w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron Umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach poza granicami Rzeczpospolitej 
Polskiej kwalifikacje odpowiadające uprawnieniom budowlanym w Polsce, 

 informację o pracy Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibą PIIB w Warszawie, przy ul. Kujawskiej 1. 

 
18-20.05.2016 XX Konferencja Naukowo-Techniczna KONTRA 2016 „Trwałość budowli i ochrona 

przed korozją” w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku.  
Na konferencji zaprezentowano nowe prace naukowe i techniczne dotyczące szeroko 
rozumianej problematyki skutecznego zabezpieczania obiektów budowlanych przed 
wpływami czynników środowiskowych. 
 

19.05.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
20.05.2016 Rozpoczęcie XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową 

Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  
W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiły 463 osoby. 

 
20-21.05.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
23-24.05.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
25.05.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
27-28.05.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
30-31.05.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
31.05.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania oraz, 
53 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 14 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 18 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 28 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 9 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 2 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 11 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 12 m-cy - 1 osoby. 
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02-03.06.2016 XXI Konferencja Naukowo-Techniczna "Aktualne rozwiązania ujmowania 
i eksploatacji wód podziemnych" zorganizowana przez Oddział PZiTS 
w Częstochowie.  

 ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper oraz 
skarbnik Zenon Panicz. 

 
02.06.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
02-04.06.2016 I Ogólnopolskie Mistrzostwa w Rowerowej Jeździe na Orientację zorganizowane 

przez Podkarpacką OIIB. 
 

 
  

ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka i członek Rady Maria 
Świerczyńska, która jako zawodniczka zdobyła w crossie rowerowym kobiet czwarte 
miejsce. 

 
03-04.06.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
06.06.2016 Seminarium z udziałem ekspertów z Polski i Szwecji nt. "Cud energetyczny? Polityka 

zrównoważonego rozwoju w gospodarce komunalnej - doświadczenia szwedzkie  
i realia polskie”. 

 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. 
 
06.06.2016 Szkolenie „Projektowanie, wykonawstwo i nadzorowanie kanalizacji sanitarnej  

na terenach szkód górniczych” w ramach spotkań w Klubie Członkowskim przy 
Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.  
Szkolenie prowadził inż. Józef Maskiewicz. Wykład był urozmaicony prezentacją 
przykładu projektowego oraz materiałów stosowanych w realizacjach kanalizacji na 
szkodach górniczych. Inwestycje budowlane na terenach górniczych wymagają 
szczególnego trybu postępowania na etapie projektowania, budowy i utrzymania 
każdego obiektu budowlanego. Prace projektowe należy poprzedzić rozeznaniem 
warunków lokalizacyjnych i uzyskaniem opinii górniczej. Po czterogodzinnym 
wykładzie wywiązała się dyskusja z wymianą doświadczeń. Podsumowaniem wykładu 
było omówienie, przy pomocy przykładu, całego cyklu projektowania kanalizacji 
sanitarnej na szkodach górniczych.  
W szkoleniu uczestniczyło 20 członków ŚlOIIB. 
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07.06.2016 Posiedzenie Komitetu Programowego w siedzibie PIIB w Warszawie.  
Komitet Programowy, działający pod przewodnictwem wiceprezesa Krajowej Rady PIIB 
prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, składa się z przedstawicieli izb okręgowych, 
które podjęły się zadania wyznaczenia na przyszłość strategicznych kierunków 
działania organów Izby. Miał on na celu przygotowanie materiałów 
do dyskusji w trakcie obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, w jego części 
programowej na temat „Co pomaga a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu 
inżyniera budownictwa". Wynikiem działań Komitetu jest opracowanie zawierające 
omówienie czterech głównych zagadnień problemowych. Będą one poddane pod 
dyskusję w trakcie XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Z ramienia ŚlOIIB  
w pracach Komitetu Programowego uczestniczyła sekretarz Rady Ewa Dworska. 

 
07-08.06.2016 I konferencja VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości" 

nt. „Wymogi techniczne i technologie modernizacji energetycznej budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej”, zorganizowana w ramach przedsięwzięcia 
programowego pn. „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast”, w auli Wyższej 
Szkoły Technicznej w Katowicach.  

 

 
 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa była jednym z głównych organizatorów 
konferencji, wraz ze Śląską Izbą Budownictwa i Katowickim Oddziałem PZITB, obok 
innych podmiotów uczestniczących w Forum Budownictwa Śląskiego. 
Inauguracyjną sesję poprowadzili Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz 
Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Po otwarciu konferencji  
i powitaniu uczestników przez prowadzących obrady, temat: „Oceny końcowe  
i rekomendacje VI. i VII. konferencji Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości przedstawili Tadeusz Wnuk i Kazimierz Konieczny, kierownik Oddziału 
Śląskiego Instytutu Techniki Budowlanej, a „Informację o przebiegu i problemach 
realizacji zakończonej budowy Drogowej Trasy Średnicowej Katowice - Gliwice” - 
Andrzej Bauer, prezes Zarządu Drogowej Trasy Średnicowej S.A. 
Tematy kolejnych sesji pierwszego dnia to: „Systemy ociepleń i termomodernizacji 
budynków” oraz „Finansowanie przedsięwzięć modernizacyjnych budynków”,  
a drugiego dnia: „Wpływ nowoczesnej stolarki okiennej i drzwiowej na zwiększanie 
efektywności energetycznej budynków” i „Prezentacje firmowe termomodernizacji 
budynków oraz rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych”. Uczestnikami konferencji 
byli przedstawiciele samorządów terytorialnych miast i powiatów regionu śląskiego 
oraz kraju, podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, a także organizacje  
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producenckie i wykonawcze robót termomodernizacyjnych. Na konferencji byli 
również obecni członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele kilku okręgowych izb 
inżynierów budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  
Programowym celem konferencji jest uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych, 
środowiskowych i społecznych w wyniku wdrażania programu termomodernizacji 
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a finansowym - zapewnienie 
maksymalnego publicznego wsparcia finansowego dla kompleksowej modernizacji 
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych i użyteczności publicznej  
z krajowego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 
08.06.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB poświęcone przygotowaniom  

do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 
 
08.06.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
09.06.2016 Narada członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych 

komisji rewizyjnych zorganizowana w siedzibie PIIB w Warszawie. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund Janic. 
 
09-11.06.2016 Narada szkoleniowa członków okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz okręgowych 

zespołów rzeczników odpowiedzialności zawodowej z izb okręgowych Polski 
Południowej, zorganizowana przez Małopolską OIIB w Rytrze. 

 Wykłady prowadzili mec. Jolanta Szewczyk oraz mec. Krzysztof Zając. 
Ze Śląskiej OIIB w naradzie uczestniczyli 
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscypli-
narnego Jerzy Dzierżewicz, 11 członków 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i 8 rzecz-
ników odpowiedzialności zawodowej oraz 
pracownicy obsługi administracyjnej biura 
okręgowego rzecznika i okręgowego sądu 
dyscyplinarnego. Panel szkoleniowy obej- 
mował wykład z dyskusją, podczas którego 
uczestnicy szkolenia, członkowie okręgowych 
sądów dyscyplinarnych, mogli poprzez 
aktywny wyjaśniać wątpliwości, które 
pojawiają się podczas orzekania.   
W dyskusji udział brał m.in. przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB 
Jerzy Dzierżewicz. 
Drugą część szkolenia stanowiły warsztaty, podczas których przeprowadzono 
pokazowe rozprawy. Przyjmując rolę pełnomocnika stron, prowadzący warsztaty, 
wskazywali popełniane błędy formalne. Starali się uzmysłowić uczestnikom szkolenia 
jak należy zachowywać się w przypadku, gdy strona korzysta z usług pełnomocnika 
procesowego, który ma pełny wachlarz możliwości zakłócania prawidłowego toku 
postępowania. W rozprawie w trybie odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB 
reprezentował rzecznik Leszek Eder, a rozprawie w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej przewodniczył członek sądu Mirosław Dmytryszyn. 
W ostatnim dniu organizatorzy szkolenia zaprosili uczestników na wycieczkę 
techniczną do Starej Lubowni, gdzie można było zwiedzić zamknięty zespół budowli 
obronnych, a w skansenie zapoznać się z zabytkową architekturą drewnianą. 
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09-10.06.2016 XIX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego i Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Józefowie nt. „ Uwarunkowania efektywnego działania uczestników 
procesu inwestycyjno-budowlanego”. 

 ŚlOIIB reprezentował członek Rady Henryk Anders oraz członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Marek Karnowski. 

 
11.06.2016 VII Integracyjny Piknik Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Starej 

Miłosnej. 
 ŚlOIIB reprezentowała członek Rady Maria Świerczyńska.  
 
13.06.2016 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej. 
 
14.06.2016 XI konferencja naukowo-techniczna nt. „Bezpieczeństwo w elektryce i energetyce” 

zorganizowana przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP podczas VIII Katowickich Dni 
Elektryki. 

 ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak, członek Rady 
Krzysztof Kolonko i skarbnik Zenon Panicz, który wygłosił wykład nt. „Możliwości 
obniżenia deficytu energii elektrycznej poprzez obniżenie energochłonności obiektów 
budowlanych". 

 
16.06.2016 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Przed posiedzeniem Rady odbyło się spotkanie z delegatami ŚlOIIB na XV Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy PIIB, na którym omówiono sprawy organizacyjne Krajowego Zjazdu 
oraz przedstawiono zawartość przygotowywanego na Zjazd materiału programowego, 
prosząc równocześnie delegatów o przygotowanie postulatów do merytorycznej 
dyskusji. Materiał opracowany m. in. w oparciu o zgłoszone na okręgowych zjazdach 
wnioski nosi tytuł: „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera 
budownictwa”. 

 

 
 
W trakcie posiedzenia Rady: 

 przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 
12.05.2016 roku oraz przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach 
07.04.2016, 29.04.2016, 17.05.2016 i 31.05.2016, 

 przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
budżetu ŚlOIIB na rok 2016,  

 przedstawiono propozycje przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 

 omówiono stan realizacji wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym 
ŚlOIIB, 
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 omówiono przebieg „Festynu pod Lipami”, 

 przyjęto do realizacji „Porozumienie o współpracy” pomiędzy ŚlOIIB a Związkiem 
Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, 

 zdecydowano, że Rada ŚlOIIB obejmie patronatem branżowym VI konferencję  
nt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne, 
wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, montaż, eksploatacja”, która obędzie się 
29 września w Katowicach,  

 przyznano dofinansowanie do konferencji nt. „Obiekty budowlane na terenach 
górniczych”, organizowanej w dniach 09-10 listopada 2016 r. przez Oddział PZITB 
w Katowicach. 

 
16.06.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 24 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 1 osoby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 12 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy - 10 osób. 

 
16.06.2016 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej jako członka składu orzekającego. 
 
16-18.06.2016 IV szkoleniowe spotkanie integracyjne redakcji i rad programowych czasopism 

okręgowych izb inżynierów budownictwa w Szczecinie. 
W czasie spotkania ustalono między innymi zasady tworzenia oraz rozpowszechniania 
wkładek technicznych do biuletynów okręgowych izb. ŚlOIIB reprezentowali rzecznik 
prasowy ŚlOIIB Roman Karwowski oraz redaktor Informatora ŚlOIIB Maria 
Świerczyńska.  

 
16-18.06.2016 XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich  

we Wrocławiu.  
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  
 
17.06.2016 XIV Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości w Promnicach, zorganizowana przez 

Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. 
Podczas Gali, która odbyła się przed Zameczkiem Myśliwskim w Promnicach, wręczono 
prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu” w kategoriach: dla najlepszej Firmy, 
Produktu i Usługi oraz Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci Regionu tj. osobistości 
woj. śląskiego. Statuetki stanowią wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i instytucji, 
wpływających w istotny sposób na rynek regionalny. Podczas uroczystości wręczano 
również odznaczenia państwowe, samorządu wojewódzkiego oraz gospodarczego. 
Nagrodę główną w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał Piotr Wojaczek, prezes 
zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, za rozwój strefy ekonomicznej  
i promocję potencjału inwestycyjnego regionu. 
W sposób szczególny wyróżniono również osobistości województwa śląskiego, mające 
największy wpływ na rozwój gospodarczy jak i społeczno-kulturowy regionu. Statuetkę 
w tej kategorii odebrał Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej  
w Katowicach. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego 
odebrała Małgorzata Mazur, członek ŚlOIIB.   
W Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości wzięło udział blisko pół tysiąca zaproszonych 
gości ze świata biznesu, kultury, polityki oraz mediów. Wśród zaproszonych byli m.in. 
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posłowie do Parlamentu Europejskiego i krajowego, przedstawiciele samorządu 
wojewódzkiego i miejskiego, przedsiębiorcy, ludzie kultury.  
ŚlOIIB reprezentowali sekretarz Rady Ewa Dworska oraz delegat na zjazdy okręgowe 
Stanisław Przyborowski. 
 

17-18.06.2016 Egzaminy ustne w XXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
18-19.06.2016 V Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym pn.„Misja” 

zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa wraz  
z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie.             
W ramach mistrzostw odbyły się cztery turnieje brydżowe: dwa turnieje par, turniej 
indywidualny i turniej teamów. Rozgrywki odbywały się w siedzibie Mazowieckiej OIIB. 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa tradycyjnie już wysłała 
6-osobową ekipę brydżową (K.Cios, T.Dudziak, M.Gacek, J.Kozula, J.Ujma, 
T. Szendzielarz), która odniosła znaczne sukcesy. W turnieju par na zapis maksymalny 
czwarte miejsce zajęła para K.Cios-L.Krzeczek (Izba Lekarska), a piąte miejsce para 
T.Dudziak-T.Szendzielarz.   
W drugim turnieju par na punkty meczowe drugie miejsce zajęła para J.Ujma-R.Gruda 
(Izba Architektów), a trzecie para M.Gacek-J.Kozula. W turnieju indywidualnym 
sukcesów nie było. Najlepiej wypadli J.Ujma - 6 miejsce, M.Gacek - 7 miejsce, 
T.Szendzielarz - 9 miejsce. Ostatnim turniejem był turniej drużynowy. Ekipa ze Śląska 
wystawiła dwa teamy, jeden w składzie: T.Dudziak-T.Szendzielarz i M.Gacek-J.Kozula        
(Bielsko-Biała) i drugi w składzie integracyjnym: K.Cios-L.Krzeczek (Izba Lekarska)  
i J.Ujma-R.Gruda (prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP). W tym głównym turnieju 
po 6 meczach zwycięstwo odniósł team śląski, w skład którego wchodzili nasi 
członkowie K.Cios i J.Ujma oraz reprezentanci samorządu lekarskiego i architektów. 
Drugi team ze Śląska zajął 5. miejsce. 
Oprócz rozgrywanych turniejów prowadzona była klasyfikacja długofalowa, która 
uwzględniała wyniki uczestników we wszystkich turniejach. W tej klasyfikacji zwyciężył 
członek ŚlOIIB Jerzy Ujma. Pozostali uczestnicy naszej Izby zajęli wysokie miejsca: 
M.Gacek - 6, K.Cios - 7, T.Szendzielarz - 8, J.Kozula - 9, T.Dudziak - 11. Sklasyfikowanych 
zostało 51 uczestników. Koledzy z Warszawy z Jerzym Kotowskim (MOIIB) 
i Krzysztofem Machutem (Izba Lekarska) na czele zapewnili wzorową organizację, 
przyjazny i koleżeński klimat i miłą atmosferę. Na zakończenie imprezy zdobywcy 
pierwszych trzech miejsc w poszczególnych turniejach otrzymali medale 
i pamiątkowe statuetki. 

 
20.06.2016 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku. 
 Tomasz Radziewski omówił procedury pozwolenia na użytkowanie i zawiadomienia 

o zakończeniu budowy obiektów budowlanych  (art. 57 ustawy Prawo budowlane). 
 W szkoleniu uczestniczyło 19 osób. 
 
23.06.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
23.06.2016 Spotkanie Młodych Inżynierów w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach zorganizowane przez 

Łukasza Mikulskiego. 
 
24-25.06.2016  XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w Warszawie delegaci 
podsumowali działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
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w 2015 roku oraz uczestniczyli w ważnej debacie nt. „Co pomaga, a co przeszkadza  
w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. W Zjeździe uczestniczyło  
184 spośród 201 delegatów reprezentujących ponad 115 tysięczną rzeszę członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na zjazd przybyli również 
zaproszeni goście, wśród nich m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa 
i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
Jacek Szer oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych.  
 

 
 
 Po wyborze przewodniczącego Zjazdu - Stanisława Karczmarczyka oraz prezydium  
i komisji zjazdowych, odbyła się część problemowa XV Zjazdu na temat „Co pomaga,  
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. Przygotowanie 
do debaty stanowił materiał rozesłany delegatom przed Zjazdem. Przybliżyli go  
do dyskusji autorzy poszczególnych rozdziałów. Debata dotyczyła różnych aspektów 
związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa, jak: uwarunkowania 
prawne, ekonomiczne, kształcenie kadr oraz znaczenie samorządu zawodowego. 
Podsumowaniem debaty było sformułowanie „Stanowiska XV Krajowego Zjazdu PIIB  
w sprawie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa”.  
W pierwszym dniu obrad delegaci ocenili również działalność samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa w 2015 roku, przyjmując sprawozdania przewodniczących 
wszystkich krajowych organów statutowych oraz udzielając absolutorium Krajowej 
Radzie PIIB. Przyjęli także budżet na 2017 rok.  
W drugim dniu obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB odbyła się 
uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Złotych i Srebrnych Odznak 
Honorowych PIIB osobom wyróżniającym się w pracach samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa. Odbyła się również dyskusja na temat wniosków, które 
wpłynęły do Komisji Uchwał  i Wniosków, zakończona przyjęciem sprawozdania 
przewodniczącego KUiW. 
 

30.06.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
30.06.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
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Podjęto 3 decyzje o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 40 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 14 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby -13 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 30 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 2 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu orzeczenia o utracie uprawnień 
budowlanych - 1 osoby. 

 
30.06.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 

 
01.07.2016 Delegacja członków Łódzkiej OIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 

W związku z zorganizowaną przez Łódzką OIIB wycieczką techniczną na teren 
województwa śląskiego, kilkudziesięcioosobowa grupa członków Łódzkiej OIIB miała 
okazję zwiedzić zabytkową kopalnię Guido, zapoznać się z budynkami Katowickiej 
Strefy Kultury, w tym z budynkiem NOSPR, oraz z historycznymi zabudowaniami 
Nikiszowca i Giszowca. 
Delegacja pod przewodnictwem Agnieszki Jońcy, zastępcy przewodniczącej Rady 
Łódzkiej OIIB, odwiedziła również naszą nową siedzibę w Katowicach-Giszowcu. 
 

04.07.2016 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - uroczystość zorganizowana 
przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

  

 
 

W dniach 20.05-18.06.2016 r. odbyła się XXVII sesja egzaminacyjna na uprawnienia 
budowlane. Do OKK wpłynęło łącznie 535 wniosków o dopuszczenie do egzaminu. 
Żaden wniosek nie został zaopiniowany negatywnie z powodu niewystarczającej 
praktyki zawodowej. 
Do egzaminu testowego przystąpiło 459 osób, natomiast do egzaminu ustnego -  
384 osoby. W trakcie wiosennej sesji nadano uprawnienia budowlane 247 osobom  
w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej - 93 osobom, 

 inżynieryjno-drogowej - 30 osobom, 
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 inżynieryjno-mostowej - 14 osobom, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 15 osobom, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 2 osobom, 

 inżynieryjno-hydrotechnicznej - 3 osobom, 

 instalacyjno-sanitarnej - 55 osobom,  

 instalacyjno-elektrycznej - 33 osobom, 

 instalacyjno-telekomunikacyjnej - 2 osobom. 
 

Wśród osób zaproszonych na uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych była sekretarz Rady Ewa Dworska oraz przedstawiciele stowarzyszeń 
naukowo-technicznych.  
Osoby które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 
ślubowanie. 

 
04.07.2016 Posiedzenie Komitetu Honorowego VIII Katowickich Dni Elektryki. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  
 

07.07.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

  
 

Program posiedzenia obejmował:  

 przyjęcie Protokołu poprzedniego posiedzenia Prezydium, 

 omówienie kalendarium wydarzeń, 

 przyjęcie informacji o uchwałach Składu Orzekającego Rady,  

 przekazanie informacji o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB,  

 omówienie wniosków złożonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB, 

 informację o pracach i posiedzeniu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego,  

 informację o ustanowieniu służebności przejazdu i przechodu na działce 
o nr geodezyjnym 3220/55 na rzecz użytkownika wieczystego działek 3218/55 
i 3219/55, 

 omówienie warunków przeprowadzenia  konkursu „Nowoczesny Inżynier 2016”, 

 przygotowanie nowej ankiety w sprawie prenumeraty czasopism, 

 ustanowienie patronatu branżowego nad planowanymi w 2016 roku 
konferencjami. 
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07.07.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
07.07.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia zatarcia kary oraz orzeczenia dodatkowego terminu zdania egzaminu, 
w  związku z nałożoną karą. 

 
11.07.2016 Seminarium nt. „Przyszłość polskiej energetyki” zorganizowane przez Regionalną Izbę 

Gospodarczą w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  
 

13.07.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
14.07.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej autorów rocznej kontroli okresowej. 
 
15.07.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
21.07.2016 XIII edycja Kongresu Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie.  

W kongresie wzięli udział liderzy branż reprezentujących producentów i dystrybutorów 
światowych marek. Projekcje i dyskusje prowadzone przez ponad trzydziestu ekspertów 
i prelegentów odbyły się w czterech panelach: panel I - Ochrona przeciwpożarowa. 
Instalacje w strefach zagrożonych wybuchem, II - Zabezpieczenia pożarowe. Integracja 
systemów bezpieczeństwa, III - Inżynieria pożarowa od projektu do realizacji. Wytyczne 
projektowania, doboru i montażu, IV - Podstawowe problemy związane  
z bezpieczeństwem pożarowym.  
Równocześnie odbyło się dziewięć warsztatów technicznych oraz pokazy 
na promenadzie przed stadionem. Wśród patronów honorowych Kongresu była Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa.  
ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Marek Karnowski. 

 
22.07.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
28.07.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
29.07.2016 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
01.08.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 51 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 48 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 13 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 33 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 6 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 4 osób, 
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 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 5 osób, 

 o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB - 1 osoby. 
 
03.08.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad dyskutowano między innymi o trybie postępowania rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniach 
w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej oraz o nadawaniu tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego. 

 
04.08.2016 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
05.08.2016 Dwa przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
11.08.2016  Cztery posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
18.08.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 1 uchwałę w sprawie wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB. 

 
25.08.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

 

 
 
Program posiedzenia obejmował: 
 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach 

ekonomicznych ŚlOIIB, 
 omówienie realizacji wniosków z XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
 przedstawienie informacji na temat przygotowań do przeprowadzenia Konkursu 

wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2016”, 
 przedstawienie informacji o wydatkach na dofinansowanie konferencji, dotacje  

i wsparcie finansowe w 2016 roku, porównanie z latami poprzednimi, 
 przyjęcie propozycji terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB oraz Zjazdu 

Sprawozdawczego ŚlOIIB w roku 2017 roku, 
 przyjęcie propozycji wdrożenia działań programowych w zakresie: 

 kontroli szkoleń, 
 ufundowania nagrody dla najlepszej pracy dyplomowej,  
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 współpracy z uczelniami w zakresie uzupełnienia programu nauczania, 
 spotkań ze stowarzyszeniami w zakresie oceny literatury fachowej  

i przeprowadzanych przez nie szkoleń, 
 przedstawienie informacji o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź 

rzeczowe do imprez okolicznościowych wraz z propozycjami kwot dofinansowania, 
 omówienie ankiety w sprawie prenumeraty. 

 
26-28.08.2016  II Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie 

Omega na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. 
 W spotkaniu poprzedzającym regaty uczestniczył przewodniczący Rady Franciszek 

Buszka. 
 
29.08.2016  Dwa przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
01.09.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 41 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 58 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 13 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 34 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 4 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 
członkostwa do innej Izby - 1 osoby. 

 
01.09.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 
 
01-02.09.2016 Szkolenie sekretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur izb okręgowych. 
 W czasie dwudniowego spotkania omówiono tematy i problematykę ważną 

dla funkcjonowania oraz współpracy sekretarzy okręgowych rad i dyrektorów biur,  
jak m.in. ochrona danych osobowych, ubezpieczenia członków PIIB, świadczenie usług 
transgranicznych i uznawanie kwalifikacji. 
W szkoleniu uczestniczyły sekretarz Rady Ewa Dworska i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. 

 
02.09.2016 Mazowiecki Dzień Budowlanych. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper i członek 
Prezydium Rady Roman Karwowski. 

 
02.09.2016 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 

o nadanie uprawnień budowlanych. 
 
02-03.09.2016 Konferencja i Dni Budowlanych w Lubuskiej OIIB. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
03.09.2016 Lubelski Dzień Budowlanych i Dzień Inżyniera Budownictwa. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska. 
 

05.09.2016 Spotkanie jury Konkursu ŚlOIIB pn. "Nowoczesny Inżynier 2016" w celu omówienia 
regulaminu oraz spraw organizacyjnych konkursu w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
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06.09.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
07.09.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

W posiedzeniu uczestniczył Jacek Szer, nowo powołany Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. Powiedział on między innymi: „Myślę, że nasza współpraca będzie 
dobrze się układać. Jesteśmy w stanie wspólnie przezwyciężyć wiele problemów.”  
Najważniejszych punkty obrad to: 

 omówienie zasad uzupełniania kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwania 
uprawnień budowlanych w USA i Niemczech przedstawione przez Tadeusza 
Alberskiego, przedstawiciela Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork oraz 
Piotra Noakowskiego, profesora Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie,  

 podjęcie uchwały dot. regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie 
nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, 

 przedstawienie informacji o pracach Zespołu ds. przebudowy i modernizacji 
budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, 

 informacja o realizacji budżetu za 7 miesięcy oraz o zmianach zasad prowadzenia 
rachunkowości w Krajowym Biurze PIIB,  

 przyjęcie terminarza posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady PIIB w I półroczu 2017 
roku.  

 
07.09.2016 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach. 
 
07.09.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
08.09.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
08.09.2016 Kontrola działalności Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
08-10.09.2016  Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

PIIB i szesnastu okręgowych komisji kwalifikacyjnych, z udziałem pracowników biur 
obsługujących komisje kwalifikacyjne, zorganizowane przez KKK PIIB w Centrum 
Szkoleniowym „Falenty” k. Warszawy. 
Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, przedstawił informacje na temat 
bieżącej działalności PIIB oraz kompleksowo omówił zasady zdobywania uprawnień 
budowlanych w Stanach Zjednoczonych. 
Szkolenie prowadził radca prawny Tomasz Dobrowolski, obsługujący KKK PIIB.  
W trakcie szkolenia omawiano: 

 postępowanie kwalifikacyjne w XXVIII sesji - wnioski z przebiegu ostatnich sesji, 
weryfikacja praktyki zawodowej, zagadnienia przesłane przez okręgowe komisje 
kwalifikacyjne, 

 postępowanie egzaminacyjne w XXVIII sesji - przygotowanie pytań z teorii oraz 
z praktyki zawodowej, kwestie dot. egzaminów pisemnych, wydawanie decyzji 
o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz o nadaniu uprawnień, 

 procedurę postępowania w trybie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego  
w świetle nowych regulacji prawnych, 

 wnioski z analizy odwołań skierowanych do KKK od decyzji wydanych przez OKK  
w sprawach dot. postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. 
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ŚlOIIB reprezentował przewodniczący OKK Piotr Szatkowski, dyrektor biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka i pracownik obsługi administracyjnej biura OKK. 
 

09.09.2016 Wyjazd szkoleniowy do Przystani Motorowodnej „Marina Gliwice” połączony  
z rejsem po Kanale Gliwickim zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Gliwicach. 

 

 
 
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się w czasie żeglugi po Kanale Gliwickim  
z jego historią oraz z budowlami hydrotechnicznymi usytuowanymi na trasie rejsu. 
Historię Kanału i mijanych budowli przedstawił Wojciech Mika, kierownik Nadzoru 
Wodnego Łabędy z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Prelekcję 
uzupełnił Czesław Sternal, współwłaściciel „Mariny Gliwice”. Kanałem Gliwickim 
można popłynąć z Łabęd do Kędzierzyna-Koźla, a następnie szlakami żeglugowymi 
na Odrze np. do Wrocławia czy Berlina. Na Rynku w Gliwicach stoi rzeźba Neptuna 
Johanesa Nietschego, rzeźbiarza z Opawy, jako symbol połączenia tego miasta  
z morzem. Fontannę wraz z rzeźbą wybudowano w 1794 roku tuż po rozpoczęciu 
budowy Kanału Kłodnickiego.  
W wyjeździe uczestniczyło 50 członków ŚlOIIB. 
 

12.09.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
12.09.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 3 uchwały: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o uchyleniu uchwały Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
nr 94.11/R/2016 z dnia 1.09.2016 r. w sprawie zawieszenia przymusowego -  
1 osoby. 

 
13.09.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
13-15.09.2016 Uroczyste spotkanie w sali Wrocławskiego Ratusza podsumowujące obchody 

Europejskiej Stolicy Kultury 2016.  
W dniu 14.09.2016 r. odbyła się Gala Inżynierska – Festiwal Budownictwa. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
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13-15.09.2016 Energetyczne targi ENERGETAB 2016 Bielsko-Biała. 
 

 
 
Swoje najnowsze produkty zaprezentowało na targach 50 wystawców z 22 krajów 
Europy i Azji. Ekspozycje targowe zajęły prawie 4 ha pięknie położonego terenu 
u stóp Dębowca i Szyndzielni. Licząc na wzrost inwestycji i robót modernizacyjnych  
w energetyce, wystawcy starali się na tych największych w Europie Środkowej targach 
energetycznych pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty 
czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej 
oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. 
W drugim dniu targów, tj. 14.09.2016, miała miejsce Konferencja "Aktualny stan prawa 
technicznego dotyczącego produktu na terenie RP oraz UE" zorganizowana przez SEP 
w Bielsku-Białej. ŚlOIIB objęła honorowy patronat nad targami. 

 
14-16.09.2016 III Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. 

Tegoroczne Forum zgromadziło przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, 
biznesu, NGO oraz mediów. W ramach Forum przeprowadzono kilkanaście paneli 
merytorycznych z udziałem ponad 70 prelegentów. Miejscem obrad były sale 
konferencyjne 2 hoteli oraz zbudowane na plaży w Kołobrzegu centrum konferencyjne. 
Ważne tematy poruszane podczas Forum to m.in.: ekobudownictwo, ochrona 
powietrza, odpady, gospodarka wodna, leśnictwo. Budownictwo jest branżą, która 
w bardzo silny sposób oddziałuje na środowisko naturalne. Zasady projektowania, 
doboru materiałów budowlanych i wykorzystywanych technologii mogą pozytywnie 
oddziaływać na przyrodę. Dzięki współpracy z European Council of Engineers 
Chambers (ECEC) oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Forum umożliwiło 
wymianę doświadczeń i prezentację światowych rozwiązań w zakresie budownictwa 
i ekologii. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
15.09.2016 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Przed rozpoczęciem obrad Rady ŚlOIIB przedstawiona została przez członka Rady 
ŚlOIIB Dorotę Przybyłę prezentacja dotycząca Jubileuszu 70-lecia istnienia 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji SITK. 
Program posiedzenia obejmował: 
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB 

na rok 2016,  
 podjęcie uchwały na temat przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB,  
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 informację o stanie przygotowań organizowanych w poszczególnych placówkach 

ŚlOIIB Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, 
 informację o przebiegu XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB,   
 omówienie realizacji wniosków z XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,  
 informację na temat sposobu przeprowadzenia konkursu „Nowoczesny Inżynier 

2016”, 
 przedstawienie propozycji terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB oraz 

Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w roku 2017 roku,  
 omówienie propozycja działań programowych w ramach realizacji kierunków 

działania określonych przez XV Krajowy Zjazd.  
 
15-17.09.2016 Narada szkoleniowa członków okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz zespołów 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej z izb okręgowych Polski Południowej, 
zorganizowana przez Podkarpacką OIIB w Czarnej. 
Szkolenie nt. „Prawne i psychologiczne aspekty podejmowania i uzasadniania decyzji” 
prowadził mec. Artur Kosturek z Kancelarii Prawniczej Artur Kosturek i Wspólnicy 
Sp. k., obsługujący Podkarpacką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
 

 
 
Ze Śląskiej OIIB w naradzie uczestniczył okręgowy rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej koordynator Krzysztof Ciesiński, 8 rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej i 7 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz pracownicy obsługi 
administracyjnej biura okręgowego rzecznika i okręgowego sądu dyscyplinarnego. 
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17-18.09.2016 6. edycja Targów Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz SIBEX Jesień 2016 . 

ŚlOIIB objęła honorowy patronat nad targami. 
 

20-23.09.2016 Międzynarodowe Targi Technologii Transportu InnoTrans w Berlinie. 
InnoTrans - to wiodące targi techniki transportowej, które zyskały sobie miano 
międzynarodowej platformy branżowej. Odbywają się co 2 lata na terenach Targów 

Berlińskich, w tym roku w dniach 20-23 września z dostępem dla specjalistów 
branżowych, a w dniach 24-25 września dostępne dla publiczności. 
Adresatami targów są podmioty gospodarcze i przemysłowe oraz specjaliści z całego 
świata - publiczne i prywatne przedsiębiorstwa oraz zakłady komunikacyjne, 
producenci i dostawcy techniki komunikacyjnej, przedsiębiorstwa budowlane, 
przemysł przeładunkowy, związki branżowe i instytucje, inżynierowie, geolodzy, 
pirotechnicy, przedstawiciele ministerstw, administracji (urzędów), konsultanci, 
przedstawiciele nauki i jednostek badawczo-rozwojowych oraz mediów. 
Te największe na świecie targi, poświęcone przede wszystkim transportowi 
szynowemu, są miejscem spotkań producentów, przedstawicieli publicznych 
i prywatnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, inżynierów, decydentów 
z samorządów i ministerstw transportu z całego świata, a także pasjonatów 
kolejnictwa. 
Ekspozycja targowa została podzielona na pięć segmentów: kolejowy technologiczny, 
infrastruktury kolejowej, transportu publicznego, wnętrz i budownictwa tuneli. Zakres 
tematyczny targów obejmował: pojazdy szynowe, układy i części, serwis 
i konserwację pojazdów kolejowych, projekty i wyposażenie wnętrz pojazdów, 
wykładziny podłogowe, obicia siedzeń, uchwyty, autobusy miejskie i dalekobieżne, 
urządzenia stacjonarne, systemy informacyjne, sterowanie ruchem, ustalanie opłat 
za przejazd, logistykę transportu towarowego, maszyny budowlane i osprzęt do nich, 
systemy bezpieczeństwa, oświetlenia, wentylacji, materiały budowlane, szyny, 
nawierzchnie, wytyczanie tras, pomiary, systemy torów, technologie podziemnych 
prac budowlanych. InnoTrans zajmowała wszystkie 41 sal dostępnych w centrum 
targowym Messe Berlin. 
Na rozległej powierzchni z torowiskami o łącznej długości torów 3500 m,  
w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru wystawienniczego położonego w obrębie hal 
targowych, pokazano szerokie spektrum pojazdów szynowych. Na terenie otwartym 
prezentowano eksponaty od pociągów motorowych i lokomotyw, poprzez pojazdy 
towarowe i tramwaje, aż po pojazdy robocze i dwudrogowe (szynowo-drogowe). Poza 
dziesięcioma torowiskami normalnotorowymi ekspozycja specjalna stanowiła odrębną 
platformę prezentacyjną dla pojazdów szynowych szeroko i wąskotorowych. 
W targach uczestniczyło ogółem 2.955 wystawców, z tego z zagranicy 1.669 
wystawców z 60 krajów; z Polski 80 wystawców. 
Liczba zwiedzających ogółem: 244.470 ze 140 krajów.      
Liczba światowych premier produktów: 149.      
Liczba pojazdów prezentowanych na wystawie zewnętrznej: 127.  
Ze ŚlOIIB w targach uczestniczyła członek Rady Dorota Przybyła. 
 

21.09.2016 Spotkanie Komitetu Budowlanego Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach w Galerii StrefArt przy KSSE Podstrefa Tychy. 
Założenia programu wsparcia indywidualnego budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego w Tychach przedstawił Igor Śmietański, zastępca prezydenta Tychów 
ds. gospodarki przestrzennej miasta. Uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę prac 
Agaty Norek pn. „Tarcze obronne” oraz zwiedzili bardzo nowoczesną Strefę Fitness  
w zrewitalizowanym obiekcie, mieszczącym pierwotnie warsztaty zajezdni 
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autobusowej. Obecnie miejsce to, wzorowo administrowane, służy rozwojowi kultury 
duchowej oraz fizycznej mieszkańców Tychów.  
W spotkaniu uczestniczyli członkowie ŚlOIIB związani zawodowo z miastem oraz OIPH 
w Tychach: sekretarz Rady Ewa Dworska, Grzegorz Bojanowski, Andrzej Grochowski  
i Stanisław Przyborowski. 

 
21-23.09.2016 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej OIIB w Krotoszycach. 

W Forum udział wzięli: przedstawiciel Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Powiatowi 
Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, dyrektor Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, kierownicy wydziałów administracji architektoniczno-
budowlanej ze wszystkich dolnośląskich powiatów oraz goście specjalni. W obradach 
Forum wzięło udział ok. 60 delegatów na Zjazdy i członków Dolnośląskiej OIIB 
reprezentujących każdy dolnośląski powiat. Łączna liczba uczestników Forum wyniosła 
ok. 130 osób. 
Program obrad obejmował 2 sesje: 
Sesja 1  Aktualne i planowane uwarunkowania prawne wykonywania zawodu 
inżyniera budownictwa - prowadzenie: Tomasz Żuchowski, Jacek Szer, Barbara 
Skultecka, Jarosław Barańczak, Eugeniusz Hotała, Zbigniew Maćków; 
- wystąpienie Tomasza Żuchowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa. 
Sesja 2 Warunki działalności inżynierów budownictwa w świetle aktualnych 
przepisów stosowanych przez nadzór budowlany - prowadzenie: Jacek Szer,  
Jan Spychała, Barbara Skultecka, Alicja Meusz, Janusz Szczepański; 
- wystąpienie Jacka Szera, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
- „Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego” - wykład Jana Spychały 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
Sesja 3 Stosowanie przepisów Prawa budowlanego w postępowaniach organów 
administracji budowlanej - prowadzenie: Barbara Nowak-Obelinda, Jarosław 
Barańczak, Jacek Miller, Gabriel Marek, Piotr Zwoździak; 
- „Czy jest możliwe wykonanie prawidłowego projektu budowlanego” - wykład 
Gabriela Marka, następnie wystąpienie przedstawicieli Wydziału Infrastruktury 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Po każdej sesji odbywała się dyskusja. 
Forum było ważnym głosem w dyskusji na temat Kodeksu Budowlanego i zmian  
w Prawie budowlanym. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

23.09.2016 Opolski Dzień Budowlanych. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski. 

 
23.09.2016 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Katowicach, zorganizowany przez 

Placówkę Terenową ŚlOIIB w Katowicach dla członków ŚlOIIB z obwodów Katowice I, 
Katowice II i Sosnowiec, na terenie lotniska Muchowiec w restauracji „Odlot”.  
Restauracja mieści się w bardzo oryginalnym miejscu, w którym można obserwować 
starty i lądowania samolotów oraz krążące w przestworzach szybowce. Uczestników 
spotkania przywitali organizatorzy z poszczególnych obwodów: z obwodu Katowice I - 
zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak, Katowice II reprezentowała 
sekretarz Rady Ewa Dworska, a Sosnowiec - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynator Krzysztof Ciesiński. 
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W spotkaniu uczestniczyli członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z wymienionych obwodów oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich 
prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, przewodniczący katowickich 
oddziałów stowarzyszeń naukowo-technicznych: PZITB - Andrzej Szydłowski i PZITS - 
Jacek Siwecki oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Budownictwa Franciszek Buszka, 
zastępca przewodniczącego Czesława Bella i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka, 
razem około 90 osób. 
 

 
 
Spotkanie integracyjne zostało poprzedzone wystąpieniem mecenasa Karola Urbana, 
który omówił ostatnie nowelizacje przepisów prawnych dotyczących naszego zawodu 
oraz tematy najczęściej poruszane w trakcie jego dyżurów w ramach pomocy prawnej 
dla członków ŚlOIIB. Atrakcjami spotkania były możliwość lotu nad Katowicami 
samolotem typu CESNA oraz udział w konkursie zaproponowanym przez sponsora 
spotkania - MM Cars Katowice - na slogan reklamowy aut SUBARU, a nagrodą 
w konkursie - możliwość wypożyczenia na weekend jednego z eksponowanych 
samochodów Subaru. 
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23-25.09.2016 50 Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz  
JESIEŃ 2016 w Hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej.  

 

  
 

Tematem przewodnim jesiennej edycji był „DOM ENERGETYCZNIE OPTYMALNY”, czyli 
efektywny ekonomicznie i energetycznie, zapewniający wysoki komfort życia 
mieszkańcom i niskie koszty eksploatacji. Równocześnie z Targami Budowlanymi 
zorganizowane były 18 TARGI TECHNIK GRZEWCZYCH I ZIELONYCH ENERGII - INSTAL 
SYSTEM 2016. Świadome połączenie tych dwóch tematów targowych wspomaga 
odwiedzających w kompleksowym zapoznaniu się z nowymi, energooszczędnymi 
rozwiązaniami w budownictwie oraz w branży grzewczej i instalacyjnej. 
W tym roku Targi obejmowały ok. 5000 m2 powierzchni wystawienniczej w hali oraz 
1500 m2 na terenie wokół hali, na których produkty i nowoczesne technologie 
prezentowało ponad 200 firm polskich i zagranicznych.  
Rada ŚlOIIB objęła targi patronatem branżowym. Okolicznościowy adres przekazali 
organizatorom w imieniu Rady ŚlOIIB zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska 
oraz sekretarz Rady Ewa Dworska; w pracach Komitetu Targów uczestniczy  
od lat Andrzej Grochowski, członek ŚlOIIB. 
 

24.09.2016 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej w Centrum Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Dębina” w Żywcu zorganizowany przez Placówkę Terenową Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Bielsku-Białej. 
Po raz kolejny odbyło się w ramach Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa 
spotkanie szkoleniowo-integracyjne członków ŚlOIIB z obwodu 1 Bielsko-Biała, tym 
razem w malowniczym miejscu nad Sołą. W spotkaniu wzięły udział 43 osoby, wśród 
nich zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, burmistrz 
Żywca Antoni Szlagor, prof. Jan Zamorowski, wykładowca z ATH w Bielsku-Białej, 
przedstawiciele firm budowlanych: Elmontaż  Sp. z o.o., Ormazabal Polska, Renoplast 
Sp. z o.o. , ZPUE S.A. Włoszczowa. Spotkanie otworzył Józef Kluska wraz z Januszem 
Kozulą, a przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka w swoim wystąpieniu 
podkreślił znaczenie spotkań integracyjno-szkoleniowych. W ramach szkolenia 
wygłoszono 2 wykłady. Temat „Balkony i tarasy - nowe technologie” przedstawił  
mgr inż. Maciej Drewnowski, a temat „Węzłowe stacje energetyczne w krajowym 
systemie elektroenergetycznym” - dr inż. Andrzej Warachim. 
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W części rozrywkowo-integracyjnej przewidziano wspólne grillowanie przy dźwiękach 
muzyki mechanicznej, występ artystyczny zespołu regionalnego Grzegorza Brodki  
z konkursami dla uczestników spotkania, zabawę taneczną i na zakończenie atrakcyjny 
pokaz ogni sztucznych. 
 

 
 
Piękna jesienna aura i przyjazny klimat nastrajały do ciekawych rozmów i wymiany 
doświadczeń zawodowych. Spotkanie było dobrą okazją do nawiązania między 
członkami różnych specjalności nowych kontaktów i znajomości na gruncie 
zawodowym lub towarzyskim oraz inspiracją do nowych pomysłów.  

 
24.09.2016 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Gliwicach z okazji Dnia Budowlanych  

na lotnisku sportowym w lokalu L'AVION zorganizowany przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Gliwicach. 
Przybyłych na spotkanie członków ŚlOIIB oraz zaproszonych gości przywitała zastępca 
przewodniczącego Rady Czesława Bella, opiekun gliwickiej placówki. Wśród gości byli 
m. in.: Antoni Falikowski, prezes Śląskiej Izby Pracodawców, Ryszard Walentyński, 
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przewodniczący Oddziału PZITB w Gliwicach, Jerzy Krawczyk z Oddziału SEP 
w Gliwicach, Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa 
Dworska i dyrektor biura SlOIIB Zuzanna Królicka.  

 

 
 
Na początek zebrani wysłuchali wykładu mecenasa Karola Urbana, radcy prawnego 
ŚlOIIB, nt. „Odpowiedzialność prawna inżynierów budownictwa przy wykonywaniu 
zawodu.” Szkolenie miało na celu przypomnienie zakresu odpowiedzialności osób 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Omówione zostały m.in. ogólne 
przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej (z przykładami poszczególnych 
przypadków odpowiedzialności kontraktowej), funkcja prawa karnego i zasad 
postępowania karnego, najważniejsze przestępstwa i wykroczenia, które mogą zostać 
popełnione przez inżynierów budownictwa i najciekawsze orzecznictwo w tym 
zakresie. 
 

 
 
Franciszek Buszka złożył zebranym życzenia z okazji Dnia Budowlanych oraz zaprosił 
do wzięcia udziału w VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
w dniach 10-12 października 2016, w szczególności w II Konferencji VIII Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, a Antoni Falikowski, po złożeniu życzeń, 
przekazał Czesławie Belli okolicznościowy adres od ŚIP. Opiekun Placówki 
poinformowała o planach działalności do końca 2016 roku, zaprosiła 
na poniedziałkowe spotkania w Klubie Członkowskim i szkolenia w każdy pierwszy 
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poniedziałek miesiąca oraz przypomniała o dyżurach radcy prawnego dla członków 
ŚlOIIB w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.  
Po części oficjalnej dużą atrakcję stanowiły loty samolotem CESNA 150 nad miastem  
i okolicami oraz żywiołowy występ Alicji Boncol, wykonującej piosenki country, który 
bardzo przypadł zebranym do gustu. Był też czas na koleżeńskie rozmowy i dyskusje 
przy dźwiękach popularnych przebojów. Regionalny Dzień Budowlanych upłynął 
w miłej, koleżeńskiej atmosferze i przy kulinarnych atrakcjach serwowanych przez lokal 
L’AVION, a uczestniczyło w nim 75 osób. 

 
26.09.2016 Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych w westybulu gmachu 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Kilkudziesięciu zasłużonym osobom 
z województwa śląskiego odznaczenia wręczał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.  
W uroczystości uczestniczyła z ŚlOIIB Czesława Bella, zastępca przewodniczącego Rady, 
która otrzymała Złoty Medal za Długoletnią Służbę, przyznawany przez Prezydenta RP.  

 
27.09.2016 Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.  

Do Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego przystąpiły cztery kolejne 
samorządy: 
 Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska, 
 Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska, 
 Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, 
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 
Podczas obrad przyjęto Uchwałę nr 2/2016 w sprawie samorządności zawodowej. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca 
przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Mazowieckiego oraz 
Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodowych.  
 

27.09.2016 Posiedzenie Kapituły VI edycji Konkursu "Śląskie Budowanie - 2016". 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

27.09.2016 70-lecie Katowickiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
RP w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zbigniew Herisz. 
 

27.09.2016 Podsumowanie Regionalnego Konkursu „Technik Absolwent 2016” w Domu Technika 
NOT w Bielsku-Białej. 
Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bielsku-Białej 
corocznie organizuje Regionalny Konkurs „Technik Absolwent”. Konkurs jest 
organizowany dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół technicznych z rejonu 
Podbeskidzia. Do konkursu zgłoszono 63 prace z 18 szkół ponadgimnazjalnych. Prace 
oceniano w ośmiu branżach. Uroczyste zakończenie Konkursu odbyło się w dniu 
27.09.2016 r. w Domu Technika w Bielsku-Białej, nagrody przekazali przedstawiciele 
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej, ATH w Bielsku-Białej, Kuratorium i Beskidzka Rada 
NOT. ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Janusz Kozula.  
 

28.09.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz 
terminarz przygotowań do XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.  

 
28-29.09.2016 Warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego dla organów nadzoru budowlanego oraz organów 
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administracji architektoniczno-budowlanej z terenu województwa śląskiego 
w Szczyrku. 
Podczas warsztatów poruszano następujące tematy: 
 pełnomocnik w postępowaniu przed organami administracji architektoniczno-

budowlanej oraz nadzoru budowlanego,  
 istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego  

lub innych warunków pozwolenia na budowę,  
 zmiany w przepisach ustawy - Prawo budowlane,  
 wpływ zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne na etapy procesu 

budowlanego,  
 bieżące problemy związane z prowadzeniem przez organy nadzoru budowlanego 

postępowań administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa 
budowlanego,  

 bieżące problemy związane z prowadzeniem przez organy administracji 
architektoniczno-budowlanej postępowań administracyjnych w aspekcie 
orzecznictwa z zakresu prawa budowlanego,  

 bieżące problemy związane ze współpracą organów nadzoru budowlanego  
i administracji architektoniczno-budowlanej. 

W warsztatach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 
29.09.2016 VI Konferencja szkoleniowa nt. „Ochrona przeciwpożarowa w obiektach 

budowlanych. Instalacje elektryczne, wentylacyjne i gaśnicze - projektowanie, 
montaż, eksploatacja." 
ŚlOIIB objęła patronat branżowy nad konferencją. 
 

29.09.2016  Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie w Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnym „Złote Arkady”, zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Częstochowie i częstochowski Oddział PZITB we współpracy z oddziałami SITK i SEP. 
Regionalny Dzień Budowlanych Ziemi Częstochowskiej świętowany był kolejny raz  
w ostatni czwartek września jako Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa. W gronie 
uczestników spotkania byli: wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego V kadencji 
Stanisław Gmitruk, prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, przedstawiciele 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, straży pożarnej, 
inspekcji pracy, Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach budowlanych, przedstawiciele 
stowarzyszeń naukowo-technicznych i zawodowych oraz liczne grono członków ŚlOIIB.  
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Spotkanie prowadzili przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie Małgorzata 
Nawrocka-Tazbir oraz zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper. 
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka przypomniał działania prowadzone 
przez ŚlOIIB na rzecz członków oraz mówił o znaczeniu samorządu zawodowego 
dla województwa i kraju. Również prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk 
podkreślił znaczenie naszego samorządu zawodowego oraz przybliżył nowe inwestycje 
przewidziane do realizacji w najbliższych latach. Po wystąpieniach gości uczestnicy 
spotkania wysłuchali wykładu nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja 
wypadkowa". Zaprezentowano i omówiono także: 

 działalność Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie, 

 współpracę ŚlOIIB z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT NOT 
w Częstochowie, 

 współpracę ŚlOIIB z wydziałami Politechniki Częstochowskiej: Budownictwa, 
Elektrycznym oraz Infrastruktury i Środowiska, 

 ciekawe inwestycje drogowe i kolejowe w regionie Częstochowy - zrealizowane, 
w trakcie realizacji oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, 

 70 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
Rzeczpospolitej Polskiej RP Oddział w Częstochowie, 

 streszczenie wcześniejszych zagranicznych wyjazdów technicznych 
zorganizowanych przez Oddział SEP w Częstochowie dla członków ŚlOIIB i szczegóły 
wyjazdu we wrześniu 2016,  

 streszczenie wcześniejszych wyjazdów technicznych zorganizowanego przez 
Oddział PZITB w Częstochowie dla członków ŚlOIIB oraz szczegóły wyjazdu 
technicznego w lipcu 2016. 

 

 
 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska reklamowe wystawców nowych 
technologii budowlanych. Po części szkoleniowo-seminaryjnej odbyło się plenerowe 
spotkanie integracyjne. Uczestnikami Regionalnego Dnia Budowlanych 
w Częstochowie były 164 osoby, w tym 132 członków ŚlOIIB. 

 
29.09.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
30.09-01.10.2016 Narada szkoleniowa dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz członków 

16 okręgowych komisji rewizyjnych w ośrodku szkoleniowym Mielnie. 
 
30.09.2016 Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2016. 
 
30.09.2016 Uroczystość z okazji jubileuszu 25-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach, zrzeszonej w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. ŚlOIIB reprezentowała na uroczystości w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 
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zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella, która złożyła przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Annie Janik okolicznościowe życzenia oraz 
przekazała list z gratulacjami i życzeniami w imieniu Rady ŚlOIIB od przewodniczącego 
Franciszka Buszki. 

 
30.09.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 5 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 35 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 44 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 17 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 17 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 3 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 3osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 10 osób. 

 
03.10.2016 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
03.10.2016 Obchody Dnia Budowlanych zorganizowane w gmachu Opery Nova przez  

Kujawsko-Pomorską OIIB. 
Część oficjalna obejmowała okolicznościowe przemówienia, wręczenie honorowych 
odznak PIIB oraz nagród za najlepsze prace dyplomowe i budowy roku. Po części 
artystycznej odbyło się koleżeńskie spotkanie. ŚlOIIB reprezentowała zastępca 
przewodniczącego Rady Czesława Bella. 

 
03.10.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 
 
04.10.2016 Konferencja z okazji zakończenia projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”. 
W Zabrzu zakończyło się największe w dziejach miasta przedsięwzięcie 
infrastrukturalne pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 
Zabrze”. Za realizację tego projektu przyznano miastu tytuł ECO MIASTO 2015 
w ramach trzeciej edycji Konkursu ECO-MIASTO.  
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Koszt całego przedsięwzięcia pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
Gminy Zabrze (I i II Etap)” wyniósł ok. 794 mln PLN. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki i członek Rady Barbara 
Twardosz-Michniewska. 

 

 
 

04.10.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
05.10.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
05-07.10.2016 Posiedzenie komisji weryfikacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB  

w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
06.10.2016 Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 

06.10.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
06.10.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

zatarcia kary. 
 
06.10.2016 Posiedzenie całego składu członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w siedzibie 

ŚlOIIB w Katowicach. 
 
06.10.2016 Kontrola działalności Rady przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w zakresie wydatkowania środków finansowych  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB.  

 
07.10.2016 Wyjazd techniczny na budowę Elektrowni Jaworzno. 

Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno III, 
to aktualnie największa budowa na terenie województwa śląskiego. Jej głównym 
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wykonawcą jest RAFAKO S.A., która do realizacji tej inwestycji powołała Spółkę Celową 
E003B7 Sp. z o.o. Inwestorem Elektrowni Jaworzno III jest Tauron Wytwarzanie S.A., 
Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, a Generalnym Projektantem 
i koordynatorem prac projektowych dla tej inwestycji - Energoprojekt Katowice S.A. 
 

 
Plan zagospodarowania terenu z wykazem głównych obiektów 

 
Wyjście na budowę zostało poprzedzone spotkaniem w sali konferencyjnej  
z przedstawicielami spółki E003B7. Dyrektor Projektu Jaworzno III - 910 MW Henryk 
Sołdoń, odpowiedzialny w spółce E003B7 za realizację projektu, zapoznał uczestników 
wyjazdu ze szczegółami przedsięwzięcia. Przy pomocy ciekawej prezentacji omówił 
charakterystykę poszczególnych urządzeń i instalacji wchodzących w skład przyszłego 
bloku energetycznego o mocy 910 MW i etapy jego realizacji. Przedstawił także 
schematy organizacyjne spółki i poszczególnych pionów (służb) odpowiedzialnych  
za wykonanie zadania. Elektrownia Jaworzno III będzie jedną z najnowocześniejszych 
elektrowni konwencjonalnych w Europie. 

 
Jaworzno J 910 MW-Model 3D  

 

Przed wyjściem na budowę koordynator ds. bhp przeprowadził szkolenie nt. zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących na budowie. Po budowie oprowadzał grupę kierownik 
Zespołu Robót Budowlanych, który objaśniał technologię realizacji oraz szczegóły 
konstrukcyjne. Wspomniał również o skomplikowanych warunkach gruntowo-
wodnych i złożonych sposobach fundamentowania obiektów przenoszących ogromne 
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obciążenia. Zakończone zostały wszystkie roboty fundamentowe i trwa wykonywanie 
potężnych konstrukcji nadziemnych, żelbetowych i stalowych.  Są to m.in. 2 żelbetowe 
pylony komunikacyjne (wys. 138 m) z klatkami schodowymi i windami, a między nimi - 
w trakcie wznoszenia - stalowa konstrukcja wsporcza kotła i w sąsiedztwie fragmenty 
konstrukcji budynku głównego bloku. Znajdą się w nim maszynownia, kotłownia  
i nawa elektryczna; posadowiony jest na ok. tysiącu palach o dł. 25-30 m,  
w najwyższej części, kotłowni, będzie miał wysokość 132 m. Nieopodal ogromna, 
kilkudziesięciometrowa żelbetowa chłodnia, wsparta na 40 słupach wsporczych,  
ze średnicą podstawy 150 m, która docelowo osiągnie wysokość 180 metrów i będzie 
zdecydowanie f górowała nad widocznymi z trasy autostrady A4 istniejącymi 
chłodniami elektrowni Jaworzno II.  
 

 
 
W wyjeździe uczestniczyło 18 członków ŚlOIIB z poszczególnych placówek terenowych 
ŚlOIIB. Wszyscy byli pod wrażeniem ogromu inwestycji, tempa jej realizacji 
oraz profesjonalnej organizacji robót, a także gościnności gospodarzy.  

 
07.10.2016 Inauguracja Roku Akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Janusz Kozula. 

 
10-12.10.2016 VI Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym 

Centrum Kongresowym w Katowicach. 
Organizowany po raz szósty przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach 
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw obradował pod hasłem „Trzy dni 
inspiracji dla innowacji”. EKMŚP to doroczne spotkanie przedstawicieli sektora MŚP  
i dużych firm z przedstawicielami świata nauki, samorządu terytorialnego, władz 
rządowych i instytucji z otoczenia biznesu - od kilku lat stanowi płaszczyznę debat, 
dyskusji i wymiany poglądów na tematy uznawane przez przedsiębiorców  
za najważniejsze, jak m.in. dostęp do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system 
stabilnego i przyjaznego prawa. W tym roku podkreślano wagę realnej współpracy 
nauki z przemysłem w kierunku tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw. To wielkie 
współczesne wyzwanie musi dotyczyć również organizacji przedsiębiorstw, miejsc 
pracy i aspiracji pracowników - podkreślała w swoim wystąpieniu gość specjalny 
Elżbieta Bieńkowska, komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, 
Przedsiębiorczości i MŚP. Uczestniczyła także w ważnej debacie prowadzonej przez 
Jerzego Buzka, przewodniczącego Komitetu Honorowego EKMŚP, nt. Mała i średnia 
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przedsiębiorczość w nowym środowisku międzynarodowym". W debacie  
nt. rządowego „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” i jego wpływie na małych  
i średnich przedsiębiorców dyskutowali wicepremier Piotr Gliński, który zastąpił  
na Kongresie wicepremiera Mateusza Morawieckiego, oraz byli premierzy  
i wicepremierzy. Wicepremier Gliński zwracał uwagę, że plan przewiduje budowę 
przyjaznego otoczenia dla firm i system wsparcia innowacji.  

 

 
 

Nie do przecenienia jest znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki 
kraju. Fakt ten podkreślany był w wystąpieniach prelegentów. W Polsce stanowią one  
99,8% wszystkich przedsiębiorstw, zapewniając miejsce pracy dla 67% ludności oraz 
PKB. ok. 70%.  
EKMŚP od lat jest najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym. Z uwagi  
na obecność przedstawicieli krajów spoza Europy - były w tym roku delegacje z USA 
(ze stanu Nevada, gdzie znajduje się Dolina Krzemowa) i Indii - staje się wydarzeniem  
o zasięgu światowym. Obecność zagranicznych uczestników daje możliwość wymiany 
doświadczeń dot. sektora MŚP. Kongres zgromadził ponad 7 tys. osób. W ciągu 3 dni 
odbyło się łącznie ponad 80 sesji panelowych, warsztatów i spotkań z udziałem 
ekspertów - krajowych i zagranicznych. Jednym z wielu wydarzeń towarzyszących były 
Targi Biznes Expo z udziałem ponad 100 wystawców. Zgłaszane w trakcie debat 
Kongresu MŚP postulaty uczestników dyskusji, opracowywane następnie w formie 
„Rekomendacji”, są wskazówkami dla tworzenia lepszych warunków rozwoju sektora 
MŚP, kluczowego sektora polskiej gospodarki. Służą także zniwelowaniu, bądź 
ograniczeniu barier uniemożliwiających wejście MŚP na zagraniczne rynki.  
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W ramach VI EKMŚP odbył się wieczorem pierwszego dnia koncert Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pt. „Muzyczne inspiracje",  
w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR. Do wysłuchania koncertu zaprosili przedstawiciel 
gospodarza Kongresu - Miasta Katowic - Marcin Krupa, prezydent miasta,  
i przedstawiciel organizatora Kongresu Tadeusz Donocik, prezes RIG. Orkiestrę 
poprowadził Aleksander Humala, a koncert uświetnili swoim występem Rafał 
Zambrzycki-Payne (skrzypce) i Piotr Kopiński (klawesyn). Wśród słuchaczy koncertu 
była liczna grupa członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
 

11.10.2016 Śląski Dzień Budowlanych 2016 wraz z II konferencją "VIII Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości" w ramach VI EKMŚP w audytorium 
Międzynarodowego Centrum Kongresowym w Katowicach. 

 

 
 
Wiodącymi organizatorami tych wydarzeń były Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Śląska Izba Budownictwa oraz Katowickie Oddziały PZITB i PZITS. 
W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele samorządów zawodowych 
i gospodarczych oraz organizacji i instytucji należących do FORUM BUDOWNICTWA 
ŚLĄSKIEGO, studenci i uczniowie szkół technicznych oraz zaproszeni goście - 
przedstawiciele władz rządowych i władz samorządowych województwa śląskiego oraz 
samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Byli wśród nich 
m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury Tomasz 
Żuchowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, prezes Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki, przewodniczący Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko, przewodnicząca Rady  

 

Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Małgorzata 
Pilinkiewicz i przedstawiciele kilku okręgowych izb 
inżynierów budownictwa: Dolnośląskiej OIIB, Mazowieckiej 
OIIB, Opolskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB i Zachodnio-
pomorskiej OIIB.  
Pierwszy blok - Śląski Dzień Budowlanych 2016 – popro-
wadzili Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budow-
nictwa, Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB 
i sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska. 

Z okazji Dnia Budowlanych osoby oraz instytucje związane z branżą budowlaną, 
wyróżniające się w pracy zawodowej i społecznej dla szeroko pojętego budownictwa, 
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zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi i branżowymi. Odznaczenia 
wręczali Tomasz Żuchowski, Stanisław Gmitruk, Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka. 

 

Spośród członków ŚlOIIB Odznakę Honorową „Za Zasługi 
dla Rozwoju Gospodarki RP” otrzymał Józef Kluska, Srebrną 
Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” 
Danuta Bochyńska-Podloch i Roman Karwowski, Srebrną 
Odznakę Honorową PIIB Henryk Gonsior, Hieronim Spiżewski 
i Marek Wazowski, a Złotą Odznakę „Zasłużony 
dla Budownictwa” Grzegorz Bojanowski, Jerzy Dzierżewicz 
i Piotr Szatkowski. 
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Drugi blok, to II konferencja VIII Śląskiego Forum nt. „Systemy grzewcze (wraz 
z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) oraz systemy wentylacji i klimatyzacji 
budynków”. Zorganizowana w ramach przedsięwzięcia programowego pod nazwą  
„Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” stanowiła kontynuację i podsumowanie  
I konferencji, obradującej w Katowicach w dniach 7-8 czerwca 2016 r. Moderatorem 
obrad był dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej Klaudiusz Fross.  
 

 

W autorskim wystąpieniu Andrzej R. Dobrucki 
przedstawił referat wraz z prezentacją na temat 
”Trwałość konstrukcji prefabrykowanych, prawda 
czy fałsz” podkreślając, że budownictwo  
z wielkiej płyty spełniało i nadal spełnia wymogi 
bezpieczeństwa także w obecnych czasach. 
W wystąpieniu wprowadzającym Tadeusz Wnuk 
omówił „Reasumpcję pierwszej konferencji 
„VIII Śląskiego Forum” w dniach 10-11 czerwca br. 
wraz z końcowymi ocenami i rekomendacjami - 
jako opracowanie zbiorowe członków Komitetu 
Organizacyjnego i Rady Programowo-Naukowej” 
(opracowanie będzie dostępne na stronie 
internetowej Śląskiej Izby Budownictwa), 
a Dobrosława Kaczorek z Instytutu Techniki 
Budowlanej w Warszawie zaprezentowała temat 
„Modernizacja instalacji wewnętrznych w ramach 
kompleksowej termomodernizacji budynków 
wielorodzinnych”. 

 
Uczestnicy konferencji wysłuchali również wystąpień zgłoszonych Partnerów 
Merytorycznych, zajmujących się m.in. zaopatrywaniem budownictwa 
wielorodzinnego w systemy grzewcze oraz wentylacji i klimatyzacji.  

 
12.10.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
13.10.2016 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w Warszawie. 
 Przedmiotem obrad był m.in. analiza stanu rozpatrzenia i realizacji wniosków 

zgłoszonych na XV zjazdach okręgowych izb i podczas XV Krajowego Zjazdu PIIB oraz 
podział prac komisji nad rozpatrzeniem i przygotowaniem dla Krajowej Rady propozycji 
sposobu realizacji wniosków przyjętych przez XV Krajowy Zjazd PIIB. Z ŚlOIIB  
w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

 
13.10.2016 Trzy rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierowników budowy. 
 
14.10.2016 Wojewódzkie Święto Budowlanych w Łódzkiej OIIB. 
  ŚlOIIB reprezentował członek Rady Ryszard Hulboj. 
 
15.10.2016 Dzień Budowlanych 2016 – Architektoniczno-Budowlany wieczór w Operze 

Krakowskiej zorganizowany przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa i Małopolską Okręgową Izbę Architektów RP. W uroczystej gali ŚlOIIB 
reprezentowały zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella oraz rzecznik 
odpowiedzialności zawodowej Urszula Kallik. 
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17-19.10.2016 Warsztaty szkoleniowe członków izby inżynierów budownictwa, nadzoru 
budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów 
samorządów zorganizowane przez Opolską OIIB w Pokrzywnej, przy wsparciu 
merytorycznym wojewody opolskiego i Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego nt.: „Stosowanie przepisów Prawa budowlanego, tzw. Ustawa 
krajobrazowa, problematyka miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania”. 
W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Opolskiej OIIB i Opolskiej Izby Architektów 
RP oraz AAB i NB  z województwa opolskiego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
przedstawiciele Głównego Nadzoru Budowlanego z Głównym Inspektorem Jackiem 
Szerem, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach Jan Spychała i dyrektor 
Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Bożena Goldamer-
Kapała.  
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska, która przedstawiła rozbieżności  
w interpretacji prawa w toku postępowań prowadzonych przed organami NB i AAB, 
problem niespójności przepisów lub ich indywidualnej interpretacji oraz omówiła 
skutki możliwości interpretacyjnych art.36a Prawa budowlanego. 

 
18.10.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 
 
19.10.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Podczas obrad: 

 podjęto uchwałę w sprawie zwołania XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 
PIIB i uchwałę w sprawie przygotowań do zjazdu,  

 omówiono uwagi i wnioski zgłoszone przez okręgowe izby do projektu Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego, 

 omówiono działania i wyniki finansowe wydawnictwa Inżynier Budownictwa 
za I półrocze 2016 oraz podjęto uchwałę w sprawie wydatków na Inżyniera 
Budownictwa w 2017 roku, 

 wysłuchano informacji na temat przebudowy i modernizacji budynku przy 
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie na siedzibę PIIB. 

 
20.10.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
20.10.2016 Kontrola działalności Zespołu Redakcyjnego i wydawnictwa Informator ŚlOIIB 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
20.10.2016 Obchody 90-lecia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
20.10.2016 VIII Mistrzostwa ŚlOIIB w Brydżu Sportowym - turniej par, zorganizowane przez 

Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej w bielskim Hotelu Beskidy Park.  
Szeroko rozpowszechniono informacje o rozgrywkach, ale na udział zdecydowało się 
tylko 9 par, które już tradycyjnie biorą udział w mistrzostwach. Wyjątkowo zgłosiła się 
w tym roku para kobieca Krystyna Kieres - Maria Bodniak. Mistrzostwa przygotował  
i poprowadził Adrian Bakalarz, sędzia krajowy z Polskiego Związku Brydża Sportowego. 
Turniej odbył się systemem barometr na punkty meczowe. Wyniki po każdej rundzie 
dodawane były na bieżąco. Rozegrano 27 rozdań, co praktycznie sprowadzało się  
do tego, że każda para grała z pozostałymi parami.  
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Ostateczne wyniki mistrzostw: 
1. Tadeusz Szendzielarz - Tadeusz Dudziak   37.67 
2. Jerzy Ujma - Michał Wróbel   35.67 
3. Marian Gacek - Janusz Kozula  28.00 
4. Andrzej Staszek - Edwin Szenkelbach    5.33 
5. Leszek Krzeczek - Kazimierz Cios    -6.00 
6. Krzysztof Ciesiński -Tomasz Baran    -8.33 
7. Janusz Hamryszak -Tadeusz Owczarz 17.00 
8. Maria Bodniak -Krystyna Kieres  -28.67 
9. Janusz Zagała -Bogdan Tarnawski  -46.67 
 

 
Zwycięzcy 

 

22.10.2016 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Punkt Informacyjny 
ŚlOIIB w Rybniku z okazji święta budowlanych.  
Zorganizowany po raz czwarty Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa dla członków 
ŚlOIIB z okręgu rybnickiego, odbył się w zrewitalizowanych obiektach Zabytkowej 
Kopalni KWK „Ignacy”. To jeden z 36 „punktów” na „Szlaku Zabytków Techniki”  
i siedziba Industrialnego Centrum Kultury. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania 
maszynowni szybów Głowacki i Kościuszko - odbywają się tu w ramach działań ICK 

http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h5.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h3.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h10.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h7.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h8.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h1.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h2.html
http://www.slzbs.pl/protokoly/01/bielsko/16/BB201016/h4.html
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koncerty, projekcje filmów, wystawy. Zgromadzeni uzyskali informacje nt. historii 
kopalni, działania maszynowni z napędem parowym szybów Głowacki i Kościuszko, 
wieży wodnej i innych kopalnianych obiektów. Wysłuchali także ciekawego wykładu 
na temat projektu pn. „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnik do roku 
2020”, który wygłosił pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. Inwestycji 
i Gospodarki Przestrzennej mgr inż. arch. Wojciech Student. Przedstawione zostały 
założenia rozwoju miasta w kontekście przewidywanych zmian demograficznych 
i potrzeb nowoczesnego społeczeństwa, planowane inwestycje kierowane do różnych 
grup wiekowych mieszkańców, jak np. obiekt dziennej opieki dla seniorów połączony  
z przedszkolem, czy też sala koncertowa przy Państwowej Szkole Muzycznej. Ważnym 
punktem programu jest dbałość o środowisko poprzez aktywne zmniejszanie 
tzw. niskiej emisji, co przyczyni się do uatrakcyjnienia miasta jako najlepszego miejsca 
pracy i wypoczynku.  
 

 
 
Atrakcją wieczoru był również również solowy recital wokalno-harfowy. Uczestniczący 
w spotkaniu goście z Oddziału PZiTB Gliwice przedstawili propozycje współpracy  
w ramach prowadzonego przez Punkt Informacyjny Rybniku cyklu „Podzielmy się 
wiedzą”. Wśród gości byli także członkowie Rady ŚlOIIB, m.in. zastępca 
przewodniczącego Grzegorz Gowarzewski, oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  
W spotkaniu uczestniczyło około 60 osób. 
 

24.10.2016 Konferencja zorganizowana w Krakowie przez ministra Infrastruktury 
i Budownictwa oraz wojewodę małopolskiego, podczas której zaprezentowano 
projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego.  
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Grzegorz Bojanowski. 

 
25.10.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 
 
25.10.2016 Konsultacje w sprawie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego - spotkanie członków 

Komitetu Programowego B-21 z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury  
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w siedzibie PIIB w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci 
okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz innych środowisk związanych  
z budownictwem. Podczas spotkania zostały zaprezentowane główne zasady 
tworzenia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego i omówione jego części składowe. 
Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag 
do przedstawionych założeń kodeksu. Z ŚlOIIB w spotkaniu uczestniczyły Ewa Dworska, 
członek Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, oraz Dorota Przybyła, 
wiceprzewodnicząca SITK. 

 
26.10.2016 Posiedzenie Komisji Prawno Regulaminowej KR PIIB poświęcone głównie 

opiniowaniu projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Omówiono również 
propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zagadnień 
związanych z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa w samorządzie 
zawodowym inżynierów budownictwa. Uwagi dotyczące stosownego rozporządzenia 
zostały przekazane do ministerstwa. Również uwagi i wnioski poszczególnych izb 
okręgowych, zestawione tabelarycznie, zostaną przekazane wraz z pismem 
przewodnim prezesa KR PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego do MIiB.  
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła sekretarz Rady Ewa Dworska. 

 
26-29.10.2016 Narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zespołu Krajowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz okręgowych rzeczników 
koordynatorów i przewodniczących okręgowych sądów wraz z obsługą 
administracyjną, zorganizowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie. 
W naradzie uczestniczyli ze ŚlOIIB przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
Jerzy Dzierżewicz, radca prawny Dominik Adamczyk, rzecznicy odpowiedzialności 
zawodowej Elżbieta Godzieszka i Urszula Kallik oraz pracownik obsługi 
administracyjnej biura okręgowego rzecznika. 

 
27.10.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
Porządek obrad obejmował: 
• wypracowanie stanowiska w sprawie odpowiedzi do PIIB na pismo ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.10.2016 roku w sprawie uwag do projektu 
ustawy o zawodach architekta oraz inżyniera budownictwa, 

• omówienie realizacji wniosków z XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
• przedstawienie informacji na temat przygotowań do przeprowadzenia konkursu 

wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2016”, 
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• omówienie wyników ankiety dotyczącej prenumeraty czasopism na 2017 rok, 
• przedstawienie informacji na temat przebiegu październikowej Rady Krajowej PIIB, 
• informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe 

do imprez okolicznościowych wraz z propozycjami kwot dofinansowania. 
 

31.10.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podjęto 9 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
53 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 11 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 16 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby -  31  osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 4 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby -  5 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 11 osób. 

 
03.11.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 
 
03.11.2016 Posiedzenie całego składu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
04.11.2016 III edycja Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”. 

W tym dniu odbył się etap I - w systemie elektronicznym. W bieżącym roku po raz 
pierwszy konkurs został przeprowadzony w nowej formule, dwuetapowo. Uczestników 
oceniało 5-osobowe jury w składzie: przewodniczący Grzegorz Bojanowski, 
wiceprzewodniczący Tomasz Radziewski oraz członkowie Agnieszka Orłowska, Janusz 
Jasiona i Piotr Klikowicz. Do etapu II wyłoniono osoby, które uzyskały ponad  
21 punktów (z możliwych 30 punktów) za prawidłowe odpowiedzi w teście.  
Drugi etap zaplanowano na dzień 26 listopada 2016. 

 
07.11.2016 Konferencja zorganizowana przez ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz 

wojewodę śląskiego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Katowicach 
w ramach konsultacji społecznych dotyczących Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 
W MCK spotkali się z reprezentantami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
przedstawiciele środowisk związanych z budownictwem na Śląsku. Byli to 
przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, będącego organizatorem 
spotkania, urzędów miast i gmin, samorządów zawodowych, organizacji technicznych, 
stowarzyszeń - projektanci, inwestorzy oraz potencjalni wykonawcy inwestycji 
budowlanych. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowali 
podsekretarz stanu ds. budownictwa Tomasz Żuchowski oraz Michał Leszczyński 
z Departamentu Polityki Przestrzennej MIiB i Błażej Korczak, naczelnik Wydziału 
Procesu Inwestycyjnego Departamentu Budownictwa MIiB. 
Konferencja miała na celu prezentację przedłożonego do konsultacji społecznych 
projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz zainicjowanie na jego temat 
dyskusji środowiskowej. Reprezentanci ministerstwa przedstawili i omówili zawartość 
obydwu części kodeksu, część urbanistyczną i część budowlaną, wprowadzone nowe 
regulacje i proponowane zmiany. Po przerwie przewidziano czas na dyskusję  
i odpowiedzi na złożone przez uczestników pytania. Zakończenie konsultacji 
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społecznych wraz z podsumowaniem odbędzie się podczas planowanej w grudniu 
br. konferencji w Warszawie.        
 W konferencji uczestniczyła liczna grupa członków Rady ŚlOIIB z przewodniczącym 
Rady Franciszkiem Buszką.  

 
07.11.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
9-11.11.2016 II Konferencja "Obiekty budowlane na terenach górniczych" zorganizowana przez 

Oddział PZiTB w Katowicach - we współpracy z Oddziałem Śląskim Instytutu Techniki 

Budowlanej i przy wsparciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która 

objęła konferencję patronatem branżowym. Tematycznie stanowiła kontynuację 

I konferencji sprzed dwóch lat, skupiając się w tym roku na sprawach dotyczących 

diagnozowania oraz sposobów wzmacniania i napraw istniejących konstrukcji 

poddanych wpływom eksploatacji górniczej oraz znajdujących się na terenach 

pogórniczych. Obrady konferencyjne odbywały się w Centrum Kultury - Park Tradycji, 

mieszczącym się w zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej kopalni 

Michał - Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach. Wśród gości 

honorowych byli m.in. wiceprezes PIIB Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady ŚlOIIB 

Franciszek Buszka i prezydent Śląskiej Izby Budowlanej Tadeusz Wnuk. W obradach 

uczestniczyło ok. 150 osób, wśród nich ok. 80 członków ŚlOIIB, byli także uczestnicy 

spoza Śląska. Program merytoryczny konferencji powierzyli organizatorzy 

autorytetom, specjalistom w dziedzinie „szkód górniczych”. Komitet naukowy pod 

kierunkiem prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów, które 

wydano w materiałach konferencyjnych liczących pond 300 stron. Uczestnicy 

konferencji mieli również okazję uczestniczyć w wycieczce do Zabytkowej Kopalni 

Guido w Zabrzu i wysłuchania prelekcji nt. technicznych aspektów wydobycia oraz 

wzmacniania wyrobisk w kierunku zabezpieczenia powierzchni przed wpływami 

górniczymi. 

10.11.2016 Wyjazd techniczny na budowę Elektrowni Jaworzno  III drugiej grupy członków ŚlOIIB.  
 
11.11.2016 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości zorganizowane przez Śląski Urząd 

Wojewódzki. ŚlOIIB reprezentował radca prawny Dominik Adamczyk. 
 
13.11.2016 Spotkanie szkoleniowo-kulturalno-oświatowe w związku z Regionalnymi Dniami 

Budowlanymi regionu częstochowskiego w sali Teatru im. A. Mickiewicza  
w Częstochowie zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie. 

  W spotkaniu udział wzięło 78 osób. 
 
14.11.2016 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Zakończenie budowy, przekazanie 

obiektu budowlanego do użytkowania w świetle ustawy Prawo budowlane, Ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych”. 
Szkolenie prowadził Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób. 

 
14-15.11.2016  IX Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2016 pod hasłem Przedsiębiorcza 

Europa - szanse, wyzwania, zagrożenia. Panel Łódzkiej OIIB: "Nowoczesne 
technologie w budownictwie BIM - rewolucja nadchodzi". 
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W panelu przewidziano następujące zagadnienia: 

 BIM - wstęp do wdrożenia. Budowanie bazy danych informacji o budynku 
w pracowni projektowej. 

 Inteligentne metody wspomagania projektowania - w aspekcie techniczno-
prawnym. 

 Analiza metodologii budowania informacji BIM od 3D do 7D, model 
wielowymiarowy (MD - Multi dimentional). Metody kategoryzacji modeli BIM - 
poziomy rozwoju i szczegółowości modelu (LOD). 

 Analiza możliwości wykorzystania wielowymiarowej informacji BIM pod kątem 
realizacji założeń zrównoważonego rozwoju i zarządzania obiektami. 

Dodatkowo w siedzibie Łódzkiej OIIB odbyła się debata na temat: „Jak skutecznie 
informować i przygotować inżynierów wykonujących samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie do nadchodzących zmian w zarządzaniu procesem budowlanym”. 
Umożliwiła ona wymianę dotychczasowych doświadczeń i wypracowanie form 
dalszego postępowania. Referat wprowadzający wygłosił gość specjalny Jacek Janota-
Bzowski. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 

 
15.11.2016 Spotkanie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” nt. „Materiały dotyczące wpływów 

eksploatacji górniczej jakich można wymagać i uzyskać od przedsiębiorcy górniczego, 
a także wpływ eksploatacji górniczej na przykładzie uszkodzeń budynków 
mieszkalnych w Rybniku przy ul. Brzeziny Miejskie”, zorganizowane przez Punkt 
Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku. 

  Temat przedstawiła Małgorzata Szukalska, rzeczoznawca budowlany w specjalności 
ogólnobudowlanej. W ramach prelekcji zaprezentowane zostały materiały 
fotograficzne, mapowe i inne dotyczące ww. tematu. W dyskusji poruszano wątpliwości 
dotyczące zasad projektowania, realizacji i diagnostyki obiektów kubaturowych  
na terenach eksploatacji górniczej, opinii geologiczno-górniczych i ich merytorycznej 
zawartości, akceptowalności społecznej działań przedsiębiorców górniczych  
w kontekście aktualnie prowadzonej eksploatacji w granicach Rybnika, oraz planów 
budowy Kopalni Paruszowiec i elektrowni - projekt inwestycyjny pn. „Bapro Energy 
Complex (BEC)”. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. 
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16.11.2016 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
Podczas posiedzenia uczestnicy zapoznali się z relacją z przebiegu szkoleń 
organizowanych przez krajowe organy statutowe oraz z informacją nt. prac Zespołu  
ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB. 

 
16.11.2016 Konferencja naukowo-techniczna „170 lat Drogi Żelaznej Warszawsko-Wileńskiej  

w Regionie Częstochowskim”. 
ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella i skarbnik 
Zenon Panicz. 

 
16.11.2016 Spotkanie Komitetu Budowlanego Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej  

w Tychach w Galerii StrefArt przy KSSE Podstrefa Tychy. 
Tym razem tematem wiodącym spotkania były inteligentne zrównoważone systemy 
instalacji mat kapilarnych do energooszczędnej gospodarki cieplnej w budynku, mające 
znaczący wpływ na ograniczenie niskiej emisji. W ramach tego tematu referat  
nt. „Niskotemperaturowe systemy ogrzewania hal produkcyjnych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii” wygłosił dr Wojciech Bialik, pracownik Politechniki 
Śląskiej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Przedstawiciel MZUiM Tychy 
Arkadiusz Pastuszka przedstawił stan zaawansowania prac nad wprowadzeniem 
w Tychach Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS Tychy)  
i przygotowaniami do przetargu. Po merytorycznych i zawodowych dyskusjach, 
uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać aktualną propozycją Galerii StrefArt  
i obejrzeć wystawę prac Michała Litki pt. „Zapiski wyobraźni”. 
W spotkaniu uczestniczyli sekretarz Rady Ewa Dworska, członek Rady Grzegorz 
Bojanowski oraz członkowie ŚlOIIB Andrzej Grochowski i Stanisław Przyborowski.  
 

17.11.2016 Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.  
Przedmiotem obrad było: 

 omówienie wyników prac Zespołu ds. renegocjacji umowy najmu lokalu 
znajdującego się w Katowicach przy ulicy Podgórnej 4 i podjęcie decyzji na temat 
dalszego działania, 

 zasadność wdrożenia technologii BIM i sposoby ułatwienia korzystania z niej przez 
członków ŚlOIIB.  

 

 
 
17.11.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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17.11.2016 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz zatarcia kary. 

 
18.11.2016 Rozpoczęcie XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową 

Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiły  
362 osoby, oraz rozpoczęły się egzaminy ustne. 

 
18.11.2016 Posiedzenie Kapituły Laurów w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentowała dyrektor biura Zuzanna Królicka.  
 
18.11.2016 Barbórkowe Spotkanie Inżynierów i Techników Górnictwa zorganizowane przez SITG. 
  ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
19.11.2016  Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
21.11.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
22.11.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
24.11.2016 Uroczystość przyznania tytułów wraz z wręczeniem certyfikatów „Kreator 

Budownictwa” za szczególne osiągnięcia w branży budowlanej. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 

 
24.11.2016 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  
Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego na 2017 rok i podjęcie 
uchwały przyjmującej prowizorium, 

 omówienie realizacji wniosków złożonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB, 

 przekazanie informacji o przebiegu I etapu konkursu „Nowoczesny Inżynier 2016”, 

 odniesienie się do propozycji zasad ustawicznego doskonalenia zawodowego 
członków, przedstawionej przez Komisję Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego PIIB.  

 

 
 
24.11.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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25.11.2016 XIX Gala Budownictwa w Gliwickim Teatrze Muzycznym - wspólne przedsięwzięcie 
Śląskiej Izby Budownictwa, ŚlOIIB i Oddziału PZITB w Katowicach. 
XIX Gala Budownictwa zgromadziła w Teatrze Miejskim w Gliwicach reprezentantów 
nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli znaczących firm, 
stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych z branżą budowlaną, 
zaangażowanych w rozwój śląskiego budownictwa.   
 

 
 
Ważnymi elementami tegorocznej Gali było uhonorowanie osób i instytucji związanych 
z realizacją Drogowej Trasy Średnicowej, której ostatni etap budowy w Gliwicach został 
zakończony w marcu bieżącego roku, oraz podsumowanie VI edycji Konkursu „Śląskie 
Budowanie 2016”. Celem konkursu jest publiczna prezentacja atrakcyjnych i ważnych 
dla śląskiego regionu przedsięwzięć inwestycyjnych, zrealizowanych profesjonalnie – 
sprawnie i terminowo. Kapituła Konkursu przyznała kolejny raz „Śląską Wielką Nagrodę 
Budownictwa” przeznaczoną dla podmiotów gospodarczych i samorządów 
terytorialnych, a osobom indywidualnym - za szczególne osiągnięcia w działalności 
zawodowej oraz wkład w rozwój regionu - Nagrodę i Tytuł „Autorytet Budownictwa  
i Gospodarki Śląskiej” i Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa 
Śląskiego”. Z ŚlOIIB godnością „Osobowość Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” został 
uhonorowany Stefan Czarniecki, wiceprezes Krajowej Rady ŚlOIIB, członek Prezydium 
Rady ŚlOIIB - laudację wygłosił Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
W ten sposób wyróżniono także Ireneusza Maszczyka, wiceprezydenta ŚIB, który  
w latach 1993 - 2012 był prezesem Zarządu DTŚ S.A.     
 W uroczystościach uczestniczyła liczna grupa członków ŚlOIIB. Na zakończenie wystąpił 
słowacki zespół The Backwards, specjalizujący się w wykonywaniu piosenek zespołu 
The Beatles. 

 
25.11.2016 Konferencja "Konstrukcje Budowlane" zorganizowana przez PWN w Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie. 
W sesji inauguracyjnej przedstawiono tematy: „Możliwości modernizacji budynków  
z wielkiej płyty” z ciekawą ilustracją fotograficzną i „Projektowanie geotechniczne 
wg Eurokodu 7”. Pierwszy panel konferencji poświęcono technologii BIM, będącej 
nowoczesnym narzędziem projektowym i przedstawieniu korzyści ze stosowania tej 
technologii w branży budowlanej. W drugim panelu m.in. prof. Włodzimierz Starosolski 
mówił o ugięciach w konstrukcjach żelbetowych, analizując wybrane przypadki.  
W ostatnim trzecim panelu omówiono praktyczne aspekty zmian w Prawie 
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budowlanym. Była możliwość dyskusji z wykładowcami oraz na koniec konferencji 
zwiedzania Centrum Nauki Kopernik. 
ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady Maria Świerczyńska i Grzegorz Bojanowski. 
 

25-26.11.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 

26.11.2016 Drugi etap Konkursu ŚlOIIB pn. „Nowoczesny Inżynier 2016”. 
Drugi etap konkursu odbył się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. Wzięło w nim udział  
18 osób, które w I etapie – w systemie elektronicznym - przeprowadzonym w dniu  
4 listopada 2016 uzyskały minimum 21 punktów, wypełniając test pisemny złożony  
z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas 
uroczystego przedświątecznego spotkanie członków organów ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB, 
na które zostali zaproszeni również zwycięzcy konkursu.  

 
26.11.2016 VII Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB.  
Zawody rozegrano na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej, uczestniczyło w nich 
25 pływaków. Wzorem lat ubiegłych na zawody przyjechała drużyna z Litwy oraz 
drużyny z kilku okręgowych izb inżynierów budownictwa.  
Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników mógł wybrać dwie spośród 6 konkurencji 
indywidualnych: 25 m lub 50 m stylem dowolnym, klasycznym lub grzbietowym oraz - 
w przypadku liczniejszej drużyny - startować dodatkowo w jednej lub dwóch sztafetach 
4 x 25 m. ŚlOIIB reprezentowali Maria Świerczyńska i Grzegorz Bojanowski, którzy 
w wybranych przez siebie konkurencjach zdobyli po 2 złote medale - Maria 
Świerczyńska pływając stylem dowolnym na dystansach 25 m i 50 m, a Grzegorz 
Bojanowski na dystansach 25 m i 50 m stylem klasycznym. Poza konkursem popłynęła 
jeszcze sztafeta międzyizbowa złożona z zawodników czterech izb: dwóch kobiet 
z Podkarpackiej i Śląskiej OIIB oraz dwóch mężczyzn z Mazowieckiej i Małopolskiej OIIB. 
Ta sztafeta uzyskała najlepszy czas, ale nie była punktowana ponieważ regulamin 
nie przewidywał takiego wariantu. 
 

 
 

Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB zdobyła ośmioosobowa drużyna  
z Wielkopolskiej OIIB. Laureaci trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 
otrzymali medale i dyplomy. Zawody zostały poprowadzone profesjonalnie i odbywały 
się w miłej, koleżeńskiej atmosferze. 

 
28.11.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
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28-30.11.2016 Wrocławskie Dni Mostowe 2016 nt. „Duże mosty wieloprzęsłowe - projektowanie, 
technologie budowy, monitoring” w Centrum Kongresowym Politechniki. 

 
29.11.2016 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
30.11.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 4 decyzje o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
47 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 14 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 12 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 24 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 6 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 2 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 
członkostwa do innej Izby - 13 osób. 

 
01.12.2016 Kontrola rozliczenia wyjazdów służbowych przeprowadzona przez Okręgową Komisję 

Rewizyjną ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
01.12.2016 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
02-03.12.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
03.12.2016 Wyjazd techniczno-integracyjny do Wrocławia zorganizowany przez Placówkę 

Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
 

 
 
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie budynków Sky Tower i Opery Wrocławskiej. 
Sky Tower, najwyższy budynek w Polsce w kategoriach wysokość do dachu i wysokość 
do najwyżej położonego piętra, to 51-kondygnacyjna wieża. Na jej dachu na wysokości 
205,82 metrów znajduje się klatka meteorologiczna i taras widokowy, 
a na przedostatnim 49. piętrze - najwyżej położony w Polsce punkt widokowy. 
Podziwianie panoramy Wrocławia z oszklonego pomieszczenia na wysokości około  
200 m stanowi prawdziwą atrakcję turystyczną. Budynek w konstrukcji żelbetowej 
posadowiony jest na płycie fundamentowej wspartej na palach. Jego budowa 
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rozpoczęła się pod koniec 2007 roku. Z końcem sierpnia 2011 roku osiągnął planowaną 
wysokość do dachu, a w 2013 roku został oddany do użytku. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzanie gmachu Opery Wrocławskiej. Budynek został wzniesiony  
w połowie XIX w. według projektu Carla Ferdinanda Langhansa, z nowoczesną sceną  
i widownią na około 1600 miejsc. Kilka razy był przebudowywany, jednak w bardzo 
bogato zdobionym wnętrzu zachowała się większość zdobień z XIX wieku, m.in.: plafon 
z portretami kompozytorów, główny żyrandol oraz loża cesarska. Sumaryczna 
powierzchnia złocona prawdziwym złotem wynosi 10 tysięcy m², a powierzchnia 
kryształowych luster 200 m². Na koniec uczestnicy wyjazdu odwiedzili na wrocławskim 
Rynku cieszący się od lat wielką popularnością Jarmark Bożonarodzeniowy.  
W wyjeździe uczestniczyło 35 osób.  

 
05.12.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
05.12.2016 Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

Program spotkania obejmował: 
1. Panel dyskusyjny: „Samorządność zawodowa z perspektywy władzy 

ustawodawczej”. Zaproszeni paneliści to: wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, 
poseł Grzegorz Długi, poseł Wojciech Szarama, poseł Marek Wójcik; moderatorem 
panelu był adwokat Roman Kusz. 

2. Przedstawienie oraz omówienie projektu uchwały Forum dotyczącej tajemnicy 
zawodowej; projekt uchwały prezentował notariusz Przemysław Michalewicz. 

3. Sprawy różne, wolne wnioski oraz czas dla poszczególnych samorządów, które 
przedstawiły ważne dla siebie problemy. ŚlOIIB zgłosiła temat „Zasady, formy  
i sposób realizacji doskonalenia zawodowego przez poszczególne samorządy 
zawodowe”, jako projekt tematu do szerszej dyskusji pomiędzy samorządami. 

4. Koordynator Forum Alicja van der Coghen poinformowała, że na oficjalnej stronie 
internetowej Forum (www.slaskieforum.pl) zamieszczono również elektroniczny 
zapis całej debaty w ramach panelu dyskusyjnego.  

W spotkaniu Śląską OIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Franciszek Buszka, 
zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz sekretarz Rady Ewa 
Dworska. 
 

05.12.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
05.12.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie Placówki Terenowej w Bielsku-
Białej. 

 
05.12.2016 Spotkanie przedświąteczne dla członków ŚlOIIB zorganizowane przez Placówkę 

Terenową w Gliwicach w Klubie Członkowskim placówki.  
Program spotkania zawierał część szkoleniową i integracyjną. Opiekun placówki 
Czesława Bella przywitała zebranych i zaprosiła na wykład Elżbiety Nowickiej-Słowik  
pt. ”Rusztowania, bezpieczny montaż i użytkowanie w kontekście art. 73.1. ustawy 
Prawo budowlane. Odpowiedzialność zawodowa inżyniera”. W ramach wykładu 
zaprezentowane zostały materiały filmowe z katastrof budowlanych z udziałem 
rusztowań oraz omówione sposoby bezpiecznego montażu, zasady odbioru konstrukcji 
rusztowań i ich bezpiecznego użytkowania, ze wskazaniem na odpowiedzialność 
zawodową nadzoru w ramach tej branży. Przedstawiono także stan prawny: zapisy 
ustawy Prawo budowlane, aktualne normy, rozporządzenia, dyrektywę Parlamentu 
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Europejskiego i ich interpretacje w zakresie rusztowań w Polsce. Po wykładzie odbyła 
się ożywiona dyskusja. 
 

 
 
W drugiej części zorganizowano przy dźwiękach kolęd i w świątecznej oprawie 
spotkanie inżynierskie, z sympatyczną niespodzianką pod choinką dla wszystkich 
przybyłych członków ŚlOIIB. Były też życzenia świąteczne i noworoczne opiekun 
placówki Czesławy Bella i wzajemne życzenia uczestników spotkania. 
 

06.12.2016 Trzy przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
08.12.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w siedzibie ŚlOIIB 

w Katowicach. 
 
08.12.2016 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
08.12.2016 Posiedzenie Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB. 
 
08.12.2016 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB w Warszawie.  

Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 
 

09-10.12.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
09.12.2016 XVI Edycja konkursu "Jurajski Produkt Roku". 

ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper oraz 
skarbnik Zenon Panicz. 

 
09-11.12.2016 V Jubileuszowe Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym w Hotelu Orle Gniazdo 

w Szczyrku, zorganizowane przez ŚlOIIB. 
W Mistrzostwach wzięło udział 50 osób z ośmiu okręgowych izb inżynierów 
budownictwa: Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Łódzkiej OIIB, Małopolskiej OIIB, 
Mazowieckiej OIIB, Podkarpackiej OIIB, Podlaskiej OIIB, Śląskiej OIIB oraz Warmińsko-
Mazurskiej OIIB. 
Rozegrano trzy turnieje: turniej indywidualny, turniej par na maxy i turniej par 
na punkty meczowe. W sobotę po kolacji rozpoczęto główny turniej drużynowy 
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o Puchar Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. Zgłosiło się 12 teamów - 
rekordowa ilość. Rozegrano pięć kolejek. 
 
WYNIKI: 
Turniej indywidualny - udział 44 zawodników: 
1. Jan Wadowski    Mazowiecka OIIB 
2. Jakub Milkamanowicz             Warmińsko-Mazurska OIIB 
3. Waldemar Ładowski    Podlaska OIIB 
4. Janusz Kozula    Śląska OIIB 
 
Turniej par na impy - udział 25 par: 
1. Roman Opaliński - Jacek Znamirowski Podkarpacka OIIB 
2. Krzysztof Iwanus - Piotr Iwanus  Kujawsko-Pomorska OIIB 
3. Janusz Hamryszak - Tadeusz Owczarz Śląska OIIB 
 
Turniej par na maxy - udział 25 par: 
1. Janusz Godlewski - Andrzej Błachno  Podlaska OIIB 
2. Feliks Czechowski - Stefan Łompieś  Mazowiecka OIIB 
3. Roman Opaliński - Jacek Znamirowski Podkarpacka OIIB 
4. Marian Gacek - Janusz Kozula  Śląska OIIB 
 
Niestety w nocy z soboty na niedzielę zmarł jeden z uczestników mistrzostw.  
W niedzielę rano organizatorzy przekazali komunikat o przerwaniu turnieju 
drużynowego i zakończeniu mistrzostw.  

 
12.12.2016 Kontrola biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

przeprowadzona przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Mieczysława Molenckiego. 
 

12-13.12.2016 Egzaminy ustne w XXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
13.12.2016 Spotkanie przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa. 
 
14.12.2016 Cztery przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
14.12.2016 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Gościem KR PIIB był Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Budownictwa wraz z przedstawicielami Departamentu Architektury, 
Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dyrektor 
departamentu – Anitą Oleksiak na czele oraz Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego.  
 

 

Minister ponowił zaproszenie Izby 
do wspólnego rozwiązywania problemów  
w budownictwie i zachęcił do wzięcia udziału  
w Międzynarodowych Targach Budma w 2017    
roku w Poznaniu, w czasie których 
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa 
przedstawi projekt Kodeksu urbanistyczno-
budowlanego uwzględniający uwagi zgłoszone 
podczas konsultacji społecznych.  
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Anita Oleksiak omówiła stan zaawansowania prac przy Kodeksie urbanistyczno-
budowlanym oraz udzieliła odpowiedzi na wiele pytań członków Krajowej Rady 
dotyczących tematów związanych z wizytą gości. Program posiedzenia obejmował: 

 informację o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa 
przekazaną przez przedstawicieli Ergo Hestia SA, 

 informację o stanie realizacji wniosków przyjętych na XV Krajowym Zjeździe 
Sprawozdawczym PIIB, 

 informację o 23. posiedzeniu izb i organizacji inżynierskich państw Grupy 
Wyszehradzkiej w Budapeszcie, 
 

 
 

 informację o zebraniach informacyjno-szkoleniowych w 2016 roku Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej i Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 omówienie i przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady za 2016 rok, 

 informację o realizacji budżetu za 11 miesięcy 2016 roku oraz podjęcie uchwały 
w sprawie aktualizacji budżetu na 2016 rok, 

 podjęcie uchwały w sprawie sztandaru Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 

 omówienie ogólnych zasad ustawicznego doskonalenia zawodowego członków PIIB 
pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, 

 informację na temat postępu prac przy realizacji i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1. 

 
15.12.2016 Spotkanie w sprawie założeń do Ustawy o zawodzie architekta i inżyniera 

budownictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 
 Na zaproszenie podsekretarza stanu w MIiB Tomasza Żuchowskiego w spotkaniu 

uczestniczyli Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, m.in. KROZ 
koordynator Waldemar Szleper z ŚlOIIB. 

 
15.12.2016 Posiedzenie Rady ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

W trakcie posiedzenia Rady:  

 przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB oraz przez Składy Orzekające 
Rady, 

 przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
budżetu ŚlOIIB na rok 2016, 

 omówiono przebieg i wyniki konkursu pn. „Nowoczesny Inżynier 2016”, 

 przedstawiono informacje dotyczące wykorzystania pomocy prawnej  
w poszczególnych placówkach ŚlOIIB, 

 przyjęto sposób realizacji wniosków zgłoszonych na XV Zjeździe Sprawozdawczym 
ŚlOIIB, 
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 przyjęto informację o zakończeniu prac Zespołu ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB  
w Katowicach-Giszowcu, 

 powołano Zespół organizacyjny XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 omówiono posiedzenie Krajowej Rady PIIB, ze szczególnym uwzględnieniem 
ustawicznego doskonalenia zawodowego członków. 

 
15.12.2016 Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w siedzibie 

w Katowicach. 
 
15.12.2016 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 

w siedzibie w Katowicach. 
 
15.12.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 10 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izb - 2 osób, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 1 osoby,  

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 6 osób. 

 
15.12.2016.  Uroczyste przedświąteczne spotkanie członków organów ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.  

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: ze Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury,  
a z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Jan Spychała, Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, członek Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
oraz jego zastępca Tomasz Radziewski, członek Rady ŚlOIIB.  
 

 
 
Przybyłych na uroczystość przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.  
W krótkim okolicznościowym wystąpieniu podsumował działalność ŚlOIIB  
w upływającym roku, złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia oraz zaprosił 
do wspólnego kolędowania. Życzenia składali również zaproszeni goście.  
Po odśpiewaniu kolęd, przy akompaniamencie muzyków grających na pianinie  
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i skrzypcach, uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem składając wzajemnie życzenia  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2017.  
Podczas świątecznego spotkania zostały również ogłoszone wyniki konkursów: 
„Fotografujemy budownictwo 2016” (VI edycja) oraz „Nowoczesny Inżynier 2016” 
 (III edycja), a ich zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. 
Jury konkursu fotograficznego w składzie: Roman Karwowski – przewodniczący, 
Zuzanna Królicka – sekretarz oraz Dorota Przybyła, Józef Kluska i Roman Hryciów 
(konsultant fotograficzny z Black Colour Studio z Bielska Białej) oceniało 111 zdjęć 
od 26 osób, w tym w kategorii „Budynki, budowle, budowy ze Śląska” 39 zdjęć, 
w kategorii „Budynki, budowle, budowy z Polski” 32 zdjęcia , a w kategorii „Budynki, 
budowle, budowy ze świata” 40 zdjęć. Wybór 12 najlepszych zdjęć okazał się jeszcze 
trudniejszy niż w ubiegłych latach i wśród nagrodzonych zabrakło niestety wiele 
ciekawych zdjęć.  
Laureatami konkursu zostali: 

 w kategorii „Budynki, budowle i budowy ze Śląska”: Adam Dudlej (I miejsce), 
Krystyna Trojan (II), Magdalena Jarnot (III), 

 w kategorii „Budynki, budowle i budowy z Polski”: Stanisław Nardelli (I miejsce), 
Paweł Rajtor (II), Elżbieta Nowicka-Słowik (III), 

 w kategorii „Budynki, budowle i budowy ze świata”: Ewa Latos (I), Joanna Szuścik 
(II), Dariusz Gołkowski (III). 

Wyróżnienia otrzymali: Adam Dudlej, Przemysław Frankowski, Anna Przywara. 
Osoby, których zdjęcia zostały nagrodzone lub wyróżnione, otrzymały pamiątkowe 
dyplomy i upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii 
konkursowych nagrody pieniężne. Wszystkie nagrodzone zdjęcia będą ilustracjami  
kalendarza ŚlOIIB na 2017 rok. 
 

 
Zwycięzcy konkursu „Fotografujemy budownictwo 2016” 
 

Konkurs „Nowoczesny Inżynier 2016”odbył się w 2 etapach, etap I - elektronicznie  

w dniu 4 listopada 2016, etap II - 26 listopada 2016 w siedzibie ŚlOIIB. Do tego etapu 

przystąpiło 18 osób; zgodnie z regulaminem nagrody przysługują za zajęcie miejsc  

od I-X. Przewodniczącym 5-osobowgo jury był Grzegorz Bojanowski. Zwycięzcami 

konkursu zostali: Sylwia Jarka (I miejsce), Michał Bętkowski (II), Damian Dąbrowski (III), 

Łukasz Matlak (IV), Marcin Paruzel (V), Piotr Bednarczyk (VI), Ireneusz Wolnik (VII), 

Tomasz Frydko (VIII), Krzysztof Bednarczyk (IX), Bartłomiej Stwora (X). 
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                          Zwycięzcy konkursu „Nowoczesny Inżynier 2016” 

 

Zdobywcy pierwszych dziesięciu miejsc oprócz pamiątkowych dyplomów i upominków 
otrzymali nagrody pieniężne do wykorzystania na sfinansowanie różnych form 
doskonalenia zawodowego. 

 

16.12.2016 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
21.12.2016 Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. 

 W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Rady Andrzej Nowak, sekretarz Rady Ewa Dworska, dyrektor biura 

Zuzanna Królicka oraz pracownicy biura w Katowicach. 

 

30.12.2016 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podjęto 4 decyzje o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie 
zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
107 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 12 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 17 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 59 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 7 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 4 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 3 osób,  

 o uchyleniu uchwały nr 125.10/R/2016 z dn. 30.11.2016 r. w sprawie zawieszenia  
w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 
6 m-cy - 1 osoby, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 2 osób wykonujących 2 zadania. 

 
 
 

Opracowali: Roman Karwowski, Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła 




