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Wstęp do KRONIKI

P

owstanie samorządu zawodowego inŜynierów budownictwa
stanowi waŜny fakt dla środowiska inŜynierskiego związanego
z szeroko pojętą branŜą budowlaną. Początki samorządności
nie były łatwe. Gdy w styczniu 2002 przystępowano do

tworzenia nowego organizmu - Izby InŜynierów Budownictwa, trzeba było
zacząć wszystko od zera. NaleŜało opracować podstawowe dokumenty
i regulaminy, przeprowadzić wybory, powołać komisje statutowe, zorganizować

siedzibę i biuro Izby, przejąć od administracji państwowej szereg spraw
związanych z wykonywaniem zawodu inŜyniera budownictwa. W natłoku spraw
nie cierpiących zwłoki nie było czasu na systematyczne dokumentowanie
waŜnych zdarzeń. Pomysł stworzenia kroniki upamiętniającej najistotniejsze
fakty z Ŝycia Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa w Katowicach
był wielokrotnie na forum Rady ŚlOIIB dyskutowany, a na V Zjeździe ŚlOIIB
załoŜenie i prowadzenie kroniki zostało ujęte w szczegółowym programie
działania ŚlOIIB w II kadencji. Teraz nadszedł czas realizacji. Od tego momentu
dokumentowanie zdarzeń odbywać się będzie na bieŜąco.
Kronika, jak wynika z definicji, stanowi przegląd bieŜących zdarzeń, a tych
zdarzeń waŜnych dla Izby było od początku jej powstania wiele.
Punktem startu opracowania kronikarskiego stał się I Dzień InŜyniera
Budownictwa zorganizowany w piątą rocznicę powstania ŚlOIIB oraz imprezy
towarzyszące: wyjazd techniczny do Czech i Słowacji, i pierwsze zawody
narciarskie ŚlOIIB w Szczyrku.
Dla przekazania w miarę pełnego obrazu istotnych dla naszej Izby faktów
i spraw od początku działań związanych z organizacją samorządu inŜynierów
budownictwa pojawią się one w Kronice w skrótowym zapisie retrospekcyjnym.
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Organizacja samorządu inŜynierów budownictwa na
Śląsku

I

dea

powołania

budownictwa

samorządu

pojawiła

się

w

zawodowego
okresie

inŜynierów

międzywojennym.

Działacze powstałego w 1934 roku Polskiego Związku
InŜynierów Budowlanych opracowali projekt Prawa o Izbie

Budowlanej , który nie stał się jednak prawem obowiązującym z powodu
wybuchu drugiej wojny światowej. W III Rzeczpospolitej powrócono do
przedwojennego zamysłu stworzenia instytucji samorządowej, która powinna
samodzielnie decydować o uprawnieniach i odpowiedzialności zawodowej
inŜyniera budownictwa, oceniać działalność swoich członków pod względem
etycznym i dbać o podtrzymanie prestiŜu zawodu. Ustawa z dnia 15. grudnia
2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24. stycznia 2001 z późniejszymi zmianami ) dała
początek organizacji samorządu zawodowego inŜynierów budownictwa.
Polska

Izba

InŜynierów

Budownictwa

jest

samorządem

zawodowym

w rozumieniu artykułu 17 Konstytucji RP, który mówi o samorządach
reprezentujących

zawód

zaufania

publicznego.

Podstawę

prawną

jej

funkcjonowania stanowi Ustawa o samorządach zawodowych architektów,
inŜynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z dnia 24. stycznia 2001
z późniejszymi zmianami ) oraz Statut Polskiej Izby InŜynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez III Krajowy Zjazd Izby InŜynierów Budownictwa.
W dniu 7.czerwca 2000 w Częstochowie na spotkaniu Klubu Prezesów
Polski Południowej oddziałów Polskiego Związku InŜynierów i Techników
Budownictwa, w którym z terenu województwa śląskiego uczestniczyli: Janusz
Kozula o/Bielsko-Biała , Waldemar Szleper o/Częstochowa , Rudolf Mokrosz
o/Gliwice, Andrzej Nowak i Mieczysłąw Piotrowski o/Katowice, upowaŜniono
prezesa oddziału katowickiego do udziału w spotkaniach z przedstawicielami
innych stowarzyszeń w ramach podpisanego porozumienia w sprawie
utworzenia Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa na terenie województwa
śląskiego.

Na Śląsku spotkanie w sprawie utworzenia Okręgowej Izby InŜynierów
Budownictwa odbyło się 31. stycznia 2001. Uczestniczyli w nim koledzy:
Andrzej Nowak z PZiTB o / Katowice, Jerzy Barglik z SEP o / Katowice
i Zbigniew Matuszyk z PZiTS o / Katowice. Obecni na spotkaniu uznali za
celowe

powołanie

Zespołu

Organizacyjnego

Śląskiej

Okręgowej

Izby

InŜynierów Budownictwa w Katowicach. Będą w nim reprezentowane wszystkie
stowarzyszenia naukowo – techniczne związane z budownictwem, działające
na terenie województwa śląskiego, zainteresowane powstaniem samorządu
zawodowego w budownictwie, które zgłoszą swoich przedstawicieli do Zespołu
Roboczego działającego przy Zarządzie Katowickiego Oddziału PZITB.
W dniu 20. lutego 2001 stowarzyszenia naukowo – techniczne : PZITB, PZITS,
SEP, SITK, SITWM zawarły porozumienie w sprawie organizacji ŚlOIIB.
Reprezentanci

stowarzyszeń

zostali

zgłoszeni

do

pracy

w

Zespole

Organizacyjnym ŚlOIIB.
Dnia 10. października 2001 na zaproszenie Przewodniczącego Katowickiego
Oddziału PZITB w Katowicach odbyło się zebranie grupy inicjatywnej, na
którym

Delegat

Krajowego

Komitetu

Organizacyjnego

Izby

InŜynierów

Budownictwa na woj. śląskie dr inŜ. Andrzej Nowakowski wręczył członkom
Zespołu Organizacyjnego ŚlOIIB pisma nominacyjne. Na spotkanie zostali
zaproszeni delegaci okręgowi, zgłoszeni przez poszczególne stowarzyszenia
działające na terenie województwa śląskiego do Krajowego Komitetu
Organizacyjnego Izby InŜynierów Budownictwa w Warszawie:

kol. Stefan Czarniecki ( PZITB)
kol. Zdzisław Hadrian (ZMRP)
kol. Ryszard Jakubowski (SITWiM)
kol. Jerzy Kocyga (SITK)
kol. Janusz Kozula (PZITB)
kol.Tadeusz Lipiński (SEP)
kol. Zbigniew Matuszyk (PZITS)
kol. Barbara Twardosz – Michniewska (PZITS)
kol. Rudolf Mokrosz (PZITB)
kol. Andrzej Nowak (PZITB)
kol. Janusz Pluta (SITK)

kol.Teresa Skowrońska (SEP)
kol. Waldemar Szleper (PZITB)
kol. Stefan Wójcik ( SITWiM).

Na spotkaniu wybrano 5 osobowe Prezydium zgodnie z Regulaminem działania
Delegatów

Okręgowych

Komitetu

Organizacyjnego

Izby

InŜynierów

Budownictwa KOIIB, zatwierdzonym przez Komitet dnia 24. września 2001,
który określał zadania Zespołu Organizacyjnego.

Skład Prezydium:

kol. Andrzej Nowak – przewodniczący
kol. Janusz Kozula – I wiceprzewodniczący
kol. Waldemar Szleper – II wiceprzewodniczący
kol. Stefan Czarniecki – sekretarz
kol. Stefan Wójcik – skarbnik.

Powołano cztery obwody wyborcze: w Bielsku – Białej, Częstochowie,
Gliwicach i Katowicach. W listopadzie 2001 odbyła się rejestracja przyszłych
członków Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa ŚlOIIB, a w kwietniu
2002 przeprowadzono wybory delegatów na I Zjazd ŚlOIIB.
W obwodach wyborczych wybrano ogółem 199 delegatów na pierwszy,
załoŜycielski Zjazd ŚlOIIB, który obradował w Katowicach w czerwcu 2002.
Na I Zjeździe ŚlOIIB wybrano władze ŚlOIIB w Katowicach, a Zespół
Organizacyjny ŚlOIIB zakończył swoją działalność. Dla uhonorowania pracy
tego Zespołu Pełnomocnik KOIIB na województwo śląskie, dr inŜ. Andrzej
Nowakowski wręczył jego członkom listy gratulacyjne.
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I Zjazd ZałoŜycielski ŚlOIIB

P

olska Izba InŜynierów Budownictwa została powołana mocą
ustawy o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów
budownictwa oraz urbanistów z dnia 15 grudnia 2000. W całej
Polsce odbyły się wybory delegatów - przedstawicieli środo-

wiska inŜynierskiego szeroko rozumianej branŜy budowlanej na Okręgowe

Zjazdy.
Pierwszy, załoŜycielski Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa
(ŚlOIIB) odbył się w Katowicach 17. czerwca 2002 w Pawilonie Konferencyjnym
Międzynarodowych Targów Katowickich. Na Zjeździe wybrano trzydziestoosobową Radę Izby, której Przewodniczącym został mgr inŜ. Stefan Czarniecki,
siedmioosobową Komisję Rewizyjną, dziewięcioosobową Okręgową Komisję
Kwalifikacyjną, trzynastoosobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i pięciu jego zastępców oraz
dwudziestu dwóch delegatów na Zjazdy Krajowe Polskiej Izby InŜynierów
Budownictwa (PIIB).
I Krajowy Zjazd PIIB obradował w Warszawie we wrześniu 2002. Wybrano
na nim władze Polskiej Izby na czteroletnią kadencję. Powstanie samorządu
inŜynierów budownictwa stało się faktem.
Pierwszą

kadencję

wypełniły

głównie

sprawy

organizacyjne

związane

z ukonstytuowaniem się Izby i zapewnieniem jej prawidłowego funkcjonowania
w róŜnych obszarach działań.
Powołano Biuro ŚlOIIB w Katowicach i Delegatury Biura w terenie: w BielskuBiałej, Częstochowie, Gliwicach, a z końcem roku 2006 Punkt Informacyjny
w Rybniku.
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R

ada Śląskiej Okręgo
Okręgowej
wej Izby InŜynierów
Budownictwa I kadencji

Stefan Czarniecki

przewodniczący

Andrzej Nowak

I wiceprzewodniczący

Józef Kluska

wiceprzewodniczący

Janusz Kozula

wiceprzewodniczący

Zbigniew Matuszyk

wiceprzewodniczący

Rudolf Mokrosz

wiceprzewodniczący

Waldemar Szleper

wiceprzewodniczący

Jerzy Grzesik

sekretarz

Barbara Twardosz-Michniewska

z-ca sekretarza

Krzysztof Kolonko

skarbnik

Zenon Panicz

z-ca skarbnika

Janusz Krasnowski

członek Prezydium

Władysław Ball

członek

Adam Biegański

członek

Ewa Dworska

członek

Bolesław Grabarz

członek

James Jurczyk

członek

Urszula Kallik

członek

Roman Karwowski

członek

Stanisław Klajnowski

członek

Henryk Krause

członek

Krzysztof Michta

członek

Jan Niesyt

członek

Henryk Nowak

członek

ElŜbieta Nowicka-Słowik

członek

Wiesław Skibiński

członek

Sławomir Stolarski

członek

Aleksander Stępień

członek

Piotr Wyrwas

członek

Zdzisław Zagórski

członek

Czesława Bella

z-ca członka Rady

Na pierwszym posiedzeniu Rady ŚlOIIB wybrano Prezydium Rady I kadencji
(lata 2002 – 2006) , na następnym ukonstytuowały się Komisje Rady .
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U

roczyste posiedzenie Rady ŚlOIIB
w dniu 18.12.2003

