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ks. Jan Twardowski

Nie umiem być srebrnym aniołem –  
ni gorejącym krzakiem –  

tyle Zmartwychwstań już przeszło –  
a serce mam byle jakie.  

 
Tyle procesji z dzwonami –  

tyle już Alleluja –  
a moja świętość dziurawa  

na ćwiartce włoska się buja.  
 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy  
jak na koślawej fujarce -  

żeby choć papież spojrzał  
na mnie - przez białe swe palce.  

 
Żeby choć Matka Boska  

przez chmur zabite wciąż deski –  
uśmiech mi Swój zesłała  

jak ptaszka we mgle niebieskiej.  
 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam  
jak złoty kamyk z procy –  

zrozumie mnie mały Baranek  
z najcichszej Wielkiej Nocy.  

 
Pyszczek położy na ręku  

sumienia wywróci podszewkę –  
serca mojego ocali  

czerwoną chorągiewkę. 
 

Na zbliżające się ŚWIĘTA WIELKANOCNE
zdrowia, pogody ducha,

wiosennego słońca i miłych spotkań w rodzinnym gronie 
życzy wszystkim Członkom naszej Izby 

Rada ŚlOIIB

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Wielkanocny pacierz  
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To już blisko rok od IX Zjazdu Sprawozdaw-
czo – Wyborczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Wszystkie wybrane na zjeździe 
organy działają sprawnie. Odbyły się dwie sesje egza-
minacyjne na uprawnienia budowlane. W ich wyniku 
grono osób posiadających uprawnienia budowlane w 
naszym regionie powiększyło się o pół tysiąca osób 
- to dobra prognoza na udział w pracach Izby ludzi 
młodych. 

W ramach Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa i ŚlOIIB prowadzona jest i rozszerzana w swym 
zakresie działalność ubezpieczeniowa dla członków  
Izby, dotyczy ona zarówno odpowiedzialności cywil-
nej członków izby, ale również i następstw nieszczę-
śliwych wypadków. 

Wiele dyskusji – zarówno na forum krajowym 
jak i naszym lokalnym - przeprowadziliśmy na temat 
szkolenia ustawicznego dla naszych członków oraz 
form poszerzania wiedzy fachowej – w tym czytel-
nictwa prasy branżowej. Współpracujemy w tym za-
kresie z oddziałami branżowych stowarzyszeń nuko-
wo – technicznych.

 Wiele czasu pochłonęła nam praca nad wnio-
skami z naszego i krajowego zjazdu. W tej analizie 
wspierali mnie członkowie Rady i organów ŚlOIIB,  
a także pracownicy biura i placówek terenowych. 

Samorząd zawodowy inżynierów budownic-
twa to ponad 110 tysięcy członków z całego kraju, 
od techników począwszy po profesorów w specjal-
nościach branż budowlanych. Wśród nich znajdu-
ją się projektanci, kierownicy budów, pracownicy 
nadzoru, organizatorzy procesów budowlanych,                            
a także naukowcy pracujący nad nowymi rozwiąza-
niami technicznymi dla budownictwa. Wielu z nich 
to ludzie posiadający doświadczenie nie tylko wy-
konawcze, ale również parlamentarne, pracy w ad-
ministracji państwowej, samorządowej, jak również 
doświadczenie związane z kierowaniem firmami.                 

Szanowne 
Koleżanki, 
Szanowni 
Koledzy

To wielka wartość intelektualna, którą należy wyko-
rzystać w dalszej działalności Izby. Należy doskona-
lić mechanizmy umożliwiające wykorzystywanie tego 
potencjału dla realizacji m.in. wniosków zjazdowych 
czy innych spraw ważnych merytorycznie dla dobra 
ogólnego naszych członków i dla społeczeństwa, bo 
naszym głównym celem jest być profesjonalnym we 
wszystkim co robimy i porządnie zachowywać się       
w każdej sytuacji. Wciąż jest jeszcze dużo do zrobie-
nia, a ostateczne rozwiązania jeszcze przed nami. 

Wszystkim, który wspierali mnie przez ten 
rok w pełnieniu funkcji przewodniczącego, służyli 
radą, dzielili ze mną trudy przebijania się przez różne 
problemy organizacyjne i merytoryczne, potrafili ze 
swojego niełatwego przecież życia zawodowego wy-
gospodarować czas na pracę w strukturach naszych 
organów – serdecznie dziękuję. Szczególne słowa 
podziękowania należą się przewodniczącym orga-
nów, którzy również w tym roku rozpoczęli kadencje 
pełnienia swych funkcji i musieli dobrze zorganizo-
wać pracę swych zespołów.

Dziękuję wszystkim członkom Rady i 
Prezydium, komisji i zespołów roboczych oraz ich 
przewodniczącym. Dziękuję także naszej obsłudze 
i pracownikom biura w Katowicach oraz placówek 
terenowych w Bielsku Białej, Częstochowie, 
Gliwicach, Rybniku - którzy na każde moje 
zapotrzebowanie byli gotowi do pracy i do pomocy. 
Aby podkreślić ogrom tej pracy podam dwie cyfry: 
obsługujemy swą działalnością 12.697 członków 
(stan na 31.12.2010r.), a Rada, Prezydium i Składy 
Orzekające Rady podjęły łącznie ponad 700 uchwał.

  Zbliżający się X Zjazd Sprawozdawczy do-
kona oceny funkcjonowania Śląskiej Okręgowej Izby 
inżynierów Budownictwa i wytyczy nam nowe zada-
nia do zrealizowania.

Franciszek Buszka   
     Przewodniczący Rady ŚlOIIB
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Kalendarium

04.11.2010 – Posiedzenie Składu Orzekającego Rady.

05-06.11.2010 – Szkolenie organizowane przez PIIB dla Krajowych ROZ                             
i członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z udziałem przewodniczących 
OSD i koordynatorów OROZ. 

08.11.2010 – Posiedzenie Komisji Pomocy Finansowej. 

09.11.2010 – Posiedzenie Komisji Ekonomicznej.

22 - 24.11.2010 – Warsztaty szkoleniowe organów nadzoru budowlanego i or-
ganów administracji architektoniczno-budowlanej województwa śląskiego      
w Wiśle-Jaworniku z udziałem przedstawicieli ŚlOIIB. 

25.11.2010 – Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB z udziałem Komisji 
Ekonomicznej w sprawie budżetu na 2011r.

26.11.2010 – XIII Gala Budownictwa w Operze Śląskiej, zorganizowana przez 
Forum Budownictwa Śląskiego. 

26.11.2010 - 29-30.11.2010 – Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane.    
W egzaminach wzięło udział 301 osób.

01.12.2010 – Posiedzenie Składu Orzekającego Rady. 

02.12.2010  – Posiedzenie plenarne zespołu Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

02.12.2010 – Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

09.12.2010 - Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady.

13.12.2010 – Posiedzenie plenarne pełnego składu Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 

14.12.2010 – Posiedzenie Prezydium Komisji Współpracy z Zagranicą.

15.12.2010 – Posiedzenie Rady PIIB.

16.12.2010 -  Posiedzenie plenarne Rady ŚlOIIB.

21.12.2010 – Obchody XXXV lecia Politechniki Częstochowskiej. 
Przewodniczący ŚlOIIB Franciszek Buszka i Vice przewodniczący 
Waldemar Szleper otrzymali medale okolicznościowe.

28.12.2010 – 07.01.2011 – Prace zespołu problemowego ŚlOIIB do opracowani 
stanowiska w sprawie wniosków odrzuconych przez krajowy zjazd PIIB.

11.01.2011 – Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego 
„Informatora ŚlOIIB”.

17.01.2011 - Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady.

20.01.2011 – Wręczenie decyzji uprawnień budowlanych przez OKK.

20.01.2011 – Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

20.01.2011 – Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady.

26.01.2011 – Posiedzenie Rady PIIB.

01.02.2011 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady. 

01.02.2011 – Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego 
„Informatora ŚlOIIB”.

06.02.2011 – IV zawody narciarskie dla członków ŚlOIIB w Szczyrku.

17.02.2011 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Więcej na stronie www.slk.piib.org.pl  
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W 2010r. odbyło się 11 posiedzeń Prezydium 
i 6 posiedzeń Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, na których podjęto łącznie 706 
uchwał, w tym 633 to uchwały Składów Orzekają-
cych Rady ŚlOIIB.

Na dzień 31.12.2010 r. ŚlOIIB zrzeszała 
16.948 członków, w tym 12.697 czynnych członków.
Rada ŚlOIIB wraz z organami realizuje swą działal-
ność statutową poprzez:
- sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym 
wykonywaniem zawodu przez członków,

- reprezentowanie i ochronę interesów zawodowych 
swoich członków,

- nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych 
oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych do tytułu 
rzeczoznawcy i przekazywanie sprawy do dalszego 
rozpatrzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

- przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane,

- współdziałanie z organami administracji rządowej 
i organami samorządu terytorialnego oraz innymi 
samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami za-
wodowymi,

- prowadzenie działań w kierunku podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych,

- opiniowanie projektów aktów normatywnych i 
prawnych dotyczących budownictwa poprzez pra-
ce członków właściwych komisji,

- kierowanie działalnością Izby między zjazdami,
- wykonywanie uchwał zjazdów,
- realizowanie budżetu i sporządzania sprawozdania 
z jego wykonania,

- składanie Zjazdowi ŚlOIIB oraz Krajowej Radzie 
PIIB sprawozdania ze swej działalności,

- wykonywanie zadań zleconych przez Krajową 
Radę,

- podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę 
członków Izby oraz skreślenia z listy  lub zawiesze-
nia w prawach członka Izby,

- prowadzenie listy członków samorządu,

Działalność ŚlOIIB w 2010 roku

- prowadzenie rejestru członków ukaranych z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,

- tworzenie komisji i zespołów jako organów po-
mocniczych i opiniotwórczych oraz doradczych 
o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel 
powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich 
obsługi, nazwę oraz skład osobowy i obowiązki ich 
przewodniczących i członków,

- zapewnianie obsługi administracyjnej organów 
ŚlOIIB: OKR, OKK, OSD, OROZ,

- przyznawanie środków samopomocowych według 
Regulaminu Pomocy Finansowej zatwierdzonego 
uchwałą Rady ŚlOIIB,

- wnioskowanie do Krajowej Rady PIIB o przyzna-
nie członkom odznak ustanowionych uchwałami 
Krajowego Zjazdu PIIB.

Śląska Okręgowa Izba  Inżynierów Budownic-
twa kontynuowała współpracę z izbami samorządu 
zawodowego: Śląską Okręgową Izbą Architektów, 

Południową Okręgową Izbą Urbanistów, samorzą-
dami gospodarczymi, stowarzyszeniami naukowo 
- technicznymi działającymi na terenie wojewódz-
twa śląskiego, Śląską Organizacją Techniczną oraz 
Terenowymi Jednostkami  Federacji SNT NOT.  
Podstawą współpracy ze stowarzyszeniami jest po-
rozumienie w sprawie współdziałania Stowarzyszeń 

Działalność organów ŚlOIIB

Posiedzenie Prezydium Rady 

Zbliża się jubileuszowy X Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
zaplanowany na dzień 16 kwietnia 2011. W niniejszym numerze zamieszczamy skróconą wersję 
sprawozdań z działalności organów ŚlOIIB oraz komisji i zespołów pomocniczych Rady ŚlOIIB. 
Zostały one opracowane przez przewodniczących poszczególnych organów i komisji oraz sekretarza 
Rady ŚlOIIB. Pełny tekst sprawozdań z działalności ŚlOIIB otrzymali w formie broszury delegaci na 
zjazdy, a jego wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej naszej Izby.

Rada ŚlOIIB
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Naukowo -Technicznych z Ko-
mitetem Organizacyjnym Izby 
Inżynierów Budownictwa z 
dnia 26.08.2002r. Na podstawie 
w/w porozumienia stowarzy-
szenia we współpracy z Izbą 
organizowały szkolenia semi-
naryjne, konferencje, a także 
wyjazdy techniczne i kursy 
przygotowawcze do egzami-
nów na uprawnienia budowla-
ne.

ŚlOIIB współpracuje z uczelniami i instytuta-
mi naukowo-technicznymi na terenie województwa 
śląskiego, które kształcą inżynierów w branżach ob-
jętych posiadaniem uprawnień budowlanych. Są to: 
Politechnika Częstochowska w Częstochowie, Poli-
technika Śląska w Gliwicach, Akademia Techniczno-
-Humanistyczna w Bielsku-Białej. 

Rada ŚlOIIB wspierała szkoły zawodowe o 
profilu budowlanym. Ufundowane zostały nagrody 
dla laureatów konkursów – uczniów i słuchaczy tech-
ników budowlanych oraz studium zawodowego woj. 
śląskiego organizowanych przez szkoły w Bytomiu, 
Tychach i Państwową Inspekcję Pracy.

Kontynuowana była współpraca w ramach  Fo-
rum Budownictwa Śląskiego. Forum to wspólna ini-
cjatywa przedstawicieli organizacji samorządowych, 
gospodarczych oraz organizacji pozarządowych 
działających w sektorze budownictwa województwa 
śląskiego. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa była członkiem założycielem wraz ze Śląską 
Izbą Budownictwa w Katowicach, Izbą Przemysło-
wo Handlową Katowice i Zrzeszeniem Pracodaw-
ców Budowlanych. W ramach współpracy członków 
Forum zorganizowane zostało 14.10.2010r. „II Ślą-
skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nierucho-
mości” połączone z obchodami „Śląskiego Dnia 
Budowlanych 2010”. To bardzo ważne wydarzenie 
w śląskim środowisku budowlanym patronatem ho-
norowym objęli: Minister Infrastruktury, Marszałek 
Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Rektorzy 
Politechniki Częstochowskiej i Politechniki Śląskiej. 
 ŚlOIIB współpracowała także z izbami sa-
morządu gospodarczego i zawodowego, w szczegól-
ności z :

- Izbą Budownictwa w Katowicach,
- Polską Izbą Przemysłowo Handlową Budownic-

twa z Oddziałem w Katowicach,
- Związkiem Pracodawców Budowlanych,
- Rybnicką Izbą Przemysłowo – Handlową w Ryb-

niku,
- Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Kontakty z tymi 
organizacjami rozwija-
no poprzez udział na-
szych przedstawicieli w 
licznych spotkaniach, 
które pozwalały na 
dyskusję o problemach 
środowiska.Kontynu-
owana była współpraca 
z Czeską Izbą Autory-
zowanych Inżynierów 
i Techników (ČKAIT) 

Okręgu Ostrawa i ze Słowacką Izbą Inżynierów Bu-
downictwa (SKSI) Oddziałem w Żilinie .

Rada ŚlOIIB wspierała przedsięwzięcia o za-
sięgu ogólnopolskim inicjowane przez stowarzysze-
nia naukowo-techniczne na terenie województwa 
śląskiego – takie jak: „Warsztaty Pracy Projektanta 
Konstrukcji”, III Ogólnopolska Konferencja pt.: 
„Inżynieria sanitarna  w budownictwie i infrastruk-
turze – ciepłownictwo, ogrzewnictwo, gazownictwo 
– wentylacja i klimatyzacja”, Konferencja Nauko-
wo-Techniczna „Bezpieczeństwo i ochrona obiek-
tów budowlanych na terenach górniczych” i inne.

Kontynuowane było ubezpieczenie NNW dla 
wszystkich czynnych członków ŚlOIIB na bardzo 
korzystnych warunkach. Aktualnie członkowie są 
ubezpieczeni w STU Generali.

Dla zintegrowania naszych członków placów-
ka terenowa w Bielsku-Białej zorganizowała III Za-
wody narciarskie, które odbyły się 31.01.2010r. w 
Szczyrku z udziałem kolegów ze Słowacji. Środowi-
sko koleżanek i kolegów w Bielsku Białej zorganizo-
wało również turniej brydżowy.

Władze ŚlOIIB  prowadzą na szeroką skalę 
działania promocyjne mające na celu prezentowanie 
osiągnięć ŚlOIIB, jak również prezentowanie osią-
gnięć poszczególnych jej członków oraz tworzenie 
właściwego wizerunku Izby w mediach. 

Dużą rolę w tym odgrywa kwartalnik „Informa-
tor ŚlOIIB” oraz internet. „Informator” dociera do 
wszystkich naszych członków, a także jest przekazy-
wany innym okręgowym izbom, zaprzyjaźnionym or-
ganizacjom i kolegom z bratnich organizacji branżo-
wych z Czech i Słowacji. Okazjonalnie teksty o naszej 
działalności są zamieszczane w czasopiśmie Śląskiej 
Izby Budownictwa „Forum Budownictwa Śląskie-
go” i w miesięczniku PIIB „Inżynier budownictwa”. 

Nasza strona www.slk.piib.org.pl  jest bar-
dzo popularnym wśród członków źródłem infor-
macji, aktualnych oraz archiwalnych. Świadczy o 
tym  ilość wizyt na stronie. Na dzień 05.02.2011r. 
było to 320.342 wejść.

Posiedzenie Prezydium Rady 
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Okręgowa Komisja Rewizyjna (OKR) wy-
konuje obowiązki wynikające z art.14 ust.1. pkt. 3 i 
art. 23 ustawy o samorządach zawodowych, statutu 
i uchwał Zjazdu ŚlOIIB. OKR wykonuje swoje za-
dania przez planowe kontrole. Na IX Zjeździe Spra-
wozdawczo – Wyborczym  ŚlOIIB w dniu 10 kwiet-
nia 2010 r.  wybrano na nową kadencję przewodni-
czącego  i członków OKR : 
Edmund Janic - przewodniczący , Marek Karnowski - 
wiceprzewodniczący, Agnieszka Krupa- Brzozowska 
- sekretarz, członkowie: Dariusz Spiechowicz, Anna 
Polisiewicz, Zdzisław Mądry, Kazimierz Janocha.

Komisja pracowała  w oparciu o: regulamin 
OKR, harmonogram kontroli planowych, zasady 
przeprowadzania kontroli wydane przez Krajową 
Komisję Rewizyjną (KKR) oraz obowiązujące prze-
pisy wynikające z ustawy o rachunkowości i ustawy 
Prawo pracy. 

Członkowie komisji oprócz wykonywania 
czynności kontrolnych, uczestniczyli jako obserwa-
torzy z głosem doradczym w pracach organów sta-
tutowych Okręgowej Izby  Inżynierów Budownictwa 
oraz w pracach komisji Rady ŚlOIIB.

Udział w pracach OKR wymagał stałego 
podnoszenia kwalifikacji w zakresie przeprowadza-
nia kontroli oraz szczegółowego  zapoznania się  
z regulaminami pracy  poszczególnych organów                                
ŚlOIIB oraz komisji Rady SlOIIB, co pozwalała człon-
kom OKR wskazywać nieprawidłowości zauważone 
w prowadzonej działalności Izby . Wnioski i uwagi 
wynikające z kontroli przeprowadzonych przez OKR 
przyczyniają się  do poprawy i usprawnienia pracy or-
ganów , komisji oraz  biura Rady ŚlOIIB. Problema-
tyka finansowa w zakresie realizacji budżetu  przez 
Radę ŚlOIIB  jest stałym punktem posiedzeń OKR, 
spostrzeżenia i uwagi przekazywane są na bieżąco 
przewodniczącemu  i  skarbnikowi Rady ŚlOIIB.

W 2010 r. odbyło się dziewięć posiedzeń OKR. 
Przeprowadzone zostały kontrole, ze szczególnym 

naciskiem na kontrolę  działalności  generującej 
największe wydatki finansowe t.j. działalności 
Komisji Doskonalenia Zawodowego. Kontrola 
została przeprowadzona dwukrotnie, sprawdzono 
i poruszono sprawę  prenumerat i  szkoleń, które 
to wydatki stanowią poważną część budżetu 
ŚlOIIB. Wnioski i uwagi na temat prowadzonej 
działalności w zakresie doskonalenia zawodowego 
zostały przekazane Radzie ŚlOIIB i były tematem 
posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB. Ponadto w 
maju  2010 r. trzech nowo wybranych członków 
OKR uczestniczyło w szkoleniu  zorganizowanym 
przez KKR PIIB i prowadzonym przez prawników 
i wykładowców współpracujących z PIIB. 
Przewodniczący   uczestniczył w posiedzeniach KKR 
w czerwcu i w listopadzie, które były połączone ze 
szkoleniem dla nowo wybranych przewodniczących 
OKR z całego kraju. Omawiano przede wszystkim 
sposób prowadzenia kontroli, podstawy prawne 
działalności OKR i odpowiedzialność prawną  OKR. 
Protokoły zawierające zapisy z  posiedzeń  komisji, 
protokoły z pracy zespołów kontrolnych oraz 
odpisy podejmowanych uchwał OKR przekazywane 
są systematycznie i w ustalonych terminach do 
KKR. Protokoły i uchwały podejmowane przez 
OKR  w sprawach przeprowadzonych kontroli są 
bezzwłocznie przekazywane przewodniczącemu Rady 
ŚlOIIB, a w przypadku kontroli organów podawane 
do wiadomości przewodniczącym organów (OROZ, 
OKK, OSD). W 2010 r. przewodniczący OKR brał 
udział we wszystkich posiedzeniach Prezydium oraz 
Rady ŚlOIIB, na których przewodniczący OKR ma 
głos doradczy i możliwość prezentowania  stanowiska 
komisji rewizyjnej w danej sprawie.

Zdaniem OKR  rok 2010 jako rok wyborczy 
przyniósł zmianę w zarządzaniu  pracą ŚlOIIB, a 
podjęte przez Radę ŚlOIIB kroki przynoszą oszczęd-
ności  finansowe, pozwalając na  rozwój i rozszerze-
nie działalności statutowej.

Posiedzenie plenarne OKR,  siedzą od lewej: Agnieszka Krupa Brzozowska, Kazimierz Janocha, AnnaPolisiewicz, Maria Wasylowska, Edmund Janic, Marek 
Karnowski, Zdzisław Mądry, Dariusz Spiechowicz

Okręgowa Komisja Rewizyjna
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK) wykonuje obowiązki wynikające z art.14 ust.1. pkt. 4 i art. 24 
ustawy o samorządach zawodowych, statutu i uchwał Zjazdu ŚlOIIB.
Do podstawowych zadań Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB należy:

• prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych w sprawie nadawania uprawnień budowlanych i przeprowadzanie 
egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień,

• przesyłanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych do centralnego rejestru w GUNB,
• prowadzenie rejestru osób, którym OKK nadała uprawnienia budowlane,
• udzielanie pisemnych i ustnych interpretacji Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych związanych 
z uprawnieniami budowlanymi wydanymi przed 1995 rokiem dla członków Izby oraz zainteresowanych 
organów i instytucji,

• wydawanie „Książek praktyki zawodowej”.

Ponadto Komisja przyjmuje i opiniuje wnioski o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, które zgodnie 
z regulaminem, po zaopiniowaniu, kierowane są do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK) celem wydania 
właściwej decyzji.

Na IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym  ŚlOIIB w dniu 10 kwietnia 2010 r. wybrano na nową 
kadencję przewodniczącego i członków OKK : Piotr Szatkowski – przewodniczący, Bolesław Jurkiewicz – 
wiceprzewodniczący, Zbigniew Dzierżewicz  – sekretarz,członkowie - Janina Adamiec, Józef  Bułka, Bożena 
Bujoczek, Zbigniew Herisz, Ryszard Jakubowski, Janusz Jasiona, Jerzy Kocyga, Andrzej Kulawik, Tadeusz 
Lipiński, Jadwiga Owsiak, Jarosław  Paluszyński , Maria Pałęga, Jerzy Skotny, Hieronim Spiżewski, Marek 
Wazowski,  Jan Wiśniowski.

W  2010r. OKK przeprowadziła dwie sesje egzaminacyjne  i wydała  decyzje o nadaniu uprawnień 
budowlanych z ogólnej liczby  złożonych wniosków :

W 2010r. do OKK wpłynęło 8 nowych wnio-
sków  o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego 
– z czego 6 wniosków po przeprowadzeniu rozmowy 
kwalifikacyjnej zostało przekazanych do KKK PIIB w 
Warszawie, natomiast 2 wnioski składających oczekują 
na rozmowę kwalifikacyjną.

W 2010 roku wydano 1091 szt. książek praktyki 
zawodowej (od nr 8451/10 do nr 9541/10). Wydano 
również 477 pisemnych opinii na temat interpretacji 
prawa budowlanego i przepisów wykonawczych zwią-
zanych z uprawnieniami budowlanymi.

SESJA
ILOŚĆ

%
WNIOSKÓW ZDAJĄCYCH DECYZJE

I/2010 329 325 233 70,82

II/2010 337 334 272 80,71

RAZEM 666 659 505 75,82

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki wręcza uprawnienia
projektowe Joannie Ścibiorek
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Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (OSD) jest or-
ganem okręgowej izby inżynierów budownictwa 
określonym w art.14 ust. 1 pkt. 5 i art. 25 ustawy 
o samorządach zawodowych. Sąd rozpatruje sprawy  
z zakresu odpowiedzialności zawodowej określonej 
w ustawie Prawo budowlane oraz  sprawy dyscypli-
narne członków okręgowej izby wniesione przez 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodo-
wej lub okręgową radę izby.

Przewodniczący i członkowie Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Katowicach wybrani zostali 
na IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym ŚlOIIB  
w dniu 10 kwietnia 2010 r. OSD pracował w nastę-
pującym składzie: 
• przewodniczący OSD: Jerzy Dzierżewicz (BO),
• zastępca przewodniczącego OSD : Andrzej               

Wybraniec (IE);
• sekretarz OSD: Marek Młynarski (BM),
• członkowie  OSD:
- pełniący również obowiązki członków OSD w 

poprzedniej kadencji: Włodzimierz  Bryła (BO), 
Adam Chmura (BO), Mirosław Dmytryszyn(IS) 
Stanisław Grzesiak (BO), Maria Hanak (IS),   
Stanisław Karpiński (IS), Krystyna Kieres (IS), 
Bożena Maźniak (IS),  Jacek Pala (IS), Tadeusz 
Penar (IE), Aleksander Stępień (BO),

- nowo wybrani członkowie OSD: Artur Fularski 
(IE), Mirosław Topolski (BO),  Zbigniew Walaw-
ski (BO).

W 2010 r. OSD rozpatrywał łącznie 9 spraw 
z lat ubiegłych, w tym: 8 spraw z zakresu odpowie-
dzialności zawodowej oraz 1 sprawę z zakresu odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej. 
W 2010 r. do OSD wpłynęło łącznie 10 nowych 
spraw, w tym: 7 spraw w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej i 3 sprawy w zakresie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 
W zakresie odpowiedzialności zawodowej rozpatrzo-
no łącznie 15 spraw, w tym:
- 8 spraw zostało zakończonych: 
• dwie sprawy - umorzenie postępowania (1 z po-

wodu przedawnienia, 1 z powodu nie wykony-
wania przez obwinionego samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie),

• jedna sprawa – uniewinnienie, 
• trzy sprawy – ukaranie upomnieniem,
• dwie sprawy zwrócono do OROZ do uzupełnie-

nia; 
- 7 spraw pozostaje w toku, z czego: 
• jedna sprawa pozostaje zawieszona do czasu wy-

jaśnienia sprawy przez organy  

sprawiedliwości RP,
• dwie sprawy, w których obwinionych ukarano, 

przekazano po odwołaniu stron do Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego PIIB  i obecnie sprawy 
znajdują się w WSA.

Ogółem w 2010r. OSD wydał 6 decyzji w za-
kresie odpowiedzialności zawodowej, (wszystkie są 
ostateczne).

 W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
rozpatrywano 4 sprawy, w tym: jedna sprawa zakoń-
czyła się ukaraniem (orzeczenie ostateczne), dwie 
sprawy pozostają zawieszone do czasu wyjaśnienia 
sprawy przez organy sprawiedliwości RP, jedna spra-
wa pozostaje w toku.
Powołano 16 składów orzekających (trzyoso-
bowych + członek rezerwowy), każdy członek  
OSD ŚlOIIB brał czynny udział w pracach OSD. 
Większość spraw w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej rozpatrywanych przez OSD dotyczy-
ła nierzetelnego wypełniania obowiązków przez 
kierowników budów, w dalszej kolejności spra-
wy dotyczyły inspektorów nadzoru i projektan-
tów.  Sprawy z odpowiedzialności dyscyplinarnej 
wiązały się z nieprzestrzeganiem zasad etyki zawo-
dowej  przy wykonywaniu samodzielnych funkcji  
w budownictwie.

W kwietniu i w grudniu 2010 r. odbyły się 
dwa posiedzenia plenarne OSD. Na posiedze-
niu grudniowym przewodniczący OSD dokonał 
analizy przeprowadzonych w 2010r. postępowań  
w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscy-
plinarnej członków. W posiedzeniu udział wzięli 
również: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka i członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Dorota Przybyła oraz pracownicy z biura OSD.
Zostały również zorganizowane trzy szkolenia dla 
członków OSD i OROZ: w marcu w Wiśle (łącz-
nie z Opolską, Podkarpacką i Małopolską OIIB),                   
w maju w Ustroniu i w październiku w Szczyrku 
(szkolenie tylko dla OROZ i OSD ŚlOIIB). W grud-
niu delegacja OSD uczestniczyła w warsztatach zor-
ganizowanych przez Podkarpacką OIIB. W warsz-
tatach tych uczestniczył również Koordynator Kra-
jowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
Waldemar Szleper.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 

Posiedzenie plenarne 
OSD . Głos zabiera 
Franciszek Buszka.
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej (OROZ) jest organem okręgowej izby in-
żynierów budownictwa określonym w art.14 ust.                
1 pkt. 6 i art. 26 ustawy o samorządach zawodowych. 
Rzecznik: 
1. jako organ pierwszej instancji prowadzi postępo-

wania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskar-
życiela w sprawach z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej  i dyscyplinarnej członków okręgowej 
izby inżynierów budownictwa;                     

2. składa odwołania od orzeczeń Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o któ-
rych mowa wyżej, do Krajowego Sądu Dys-
cyplinarnego, a od orzeczeń Krajowego Sądu  
Dyscyplinarnego składa odwołania do właściwe-
go sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej albo skargę do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego  w zakresie odpowie-
dzialności zawodowej członków;

3. składa Okręgowemu Zjazdowi Izby i Krajowe-
mu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej 
roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej dzia-
łalności.

Na IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym  
ŚlOIIB  w dniu 10 kwietnia 2010 r.  wybrano na nową 
kadencję rzecznika koordynatora i rzeczników : 

1.Krzysztof  Ciesiński - rzecznik  koordynator,
2. Leszek Eder ,
3. Wojciech Gajecki
4. Elżbieta Godzieszka ,
5. Urszula Kallik,
6. Andrzej Kowalski
7. Elżbieta Kralczyńska ,
8. Andrzej Stasiński,
9. Krzysztof  Szymański.

W 2010r. członkowie zespołu OROZ oraz personel 
biura OROZ wzięli udział w następujących 
szkoleniach:
• szkolenie dla członków OSD i OROZ 

Okręgowych Izb: Podkarpackiej, Małopolskiej, 
Śląskiej i Opolskiej, w dniach 04–06.03.2010r., w 
Wiśle, prowadzone przez mecenas Marię Wójcik;

• szkolenie dla członków OSD i OROZ ŚlOIIB,                   
w dniach 28-29.05.2010r., w Ustroniu, prowadzone 
przez mecenas Marię Wójcik;

• szkolenie dla członków OSD i OROZ ŚlOIIB,              

w dniu 22.10.2010, w Szczyrku, prowadzone przez 
aplikanta radcowskiego Dominika Adamczyka.

Ponadto, odbyły się 4 plenarne posiedzenia 
organizacyjne OROZ.

Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 62 sprawy, w tym:                   
6 spraw z odpowiedzialności zawodowej z poprzed-
nich lat: w 2010r. wpłynęło 56 spraw – 9 spraw                  
z odpowiedzialności dyscyplinarnej, 46 spraw z od-
powiedzialności zawodowej i 1 sprawa poza kompe-
tencją OROZ. W tym wpłynęło 8 spraw (4 z odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej i 4 z odpowiedzialności  
zawodowej) nie dotyczących członków PIIB (ŚlOIIB).

Ze spraw ubiegłorocznych 1 przekazano do 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego(OSD). Ze spraw  
z 2010r. 1 przekazano do Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej, 3 z odpowiedzialności 
dyscyplinarnej do OSD, 7 spraw z odpowiedzialności 
zawodowej do OSD. Wpłynęły 2 odwołania w spra-
wie z odpowiedzialności zawodowej i 2 odwołania 
w sprawie z odpowiedzialności dyscyplinarnej. Po-
zostało 11 spraw nie załatwionych na koniec roku 
2010.

W ogólnej liczbie spraw najwięcej spraw                  
– 29 dotyczyło odpowiedzialności kierowników bu-
dowy, w tym 3 sprawy dotyczyły odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, a 26 spraw dotyczyło odpowiedzial-
ności zawodowej.

Nietypowa była sprawa, zakończona wnioska-
mi do OSD, gdzie rozpatrywano nierzetelność zawo-
dową kierownika budowy i inspektora nadzoru nad 
pracami konserwatorskimi nad obiektem wpisanym 
do rejestru zabytków.

Zaobserwowano zwiększanie się stopnia 
skomplikowania spraw w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej – w roku 2010 do OSD skierowano 
wnioski w aż 3 sprawach (dla porównania                             
w 2009 r.skierowano do OSD tylko 1 wniosek 
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej).  
Może to oznaczać, iż praktyka przyniesie większy 
nacisk na etykę postępowania zrzeszonych w PIIB.

W minionym roku zanotowano 8 przypadków 
zgłaszania do tutejszego organu spraw osób, które 
nie będąc zrzeszonymi w PIIB pełniły samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. Sprawy te umo-
rzono, ale sygnalizują one nieprawidłowości w pro-
wadzeniu robót przez wykonawców.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej
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Składy orzekające powoływane są na podstawie 
Regulaminu okręgowych rad PIIB (§ 10 ust. 3)  
do rozpatrywania spraw indywidualnych członków 
Izby.
W roku 2010 r. składy orzekające Rady ŚlOIIB 
na 15 posiedzeniach podjęły łącznie 663 uchwały  
w następujących sprawach:
• przyjęcia 491 osób w poczet członków ŚlOIIB,
• o zakończeniu okresu zawieszenia 236 osobom             

w prawach członka ,
• o zawieszeniu 220 osób na własny wniosek w pra-

wach członka,
• o skreśleniu z listy członków z powodu zgonu 

72 osób,
• o skreśleniu 5 osób z listy członków z powodu 

przeniesienia członkostwa do innej izby okręgo-
wej,

• o uchyleniu uchwał o zawieszeniu 4 osób w pra-
wach członka z powodu nie opłacenia składek 
przez okres powyżej 6 miesięcy,

• o zawieszeniu w prawach członka 286 osób z po-
wodu nie opłacenia składek przez okres powyżej             
6 miesięcy,

• o skreśleniu w prawach członka 2 osób z powo-
du nie opłacenia składek przez okres powyżej           
12 miesięcy,

• o skreśleniu w prawach członka 30 osób na wła-
sny wniosek,

• o odmowie wpisu na listę członków ŚlOIIB               
(1 osoba),

Działalność zespołów i komisji 
pomocniczych Rady ŚlOIIB

• o przywróceniu w prawach członka  (1 osoba),
• o odmowie tymczasowego wpisu na listę człon-

ków ŚlOIIB w celu świadczenia usług transgra-
nicznych (1 osoba),

• o zmianie uchwały 61.1/R/2010 z dn. 
09.07.2009r. dot. tymczasowego wpisu na listę  
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w celu świadczenia usług  
transgranicznych na terytorium RP,

• o tymczasowym wpisie na listę członków ŚlOIIB 
w celu świadczenia usług transgranicznych na te-
rytorium RP 11 osób, w tym 1 osoba - 3 usługi.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB powołał na 
bieżącą kadencję dwa składy orzekające Rady ŚlOIIB.
W ramach pierwszego składu pracują: Stefan 
Czarniecki – przewodniczący, Danuta Bochyńska 
– Podloch i Dorota Przybyła, a w drugim składzie: 
Józef  Kluska – przewodniczący, Andrzej Nowak          
i Roman Karwowski.

W przypadku nieobecności członka lub 
przewodniczącego SOR w jego miejsce wchodzi 
do składu orzekającego zastępca. Zastępcami 
dla pierwszego składu zostali powołani kolejno: 
Ewa Dworska, Barbara Twardosz – Michniewska                           
i Waldemar Szleper, a dla drugiego składu: Janusz 
Kozula, Janusz Krasnowski i Barbara Twardosz – 
Michniewska.

Składy Orzekające
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Rada Programowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie: Roman 
Karwowski - przewodniczący, Tadeusz Mika – zastępca przewodniczącego, Janusz Kozula – sekretarz oraz 
Dorota Przybyła i Waldemar Szleper.

Zespół Redakcyjny „Informatora ŚlOIIB” stanowili: Henryk Anders, Ryszard Hulboj, Janusz Krasnowski, 
Maria Świerczyńska. 

Głównym celem działania Rady Programowej jest wytyczanie kierunków, ustalanie zasad oraz realizowanie 
polityki informacyjnej Rady ŚlOIIB, a także  inicjowanie akcji i wydarzeń integrujących środowisko. Rada 
Programowa reprezentuje ŚlOIIB w kontaktach zewnętrznych, w szczególności w kontaktach z organami 
administracji rządowej oraz budowlanej, a także w kontaktach z mediami. Jej przewodniczący pełni równocześnie 
funkcję Rzecznika Prasowego ŚlOIIB. 

Rada Programowa ma również za zadanie nadzorowanie funkcjonowania środków informacyjnych 
oraz łączności z członkami ŚlOIIB, jakimi są kwartalnik „Informator ŚlOIIB” oraz  strona internetowa                                    
www.slk.piib.org.pl.  Rada Programowa wspólnie z Zespołem Redakcyjnym ustala zawartość każdego kolejnego 
wydania „Informatora ŚlOIIB”, opiniuje  treść artykułów i zatwierdza ostateczne materiały do druku. 

Od początku swej działalności w nowej kadencji Rada Programowa wraz z Zespołem Redakcyjnym 
„Informatora ŚlOIIB” wdrożyła prace nad uatrakcyjnieniem formy i treści kwartalnika. Pierwsze efekty pracy 
można było ocenić po lekturze grudniowego numeru 27/2010. Została zmieniona jego szata graficzna oraz 
zwiększono objętość. W 2011 r. będą wprowadzane kolejne zmiany mające na celu lepsze wykorzystanie 
Informatora do kontaktu z członkami ŚlOIIB.

W 2010 r.  zostały wydane cztery numery „Informatora ŚlOIIB” (nr 24 ÷ 27) obejmujące treścią 
najistotniejsze dla członków ŚlOIIB informacje o pracy Rady i statutowych organów samorządu oraz komunikaty 
organizacyjne, w tym o szkoleniach samokształcenia zawodowego. 

Rada Programowa na bieżąco monitoruje funkcjonowanie strony internetowej ŚlOIIB, na której można 
znaleźć aktualne komunikaty i ogłoszenia, a także informacje między innymi na temat zasad uzyskiwania 
uprawnień budowlanych, ubezpieczeń, najbliższych konferencji i seminariów. 

Na stronie internetowej  można znaleźć statut PIIB, wszystkie obowiązujące regulaminy PIIB i ŚlOIIB. 
Podane są składy osobowe organów i komisji oraz adresy i telefony kontaktowe do biura ŚlOIIB i placówek 
terenowych. Przez stronę możliwy jest dostęp do krajowej strony PIIB, gdzie między innymi można uzyskać 
wszelkie informacje o możliwościach uzyskania uprawnień budowlanych , łącznie z bazą pytań przygotowa-
nych na egzaminy. Bardzo ważną zakładką na stronie internetowej jest lista członków. Można na niej sprawdzić 
przynależność do Izby i ważność zaświadczenia – jest to przydatne dla inwestorów, którzy mogą sprawdzić tę 
przynależność zatrudnianych członków procesu budowlanego. Natomiast nasi członkowie mogą pobrać swoje 
imienne druki na wpłaty składek, gdyż każdy z członków ma swoje indywidualne konto dla dokonywania wpłat. 
Również z tej strony internetowej jest możliwy dla członków ŚlOIIB dostęp do Serwisu Budowlanego, gdzie 
po zalogowaniu indywidualnym numerem SLK i numerem pesel  można znaleźć wszystkie przepisy, jest dostęp 
do aktualnych norm, komentarzy prawników do nowelizowanych aktów prawnych, są dostępne treści ważnych 
orzeczeń sądów, informacje w sprawie planowanych nowelizacji aktów prawnych, inne ważne pisma urzędowe                                           
i aktualności, można zadawać pytania w sprawach aktualnych problemów prawnych i technicznych. Wielu na-
szych członków korzysta z tej podręcznej biblioteki wiedzy. Wszystkie numery „Informatora ŚlOIIB” są tutaj 
dostępne w wersji elektronicznej.

W 2010 r. odbyło się 8 posiedzeń Rady Programowej, na których oprócz bieżących zagadnień związanych 
z kolejnymi wydaniami „Informatora ŚlOIIB” przygotowywany był pakiet inicjatyw rady, mających na celu 
poprawienie efektywności przekazywania informacji naszym członkom, stworzenie lepszych warunków kontaktu 
członków ze ŚlOIIB, a także integracji środowiska. Inicjatywy te zostaną wdrożone w 2011 r.

Rada Programowa i Zespół 
Redakcyjny „Informatora 

ŚlOIIB”
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Komisja Ekonomiczna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie: 
Janusz Kozula – przewodniczący, Urszula Kallik – wiceprzewodnicząca, członkowie: Roman 
Karwowski, Krzysztof  Kolonko, Elżbieta Nowicka-Słowik, Grzegorz Gowarzewski i Barbara 
Twardosz-Michniewska.
Z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB z Komisją współpracuje kol. Zenon Panicz.
Do kompetencji Komisji należą:

- rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę, Prezydium Rady lub Przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB, a dotyczących zagadnień finansowo-ekonomicznych,

- składanie wniosków w tym zakresie Radzie, jej Przewodniczącemu lub Prezydium Rady 
ŚlOIIB.

W 2010 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji, na których omówiono: 

- lokaty ŚlOIIB i ich oprocentowanie,
- ubezpieczenia NNW dla członków ŚlOIIB,
- prenumeratę prasy technicznej dla członków - koszty, wykorzystanie prenumeraty,  
ewentualną częściową odpłatność członków ŚlOIIB,

- koszty utrzymania siedziby ŚlOIIB i możliwości zakupu własnej siedziby.

Stanowisko Komisji w powyższych sprawach zostało przekazane Radzie do analizy. Komisja 
Ekonomiczna opiniowała także prowizorium budżetowe na 2011 r.

Komisja Ekonomiczna
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Komisja Doskonalenia Zawodowego (KDZ) działała w składzie: Krzysztof  Michta (BO) – przewodniczą-
cy, Elżbieta Nowicka-Słowik (BO) – wiceprzewodnicząca, Ewa Dworska (IS) – sekretarz, Stanisława Franusiak    
(BK), Mirosław Gębski (IE), Zbigniew Herisz (BK), Ludwik Ignatowicz (BO),  Jarosław Kapcia (BO), Stanisław 
Klajnowski (BO), Rudolf  Mokrosz (BO), Wiktor Seydak (IE), Adam Skorupa (BO), Kazimierz Sowa (IS).
Piotr Wyrwas (BO) był opiekunem KDZ z ramienia Prezydium ŚlOIIB.

W 2010 r. odbyły się 2 posiedzenia plenarne KDZ. Komisja kontynuowała realizację zadań postawionych 
przez Radę ŚlOIIB, polegających na wspomaganiu członków ŚlOIIB w zakresie doskonalenia zawodowego. 
Powyższe zadania realizowane były poprzez:
- analizę stanu prenumeraty prasy technicznej dla każdego członka ŚlOIIB, który zgłosił do biura ŚlOIIB po-

trzebę otrzymywania dodatkowego tytułu wydawnictwa branżowego; w wyniku analizy KDZ rekomendowała 
Radzie ŚlOIIB kontynuowanie tej formy doskonalenia zawodowego; z oferty tej na początku roku korzystało 
6811 osób (54,31% członków), a na końcu roku 6916 osób (54,04 % członków); 

- analizę szkoleń dofinansowywanych przez ŚlOIIB; Izba współdziała ze stowarzyszeniami naukowo 
technicznymi finansując lub dofinansowując udział członków w różnych formach szkolenia (seminariach, 
konferencjach, warsztatach i wykładach); wyniki analizy pozwoliły stwierdzić, że jest to bardzo efektywna 
forma pomocy członkom w podnoszeniu poziomu wiedzy zawodowej; ogółem w 2010 r. w różnych formach 
szkoleń dofinansowanych przez ŚlOIIB udział wzięło 5984 uczestników, a łączna wartość dofinansowania 
wyniosła 548.490 zł;

- analizę zasad dofinansowywania szkoleń przez ŚlOIIB; w wyniku analizy KDZ  zarekomendowała Radzie 
ŚlOIIB pozostawienie  dofinansowywania na dotychczasowych zasadach i w dotychczasowej wysokości, 
zgodnie z przyjętym wcześniej przez Radę ŚlOIIB regulaminem;

- członkowie Komisji wizytowali wybrane szkolenia (14 szkoleń); w ramach auditu przeprowadzono kontrolę 
merytoryczną i organizacyjną szkoleń dofinansowywanych przez Radę ŚlOIIB; kontrole pozwoliły stwierdzić, 
że szkolenia są prowadzone prawidłowo – nie stwierdzono  uchybień.

Komisja działała w składzie: Ewa Dworska – przewodnicząca, Stefan Wójcik – wiceprzewodniczący, 
Sławomir Stolarski - sekretarz, członkowie: Tadeusz Badora, Katarzyna Seweryn, Waldemar Szleper, Piotr Wyrwas.

Jako podstawową formę współpracy w komisji przyjęto kontakt internetowy - przekazywanie dokumen-
tów i tekstów projektów ustaw celem oceny i zaopiniowania drogą e-mailową.

W 2010 r. odbyły się 2 posiedzenia plenarne, na których przedstawiono sprawozdania z prac i tematów 
podejmowanych przez Komisję Prawno-Regulaminową Krajowej Rady. Szerzej omawianym tematem 
było pismo Prezesa  Krajowej Rady PIIB skierowane w dniu 29.07.2010 r.  do p.o. Szefa Kancelarii Sejmu 
zawierające negatywną opinię samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w sprawie poselskiego 
projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów. Stefan Wójcik omówił treść uchwały Rady Gospodarki Wodnej.                                                                                                                             
Po zapoznaniu się z przedstawionymi uwagami, członkowie komisji uznali za stosowne przekazać te kwestie na 
posiedzenie krajowej Komisji Prawno - Regulaminowej. Jednogłośnie członkowie komisji poprali propozycję 
zmiany Prawa wodnego w zakresie wdrażania Dyrektywy 207/WE/Parlamentu Europejskiego.   
Stefan Wójcik podkreślił konieczność powrócenia do postulatu przywrócenia specjalizacji „melioracji wodnych” 
– dla uzyskania prawidłowości w budowie i eksploatacji obiektów wodnych. Piotr Wyrwas podkreślił ważność 
prawidłowego przygotowania kadr dla umożliwienia zaprojektowania, nadzoru i eksploatacji obiektów 
hydrotechnicznych. 

Komisja Doskonalenia Zawodowego

Komisja Prawno-Regulaminowa
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Komisja Współpracy z Zagranicą (KWZ) 
pracowała w składzie: Henryk Nowak – przewod-
niczący, Maria Świerczyńska – wiceprzewodnicząca, 
Ryszard Hulboj - sekretarz, członkowie: Andrzej 
Grochowski, Edyta Jaros – Praniuk, Zenon Panicz, 
Michał Prochaczek, Alojzy Sawicki, Tadeusz Sopata, 
Kazimierz Sowa.
Działalność KWZ w 2010 roku , to:
- Kontynuowanie współpracy ze Słowacką Izbą 

Inżynierów Budownictwa (SKSI) - Oddział                      
w Żylinie i Czeską Izbą Inżynierów Budownictwa 
(ČKAIT)– Oddział w Ostrawie. Reprezentacja 
Słowackiej Izby uczestniczyła w III Zawodach 
narciarskich w kat. slalom gigant zorganizowanych 
w Szczyrku 30 stycznia 2010. Delegacja Czeskiej 
Izby przebywała z wizytą w Katowicach w ŚlOIIB 
w dniu 29 lipca 2010. Podpisano aneks dot. prze-
dłużenia umowy o współpracy pomiędzy ŚlOIIB 
i ČKAIT – Oddział w Ostrawie. Omówiono tak-
że na podstawie Poradnika dla inżynierów bu-
downictwa „ Działalność gospodarcza w Polsce” 
temat upowszechnienia poradnika o analogicznej 
budowie w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

- Organizacja wyjazdu techniczno – turystyczne-
go dla członków ŚlOIIB do Czech i Niemiec                    
w dniach 01-05.09.2010; kierownik wyjazdu                  
– Zenon Panicz; udział wzięło 45 osób.

- Nawiązanie kontaktu z Saksońską Izbą Inżynierów 
Budownictwa - przewodniczący Izby Inżynierów 
w Saksonii wykazał duże zainteresowanie 
współpracą naszych Izb.

- Działania rozpoznawcze w kierunku pozyskania 
dotacji ze środków unijnych na upowszechnienie 
Poradnika dla inżynierów budownictwa „Dzia-

W okresie działania Komisji Prawno-Regula-
minowej obecnej kadencji pod ocenę i pod dyskusję 
członkom komisji oraz członkom Rady ŚlOIIB prze-
kazano następujące akty prawne i dokumenty:  
• „Ustawę o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw” , 

• „Ustawę o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw” 

• „Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych 
zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek 
obiektów budowlanych zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku działania żywiołu oraz 
niektórych innych ustaw” ,

• rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych ,

• KODEKS BUDOWLANY – tezy do 
projektu ustawy autorstwa prof. Zygmunta 
Niewiadomskiego ze Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie.  

Przekazane drogą elektroniczną uwagi i opinie 
zwrotne przewodnicząca komisji przedstawiła                   
w ramach dyskusji na posiedzeniach krajowej Komisji 
Prawno-Regulaminowej.  

łalność gospodarcza w Polsce” w wersjach ob-
cojęzycznych, w tym także w wersji niemieckiej. 
Propozycje dalszych działań przekazano Radzie 
ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 16.12.2010 r.

- Rozważenie w kontakcie z wnioskodawcą możliwo-
ści realizacji wniosku nr II/5 z IX Zjazdu ŚlOIIB 
skierowanego decyzją Rady ŚlOIIB do rozpatrze-
nia przez KWZ. W dniu 16 12.2010r. przekaza-
no Radzie ŚlOIIB propozycję realizacji wniosku. 
Wniosek zgłoszony przez Wojciecha Radomskie-
go (mandat nr 150) dotyczy zobowiązania Rady 
ŚlOIIB przez IX Zjazd ŚlOIIB do przygotowania 
rzetelnego materiału porównawczego systemów i 
sposobów funkcjonowania branż budowlanych w 
czołowych, wysoko rozwiniętych krajach Europy 
i świata do wykorzystania przez członków Izby 
i wypracowania wyważonego poglądu na temat 
przyszłego kształtu budownictwa w Polsce.

Komisja Współpracy z Zagranicą

Spotkanie Prezydium Rady ŚlOIIB i KWZ z delegacją ČKAIT w dniu 29.07.2010.  
Siedzą od prawej: J.Pater (Praga), S.Bijok(Ostrawa).
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Komisja Pomocy Finansowej 
Komisja Pomocy Finansowej (KPF) Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa działała w składzie: 

Barbara Twardosz – Michniewska - przewodnicząca, Alojzy Sawicki – wiceprzewodniczący, Stanisława Izabela 
Franusiak - sekretarz, członkowie: Henryk Anders, Urszula Kallik, Krzysztof  Kolonko.
Dorota Przybyła była opiekunem komisji z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB .

W 2010 r. odbyło się 6 posiedzeń komisji. Łącznie rozpatrzono wnioski 13 osób. Przyznano  
7 zapomóg bezzwrotnych na łączną kwotę 5.680,00 zł i 1 zapomogę zwrotną na kwotę 300 zł.
Przyznano zapomogi na łączną kwotę 5.980,00 zł, w tym dwie zapomogi w ramachpomocy osobom poszkodo-
wanym skutkami powodzi.

Komisja ds. Odznaczeń działała w składzie: Andrzej 
Nowak - przewodniczący, członkowie: Ludwik Ignatowicz 
i Zbigniew Matuszyk.

Komisja monitorowała w 2010 r. działalność 
członków Rady i innych organów  Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, zbierając materiały 
do wystąpienia z wnioskami o odznaczenia. Wnioski 
złożone zostały do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
oraz do Marszałka Województwa Śląskiego.
W 2010 roku odznaczenia otrzymały następujące osoby:
• „ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB”:
Danuta Bochyńska – Podloch, Adam Chmura, Kazimierz 
Drzewiecki, Stanisław Grzesiak, Edmund Janic, James 
Jurczyk, Stanisław Karpiński, Bożena Maźniak, Henryk 
Nowak, Jacek Pala.
• „SREBRNĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ PIIB”:
Roman Karwowski, Mieczysław Kierkowski, Krzysztof  
Kolonko, Małgorzata Matejko, Jan Niesyt, Dariusz 
Piechowicz, Dorota Przybyła, Małgorzata Szukalska, 
Maria Świerczyńska, Piotr Wyrwas, Anna Zaniat.
• „ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA”
Barbara Twardosz – Michniewska.

Komisja Materiałów i Regulaminów Zjazdowych

Komisja Materiałów i Regulaminów Zjazdowych (KMiRZ), jako organ pomocniczy i opiniodawczo – 
doradczy Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, działała w składzie: Waldemar Szleper - 
przewodniczący, Dorota Przybyła - wiceprzewodnicząca, Krzysztof  Ciesiński- sekretarz, Roman Karwowski 
- członek.

W 2010r. ustalono zakres prac KMiRZ nad opracowaniem treści dokumentów wymaganych do 
przeprowadzenia obrad kolejnego zjazdu sprawozdawczego ŚlOIIB w 2011r. 
Przewodniczący Komisji włączał się w prace nad Regulaminem pracy Komisji.
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Delegaci ze ŚlOIIB na Zjazdy Krajowe II kadencji w 
latach 2006 - 2010: Krzysztof  Ciesiński, Stefan Czarniecki, 
Jerzy Marian Dzierżewicz, Zbigniew Dzierżewicz, 
Stanisław Grzesiak, Urszula Kallik, Marek Karnowski, 
Marian Kawulok, Józef  Kluska, Janusz Kozula, Janusz 
Krasnowski, Zbigniew Matuszyk, Tadeusz Mika, Andrzej 
Nowak, Elżbieta Nowicka - Słowik, Zenon Panicz, 
Dorota Przybyła, Włodzimierz Starosolski, Waldemar 
Szleper, Barbara Twardosz - Michniewska, Stefan Wójcik, 
Piotr Wyrwas.

Spośród delegatów na Zjazdy Krajowe II kadencji                    
w Organach Krajowych PIIB pracowali: 
Wiceprezes Krajowej Rady: Stefan Wójcik - w 2010 r. 
uczestniczył w posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady 
PIIB, w posiedzeniach Krajowej Rady i w posiedzeniach 
Komisji Prawno- Regulaminowej.

Członkowie Krajowej Rady: Stefan Czarniecki, Józef  
Kluska, Zbigniew Matuszyk - w 2010 r. uczestniczyli w 3 
posiedzeniach Krajowej Rady PIIB.
Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK): 
Janusz Krasnowski - w 2010 r. uczestniczył w 4 
posiedzeniach Prezydium KKK i w 2 posiedzeniach 
plenarnych KKK. Pełnił również 7 dyżurów w siedzibie 
KKK.  

Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR): 
Urszula Kallik - w 2010 r. uczestniczyła w 4 posiedzeniach 
plenarnych KKR i prezydium KKR, 3 kontrolach 
działalności statutowej, finansowej i gospodarczej 
Krajowej Izby, 1 posiedzeniu Opolskiej OKR oraz IX 
Zjeździe Opolskiej OIIB ( w ramach nadzoru ) oraz 2 
posiedzeniach Śląskiej OKR.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
(KROZ): Waldemar Szleper - w 2010 r. uczestniczył 
w 2 posiedzeniach plenarnych KROZ,1 szkoleniu dla 
KSD i KROZ z udziałem przewodniczących OSD 
i koordynatorów OROZ,1 szkoleniu Podkarpackiej, 
Małopolskiej, Śląskiej, Opolskiej OIIB.

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD): 
Zenon Panicz, Dorota Przybyła i Barbara Twardosz – 
Michniewska - w 2010 r. uczestniczyli w posiedzeniach 
plenarnych, w szkoleniach dla KSD i KROZ z udziałem 

przewodniczących OSD i Koordynatorów OROZ oraz    
w rozprawach składów sędziowskich wyznaczonych przez 
przewodniczącego KSD, w zakresie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej i odpowiedzialności zawodowej.

Zenon Panicz - w 2010 r. uczestniczył  w 8 rozprawach 
składów sędziowskich wyznaczonych 
przez przewodniczącego KSD , w tym 3 w 
zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
i 5 w zakresie odpowiedzialności zawodo-
wej;

Dorota Przybyła - w 2010 r. uczestniczyła w 7 rozpra-
wach składów sędziowskich wyznaczo-
nych przez  przewodniczącego KSD,                          
w tym 3 w zakresie odpowiedzialności dys-
cyplinarnej i 4 w zakresie odpowiedzialno-
ści zawodowej;

Barbara Twardosz-Michniewska - w 2010 r. uczestni-
czyła w 9 rozprawach składów sędziow-
skich wyznaczonych przez  przewod-
niczącego KSD , w tym 6 w zakresie  
odpowiedzialności dyscyplinarnej  i 3 w za-
kresie odpowiedzialności zawodowej.

Wiceprzewodniczący Komisji Wnioskowej Krajowej 
Rady: Marek Karnowski - w 2010r. uczestniczył w 2 
posiedzeniach Komisji Wnioskowej KR.

Delegaci ze ŚlOIIB na Zjazdy Krajowe III kadencji 
w latach 2010 – 2014: Czesława Bella, Franciszek Buszka, 
Krzysztof   Ciesiński, Stefan Czarniecki, Jerzy Marian 
Dzierżewicz, Janusz Jasiona, Urszula Kallik, Marek 
Karnowski, Roman Edward Karwowski, Józef  Kluska, 
Krzysztof  Kolonko, Janusz Kozula, Janusz Krasnowski, 
Zbigniew Matuszyk, Zenon Panicz, Włodzimierz 
Starosolski, Maria Świerczyńska, Waldemar Szleper, 
Barbara Twardosz - Michniewska, Stefan Wójcik, Piotr 
Wyrwas.

IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB 
obradował w dniach 18-19.06.2010 r.

W prezydium obrad przedstawicielem ŚlOIIB był Stefan 
Wójcik, w Komisji Uchwał i Wniosków pracowała Maria 
Świerczyńska, w Komisji Wyborczej - Piotr Wyrwas,  
a w pracach Komisji Mandatowej uczestniczył Waldemar 
Szleper.

Przedstawiciele ŚlOIIB w organach
Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa w 

20102010rokuroku
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W III  kadencji w Organach Krajowych PIIB pracowali:

Wiceprezes Krajowej Rady PIIB: Stefan Czarniecki 
- w 2010 r. uczestniczył w posiedzeniach Prezydium 
Krajowej Rady PIIB, w posiedzeniach Krajowej Rady 
oraz przewodniczył Komisji Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego. W nowej kadencji został wybrany 
Przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika 
Inżynier Budownictwa. W dniach 7-10.2010 r. z ramienia 
PIIB uczestniczył w  posiedzeniu Grupy Wyszehradzkiej, 
które odbyło się w Zubercu na Słowacji (organizatorem 
była Słowacka Izba Inżynierów - SKSI) . W ramach 
posiedzenia Zbigniew Dzierżewicz wygłosił referat 
na konferencji pn.”Energia budynków na niebieskiej 
planecie”. 

Członkowie Krajowej Rady: Franciszek Buszka; Janusz 
Kozula; Józef  Kluska, Zbigniew Matuszyk - w 2010 r. 
uczestniczyli w 3 posiedzeniach Krajowej Rady PIIB.
Sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK): 
Janusz Krasnowski – w 2010 r. uczestniczył w 3 
posiedzeniach Prezydium KKK i w 4 posiedzeniach 
plenarnych KKK. Pełnił również 6 dyżurów w siedzibie 
KKK.

Członek KKK : Janusz Jasiona - w 2010 r. uczestniczył  
w 3 posiedzeniach plenarnych KKK i pełnił 6 dyżurów 
w siedzibie KKK.

Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR): 
Urszula Kallik - w 2010 r. uczestniczyła w 10  posiedzeniach 
plenarnych KKR i prezydium KKR, 3 kontrolach 
działalności statutowej, finansowej i gospodarczej 
Krajowej Izby, 3 szkoleniach organizowanych przez KKR 
dla OKR, 2 posiedzeniach Śląskiej OKR.

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
(KROZ) Koordynator: Waldemar Szleper – w 2010r. 
uczestniczył w 3 posiedzeniach plenarnych KROZ,                   
2 kontrolach OROZ OIIB: Dolnośląskiej i Opolskiej,              
1 szkoleniu dla KSD i KROZ z udziałem przewodniczą-
cych OSD i koordynatorów OROZ; 1 szkoleniu Podkar-
packiej, Małopolskiej, Śląskiej, Opolskiej, Dolnośląskiej 
OIIB; 3 innych szkoleniach organizowanych przez biuro 
PIIB; 5 posiedzeniach Prezydium Krajowej Rady PIIB;                             

4 posiedzeniach Rady Krajowej PIIB.

Waldemar Szleper jako przedstawiciel ŚlOIIB jest 
także Członkiem Komitetu Technicznego nr 307 - 
Zrównoważone Budownictwo – Polskiego Komitetu 
Normalizacji w Warszawie; jego działania w tym 
zakresie to: bieżąca praca całoroczna – głosowania                                                   
i korespondencja internetowa za pomocą modułu systemu  
e-KT PKN.

Członkowie KSD: Zenon Panicz, Dorota Przybyła 
i Barbara Twardosz – Michniewska – w 2010 r. 
uczestniczyli w 2 posiedzeniach plenarnych, w szkoleniu 
dla KSD i KROZ z udziałem przewodniczących OSD 
i Koordynatorów OROZ oraz w rozprawach składów 
sędziowskich wyznaczonych przez przewodniczącego 
KSD, w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej  
i odpowiedzialności zawodowej.     

Zenon Panicz - w 2010 r. uczestniczył  w 8 rozprawach 
składów sędziowskich wyznaczonych 
przez przewodniczącego KSD , w tym 6 w 
zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej                      
i 2 w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

Dorota Przybyła - w 2010 r. uczestniczyła w 9 rozprawach 
składów sędziowskich wyznaczonych  
przez  przewodniczącego KSD , w tym 6  w 
zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej              
i 3 w zakresie odpowiedzialności zawodowej;

Barbara Twardosz-Michniewska - w 2010 r. uczest-
niczyła w 4 rozprawach składów sę-
dziowskich wyznaczonych przez prze-
wodniczącego KSD, w tym 2 w zakresie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej i 2 w za-
kresie odpowiedzialności zawodowej. 

Członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady: 
Maria Świerczyńska – w 2010r. uczestniczyła   
w 3 posiedzeniach Komisji.

Członek Komisji Prawno – Regulaminowej 
Krajorej Rady: Ewa Dworska - w 2010r. uczestniczyła  
w 3 posiedzeniach Komisji.

Członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego Krajowej Rady: Zbigniew Dzierżewicz - 
w 2010 r. uczestniczył  w posiedzeniach Komisji. 
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W dniu 17 grudnia 2010 w Teatrze Dramatycznym im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyła 
się uroczysta Gala X Edycji Konkursu JURAJSKI PRODUKT ROKU organizowanego przez Regionalną 
Izbę Przemysłowo – Handlową w Częstochowie. Jury w składzie: Grzegorz Lipowski – przewodniczący i 
członkowie: Barbara Muchalska, Ryszard Mysłek, Dariusz Nowicki, Robert Sekret, Waldemar Szleper, Maciej 
Ujma, Piotr Wójcik już po raz dziesiąty przyznało nagrody oraz wyróżnienia. I nagrodę w kategorii „ USŁUGA 
BUDOWLANA” otrzymał nowo wybudowany w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 72/74 budynek mieszkalny, 
wielorodzinny z częścią usługowo - handlową. Nagrodzony obiekt został wzniesiony przez firmę: Kompleksowa 
Obsługa Budownictwa „KOBNEXT” Sp. z o.o., a Generalnym Projektantem była firma „Skoczek & Wojdacki 
Architekci” z Krakowa. 

NASZA  OKŁADKA 
Laureat Jubileuszowej X Edycji Konkursu JURAJSKI PRODUKT ROKU 2010 

w kategorii „ USŁUGA BUDOWLANA”
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            Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia działki nr 33                                                         - 1 922,00 m2
Powierzchnia zabudowy                                                             - 1 152,22 m2
Powierzchnia całkowita                                                              - 4 927,90 m2
Powierzchnia użytkowa mieszkań                                               - 2 419,60 m2
Powierzchnia użytkowa usług                                                       - 633,38 m2
Powierzchnia użytkowa garażu                                                   - 1 249,20 m2
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego: zielone tarasy           - 279,60 m2
Kubatura całkowita                                                                  - 20 811,00 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych                                                                - 4
Liczba kondygnacji podziemnych                                                                - 1
Ilość mieszkań                                                                                     - 33 szt
Ilość stanowisk w garażu podziemnym                                                - 31 szt.
Ilość miejsc postojowych na pow. terenu                                               - 7 szt.

Nowoczesna bryła czterokondygnacyjnego budynku, stworzona na planie trapezu, 
posiada centralnie umiejscowiony hol z trzonem windowym i wejściami do mieszkań                          
w formie galerii. Zastosowano tu nowatorskie na skalę regionu rozwiązanie otwartego holu 
wejściowego wewnątrz bryły budynku, z widocznym trzonem windowym i galerią, przekrytymi  
przeszklonym zadaszeniem. Dzięki temu są one doświetlone światłem dziennym, co podkreśla  
walory klatki schodowej, a wieczorem rozpościera się nad nimi widok gwiaździstego 
nieba. W części podziemnej budynku znajduje się podziemny garaż z rampą zjazdową                                                   
i pomieszczeniami technicznymi, na parterze hol wejściowy, pomieszczenia pomocnicze, 
kotłownia i lokale użytkowe, a na wyższych kondygnacjach apartamenty mieszkalne. Dach               
w części centralnej wielospadowy, przeszklony; pozostałą jego część stanowią tarasy użytkowe 
dostępne  z poszczególnych mieszkań ostatniej kondygnacji oraz nieużytkowy stropodach 
płaski w systemie „zielonym” i żwirowym.

Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna, słupowo-tarczowo-płytowa. 
Budynek został posadowiony na płycie fundamentowej; ze względu na zbyt małą nośność 
gruntu i istniejące żyły wodne wystąpiła konieczność  wymiany gruntu pod płytą. Ściany 
i stropy przyziemia wykonano z żelbetu, ściany zewnętrzne fundamentowe w deskowaniu 
traconym ścianki berlińskiej; izolacje przeciwwodne pionowe i poziome w technologii mat 
bentonitowych. Ściany nośne kondygnacji nadziemnych żelbetowe oraz murowane z bloczków 
silikatowych, ścianki działowe z pustaków ceramicznych i bloczków wapienno- piaskowych, 
stropy żelbetowe monolityczne płytowe (bezbelkowe) oraz płytowo-żebrowe o zróżnicowanej 
grubości, klatki schodowe żelbetowe monolityczne. Przekrycie budynku stanowi żelbetowa 
płyta stropodachu, której części usytuowane są na zróżnicowanych poziomach. Architektura 
zrealizowanego obiektu jest innowacyjna i wyjątkowa, a sąsiedztwo znanych ogrodów 
Hoffmana stwarza możliwość odpoczynku od miejskiego zgiełku, zachowując jednocześnie 
niepowtarzalną atmosferę miasta.

Waldemar Szleper
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Województwo Śląskie wyróżnia się w skali kraju  
(dla przypomnienia), następującymi cechami:   

• powierzchnia  12331 m2,  to 3,94% 
powierzchni Polski,

• liczba ludności ponad 4,7 mln osób, co 
stanowi 12,37 % ogółu ludności Polski,

• gęstość zaludnienia 382 osoby/km2 przy 
średniej krajowej 122 osoby/km2),

• stopień urbanizacji 78,9 % powierzchni 
województwa - średnia Polski 61,6%.

W naszym regionie należy wyróżnić Aglomerację 
Górnośląską, jako specyficzny, skoncentrowany na 
powierzchni stanowiącej 18% powierzchni całego 
województwa śląskiego  (1200km2) skład ludnościowy 
tj. prawie 60% mieszkańców całego województwa 

i średniej gęstości zaludnienia 1900 osób/km2, 
co oznacza 5 krotnie większy wskaźnik w regionie 
i   ponad 15 krotnie większy od średniej krajowej.

Powyższe dane unaoczniają jak wielkie 
znaczenie dla gospodarki i życia mieszkańców ma 
infrastruktura komunikacyjna w województwie. 
Głównymi składnikami tej infrastruktury są drogi, 
szlaki kolejowe i obiekty transportu lotniczego.

Sieć dróg w województwie opiera się na dwóch 
szlakach transeuropejskiej sieci transportowej,                    
z ogólnej liczby dziesięciu szlaków w Europie                         
i czterech w Polsce. Są to krzyżujące się korytarze:

-  korytarz III:  Berlin- Wrocław- Katowice- 
Kraków- Lwów,

-  korytarz IV:  Gdańsk- Katowice- Żylina.

INWESTYCJE  DROGOWE   
W  WOJEWÓDZTWIE  ŚLĄSKIM

Powodów do zamieszczenia krótkiego, w istocie rzeczy, artykułu w naszym periodyku jest kilka. 
Przede wszystkim skala tych inwestycji, zarówno co do zakresu rzeczowego, bardzo rozległego terenu 
inwestycyjnego, skoncentrowanych nakładów finansowych i zatrudnienia  bardzo dużych sił i zaso-
bów produkcji. Poza powyższym innych powodów dostarcza znaczenie infrastruktury drogowej dla 
działalności gospodarczej i życia społeczeństwa. Każdy z  mieszkańców w życiu codziennym styka się 
z problemami komunikacyjnymi i jest nie tylko obserwatorem ale i oceniającym wydarzenia na budo-
wach nowych i remontowanych tras komunikacyjnych (często i słusznie krytykowanych przy „otwartej 
kurtynie”).

Powodem jest również fakt uczestnictwa i bezpośredniego zatrudnienia w procesie budowy 
infrastruktury komunikacyjnej wielu naszych koleżanek i kolegów  na różnych stanowiskach,                                               
w  różnych branżach. W chwili obecnej i w najbliższych latach będzie to wiodąca dziedzina działalności 
inwestycyjnej w naszym kraju i w naszym województwie.
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ogólnodostępne i o ograniczonej dostępności, w tym 
autostrady i drogi ekspresowe.

Zdecydowanie największą inwestycją 
drogową w województwie w chwili obecnej jest 
BUDOWA AUTOSTRADY A1 NA ODCINKU 
PYRZOWICE- SOŚNICA.

Projekt ten jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków funduszu Spójności w ramach 
Programu Infrastruktura i Środowisko   2007-2013.
Całkowita wartość projektu:   6.110.346.578 zł.
Wartość dofinansowana z Unii Europejskiej:   
6.027.826.614 zł.
Budowa autostrady na tej trasie została podzielona na 
odcinki, którym odpowiadają kontrakty realizacyjne:
• Odcinek I/ Kontrakt I- Budowa Węzła Gliwice- 

Sośnica,
• Odcinek II/ Kontrakt II- Budowa A1 na odcinku 

Maciejów- Sośnica,
• Odcinek III/ Kontrakt III- Budowa A1 na 

odcinku Piekary Śląskie- Maciejów,
• Odcinek IV i V/ Kontrakt IV- Budowa A1 na 

odcinku Pyrzowice- Piekary Śląskie oraz odcinek 
•  S1 Pyrzowice- Lotnisko.

Każdy z wymienionych odcinków realizowany 
jest na podstawie odrębnych umów na roboty 
budowlane oraz był przedmiotem odrębnych 
procedur przetargowych.

Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego 

artykułu z konieczności zostanie przedstawiony 
tylko pierwszy z tych odcinków, również z powodu 
„spektakularnych” powodów, gdyż zyskał on sobie 
opinię „największego skrzyżowania w Polsce”, a przez 
część opiniodawców „największego skrzyżowania              
w Europie”.

Węzeł drogowy Gliwice- Sośnica tworzą dwie 
przecinające trasy autostrad A1 i A4 oraz droga 
krajowa nr 44; węzeł ten można scharakteryzować 
następującymi parametrami:
• autostrada o długości 2,174 m o przekroju                       

2 jezdniowym i 3 pasmowym każdej jezdni,
• długość dróg dojazdowych - 33 kilometry,
• ilość obiektów inżynierskich – 16, w tym                         

2 wiadukty o długości ponad 100,0 m,

Głównymi składnikami tych szlaków 
są autostrady A1 i A4, krzyżujące się w węźle 
Gliwice - Sośnica. Poza wymienionymi, główną 
inwestycją drogową w samym centrum Aglomeracji 
Górnośląskiej jest budowana od kilkunastu lat 
Drogowa Trasa Średnicowa. Wymienione inwestycje 
drogowe będą przedmiotem opisu, z konieczności 
podstawowych danych i informacji o realizacji.

Wymienienia w kontekście infrastruktury ko-
munikacyjnej, wymaga informacja o przebiegu przez 
Województwo Śląskie historycznie ukształtowanych 
ważnych szlaków kolejowych w kierunkach: północ- 
południe oraz wschód- zachód, z czego trzy linie ko-
lejowe magistralne zaliczane są do międzynarodowej 
sieci „E”(AGC), tj.

• E30 Drezno -Zgorzelec - Wrocław - 
Katowice - Kraków - Medyka - Lwów- 
Kijów - Moskwa,

• E59 Malmö - Ystad - Świnoujście - Zielona 
Góra - Wrocław - Racibórz - Chałupki,

• E 65 Gdynia - Warszawa - Katowice- 
Zebrzydowice - Ostrawa - Wiedeń.

Rozmiar niniejszego artykułu nie pozwala 
na szerszy zakres opisu pozostałych inwestycji 
drogowych, ważnych z punktu widzenia społeczności 
lokalnych. Praktycznie nie ma w chwili obecnej 
jednostki samorządowej w Województwie Śląskim 
na terenie której nie byłyby realizowane zadania                     

w branży drogowej.
Przypomnijmy, w tym miejscu, o klasyfikacji 

dróg zgodnie z Ustawą o drogach publicznych, która 
obejmuje drogi publiczne i drogi wewnętrzne. Drogi 
publiczne, ze względu na funkcje spełniane w ogólnej 
sieci  dzielą się na  następujące kategorie:

-  krajowe,
-  wojewódzkie,
-  powiatowe,
-  gminne.
Drogi krajowe są własnością Skarbu Państwa; 

drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią 
własność właściwego terytorialnie samorządu 
województwa, powiatu lub gminy. Drogi publiczne, 
ze względu na ich dostępność dzielą się na: 
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• przebudowa: sieci energetycznych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych,     
• teletechnicznych, sieci ciepłowniczej, kolejowej sieci trakcyjnej oraz dróg dojazdowych. 

Wartość robót: 853.031.867 zł; cykl realizacji robót wyniósł- 14 miesięcy ( bez okresu zimowego 2008/2009); 
oddanie węzła do użytku bez części robót wykończeniowych nastąpiło 23 grudnia 2009r.

Główną inwestycją drogową w Aglomeracji Górnośląskiej jest DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA, 
łącząca Katowice i Gliwice, poprzez Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze.

DTŚ  jest drogą międzymiastową o wysokich parametrach techniczno- użytkowych, odpowiadających wa-
runkom „autostrady miejskiej”. Znaczenie tej trasy jest nie do przecenienia: odciąża ulice miejskie, dzielnicowe 
i osiedlowe w miastach, skraca odcinki dojazdu i czas podróży, powoduje redukcję obciążającego środowisko 
zanieczyszczenia powietrza o przeszło 50 %. Niekwestionowaną zaletą tej inwestycji drogowej jest  poprawa 
bezpieczeństwa poprzez zmniejszenie wypadków i kolizji.

Henryk Anders
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ZAWODY NARCIARSKIE ZAWODY NARCIARSKIE 

ŚlOIIB
Zawody narciarstwa alpejskiego w kategorii 
SLALOM GIGANT, organizowane w Szczyrku 
przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa od 2008 roku, stały się jej dobrą 
tradycją - w dniu 6 lutego 2011 odbyły się już po 
raz czwarty.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne i niepokojące komunikaty o niekorzystnych warunkach na 
narciarskich trasach w Szczyrku nie odstraszyły entuzjastów narciarstwa w naszej Izbie. Na starcie stawiło się 47 
osób spośród 82 wcześniej zgłoszonych do uczestnictwa w tegorocznych zawodach.

Zawody zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku - Białej zapewniając im profesjonalną 
obsługę. W rejonie Dolin na stokach Skrzycznego, na odcinku o długości 550m i różnicy wzniesień 110 m, 
rozstawiono 19 bramek. Nad przebiegiem sportowej imprezy czuwali zawodowi sędziowie - pomiar czasu 
odbywał się elektronicznie, a dokumentację fotograficzną stworzył zawodowy fotograf. Sportowa rywalizacja 
służyła integracji środowiska inżynierskiego naszej Izby, dlatego do udziału w zawodach zaproszono członków 
Izby wraz z członkami ich rodzin. Zawodnicy startowali w kilku grupach wiekowych, liczyła się suma czasów 
dwóch przejazdów. Duch walki nie opuszczał nikogo mimo nieprzerwanie wiejącego przysłowiowego „wiatru 
w oczy”.

w Szczyrku

zawodnik Edward Mika w czasie przejazdu
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Przed ogłoszeniem wyników 
zawodnicy zostali ugoszczeni gorą-
cym posiłkiem w „Barze u Józka”. 
Dekoracji zwycięzców dokonał 
osobiście Przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Franciszek Buszka wraz            
z jej wiceprzewodniczącym - Józe-
fem Kluską – opiekunem Placówki 
Terenowej w Bielsku – Białej. Oko-
licznościowe statuetki narciarzy, 
medale i dyplomy dla zwycięzców 
oraz słodycze dla najmłodszych,            
a także nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez sponsorów zawodów 
dla zdobywców pierwszych miejsc, 
były miłą pamiątką i upominkiem 
za wcześniejszy wysiłek na stoku. 

Spośród zawodników – 
członków ŚlOIIB trzy pierwsze 
miejsca w poszczególnych 
kategoriach zdobyły następujące 
osoby: w kategorii „Kobiety”: 
1-Maria Świerczyńska, 
2-Barbara Kampczyk, 
3-Elżbieta Nowicka – Słowik, 
w kat. „Mężczyźni powyżej 65 
lat”: 1-Jacek Miśniakiewicz, 
2-Adam Stasica, 3-Zdzisław 
Rakszawski, w kat. „Mężczyźni 
45-65 lat”: 1-Jacek Rakszawski, 
2-Edward Mika, 3-Marek 
Krupa, w kat. „Mężczyźni 
poniżej 45 lat”jako jedyny 
członek Izby w tej kat. 
wiekowej pierwsze miejsce 
zdobył Marek Kołodziej            
z drugim czasem w swojej 
grupie wiekowej, w kat.„Dzieci                  
i młodzież”:  
1- Bartosz Ziemski, 
2 - Katarzyna Herman, 
3- Sonia Kołodziej.
Pełna lista zawodników wraz               
z wynikami z zawodów znajduje 
się na stronie internetowej ŚlOIIB: 
www.slk.piib.org.pl

Do zobaczenia za rok na 
kolejnych zawodach narciarskich 
naszej Izby.

Sponsorami zawodów 
były firmy: Zakłady Produkcyjne             
Urządzeń Elektrycznych „Włosz-
czowa” i SKOBUD Żywiec.

Maria Świerczyńska

Zwycięzcy-kat. „Kobiety wraz z przewodniczącym Rady 
(z lewej), wiceprzewodniczącym (zprawej)

oraz przedstawicielem sponsora”

Zwycięzcy-kat. „Mężczyźni 45-65 lat”

Zwycięzcy-kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”

Zwycięzcy-kat. „Dzieci i młodzież”

Uczestnicy zawodów
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Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Bielsku-Białej

Termin Temat/Wykładowca

24.03.2011
Kompleksowa termomodernizacja obiektów – rozwiązania materiałowe, technologiczne i systemy do 
ociepleń zmierzające do obniżenia energochłonności budynków. 
MGR INŻ. MARCIN FELIKS

31.03.2011 Zasady projektowania elementów konstrukcji stalowych wg Eurokodu PN-EN 1993-1-1.
DR INŻ. MARIAN KAZEK

06.04.2011
Ocena stanu technicznego budynków dla spełnienia wymagania podstawowego – bezpieczeństwa 
konstrukcji w świetle opracowania ocen i ekspertyz przez rzeczoznawcę budowlanego.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ- rzeczoznawca budowlany

11.04.2011 
Obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru w procesie budowlanym w świetle prawa 
budowlanego i obowiązujących przepisów. 
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

15.04.2011 Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
DR INŻ. MAŁGORZATA ZUBIELEWICZ

09.05.2011
Obciążenia budynków wg Eurokodu PN-EN 1991 wraz         
z przykładami.
DR INŻ. MARIAN KAZEK

marzec-kwiecień
2011

Kurs kosztorysowania dla początkujących.
Odpłatny, dofinansowany przez ŚLOIIB wg ogólnych zasad.

Polski  Związek  Inżynierów i Techników  Budownictwa
Oddział w Częstochowie

Data Temat/ Wykładowca

18-20.03.2011 Kurs - Kosztorysowanie dla zaawansowanych.
MGR INŻ. MAŁGORZATA SIEMIENOWICZ-KSIĄŻEK

30.03.2011 Seminarium - Podstawowe procedury projektowania konstrukcji drewnianych – Eurokod 5 - cz.1.   
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON

24.04.2011 Seminarium - Podstawowe procedury projektowania konstrukcji drewnianych – Eurokod 5 - cz.2. 
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON

25.05.2011
Seminarium - Podstawowe procedury projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – 
Eurokod 4 - cz.1. 
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON , DR INŻ. SŁAWOMIR LABOCHA

25-27.05.2011 Kurs -Kosztorysowanie dla początkujących. 
MGR INŻ. MAŁGORZATA SIEMIENOWICZ-KSIĄŻEK

15.06.2011
Seminarium - Podstawowe procedury projektowania zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych – 
Eurokod 4 - cz.2. 
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON , DR INŻ. SŁAWOMIR LABOCHA

Planowane szkolenia
w pierwszym półroczu  2011 r. 

Plany szkoleń ze szczegółowymi informacjami znajdują się na stronie internetowej ŚlOIIB:
www.slk.piib.org.pl
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Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Katowicach

06.04.2011

Zawieranie umów o roboty budowlane i remonty obiektów budowlanych w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego 
i Prawa Zamówień Publicznych. Rodzaje. 
Podstawy prawne. Dokumentacja Zamawiającego. PFU. Zmiany w przepisach o gwarancji zapłaty. Gwarancja a 
rękojmia. 
Wskazówki szczegółowe na tle przykładów i orzeczeń Sądów.
DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

13.04.2011 Obciążenia budynków   wg   Eurokodu   PN-EN 1991 wraz  z przykładami.
DR INŻ. MARIAN KAZEK

20.04.2011

Kwalifikacje zawodowe w budownictwie wynikające z uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie 
przepisów z 1928r., 1961r., 1974r. i 1994r.
Zasady interpretacji zakresu uprawnień. Organy właściwe do ich określania (zadania okręgowej komisji 
kwalifikacyjnej i innych organów) na potrzeby postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych i inne.
Zasady uznawania kwalifikacji w Unii Europejskiej obywateli polskich oraz kwalifikacji europejskich w Kraju 
(weryfikacje).
Tytuł Inżyniera Europejskiego. Zasady i tryb przyznawania.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

11.05.2011

Przepisy Ustawy o ochronie zabytków oraz Ustawy o  ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procesie budowlanym (przygotowaniu, projektowaniu, budowie 
– robotach budowlanych – utrzymaniu obiektów – ich renowacji i rewitalizacji). Przepisy związane. Wymagane 
uprawnienia osób. Obowiązki. Właściwości organów.
DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

18.05.2011

Stropodachy – projektowanie i wykonanie z uwzględnieniem obciążeń  heliometrycznych (pojęcia podstawowe, 
klasyfikacja, rozwiązania materiałowe, zjawiska fizyczne występujące w stropodachach. Szczegóły konstrukcyjne. 
Przykłady błędów popełnianych przy projektowaniu.  Przykłady poprawnych rozwiązań (wzorce)
DOC. DR INŻ.  RUDOLF  MACIEJASZCZYK

25.05.2011

Kosztorysowanie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski -  rola i znaczenie
Przedmiary  robót. Podstawy prawne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zakresy, 
sposoby sporządzania zamówienia o roboty. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia o roboty. Kosztorys 
ofertowy. Kosztorys wykonawczy. Pomoce techniczne służące wyliczeniu kosztów.  Ryzyko.
Wskazówki praktyczne. 
DR INŻ.  JANUSZ TRACZYK

01.06.2011
Zasady projektowania elementów konstrukcji stalowych 
wg  Eurokodu   PN-EN 1993-1-1
WYKŁADOWCA :  DR INŻ. MARIAN  KAZEK

08.06.2011

Charakterystyczne przykłady obiektów budowlanych  krajowych i zagranicznych  wykonanych z betonów 
wysokowartościowych, samozagęszczanych , włóknobetonów 
oraz  w technologii betonów architektonicznych. Przegląd osiągnięć w tym zakresie  
z ukierunkowaniami możliwości stosowania w warunkach krajowych.
MGR INŻ.  MARIAN  OSTAPCZYK

15.06.2011

Ocena stanu technicznego  budynków wielkopłytowych na etapie użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i 
utrzymaniem w należytym stanie technicznym, zgodnym z zakresem wymagań podstawowych – bezpieczeństwa 
konstrukcji. Obowiązek opracowania orzeczeń technicznych lub ekspertyz w świetle przepisów Prawa 
budowlanego i rozwiązań wykonawczych
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

22.06.2011

FIDIC 2000. Inżynier kontraktu. Wprowadzenie. Dokumentacja kontraktowa (wybrane działy). Dokumentacja 
projektowa i finansowa. Prawa i obowiązki uczestników kontraktu. Procedury pracy Inżyniera Kontraktu. 
Modyfikacje warunków kontraktów FIDIC. Wybrane przykłady warunków szczególnych.
DR INŻ. PAWEŁ OLAF NOWAK

Termin Temat/ Wykładowca
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Polskie Zrzeszenie Inżynierów  i Techników  Sanitarnych
Oddział w Katowicach

22.03.2011

Instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej  w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym-możliwości 
modernizacji tych systemów. Analiza opłacalności zmiany sposobu przygotowania ciepła i c.w.u. w 
budownictwie.
PROF.DR HAB.INŻ.MARIAN NANTKA 
Mieszkaniowe stacje wymienników (logotermy) i węzły grzewcze
MGR INŻ. ZBIGNIEW WIATER

23.03.2011

Ogólne zagadnienia z zagospodarowaniem wód deszczowych: uwarunkowania klimatyczne i lokalizacyjne, 
problemy urbanistyczne. Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi. Wykorzystanie wód 
deszczowych w budownictwie mieszkaniowymi przemysłowym. Charakterystyka urządzeń do zagospodarowania 
i wykorzystania wód deszczowych: magazynowania, rozsączania, retencja.
MGR INŻ. AGNIESZKA WRZESIŃSKA
Bezpieczna praca w budownictwie-roboty ziemne przy montażu sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych.
MGR INŻ.: MAREK KOPRAS

Miejsce Katowice

10.03.2011

Instalacje na gaz płynny LPG w budownictwie jako alternatywne źródło dla gazu ziemnego.
Metody projektowania i obliczanie, dobór instalacji i urządzeń .
MGR INŻ. WIESŁAW NOWACZYK
NA SEMINARIUM PROSZĘ ZABRAĆ LAPTOP DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH

24.03.2011
Projektowanie i montaż preizolowanych sieci ciepłowniczych w świetle wymagań norm krajowych ieuropejskich.
MGR INŻ. IRENEUSZ IWKO 
NA SEMINARIUM PROSZĘ ZABRAĆ LAPTOP DO ĆWICZEŃ PROJEKTOWYCH.

29.03.2011
Gospodarka odpadami w firmach remontowo-budowlanych w świetle nowych uregulowań prawnych stan 
prawny na 01.01.2011 roku.
MGR INŻ. K.KUZAK, MGR INŻ.A.IWASZENKA 

31.03.2011
Zasady doboru i projektowania wentylacji pionów kanalizacyjnych, kanalizacji niskoszumowej w budynkach 
mieszkalnych i przemysłowych.
MGR INŻ. ZYGMUNT DZIUBAS

05.04.2011
System ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego na przykładzie Wavin Tempower.  Zastosowanie systemu 
pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu,
MGR INŻ.ZBIGNIEW BUDNIK

Miejsce Bielsko - Biała

17.03.2011

Aktualne wymagania w projektowaniu i eksploatacji instalacji:ogrzewczych, wod.-kan., i wentylacyjnych, 
według przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków tzn. rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.Aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
ogrzewczychi wodociągowych.
MGR INŻ. MAREK PŁUCIENNIK, 
Uniwersalne złączki zaciskowe, łączniki stalowe i PP, elastyczne rury faliste ze stali nierdzewne producenta 
GEBO.
MGR INŻ.ADAM NYKIEL , MGR INŻ.BEATA KORDUSZEWSKA.
Wodo i gazoszczelne przejścia przez przegrody budowlane kabli i rur w systemie Hauff  technik.
 MGR INŻ.KORNELIA ANDRYCHOWICZ

24.03.2011

Ogólne zagadnienia z zagospodarowaniem wód deszczowych: uwarunkowania klimatyczne i lokalizacyjne, 
problemy urbanistyczne. Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi. Wykorzystanie 
wód deszczowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Charakterystyka urządzeń do 
zagospodarowania i wykorzystania wód deszczowych: magazynowania, rozsączania, retencja.
 MGR INŻ. AGNIESZKA WRZESIŃSKA
Bezpieczna praca w budownictwie-roboty ziemne przy montażu sieci kanalizacyjnych
i wodociągowych.
MGR INŻ. MAREK KOPRAS

Miejsce Gliwice

Termin Temat/Wykładowca
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Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
w Katowicach

Termin Temat/Wykładowca 

16.03.2011

Elektrownie wodne i wiatrowe. Budowa, zasada działania, elektrownie na świecie. 
DR INŻ. STEFAN GIERLOTKA)
Małe elektrownie wiatrowe. Lokalizacja, budowa i eksploatacja  
DR INŻ. ARTUR POLAK 

30.03.2011 Eksploatacja poddozorowych urządzeń ciśnieniowych w przemyśle  
DR INŻ. GRZEGORZ KATOLIK

06.04.2011

Aktualne wymagania dotyczące kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego w świetle przepisów 
prawnych oraz systemów zarządzania jakością .
INŻ. IRENA BĄK Wybrane zagadnienia metrologii pól elektromagnetycznych 
DR INŻ. DAMIAN GONSZCZ

11.05.2011 Badania odbiorcze i pomiary elektryczne 
 FRYDERYK ŁASAK 

25.05.2011 Aktualizacja norm i przepisów w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej. 
PROF. DR HAB. ANDRZEJ SOWA 

08.06.2011 Nowe normy i przepisy w zakresie wymagań ochrony przeciwporażeniowej. 
INŻ. STANISŁAW WALCZAK

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział Częstochowski

Termin Temat/Wykładowca

13.04.2011
Skuteczne metody zapobiegania uszkodzenia budynków w sezonie zimowym.
Elektryczne przewody grzejne.
MGR INŻ. ŁUKASZ SOBCZYK
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Koleżanki i Koledzy! 
Stowarzyszenie Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz Zarząd Gliwickiego 

Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa podjęły inicjatywę gromadzenia materiałów 
obejmujących osiągnięcia zawodowe Absolwentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zebrane 
biografie zawodowe będą stanowiły kanwę specjalnego wydawnictwa albumowego o roboczym tytule „Nasze 
Ślady na Ziemi – Osiągnięcia Zawodowe Absolwentów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach”. 

W związku z tym prosimy zainteresowane osoby o nadsyłanie (do dnia 30 czerwca 2011r.) swych zawodowych 
życiorysów wzbogaconych fotografiami wybranych obiektów, zaprojektowanych bądź zrealizowanych 
samodzielnie lub wspólnie, a także dyplomów nagród i wyróżnień. Nasza prośba dotyczy również absolwentów 
pracujących w wyższych uczelniach, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach lub w szeroko rozumianej 
administracji budowlanej. Więcej szczegółów wydawnictwa w tym sposobu przygotowania materiałów znaleźć 
można na stronie internetowej Oddziału PZITB w Gliwicach pod adresem 
http://pzitb.gliwice.pl/?page_id=799

Materiały należy nadsyłać na adres:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Gliwice

ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice, e-mail: pzitb.gliwice@vp.pl, tel. 32 231-13-27
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POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar

Emanuel Baron
Alojzy Benisz

Stanisław Białek
Ireneusz Błasiak
Adam Chudyga

Genowefa Drożdżyńska
Krzysztof  Jambor

Piotr Jarzębak
Eugeniusz Kolanowski

Bożenna Kot
Zofia Eliza Kozieł

Henryk  Leś
Janusz Michalski

Jerzy Pieczka
Jarosław Piekarski

Włodzimierz Sierant
Jerzy Stankiewicz

Waldemar Szczechla
Michał Sztaba

Waldemar Wilczyński

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć
naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów 

Skład komputerowy, projekt, reklama
43-316 Bielsko-Biała

Al. Armii Krajowej 220, tel/fax 33 816 85 91
grafika@hermes.bielsko.pl

www.reklamaplus.pl

Rada Programowa
Roman Karwowski (przewodniczący),

Janusz Kozula, Tadeusz Mika,
Dorota Przybyła, Waldemar Szleper

Zespół redakcyjny
Henryk Anders, Ryszard Hulboj,

Janusz Krasnowski, Maria Świerczyńska

Biuro Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach

40-062 Katowice ul. Podgórna 4
tel/fax: 32 255 45 52; 32 608 07 22

skrytka pocztowa 1068
www.slk.piib.org.pl

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

poniedziałek, wtorek, środa, piątek
9.00 -15.00, czwartek 11.00 - 18.00
Obsługa prawna członków Izby:

czwartek od 13.00 do 16.00

Placówka terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,

pokój nr 15
tel: 33 810 04 86; tel/fax. 33 810 04 74

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

poniedziałek - piątek
od 8.00 do 16.00

Placówka terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa,

ul. Kopernika 16/18, pokój 17
tel/fax: 34 324 43 96

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

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00

środa od 10.00 do 18.00

Placówka terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

pokój, nr 3 i 7
tel/fax: 32 231 13 27

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

poniedziałek od 15.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 13.00

Placówka terenowa w Rybniku
44-200 Rybnik,

ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel/fax: 32 756 95 55

e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl
Godziny dyżurów:

wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00

Szczegóły o dyżurach członków Prezydium i 
Przewodniczących Organów dostępne są na 

stronie  www.slk.piib.org.pl  
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