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SZANOWNI CZYTELNICY,
KOLEŻANKI I KOLEDZY

NEWSLETTER ŚlOIIB
W II kwartale 2016 roku zostanie uruchomiony newsletter ŚlOIIB. Będzie on wysyłany do każdego, kto wyrazi chęć
jego otrzymywania, nie częściej niż raz w tygodniu i dodatkowo zawsze w przypadku wystąpienia istotnego newsa.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera muszą na stronie internetowej izby, w dolnym grafitowym pasku w zakładce „newsletter”, wpisać swój adres e-mailowy i zaznaczyć zakres wiadomości, które chcą otrzymywać.
Z newslettera będzie można w dowolnym czasie zrezygnować.
Zakres informacji przesyłanych przez newsletter ŚlOIIB:
• w Gliwicach
• Doskonalenie zawodowe
• wszystkie branże
• w Rybniku
• Bieżące informacje prawne
• branża budowlana
• branża instalacyjna
• Działalność izby, zawody, konkursy…
• w Katowicach
• branża elektryczna i teletechniczna
• inne branże
• w Bielsku-Białej
• w Katowicach
• w Częstochowie
• w Gliwicach
• w Bielsku-Białej
• w Rybniku
• w Częstochowie

D

ziś pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła prace nad zakresem,
formami i zasadami doskonalenia zawodowego
członków naszego samorządu - pełniących funkcje techniczne
w budownictwie.
Krajowa Rada PIIB przyjęła wstępne założenia tego przedsięwzięcia - tekst jest prezentowany na stronie internetowej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Proszę Koleżanki i Kolegów o udział w dyskusji, propozycje
i opinie na ten temat, by program „kształcenia ustawicznego” uzyskał szeroką akceptację.
Równocześnie serdecznie zapraszam na FESTYN, który
odbędzie się w dniu 14 maja 2016 roku na terenie Parku pod
Lipami w Katowicach - Giszowcu.
FESTYN odbędzie się z okazji przeniesienia siedziby do
własnego obiektu.
Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia
Franciszek Buszka
przewodniczący Rady ŚlOIIB
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W

kwietniu zostanie uruchomiona nowa strona
internetowa ŚlOIIB. Układem różni się ona diametralnie od funkcjonującej dotychczas. Wygląd
strony startowej pokazany jest na str. 2 tego numeru. Sądzimy, że teraz będzie można szybciej i w prostszy sposób znaleźć poszukiwane informacje.
Nowa strona internetowa stwarza także nowe możliwości
komunikowania się z członkami. Za jej pośrednictwem zorganizujemy KONKURS NOWOCZESNY INŻYNIER. Będzie
ona też bazą newslettera, który również w kwietniu zostanie uruchomiony. Każdy po wyrażeniu zgody, będzie mógł
otrzymywać na swoją skrzynkę newsletterem interesujące
go wiadomości. Informację na ten temat zamieściliśmy na
2 stronie biuletynu.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy ŚlOIIB

W dniu 14 maja bieżącego roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
organizuje FESTYN dla członków Izby i ich rodzin
na terenie Parku pod Lipami w Katowicach-Giszowcu.
Mający charakter spotkania integracyjnego FESTYN odbędzie się
z okazji przeniesienia siedziby Izby do obiektu w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b.
Rozpoczęcie FESTYNU o godzinie 13.00, planowane zakończenie o godzinie 18.00.
W programie przewidziano liczne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej izby.

CO POMAGA, A CO PRZESZKADZA
W WYKONYWANIU ZAWODU
INŻYNIERA BUDOWNICTWA
Tematem przewodnim części programowej XV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB będzie: ”Co pomaga, a co przeszkadza
w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa”. Przewidziana jest dyskusja obejmująca cztery grupy tematyczne:
1. Zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa.
3. Dopuszczenie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
4. Uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

NA OKŁADCE:
„Siedziba ŚlOIIB”, autor: Roman Hryciów.

Na spotkaniach przedzjazdowych we wszystkich Placówkach Terenowych ŚlOIIB prowadzona była dyskusja
na powyższy temat. Dyskusja kontynuowana będzie również podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.
Niezależnie od tego, prosimy osoby, które chcą zgłosić swoje uwagi na wyżej wymienione tematy o przesłanie ich
do biura ŚlOIIB, na adres: biuro@slk.piib.org.pl, do dnia 31 marca 2016 roku.
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16.11.2015
Szkolenie nt. „Zmiany w Prawie budowlanym” w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.
Wykład wygłosił Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu
uczestniczyło 50 osób.

17.11.2015
Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Punkcie
Informacyjnym w Rybniku. Szkolenie z cyklu „Podzielmy
się wiedzą”.
Tomasz Kubina i Marek Chorowski omówili Rozdział 6 Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane „Utrzymanie obiektów
budowlanych”. Zakres tematyczny:
• Zarządca, właściciel ( pojęcia ogólne).
• Kontrola obiektów budowlanych w oparciu o art. 62. - po
nowelizacji ustawy Prawo budowlane z 28.06.2015r.
• Książka obiektu budowlanego.
• Przykłady awarii i katastrof budowlanych z uwagi na stan
techniczny obiektu.
• Organy nadzoru górniczego ( rodzaje, właściwości zakres
działań).
W szkoleniu uczestniczyło 28 osób.
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jętych na XIV Krajowym i II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB, o szkoleniach przeprowadzonych przez krajowe
organy statutowe i o pracach remontowo-modernizacyjnych
nowej siedziby PIIB. Wiceprezes KR PIIB Stefan Czarniecki
poinformował o przebiegu 22. posiedzenia izb i organizacji
inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się
w Gdańsku. Głównym tematem tegorocznego spotkania było
wdrażanie technologii BIM, pozwalającej na optymalizację
prowadzenia inwestycji przez modelowanie informacji o budynkach i budowlach oraz koordynowanie działań wszystkich
uczestników procesu budowlanego. Na zakończenie tego
spotkania podpisano porozumienie o współpracy przy wdrażaniu BIM.

20.11.2015
Rozpoczęcie XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.
W tym dniu odbył się egzamin pisemny w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, do którego
przystąpiło 420 osób.

23.11.2015

01.12.2015

Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6
m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania oraz
40 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 5 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 10 osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 25 osób,
• o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 11 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu
przeniesienia członkostwa do innej Izby - 1 osoby,
• w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB
w celu świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
- 1 osoby.

25.11.2015
Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane
przez Placówkę Terenową w Częstochowie oraz Oddział
PZITB w Częstochowie.
Temat szkolenia: „Projektant w procesie budowlanym. Podstawowe prawa i obowiązki wynikające z przygotowania dokumentacji i realizacji budowy w tym rozbudowy, nadbudowy,
odbudowy oraz robót budowlanych takich jak: termomodernizacja, remont, modernizacja, przebudowa z uwzględnieniem
obiektów zabytkowych”, prowadzący Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu uczestniczyło 63 członków ŚlOIIB oraz 14
członków Oddziału PZITB.

25-27.11.2015
Narada szkoleniowa w Warszawie dla przewodniczących
okręgowych sądów dyscyplinarnych, okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej - koordynatorów, członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB wraz
z obsługą OIIB.
Ze ŚlOIIB w szkoleniu wzięli udział: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Waldemar Szleper,
członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara
Twardosz-Michniewska i Zenon Panicz oraz przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator
Krzysztof Ciesiński i adwokat Karol Urban.
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18.11.2015

20.11.2015

Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat wniosków przy-

XVIII Gala Budownictwa w Dąbrowie Górniczej; więcej na
str.33.

21.11.2015
VI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB.
Zawody zostały rozegrane na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej. Uczestniczyło w nich około 50 pływaków. ŚlOIIB
reprezentowali Maria Świerczyńska i Grzegorz Bojanowski.

Nasi zawodnicy startowali w kategorii wiekowej „C” 55-69 lat
(kat.”D” to 70 lat i powyżej). Maria Świerczyńska na dystansie
25 m stylem dowolnym zdobyła srebrny medal i na dystansie
50 m stylem klasycznym medal brązowy. Grzegorz Bojanowski
wybrał 2 razy styl klasyczny, zdobywając na dystansie 25 m medal srebrny i na 50 m medal brązowy.

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
W trakcie posiedzenia między innymi:
• przyjęto prowizorium budżetowe na 2016 rok,
• omówiono realizację wniosków złożonych na XIV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB,
• omówiono stan realizacji prac nad modernizacją siedziby
ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu,
• przyjęto propozycje powołania Zespołu ds. doskonalenia
zawodowego,
• przyjęto regulamin konkursu Nowoczesny Inżynier 2016.

27-28.11.2015
Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

04.12.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 1 osoby,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 5 osób.

04-05.12.2015
Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

07.12.2015
Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

09.12.2015
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
W części posiedzenia uczestniczył Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Minister
powiedział między innymi - Deklaruję, że postaramy się, aby kwestie budownictwa były dopilnowane i budownictwo, które znalazło się
w nazwie ministerstwa wybrzmiało bardziej znacząco i żeby wszyscy
ci, którzy współtworzą tę rzeczywistość, będącą podstawowym filarem
gospodarki mieli też takie poczucie, że ma to odzwierciedlenie w organach administracji centralnej, zarówno z tytułu podejmowanych
działań, jak i doceniania środowisk, które to współtworzą…
Program posiedzenia obejmował:
• przedstawienie informacji o stanie realizacji umowy generalnej
OC inżynierów budownictwa przekazaną przez przedstawicieli
Ergo Hestia SA,
• przedstawienie informacji o stanie realizacji wniosków przyjętych na XIV Krajowym Zjeździe PIIB oraz II Nadzwyczajnym
Krajowym Zjeździe PIIB,
• przedstawienie informacji o 22. posiedzeniu izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku,
• przedstawienie informacji na temat zebrań informacyjno-szkoleniowych Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej w 2015 roku,
• przekazanie informacji dotyczącej prac Zespołu ds. przebudo-
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wy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB
w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1,
• omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej Rady
za 2015 rok,
• przedstawienie informacji na temat realizacji budżetu za 10 miesięcy 2015 roku,
• podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu na 2015 rok,
• podjęcie uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów,
• podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1km zwrotu kosztów
podróży służbowej odbywanej samochodem osobowym,
• podjęcie uchwały w sprawie organizowania kursów przygotowawczych dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
• zatwierdzenie uchwały Prezydium KR w sprawie zmian w regulaminie pracy oraz regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Krajowego Biura PIIB.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
15.12.2015
Szkolenie w zakresie ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa połączone ze spotkaniem świątecznym zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Szkolenie przeprowadziła Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawiciel Ergo Hestii. W jego ramach zaprezentowano zakres
roszczeń, wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności
cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, przykłady wysokości odszkodowań oraz możliwość
doubezpieczenia członków Izby. Przedstawione tematy były
szeroko dyskutowane i analizowane. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podzielono się opłatkiem
i złożono wzajemnie okolicznościowe życzenia świąteczne
i noworoczne. W spotkaniu udział wzięło 18 osób.

10.12.2015
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Spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne Klubu Członkowskiego w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku.
Celem spotkania było omówienie dotychczasowej działalności Klubu oraz propozycje działań w 2016 roku. Ustalono
tematykę spotkań na I kwartał 2016 r. uwzględniając propozycje członków okręgu rybnickiego. Obecni byli również
prelegenci i goście uczestniczący w spotkaniach w mijającym
roku, którzy spotkania z cyklu ,,Podzielmy się wiedzą’’ uważają za ciekawe, dające możliwość wymiany doświadczeń
i merytorycznej dyskusji. Spotkanie to było również okazją do
wzajemnego złożenia życzeń na nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia i Nowy Rok. W spotkaniu uczestniczyło 40 osób.
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• podjęto uchwały w sprawie zmian w Polityce bezpieczeństwa ŚlOIIB, w Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
oraz w Instrukcji zarządzania kopiami zapasowymi,
• omówiono stan realizacji wniosków przyjętych na XIV Zjeździe ŚlOIIB,
• podsumowano prace związane z modernizacją siedziby
ŚlOIIB przy ul. Adama 1b,
• wysłuchano informacji na temat realizacji szkoleń w okresie
trzech kwartałów 2015 roku,
• podjęto uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej
członkom ŚlOIIB,
• powołano Zespół organizacyjny XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
• wysłuchano informacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli działalności Rady ŚlOIIB w zakresie dofinansowania
doskonalenia zawodowego członków Izby.

17.12.2015
Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów
ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy
ul. Adama 1b.

16.12.2015
Seminarium szkoleniowe z cyklu szkoleń „Podzielmy się
wiedzą” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie
nt. „Zmiany w Prawie budowlanym i innych przepisach
okołoustawowych - zaawansowanie prac przy Kodeksie
budowlanym”.
Szkolenie prowadził Sławomir Stolarski, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowa.

17.12.2015
Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB.

17.12.2015
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.

10.12.2015
Szkolenie medialne dla członków Grupy Medialnej PIIB
w Warszawie.
ŚlOIIB reprezentował rzecznik prasowy ŚlOIIB Roman Karwowski.

Wśród zaproszonych gości byli ze Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca
Rady i Wojciech Podleski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury.
Wojewódzki Inspektoratu Nadzoru Budowlanego reprezentowali Jan Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego, członek Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB oraz
jego zastępca Tomasz Radziewski, członek Rady ŚlOIIB.
Po odśpiewaniu kolęd podzielono się opłatkiem, składając
wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2016.

17.12.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 28 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 2 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 1 osoby,
• o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 4 osób,
• o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków
ŚlOIIB - 21 osób.

13.01.2016
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach
XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, o korzystaniu przez członków samorządu zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB oraz o pracach Zespołu ds. przebudowy
i modernizacji budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB.

14.01.2016
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek
Buszka. Oprócz członków Prezydium Rady w posiedzeniu wzięli udział przewodniczący pozostałych organów ŚlOIIB oraz radca
prawny ŚlOIIB Maria Wójcik.
W trakcie posiedzenia:
• przyjęto protokół poprzedniego posiedzenia Prezydium Rady
ŚlOIIB w dniu 26.11.2015 r.,
• zapoznano się z zapisami Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB,
• przyjęto informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady
ŚlOIIB,
• przyjęto informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB za
2015 rok,
• omówiono przygotowania do XV Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB:
– ustalono terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami na XV Zjazd ŚlOIIB,
– omówiono propozycje regulaminów i materiałów zjazdowych,
– zapoznano się ze stopniem zaawansowania prac nad sprawozdaniami Rady i pozostałych organów statutowych.

15.01.2016
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień XV Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku” w Sali Koncertowej Filharmonii
Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana.
ŚlOIIB reprezentowali: Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady, Zenon Panicz, skarbnik ŚlOIIB oraz Dorota Przybyła,
członek Rady. Więcej na str. 42.

10.12.2015

16.01.2016

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Uroczysta gala wieńcząca XXIV edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji.
W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu po raz kolejny wręczono
Laury Umiejętności i Kompetencji. Głównym organizatorem
uroczystości była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
Laury Umiejętności i Kompetencji są prestiżową nagrodą
przyznawaną od 1992 roku przez Kapitułę Laurów, a jej laureatami są osoby wybitne, znane z działalności dla dobra kraju i społeczeństwa, będące często autorytetami moralnymi.

11-12.12.2015
Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

11-13.12.2015
IV Mistrzostwa Polski PIIB w Brydżu Sportowym w Szczyrku zorganizowane przez ŚlOIIB w CKiR Orle Gniazdo; więcej na
str. 45.

Podczas posiedzenia:
• zatwierdzono uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB,
• wysłuchano informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB
i podjęto uchwałę w sprawie aktualizacji budżetu na 2015 rok,
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Kapituła Laurów przyznaje co rok w różnych kategoriach
Laury Złote Platynowe, Kryształowe i Diamentowe wyróżniającym się osobom, organizacjom i instytucjom. Podczas
tegorocznej gali najwyższym wyróżnieniem Diamentowym
Laurem została uhonorowana Hanna Suchocka – Premier
RP w latach 1992-1993, Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w latach 1997-2000, Ambasador RP przy
Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim w latach
2001-2013.
W gali uczestniczyła grupa członków ŚlOIIB oraz przedstawiciele Opolskiej OIIB i Małopolskiej OIIB. Uroczystości uświetnił specjalny koncert dedykowany laureatom pt. „Genesis
Classic” w wykonaniu Ray’a Wilsona.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
21.01.2016

25.01.2016

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
więcej na str. 32.

Otwarte spotkanie noworoczne zorganizowane przez
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W części szkoleniowej wykład nt. ”Wykonanie fundamentu
pod największą obrabiarkę w Europie dla METALCHEM-u
w Opolu” wygłosili Marcin Szemainda, prezes firmy BAU-MAR,
oraz Łukasz Marszałek, kierownik budowy. Pokazano 2 filmy
obrazujące realizację zadania i zastosowane rozwiązania wynikające z rygorystycznych wymagań technologicznych. Wykład
spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Czesława
Bella-Rokosz zaprezentowała najważniejsze wydarzenia minionego roku w Placówce oraz omówiła planowane przedsięwzięcia na rzecz członków w roku 2016. Są to m.in. szkolenia odbywające się w ramach działającego w siedzibie Placówki Klubu
Członkowskiego. Pierwsze szkolenia zaplanowano w pierwszy
poniedziałek kolejnych miesięcy.
Poproszeni o zabranie głosu goście złożyli noworoczne życzenia i wyrazili uznanie dla działań Placówki. W ramach prezentacji okolicznościowej wystąpiła, przy akompaniamencie
gitary, wokalistka Agnieszka Bielanik-Witomska z koncertem
swingujących piosenek o tematyce zimowej. Artystka poprowadziła też wspólne śpiewanie wiązanki kolęd. Po części
oficjalnej odbyło się koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem.
W noworocznym spotkaniu uczestniczyło około 70 osób.

21.01.2016
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 5 uchwał:
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 1 osoby,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 4 osób.

Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uczestniczyło
w nim 70 członków ŚlOIIB oraz pracowników administracji
architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta, pracowników urzędów okolicznych gmin oraz służb
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

28.01.2016
Szkolenie nt. „Zmiany w Prawie budowlanym oraz
przypomnienie procedur postępowania obowiązujących
w procesie budowlanym”, zorganizowane przez Placówkę
Terenową ŚlOIIB w Częstochowie wraz ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie w siedziebie starostwa.
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18.01.2016
Walne zgromadzenie Oddziału ČKAIT w Ostrawie.
ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady
Grzegorz Gowarzewski oraz członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Grochowski.

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

27.01.2016
Seminarium szkoleniowe „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane w budynku NOT w Częstochowie przez częstochowską Placówkę Terenową ŚlOIIB nt. „Zmiany w Ustawie
o wyrobach budowlanych oraz Ustawy o systemie oceny zgodności”.

18.01.2016

Szkolenie przeprowadził naczelnik Wydziału Administracji
Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta w Częstochowie
Sławomir Stolarski. Część spotkania poświęcono omówieniu
najczęściej pojawiających się problemów z interpretacją obowiązujących przepisów oraz próbie ich wyjaśnienia.
W szkoleniu wzięło udział 26 osób - głównie: projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru. Wśród
uczestników, oprócz członków ŚlOIIB, byli pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, pracownicy urzędów okolicznych gmin
oraz służby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Myszkowie.

Szkolenie z cyklu „Spotkanie z Ekspertem” w siedzibie
ŚlOIIB w Katowicach na temat „Obowiązki projektanta w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane. Omówienie najnowszych
zmian przepisów prawa dotyczących obowiązków projektanta”.
Szkolenie prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Tomasz Radziewski, a uczestniczyło
w nim 16 osób.

19.01.2016
Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane
w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku.
Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska przedstawiła temat „Zasady projektowania na terenach górniczych” w oparciu o materiały Instytutu
Techniki Budowlanej: instrukcje, wytyczne oraz poradnik numer
416/2006 ,,Projektowanie budynków na terenach górniczych’’.
W szkoleniu uczestniczyło 29 osób.

22-23.01.2016
IV Ogólnopolska Konferencja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego „Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów budowlanych” w Warszawie.
ŚlOIIB reprezentowali sekretarz Rady Ewa Dworska, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund Janic oraz rzecznik
odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB Urszula Kallik.

28.01.2016
Szkolenie prowadziła Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa, były
wieloletni pracownik Departamentu Wyrobów Budowlanych

Kontrola wydatkowania środków finansowych na remont
i zakup wyposażenia siedziby ŚlOIIB w Katowicach przy
ul. Adama 1b, przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
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01.02.2016
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich
Na posiedzeniu podjęto 5 decyzji o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej
6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania,
oraz 64 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 49 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 8 osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 44 osób,
• o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób,
• o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 8 osób,
• o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków
- 2 osób.

04.02.2016
Spotkanie Komitetu Programowego PIIB w Warszawie.
Spotkanie Komitetu Programowego miało za zadanie opracowanie materiału będącego podstawą do dyskusji środowiskowej oraz
do części merytorycznej Krajowego Zjazdu PIIB pt. „Co pomaga,
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru”. W spotkaniu Zespołu uczestniczyła sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska.

05.02.2016
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

11.02.2016
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
• Informację o wyborze Firmy realizującej modernizację strony
internetowej ŚlOIIB.
• Powołanie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW.

15.02.2016
Szkolenia z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w siedzibie
ŚlOIIB w Katowicach nt. „Obowiązki i prawa projektanta
w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane”.
Była to kontynuacja zagadnień poruszonych na spotkaniu szkoleniowym, które odbyło się w dniu 18.01.2016 r. nt. „Obowiązki i prawa
inspektora nadzoru inwestorskiego w świetle przepisów ustawy
Prawo budowlane - wybrane zagadnienia”. Szkolenie prowadził zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Tomasz Radziewski, a uczestniczyły w nim 23 osoby.

15.02.2016
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 15 uchwał:
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 2 osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 3 osób,
• o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 m cy - 9 osób,
• w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu
świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP - 2 osób.

16.02.2016
Spotkanie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane
przez Punkt Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku.
Wykład nt. Projektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach
eksploatacji górniczej cz. II” przedstawił Józef Maskiewicz. W ramach tematu omówiono zagadnienia związane z próbą szczelności. W spotkaniu wzięło udział 10 osób.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

17.02.2016

12

Program posiedzenia obejmował:
• Omówienie przygotowań do XV Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB, w tym:
a) przyjęto projekty Zaproszenia, Porządku obrad, Regulaminu,
b) przyjęto informację o badaniu sprawozdania finansowego
za 2015 rok,
c) przyjęto informację o projekcie sprawozdania Rady za
2015 rok,
d) przyjęto informację o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ
za 2015 rok.
• Informację o stanie realizacji prac nad modernizacją siedziby
ŚlOIIB w Katowicach przy ul. Adama 1b.
• Przedstawienie kierunków działania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego.
• Informację na temat przygotowywania wspólnie z innymi
okręgowymi izbami projektu „wkładek technicznych” do
biuletynów.

udostępnił bezpłatnie audiowizualną salę sesyjną oraz zapewnił uczestnikom poczęstunek. Ogłoszenia na tablicach w starostwach bieruńsko-lędzińskim, mikołowskim i pszczyńskim,
na stronie internetowej ŚlOIIB oraz w drodze korespondencji
mailowej zapewniły bardzo wysoką frekwencję, ponad 70 osób.
Oprócz członków ŚlOIIB w szkoleniu brali również udział pracownicy Urzędu Miasta w Tychach, Starostw Powiatowych
oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Proponowana forma i temat szkolenia spełniły oczekiwania i zapotrzebowanie naszych członków. Trafione miejsce szkolenia
oraz możliwość wymiany poglądów pozwoliły na poszerzenie
doświadczenia zawodowego wszystkich uczestników spotkania.

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

18.02.2016
Szkolenie zorganizowane przez ŚlOIIB we współpracy
z Prezydentem Miasta Tychy w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Tychach. Celem szkolenia było szczegółowe omówienie wprowadzonych ostatnio zmian w Prawie budowlanym
oraz przypomnienie procedur postępowania obowiązujących
w procesie budowlanym. Szkolenie zorganizowano w ramach
wspólnej inicjatywy ŚlOIIB i organów samorządu terytorialnego, tym razem Urzędu Miasta w Tychach, dla członków
ŚlOIIB z rejonu miast: Tychy, Pszczyna, Mikołów, Bieruń,
Lędziny i okolicznych gmin. Organizatorem szkolenia była
Placówka Terenowa w Katowicach, a Urząd Miasta Tychy

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

02.03.2016
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował między innymi:
• informację o wynikach jesiennej sesji na uprawnienia
budowlane,
• prezentację założeń doskonalenia zawodowego członków PIIB,
• informację dotycząca prac zespołu ds. przebudowy budynku przeznaczonego na siedzibę izby przy ul. Kujawskiej 1,
• informację o stanie przygotowań sprawozdań za 2015 rok,
• prezentację PIIB w statystyce na koniec 2015 roku.

03.03.2016
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował między innymi:
• omówienie realizacji budżetu za 2015 rok,
• przedstawienie informacji o stanie przygotowań do XV Zjazdu
Sprawozdawczego ŚlOIIB,
• przedstawienie statystyki doskonalenia zawodowego ŚlOIIB
w 2015 roku.

24.02.2016

03-04.03.2016

Seminarium szkoleniowe z cyklu szkoleń pn. „Podzielmy
się wiedzą” w siedzibie NOT w Częstochowie, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie na temat
„Nowoczesne technologie termoizolacji”. Seminarium prowadził
Marcin Feliks, a uczestniczyło w nim 57 członków ŚlOIIB.

Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie - wybrane zagadnienia” w Łodzi.
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski.

24-27.02.2016
XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku zorganizowane przez PZITB Katowice;
więcej na str. 44.

06.03.2016
IX Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii slalom gigant zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB
w Bielsku-Białej; więcej na str. 46.

01.03.2016
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 3 decyzje o umorzeniu wszczętego
z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej
6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania oraz
38 uchwał:
• w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 115 osób,
• o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby
- 21 osób,
• o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby
- 24 osób,

KONKURS NOWOCZESNY INŻYNIER
W 2016 roku wznawiamy po roku przerwy konkurs NOWOCZESNY INŻYNIER. Konkurs prowadzony będzie
teraz w nowej formule - poprzez stronę internetową ŚlOIIB. Szczegółowa informacja zostanie zamieszczona na
stronie Izby oraz przekazana przez newsletter.
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ROZMOWA Z ANDRZEJEM DZIUBĄ
- PREZYDENTEM MIASTA TYCHY
Miasto Tychy chyba pierwsze
w kraju zaopiekowało się dworcem PKP. To był początek zmian
i inwestycji w miejską komunikację
publiczną. Jakie były kolejne działania w tym zakresie?
W 2008 roku ponownie uruchomiono w Tychach nieczynne
od 2000 r. połączenie kolejowe
Prezydent Tychów
Tychy Miasto - Katowice, ale
Andrzej Dziuba
nowoczesne pociągi kontrastowały z przestarzałą, zdewastowaną infrastrukturą
kolejową. Dlatego zdecydowaliśmy się najpierw wydzierżawić od PKP, a potem wyremontować tyski dworzec. To był początek zmian. W 2012 roku oddaliśmy
do użytku trzy nowe stacje przesiadkowe (Tychy Zachodnie, Tychy Bielska, Tychy Lodowisko), wyposażone m.in. w automaty biletowe, monitoring, oświetlenie,
wiaty rowerowe, windy oraz udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Przeorganizowaliśmy także istniejący system autobusowo-trolejbusowy. Pojawiły się
nowe lokalizacje niektórych przystanków komunikacji
miejskiej i zmiany w rozkładach jazdy, które zostały
dostosowane do godzin odjazdów pociągów.
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Tychy to stosunkowo młode miasto, jednakże z historią sięgającą XV wieku. Gminą wiejską na prawach miejskich stały się w 1934
roku, ale ustrój miejski uzyskały dopiero z dniem 1 stycznia 1951,
w związku z przyjętą przez Prezydium Rządu PRL uchwałą o rozbudowie gminy jako „miasta-sypialni” dla klasy robotniczej zatrudnionej
w pobliskich hutach oraz kopalniach. Nowe Tychy zostały wybudowane na podstawie koncepcji urbanistycznej warszawskich architektów, urbanistów: Hanny Adamczewskiej-Wejchert i Kazimierza
Wejcherta, których wdzięczni tyszanie uhonorowali rzeźbą miejską. Pierwotnie zajmowany przez miasto obszar o powierzchni 271 km2 i liczbie mieszkańców ponad 190 tysięcy, rozciągający się od Mikołowa po Bieruń Nowy na długości
25 km, został zredukowany do powierzchni ok. 82 km2. Obecnie
w Tychach mieszka około 126 tysięcy osób. Aktualnie Tychy są nowoczesnym miastem, o w miarę zwartej powierzchni, w którym
dobrze się mieszka i pracuje. Na terenach przemysłowych wschodnich, w miejsce dawnego ogrodnictwa urosły zakłady przemysłowe
związane z przemysłem samochodowym. Zagospodarowane zostały
tereny dawnej Fabryki Domów oraz Kombinatu Budowlanego. Tyska
Podstrefa Ekonomiczna (KSSE) dała miejsce pracy dla 11.000 mieszkańców Tychów i okolic, a otaczające miasto od północy lasy murckowskie i od południa lasy kobiórskie, z Jeziorem Paprocańskim, stanowią znakomite miejsce rekreacji nie tylko dla tyszan. Przestały być
„miastem-sypialnią”, a stały się dobrym miejscem do życia, mieszkania,
do pracy. O tym jak zmieniało się to miasto przez ostatnie lata rozmawiam z Andrzejem Dziubą - prezydentem Tychów od ponad 15 lat.

Stadion Miejski w Tychach

Paprocany
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TYCHY
INFORMACJE OGÓLNE
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W latach 2013 i 2014 realizowaliśmy kolejne inwestycje
wspierające integrację wszystkich środków transportu
publicznego w Tychach. Powstały między innymi dwa wielopoziomowe parkingi „Park & Ride”. Ich budowa to część
większego kontraktu, który Tychy realizowały wspólnie
z Tramwajami Śląskimi, przy udziale środków unijnych,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu wybudowano także
nowy dworzec autobusowo-trolejbusowy. Powstało tam
sześć równoległych stanowisk dla komunikacji miejskiej,
lokalnej i dalekobieżnej. Każde stanowisko jest zadaszone i zostało wyposażone w ławki, gabloty i tablice cyfrowe, na których są wyświetlane informacje o najbliższych
odjazdach.
Na przystankach pojawiło się także 25 nowych wiat autobusowych, a mieszkańcy Tychów mogą podróżować bardziej komfortowo - w 2012 roku tyskie PKM kupiło 28 autobusów gazowych ze Szwecji, a kilka miesięcy później na
tyskie ulice wyjechało 15 nowych trolejbusów. W połowie
ubiegłego roku z kolei przyjechało do Tychów 36 nowych
autobusów gazowych za blisko 40 milionów złotych. Większość tej kwoty, tak jak w przypadku niemal wszystkich
inwestycji w rozwój transportu publicznego w Tychach,
została sfinansowana ze środków unijnych. W sumie na
te i inne cele pozyskaliśmy już ponad 824 miliony złotych.
Dziś średnia wieku naszych autobusów wynosi cztery
lata. Tak młodym taborem nie może się poszczycić żadna
zajezdnia w Polsce.
Jak zostały przyjęte przez mieszkańców nowe parkingi wielopoziomowe „Park & Ride” ?
Budowa dwóch wielopoziomowych parkingów „Park
& Ride”, z których jeden stanął obok wyremontowanego dworca a drugi przy lodowisku, czyli przy początko-

Dworzec autobusowy

wym i końcowym przystanku Szybkiej Kolei Regionalnej
(SKR), była przedsięwzięciem innowacyjnym, budzącym
na początku pewne obawy mieszkańców. Przygotowaliśmy więc ulotki oraz informacje w mediach - z każdym
kolejnym miesiącem samochodów na parkingach zaczęło przybywać. Jestem przekonany, że coraz więcej osób
w Tychach będzie korzystać z tego bardzo wygodnego
i popularnego w wielu miastach na świecie rozwiązania.
Stadion przy ul. Baziowej jest obiektem średniej wielkości,
ale koszty jego utrzymania zapewne pochłoną tysiące złotych.
Z czego obiekt będzie się utrzymywał?
Chcemy, aby najpiękniejszy obiekt sportowy na Górnym
Śląsku żył nie tylko podczas meczów ligowych, ale także na
co dzień. Dobiega końca wynajem powierzchni użytkowej
(eventowej) obiektu, będzie tam m.in. klub fitness, agencja
reklamowa, firma działająca w branży medycznej, która
proponuje szereg zabiegów i atrakcji m.in. piwne łaźnie.
Zarządzająca obiektem spółka Tyski Sport S.A. rozmawia
z osobami zainteresowanymi prowadzeniem restauracji,
która byłaby czynna niezależnie od wydarzeń odbywających się w obiekcie. W planach jest także komercyjne wykorzystanie stadionowej infrastruktury, służącej obecnie
zawodnikom, np. kriokomory. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się strefa VIP i zlokalizowane w tej przestrzeni ekskluzywne pomieszczenia, czyli tzw. skyboxy.
Kibicie też nas nie zawodzą. Są prawdziwą siłą napędową,
co pokazuje rewelacyjna frekwencja na trybunach, zauważona w całym kraju. To nie przypadek, że mówimy o „tyskim fenomenie”. Przed nami wiele imprez sportowych.
Domykamy obecnie kalendarz eventów pozasportowych na
najbliższe półtora roku. W 2017 roku na stadionie rozegrane zostaną Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21. To
druga najważniejsza impreza piłkarska w Europie.

Jeśli chodzi o koszty utrzymania, to ich dokładne określenie będzie możliwe dopiero po pełnym roku działalności
stadionu, niemniej obiekt posiada wiele inteligentnych
rozwiązań i został zaprojektowany w taki sposób, by
koszty jego utrzymania były jak najniższe.
W Tychach od wielu lat funkcjonuje Specjalna (Katowicka)
Strefa Ekonomiczna, proszę powiedzieć jak ona wpływa na
zatrudnienie tyszan.
W dalszym ciągu strefa prężnie się rozwija. Jeśli wszystkie plany zostaną zrealizowane, w samej strefie powstanie
około 1500 nowych miejsc pracy (obecnie jest ich tu ponad

Piłsudskiego-Sobieskiego

Trolejbus

10 tys.). Jeśli przyjmiemy, że jedno miejsce w strefie generuje nawet trzy w jej otoczeniu, to otrzymamy ogromny
kapitał ludzki i finansowy, który będzie miał wpływ na
spadek bezrobocia i dodatkowe wpływy z podatku dochodowego do budżetu miasta. Dzięki temu w Tychach stopa
bezrobocia wynosi tylko 3,9 % (XII 2015).
Widać jak miasto zaskakuje pozytywnie mieszkańców swoimi
projektami inwestycyjnymi. Obecnie w budowie jest Wodny
Park Tychy. Jakie są kolejne tego typu projekty w mieście?
Prace przy budowie parku wodnego są już bardzo zaawansowane. Otwarcie planowane jest w drugim kwartale

Park Wodny Tychy
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2017 roku. To ma być park wodny dla wszystkich, zarówno dzieci i młodzieży, jak i dla ludzi starszych. Chcemy
dać mieszkańcom możliwość spędzania wolnego czasu
korzystając z atrakcji, jakich do tej pory w Tychach nie
było: strefy edukacyjnej poświęconej tematyce wody, zespołu zjeżdżalni o różnej długości, strefy basenów rekreacyjnych ze sztucznymi falami, wodospadem, gejzerami
i zewnętrznym basenem rekreacyjnym czynnym cały rok.
Sama powierzchnia luster wody to ponad 1600 m2.
Przy budowie zastosujemy innowacyjne rozwiązania,
jakich nie spotkamy w tego typu obiektach w Polsce. Do
produkcji energii elektrycznej i ciepła w Wodnym Parku
Tychy wykorzystywany będzie biogaz powstający w tyskiej oczyszczalni ścieków. U nas energia będzie za darmo - to uczyni całą inwestycją tańszą w utrzymaniu i bardziej efektywną, a tym samym dostępną dla mieszkańców.
Oprócz tego staramy się o pozyskanie środków unijnych na kolejne inwestycje. W aktualnej perspektywie
finansowej na lata 2014÷2020 planujemy pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych na dalszy rozwój
infrastruktury transportowej (Inteligentny System Zarządzania Ruchem, przebudowa zajezdni autobusowo-trolejbusowej, zakup taboru autobusowego i pojazdów
technicznych, przebudowa DK-44). Ponadto planujemy
realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, wymiany
oświetlenia ulicznego oraz uruchomienie Centrum
Usług Społecznościowych.
Oprócz tego przymierzamy się do budowy Areny Lekkoatletycznej zlokalizowanej w pobliżu Stadionu Miejskiego
oraz do budowy mariny żeglarskiej na terenie Ośrodka
Wypoczynkowego Paprocany.
Z bardziej „miękkich” projektów nie sposób nie wspomnieć o planowanych działaniach na rzecz rozwoju
szkolnictwa zawodowego, rewitalizacji społeczno-gospodarczej (głównie dzielnicy „Czułów-Osada”), badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych, aktywizacji III sektora - organizacji pozarządowych.
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Paprocany nocą

Tychy to miasto, w którym dba się także o miejsca rekreacji
i wypoczynku mieszkańców, mam tu na myśli przede wszystkim
ośrodek w Paprocanach. Jak zmieniło
się to miejsce, co dziś możemy tam
znaleźć?
Teren Ośrodka Wypoczynkowego
Paprocany w ciągu ostatnich lat
przeszedł prawdziwą metamorfozę. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy na terenie ośrodka
pojawiły się fontanny-areatory,
a na nabrzeżu drewniane tarasy
z modrzewia syberyjskiego z ławeczkami i parasolami. Tuż przy
tarasach powstała siłownia na
wolnym powietrzu. Całość inwestycji zagospodarowania wschodnio-południowej części Jeziora
Paprocańskiego kosztowała ponad 3,6 mln zł, projekt wykonała pracownia RS+Robert Skitek.

Plac Św. Anny

Realizacja tego projektu zyskała uznanie nie tylko użytkowników. Otrzymała wiele nagród, m.in. Superjednostkę i wygrała plebiscyt Polska Architektura XXL na najlepiej urządzoną przestrzeń publiczną, a także Grand
Prix za „Najlepszą zmianę przestrzeni publicznej w 2014
roku” w konkursie organizowanym przez AMS i Towarzystwo Urbanistów Polskich.
W ostatnim czasie poprawiła się także komunikacja
w okolicy Jeziora Paprocańskiego. Ruch samochodowy
od Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany do przystani
ZREMB i znajdujących się tam obiektów gastronomicznych prowadzi nową, okrężną drogą przez las. Dzięki
temu auta zniknęły z paprocańskiej promenady a biegacze, rowerzyści, czy rolkarze mają do dyspozycji nową
ścieżkę wokół całego Jeziora Paprocańskiego.
Wcześniej na terenie OW Paprocany pojawiło się wiele nowych atrakcji m.in. wodny plac zabaw, pomost pływający,
plac zabaw w kształcie statku, park linowy, ścieżki rowerowe, alejki. Obiekt jest czynny cały rok, a wejście na jego
teren jest bezpłatne. To wszystko sprawia, że OW Paprocany jest obecnie jednym z najbardziej ulubionych miejsc
spędzania wolnego czasu, nie tylko przez tyszan, ale także przez mieszkańców okolicznych miejscowości. Jest
miejscem zabaw dla dzieci, miejscem spotkań młodzieży,
która szczególnie upodobała sobie tzw. dziką plażę, idealnym miejscem do uprawiania sportów - biegania, jazdy
na rowerze, kajakarstwa, a także miejscem do spacerów.
Zwłaszcza w upalne dni najbardziej oblegany jest Wodny
Plac Zabaw, który nocą zmienia się w kolorową fontannę.
Jego zalety docenili nie tylko tyszanie, w 2012 roku został
doceniony m.in. przez amerykański portal „Flavorwire”,
który zaliczył go do 15. najbardziej niezwykłych placów
zabaw, jakie powstały na świecie w 2011 roku. Oprócz
Tychów w czołówce rankingu znalazły się place zabaw m.in.
ze Szwecji, Japonii, Niemiec, Francji, Hiszpanii czy Chin.
W 2014 roku zakończono modernizację drogi krajowej DK1
przebiegającej przez Tychy. Jakie są najbliższe plany związane

z poprawą ruchu drogowego w mieście?
Trwają prace nad wdrożeniem
projektu o nazwie: Inteligentny
System Transportu „ITS Tychy”
- jego realizacja na terenie miasta przyczyni się w szczególności
do zwiększenia przepustowości
dróg, zmniejszenia liczby wypadków drogowych, powstawania
oszczędności czasu podróży oraz
poprawy płynności ruchu, a tym
samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
To złożony i zakrojony na szeroką skalę projekt, który obejmie
m.in. sterowanie ruchem z monitoringiem wizyjnym i urządzeniami ostrzegającymi o nadmiernej
prędkości pojazdów, przebudowę
blisko 30 skrzyżowań, informację
parkingową, ostrzeganie o zagrożeniu bezpieczeństwa i naprowadzaniu pojazdów na drogi alternatywne, montaż punktów
pomiarowych natężenia ruchu, utworzenie centrum zarządzania ruchem w Tychach.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Janusz Krasnowski

Plac Baczyńskiego - fontanna
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Działalność Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

2015

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW ŚlOIIB

Rada ŚlOIIB

w 2015 roku

W dniu 16 kwietnia 2016 odbędzie się XV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa. Wszystkie sprawozdania przewodniczących organów ŚlOIIB oraz przewodniczących
zespołów i komisji pomocniczych Rady ŚlOIIB znajdują się w pełnym brzmieniu w materiałach zjazdowych, Poniżej przedstawiamy skróconą wersję sprawozdań.

SPRAWOZDANIA
20

w prawach członka ŚlOIIB,
• prowadzenie listy członków ŚlOIIB,
• prowadzenie rejestru członków ŚlOIIB ukaranych
z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej,
• tworzenie zespołów jako organów pomocniczych 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 pomocy prawnej członkom ŚlOIIB,
• zapewnianie obsługi administracyjnej organów
ŚlOIIB,
• przyznawanie środków samopomocowych członkom
ŚlOIIB,
• wnioskowanie do Krajowej Rady PIIB o przyznanie
członkom odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu PIIB.

Posiedzenie Rady ŚlOIIB

2015

W 2015 roku Rada wraz z organami ŚlOIIB realizowała swą działalność 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 spraw do dalszego
rozpatrywania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB,
• przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane,
• współdziałanie z organami administracji rządowej
i organami samorządu terytorialnego oraz innymi samorządami zawodowymi, gospodarczymi i stowarzyszeniami zawodowymi,
• prowadzenie działań w kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków ŚlOIIB,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych i prawnych dotyczących budownictwa poprzez prace członków właściwych zespołów,
• kierowanie działalnością ŚlOIIB w okresach między
zjazdami,
• wykonywanie uchwał zjazdów,
• planowanie, realizowanie i sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu ŚlOIIB,
• składanie Zjazdowi ŚlOIIB oraz Krajowej Radzie PIIB
sprawozdania ze swej działalności,
• wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę
PIIB,
• podejmowanie uchwał w sprawie wpisu na listę członków ŚlOIIB oraz skreślenia z listy lub zawieszenia

Na dzień 31 grudnia 2015 roku ŚlOIIB zrzeszała wg
właściwości miejsca 12.671 czynnych członków (ogółem
19.353 członków), zatrudnionych w szeroko pojętym obszarze budownictwa – zarówno na Śląsku jak i w kraju.
Jest drugą co do liczebności w skali kraju izbą okręgową, po Mazowieckiej OIIB.
Strukturę organizacyjną ŚlOIIB stanowią następujące
organy:
• Zjazd ŚlOIIB,
• Rada ŚlOIIB (przewodniczący Franciszek Buszka),
• Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB (przewodniczący Edmund Janic),
• Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB (przewodniczący Piotr Szatkowski),
• Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB (przewodniczący
Jerzy Dzierżewicz),
• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
ŚlOIIB (OROZ koordynator Krzysztof Ciesiński).
Przewodniczący wszystkich organów statutowych
ŚlOIIB w III kadencji zostali ponownie wybrani do pełnienia tej funkcji w IV kadencji, tj. w latach 2014 - 2018.

W okresie między zjazdami Rada ŚlOIIB wykonywała
zadania określone w ustawie o samorządach zawodowych
architektów i inżynierów budownictwa oraz wynikające
z uchwał krajowych zjazdów i zjazdu ŚlOIIB, zgodnie ze
statutem PIIB i Regulaminem okręgowych rad PIIB. W roku
2015 Rada ŚlOIIB zebrała się na sześciu posiedzeniach, natomiast Prezydium Rady ŚlOIIB obradowało na dziewięciu
posiedzeniach. W 2015 roku Rada ŚlOIIB podjęła łącznie 889
uchwał, w tym 820 uchwał w sprawach członkowskich.
W działalności na rzecz członków Rada koncentrowała się na działaniach w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych członków ŚlOIIB oraz zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Realizowała te zadania
poprzez inicjowanie tematów szkoleń, seminariów, konferencji, ułatwianie dostępu do informacji naukowo-technicznych i prawnych, udzielanie pomocy w zakresie ochrony
prawnej oraz działalność na rzecz integracji środowiska
i działania samopomocowe. Organizowane były wyjazdy
techniczno-szkoleniowe i wyjazdy na targi branżowe oraz
szkolenia i wyjazdy o charakterze technicznym w ramach
spotkań członkowskich w Placówkach Terenowych oraz
w Punkcie Informacyjnym w Rybniku. Wszyscy członkowie
ŚlOIIB mają możliwość bezpłatnego korzystania - po zalogowaniu się na portalu PIIB - z udostępnionych tam usług.
Są to szkolenia e-learningowe i Biblioteka Polskich Norm
oraz od 2014 roku Serwis Budowlany, Serwis BHP, Prawo
ochrony środowiska, Serwis e-Sekocenbud. Przez portal
PIIB mogą pobierać od 2014 roku zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego w wersji elektronicznej, a na stronie ŚlOIIB korzystać ze Środowiskowych
Zasad Wycen Prac Projektowych.
Jako organy pomocnicze i opiniotwórcze oraz doradcze
Rady ŚlOIIB działały komisje i zespoły robocze o charakte-

rze stałym lub doraźnym, powoływane do merytorycznego
załatwienia wybranego zagadnienia. Nasi członkowie pracowali również aktywnie w organach i komisjach Krajowej
Rady PIIB. Radę ŚlOIIB i pozostałe organy ŚlOIIB obsługiwała kancelaria prawna mecenas Marii Wójcik, która opracowywała opinie prawne na piśmie i udzielała porad prawnych
na rzecz członków śląskiego samorządu podczas dyżurów
w siedzibie ŚlOIIB. Opiniowała również poprawność prawną dokumentów sporządzanych przez biuro ŚlOIIB. Efektem
realizacji wniosku zjazdowego było wprowadzenie dodatkowej, cyklicznej obsługi prawnej w placówkach terenowych. W działaniach na rzecz środowiska kontynuowana
była współpraca w ramach Forum Budownictwa Śląskiego,
wspólnej inicjatywy organizacji samorządowych, gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego.
ŚlOIIB była jednym z głównych organizatorów konferencji
pn. „VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”, jej założenia programowe wypracowano podczas
VI Seminarium Budowlanego w Ustroniu w dniach 20-21
marca. Zeszłoroczna konferencja zorganizowana została
w ramach przedsięwzięcia programowego „Rewitalizacja
osiedli mieszkaniowych i miast” i składała się z dwóch części. Część I: „Aspekty techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych
i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów” odbyła się w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach w dniach 10 – 11 czerwca, część II: „Wspieranie efektywności energetycznej budynków w programach i planach
zmniejszania emisyjności gospodarki” w dniu 13 października w ramach w ramach Europejskiego Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. V EKMŚP obradował w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach
12 – 14 października pod hasłem „Nauka – Biznes – Samo-
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ada oraz pozostałe organy Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa IV kadencji, wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym
ŚlOIIB w dniu 12 kwietnia 2014 roku, wykonywały zadania określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, w oparciu o statut
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz regulaminy
okręgowych organów PIIB.
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Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

2015

W 2015 roku OKK przeprowadziła dwie sesje egzaminacyjne i wydała 572 decyzje o nadaniu uprawnień bu-

dowlanych z ogólnej liczby 1 072 złożonych wniosków –
zgodnie z tabelą:

Ilość
Sesja

Wskaźnik % decyzji
pozytywnych
w stosunku
do ilości zdających

Wniosków

Ilość osób
dopuszczonych
do egzaminu

Zdających

Decyzje
o nadaniu
uprawnień

Decyzje
o odmowie
nadania uprawnień

I/2015

520

518

459

268

191

58,39

II/2015

552

546

476

304

172

68,86

RAZEM

1 072

1 064

935

572

363

61,18

VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
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Warsztaty szkoleniowe w Wiśle - Jaworniku

cach Forum Budownictwa Śląskiego i przedsięwzięciach
organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa. W dniach 27 – 29 kwietnia 2015 roku ŚlOIIB
zorganizowała, przy merytorycznym wsparciu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach
i Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kolejne warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku, poświęcone tematyce współdziałania samorządu zawodowego
z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.
Kontynuowana była także współpraca z Czeską Izbą
Autoryzowanych Inżynierów Budownictwa (ČKAIT), Oddziałem w Ostrawie, i ze Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa (SKSI), Oddziałem w Żylinie. Kontynuowano współpracę ze Śląską Okręgową Izbą Architektów, w celu wspólnego
umacniania w świadomości społecznej, oraz władz państwowych i samorządowych, roli i zadań samorządu zawodowego w życiu społeczeństwa obywatelskiego, a także oddziaływania na władze w sprawach legislacyjno-organizacyjnych
budownictwa. Rozwijano współpracę z uczelniami wyższymi, w zakresie standardów nauczania i minimów programowych, dla zapewnienia
absolwentom
możliwości ubiegania się
o uzyskanie uprawnień
budowlanych w przeprowadzanych w ciągu
roku dwóch sesjach egzaminacyjnych. Przedstawiciele ŚlOIIB brali
udział w opiniowaniu
aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego budownictwa - zarówno lokalnie jak i na
forum krajowym. Były
to projekty ustaw, rozporządzeń i inne dokumenty.

W okresie sprawozdawczym do OKK
nie wpłynął żaden wniosek o nadanie
tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Korespondencja OKK w 2015 roku:
• wyjaśnienia wątpliwości w treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych – 512 szt.
• wyjaśnienia wątpliwości w kwestii
praktyki zawodowej – 148 szt.

2015
Łącznie – 650 szt.

Egazamin

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W 2015 roku zespół Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB działał w 9-osobowym składzie.
Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 91 spraw: 28 spraw niezakończonych w roku poprzednim i 63 sprawy, które wpłynęły w
roku bieżącym. Rozpatrzono:
• 8 spraw w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej,
• 83 sprawy w trybie odpowiedzialności zawodowej,

Spośród 8 spraw w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej 5 spraw umorzono na etapie OROZ, 1 sprawę skierowano
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, 2 sprawy pozostały
jako sprawy w toku.

Spośród 83 spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej:
• 36 postępowań umorzono decyzją OROZ,
• 15 spraw skierowano do OSD,
• 6 spraw załatwiono w inny sposób,
• w 1 sprawie postanowieniem OROZ odmówiono wszczęcia postępowania

Na koniec 2015 roku pozostało do rozpatrzenia 27 spraw
jako sprawy w toku, w tym 25 spraw w trybie odpowiedzial-

ności zawodowej i 2 sprawy w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
wzięli udział w dwóch szkoleniach:
• 28 - 30 maja 2015 w Wałbrzychu; organizatorem szkolenia Dolnośląska OIIB,
• 17 - 19 września 2015 w Uniejowie; organizatorem szkolenia Łódzka OIIB.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała również dwa szkolenia dla krajowych organów (KSD i KROZ)
oraz OROZ koordynatorów i przewodniczących OSD:
• 15 - 16 maja 2015 w Serocku,
• 25 - 27 listopada 2015 roku w Warszawie.

W 2015 roku odbyły się cztery posiedzenia plenarne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB.
Omawiano sprawy bieżące i problemy związane z pracą poszczególnych rzeczników w związku ze zwiększającym się
stopniem trudności spraw, m.in. związanych z poważnymi
wypadkami na budowach.

SPRAWOZDANIA
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rząd. Razem dla gospodarki”; ŚlOIIB była współorganizatorem kongresu na zasadzie partnera instytucjonalnego.
W ubiegłym roku Rada ŚlOIIB podjęła inicjatywę organizacji szkoleń z zakresu Prawa budowlanego, we współpracy
ze |starostwami i urzędami miast naszego województwa,
dla członków ŚlOIIB, pracowników organów administracji
architektoniczno-budowlanej oraz inspektoratów powiatowych. Waga tematu, lokalizacja szkolenia blisko miejsca
pracy lub zamieszkania oraz możliwość przedyskutowania
najtrudniejszych problemów w szerokim, kompetentnym
gronie powoduje, że szkolenia te cieszą się bardzo dużą
popularnością i łącznie ze szkoleniami w ramach „Spotkań
z ekspertem” i „Podzielmy się wiedzą” stanowią bardzo znaczący wkład w proces doskonalenia zawodowego naszych
członków.
Niezależnie od współpracy z organami administracji samorządowej, ŚlOIIB aktywnie współpracowała z organami
administracji rządowej: Wydziałem Infrastruktury Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz z Wojewódzkim
Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Przedstawiciele obu urzędów uczestniczyli i służyli pomocą w pra-
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Zniszczenia elektronicznych liczników
energii elektrycznej powstałe w wyniku
błędnego doboru ograniczników przepięć

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB pracował w 2015
roku w 16-osobowym składzie.
W 2015 r. do OSD wpłynęło 16 nowych spraw, które
rozpatrywano w trybie odpowiedzialności zawodowej,
w tym 1 sprawa rozpatrywana w związku ze stwierdzeniem utraty uprawnień budowlanych. W 2015 r.
do OSD wpłynęła 1 nowa sprawa, którą rozpatrywano
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
OSD rozpatrywał również 15 spraw z lat ubiegłych,
wszystkie w trybie odpowiedzialności zawodowej.
W trybie odpowiedzialności zawodowej rozpatrzono
łącznie 31 spraw. Zakończono 23 sprawy:
• 3 sprawy – umorzenie-uniewinnienie,
• 9 spraw – ukaranie karą upomnienia,
• 2 sprawy – ukaranie karą upomnienia z jednoczesnym
obowiązkiem zdania egzaminu,
• 1 sprawa – stwierdzenie utraty uprawnień budowlanych,
• 4 sprawy – zwrócono do OROZ do uzupełnienia,
• 4 sprawy – zatarcie ukarania,
• 8 spraw pozostaje w toku, z czego 1 sprawa pozostaje
zawieszona do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy
sprawiedliwości RP.

Odwołania:
• 1 sprawa - złożono odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
jako II instalacji - KSD utrzymał decyzję OSD w mocy.
Strona złożyła skargę do WSA - sprawa w toku.
• 1 sprawa - złożono odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
jako II instalacji - sprawa w toku.

2015
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
ŚlOIIB wzięli udział w dwóch szkoleniach:
• 28 - 30 maja 2015 w Wałbrzychu; organizatorem szkolenia Dolnośląska OIIB,
• 17 - 19 września 2015 w Uniejowie; organizatorem szkolenia Łódzka OIIB.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała również dwa szkolenia dla krajowych organów (KSD
i KROZ) oraz OROZ koordynatorów i przewodniczących
OSD:
• 15 - 16 maja 2015 w Serocku,
• 25 - 27 listopada 2015 roku w Warszawie.
W tych szkoleniach uczestniczył przewodniczący OSD
Jerzy Dzierżewicz.
W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia plenarne całego składu OSD, na których omawiano prowadzone sprawy i zmiany w obowiązujących
przepisach.
Obsługę prawną OSD prowadzili: mec. Maria Wójcik,
mec. Dominik Adamczyk, mgr Agnieszka Jagła.
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Okręgowa Komisja Rewizyjna
W 2015 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB wykonywała swoje zadania poprzez realizację przyjętych
planowych kontroli dotyczących działalności Rady i pozostałych organów ŚlOIIB. Działała w 6-osobowym składzie,
w oparciu o Regulamin okręgowych komisji rewizyjnych,
harmonogram kontroli planowych, instrukcję przeprowadzania kontroli uchwaloną przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB, obowiązujące przepisy wynikające z ustawy
o rachunkowości i ustawy Prawo pracy. Wnioski i uwagi
w formie uchwał, wynikające z kontroli przeprowadzonych przez OKR, były punktem obrad Prezydium i Rady
ŚlOIIB. Wyniki prac Komisji przedstawiane Radzie przyczyniły się do poprawy i usprawnienia pracy organów
ŚlOIIB, komisji Rady oraz biura ŚlOIIB.
Udział w pracach Okręgowej Komisji Rewizyjnej wymaga ciągłego szkolenia w zakresie przeprowadzania
kontroli oraz szczegółowego zapoznania się z regulaminami pracy poszczególnych organów ŚlOIIB i komisji
Rady ŚlOIIB. Pozwala ono członkom OKR wskazywać
nieprawidłowości zauważone w działalności organów
ŚlOIIB. Znajomość przepisów była utrwalana i aktualizowana poprzez coroczne szkolenia organizowane przez
Krajową Komisję Rewizyjną.

Szczególnym nadzorem ze strony Okręgowej Komisji Rewizyjnej objęta była problematyka finansowa, w zakresie
realizacji budżetu przez Radę i pozostałe organy ŚlOIIB.
Nadzór nad wykonaniem budżetu był stałym punktem posiedzeń OKR, a spostrzeżenia i uwagi przekazywano na
bieżąco przewodniczącemu Rady i skarbnikowi ŚlOIIB.
Na uwagę zasługuje fakt, że Okręgowa Komisja Rewizyjna
ŚlOIIB uczestniczyła w pełnym składzie w listopadzie ub.
roku w obradach Prezydium Rady ŚlOIIB poświęconych projektowi budżetu na 2016 r. Wniesione przez członków OKR
poprawki zostały uwzględnione w preliminarzu i zapisane
w protokole z posiedzenia. Dodatkowym punktem kontroli przez OKR działalności finansowej ŚlOIIB w 2015 r. była
kontrola wydatkowania środków finansowych, przeznaczonych przez XII i XIV Zjazd ŚlOIIB na modernizację i wyposażenie siedziby ŚlOIIB przy ulicy Adama 1b. W styczniu 2016
roku dokonano kontroli całości działań związanych z wydatkowaniem środków finansowych na zakup, modernizację
i wyposażenie tej siedziby. Wnioski OKR zostały przekazane
w formie uchwały Okręgowej Radzie.
Drugim obszarem nadzoru i kontroli, zgodnie z zapisem ustawy o samorządach zawodowych, była zgodność
działań organów ŚlOIIB z obowiązującym statutem PIIB.

T E M A T Y C Z N A

I N F O R M A T O R A

Ś l O I I B

2. NARAŻENIA UDAROWE LICZNIKÓW

W artykule scharakteryzowano narażenia udarowe
liczników energii elektrycznej. Zaprezentowano
wyniki próby udarowej przyłącza kablowego zasilanego z napowietrznej linii napowietrznej nn zabezpieczonej liniowym ogranicznikiem przepięć. Przyłącze
wyposażone zostało w elektroniczny licznik energii
elektrycznej. Badanie przeprowadzono dla układu
pracującego pod napięciem, z wykorzystaniem prądu
udarowego 10/350 μs o wartości szczytowej 3 kA.
W wyniku analizy zaobserwowano eksplozję ogranicznika przepięć i uszkodzenie licznika.
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W trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej 1 sprawa
pozostaje w toku.
W 2015 r. OSD rozpatrzył łącznie 32 sprawy, do których
zostały powołane 32 składy orzekające (trzech członków
OSD + członek rezerwowy). Obciążenie pracą poszczególnych członków OSD było stosunkowo równomierne.
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Liczniki energii elektrycznej mogą być podłączone do sieci elektroenergetycznej bezpośrednio, przez przekładniki prądowe
(połączenie półpośrednie) lub przez przekładniki prądowe i napięciowe (połączenie pośrednie). W zależności od układu połączeń, liczniki mogą być narażone na oddziaływanie części prądu
piorunowego oraz wszelkiego rodzaju przepięć występujących
w sieciach elektroenergetycznych różnych napięć.
Znacznie częściej liczniki narażone są na działanie przepięć
dochodzących z sieci elektroenergetycznej linią napowietrzną
lub od strony obiektu budowlanego. W większości przypadków
występujące przepięcia mają kształt tłumionej sinusoidy lub
przebieg dwuwykładniczy. Na podstawie dostępnych danych
można przyjąć, że w ciągu roku w instalacji elektrycznej wystąpią
pojedyncze przepięcia o wartościach szczytowych w przedziale
od 1000 V do 5000 V.
W sieci elektroenergetycznej ułożonej w terenie podmiejskim
lub wiejskim liczba przepięć będzie wielokrotnie większa. W ciągu roku mogą wystąpić przepięcia o wartościach szczytowych
przekraczających 5 kV.
Podejmowane są również próby uporządkowania dostępnych
wyników i wykreślenia krzywych umożliwiających wyznaczanie liczby przepięć o dowolnej amplitudzie, jakie mogą wystąpić
w ciągu roku w instalacji elektrycznej [1]. Przykład takich przebiegów przedstawiono na rys. 1, gdzie: krzywa A (małe wystawienie na zakłócenia); przepięcia w podziemnych kablach zasilających ułożonych w miastach, krzywa B (wystawienie średnie);
przepięcia w biegnących przez tereny podmiejskie kablach podziemnych z dołączonymi odcinkami linii napowietrznych, krzywa C (wystawienie duże); przepięcia w liniach napowietrznych
biegnących przez tereny niezabudowane.
Otrzymane krzywe wyznaczono uwzględniając różny „stopień wystawienia” obwodów niskonapięciowych sieci zasilających na działanie impulsów zakłócających.

1. WSTĘP

Stworzenie warunków zapewniających pewne i niezawodne
działanie systemu elektroenergetycznego oraz pracujących
w nich nowoczesnych elektronicznych systemów pomiarowych
wymaga posiadania podstawowych informacji o:
• charakterze narażeń udarowych występujących w systemie
elektroenergetycznym,
• poziomach odporności udarowej stosowanych urządzeń elektronicznych,
• właściwościach i zasadach doboru odpowiednich rozwiązań
wykorzystywanych do ochrony przed narażeniami udarowymi,
• urządzeniach oraz systemach, z którymi one współpracują.
Układy pomiaru zużycia energii elektrycznej narażone są na
działanie przepięć pojawiających się w sposób losowy w wybranych częściach rozbudowanego systemu przesyłu i rozdziału energii. Zaburzenia mogą wystąpić zarówno w liniach
napowietrznych jak i kablowych. Źródłem zaburzeń może być
lokalny wzrost potencjałów i występujące różnice potencjałów
wywołane przez napięcia i prądy udarowe powstające podczas:
• operacji łączeniowych wykonywanych w obwodach WN/SN
w normalnym i awaryjnym stanie pracy stacji,
• bezpośrednich wyładowań piorunowych na terenie stacji lub
w bliskim ich sąsiedztwie,
• wyładowań piorunowych w napowietrzne linie przesyłowe
WN/SN, SN/nn,m
• działania ograniczników przepięć w obwodach WN, SN i nn.
Napięcia i prądy udarowe mogą być również źródłem impulsowego pola elektromagnetycznego oddziałującego bezpośrednio
na urządzenia. Zaburzenia impulsowe pola elektromagnetycznego mogą być promieniowane przez urządzenia elektroenergetyczne i linie wysokich napięć podczas stanów nieustalonych
w systemie.

Rys. 1 Krzywe określające liczby przepięć o różnych amplitudach wywołanych
w ciągu roku w obwodach sieci zasilającej przez zewnętrzne źródła zakłóceń
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Zniszczenia elektronicznych liczników energii elektrycznej powstałe w wyniku błędnego doboru ograniczników przepięć

3. ANALIZA SKUTKÓW PRZEPŁYWU
PRĄDU UDAROWEGO PRZEZ LINIOWE
OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ W NAPOWIETRZNEJ SIECI PRZESYŁOWEJ
NISKIEGO NAPIĘCIA

W przypadku najbardziej niebezpiecznym może dojść do bezpośredniego wyładowania piorunowego w linię napowietrzną.
Należy zwrócić szczególną uwagę na charakter losowy zjawiska rys. 2. Trudno jest przewidzieć rzeczywistą liczbę kolejnych składowych wyładowania piorunowego.
a)

pierwsza składowa

kolejna składowa

Aby przeanalizować skutki przepływu prądu udarowego przez
liniowe ograniczniki przepięć w napowietrznej sieci przesyłowej niskiego napięcia zbudowano stanowisko pomiarowe
składające się z:
• linii napowietrznej niskiego napięcia o długości 8 metrów
(4xAL 50 mm2),
• izolowanego od ziemi źródła zasilania 1-f 230V podłączonego
za pośrednictwem transformatora separującego do linii napowietrznej, zabezpieczonego od przepięć ogranicznikiem ucinającym klasy 1 (Imax(10/350μs)=25kA),
• generatora prądów udarowych o kształcie 10/350μs, wartości
szczytowej 3 kA przy napięciu znamionowym baterii kondensatorów Un=1,6 kV,
• przyłącza kablowego w obudowie OPS 26 + OPS 24,
• 1-fazowego elektronicznego licznika energii elektrycznej,
• liniowego ogranicznika przepięć In=5 kA, Imax(8/20μs)=25kA.

składowa stała

b)

Rys. 2 Normatywny (a) [2,3] i możliwy do wystąpienia (b) kształt i sekwencja
występowania składowych prądu doziemnego wyładowania piorunowego
[2,3,4]

Schemat stanowiska pomiarowego zamieszczono na rysunku 3.
Podczas badań wykorzystano wysokonapięciowy generator prądowy, który wytwarzał udary prądowe o wartości szczytowej do
50 kA i różnych kształtach. Zmiana parametrów generowanych
udarów dokonywana jest poprzez wymianę elementu rezystancyjno-indukcyjnego. Uproszczony schemat generatora wykorzystywanego do badań przedstawia rysunek 4.

w połowie jej długości. W odległości 50 cm od punktu wprowadzenia prądu zainstalowano liniowy ogranicznik przepięć. Na
skrajnym końcu linii podłączono izolowane od ziemi źródło napięcia 1-f 230V. Dzięki temu przeprowadzono pomiary w układzie z pracującym licznikiem energii elektrycznej (próba pod
napięciem). Na przeciwległym krańcu linii zainstalowano przyłącze kablowe w obudowie OPS 26 + OPS 24 zgodnie ze schematem zamieszczonym na rys. 3. Podczas próby zarejestrowano
przebieg napięcia na wejściu licznika energii elektrycznej oraz
prąd na wyjściu generatora - rys. 5.

Rys. 7 Zdjęcia poklatkowe
licznika energii elektrycznej
podczas badań

Rys. 5 Przebieg napięcia L1-PEN na wejściu licznika energii elektrycznej (CH1)
oraz prądu na wyjściu generatora (CH2)
W wyniku przeprowadzonej próby doszło do eksplozji zainstalowanego warystorowego ogranicznika przepięć, bezpiecznika
mocy i topikowego w przyłączu. Zaobserwowano również uszkodzenie licznika energii elektrycznej. Na kolejnych rysunkach zaprezentowano zdjęcia poklatkowe wykonane podczas badań.

Rys. 4 Stanowisko pomiarowe do badania skutków niewłaściwego doboru
ogranicznika przepięć na licznik energii elektrycznej

Rys. 3 Stanowisko pomiarowe do badania skutków niewłaściwego doboru
ogranicznika przepięć na licznik energii elektrycznej

C1
L, R1, R2

246,8 μF
zmienne wartości zależne od żądanego kształtu
udaru prądowego
Rτ
– rezystor ograniczający czas ładowania generatora
CWT150 – cewka Rogowskiego do pomiaru prądu

W rzeczywistych warunkach bardzo często się zdarza sytuacja,
w której przyjęty w normach kształt i sekwencja występowania
kolejnych składowych doziemnego wyładowania piorunowego
jest inna. Ten fakt dodatkowo zwiększa poziom narażenia liczników energii elektrycznej na uszkodzenie.
Bezsprzecznie do uszkodzenia ogranicznika przepięć może
dojść w przypadku przekroczenia maksymalnego prądu wyładowczego Imax. Niemniej jednak ze względu na losowy charakter
zjawisk zmiana kształtu prądu na wejściu ogranicznika (energii
udaru) może być równie niebezpieczna.
Prowadzone obecnie przez Ministerstwo Gospodarki zmiany w prawie energetycznym zakładają konieczność wymiany
liczników energii elektrycznej. Ten krok mający dostosować
nasz kraj do standardów europejskich niesie za sobą ryzyko
zwiększenia strat powstałych w wyniku wyładowań piorunowych, co bezpośrednio przekłada się na konieczność prowadzenia badań w tym zakresie.

–
–

Do pomiaru napięcia na wejściu licznika energii elektrycznej
wykorzystano wysokonapięciową sondę firmy Tektronix typu
P6015A Umax=40 kV o płaskiej charakterystyce przenoszenia
w zakresie od 10 Hz do 30 MHz (pasmo 3dB) przy napięciu
6 kV oraz oscyloskop cyfrowy INSTEK GDS-840S. Oscyloskop
miał możliwość rejestracji otrzymanych przebiegów w formacie
cyfrowym na pamięć przenośną typu USB. Do pomiaru prądu
na wyjściu generatora wykorzystano cewkę Rogowskiego firmy
PEM typu CWT150 In=30 kA, o płaskiej charakterystyce przenoszenia w zakresie od 0,2 Hz do 16 MHz (pasmo 3dB).
Podczas badań prąd udarowy o wartości szczytowej 3 kA
10/350 μs doprowadzono do przewodów linii napowietrznej

II

Rys. 6 Eksplozja liniowego ogranicznika przepięć

Rys. 8 Uszkodzony licznik energii elektrycznej

III
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4. WNIOSKI
Podsumowując przeprowadzone badania należy zauważyć, iż najbliższym czasie zakłady energetyczne staną przed koniecznością
wymiany liczników energii elektrycznej. Bodźcem do działania
jest zmieniające się prawo i postęp technologiczny. Minimalizacja kosztów własnej działalności będzie wymagała od dostawców
energii zwiększenia niezawodności sprzętu im podległego. Należy również zauważyć, że w niedalekiej przyszłości odczyt energii
elektrycznej będzie prowadzony zdalnie. Stąd też problem właściwej ochrony liczników przed przepięciami w niedalekiej przyszłości będzie miał coraz większe znaczenie.
Należy zauważyć, iż stosowanie ograniczników przepięć typu
II do ochrony przyłączy napowietrznych jest niewystarczające. Ta
błędna i często stosowana praktyka w zakładach energetycznych
może w przyszłości doprowadzić do lawinowo rosnących strat
związanych z koniecznością wymiany liczników energii elektrycznej. Jest ona również sprzeczna ze strefową koncepcją ochrony odgromowej i przepięciowej [1, 4], zgodnie z którą linie napowietrzne znajdują się w strefie 0A i są narażone na skutki bezpośrednich
wyładowań piorunowych.
Uwzględniając podstawowe prawa ekonomii i ryzyko bezpośredniego wyładowania, optymalnym rozwiązaniem przy
ochronie elektronicznych liczników energii elektrycznej jak
i koncentratorów zasilanych liniami napowietrznymi wydaje
się być stosowanie ograniczników kombinowanych typu I+II,
zbudowanych z wykorzystaniem elementu ucinającego napięcie (iskiernika) przy przejściu ze strefy 0 do 1 (powietrze-budynek).

Rys. 9 Uszkodzenia zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych spowodowane
eksplozją ogranicznika.

SPIS LITERATURY

Po zakończeniu testów, wymianie zniszczonych bezpieczników
zaobserwowano, że licznik energii elektrycznej pomimo uszkodzenia w dalszym ciągu dostarcza energię elektryczną do odbiorcy, nie pełniąc swojej funkcji kontrolno - rozliczeniowej.
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Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB otrzymała wysoką
ocenę za swoją pracę i sposób wykonywania obowiązków
przewidzianych w ustawie i regulaminach.
W podsumowaniu wniosków z przeprowadzonych kontroli Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, że działalność Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w 2015 r. była realizowana zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy, statutu PIIB i regulaminów.
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Rys. 10 Po awarii licznik dalej dostarcza energię do odbiorcy.

Okręgowa Komisja Rewizyjna

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI I ZESPOŁÓW POMOCNICZYCH RADY ŚlOIIB

W 2015 roku kontynuowali swoją działalność powołani
uchwałą z lipca 2014 roku ze składu Prezydium Rady ŚlOIIB
koordynatorzy:
• Franciszek Buszka - ds. Forum Młodych, ds. odznaczeń,
• Ewa Dworska - ds. prawno-regulaminowych,
• Andrzej Nowak - ds. doskonalenia zawodowego,
• Józef Kluska - ds. informatyzacji ŚlOIIB,
• Czesława Bella - ds. samopomocy finansowej członkom
ŚlOIIB,
• Grzegorz Gowarzewski - ds. współpracy z zagranicą,
• Roman Karwowski - ds. redakcji „Informatora ŚlOIIB”,
strony internetowej ŚlOIIB oraz „Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB”.

Działały również Zespoły i Komisje opiniodawczo-doradcze
Rady ŚlOIIB:
• Komisja ds. Zamówień,
• Zespół ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB,
• Zespół ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b,
• Zespół ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej,
• Zespół ds. organizacji konkursu „Nowoczesny Inżynier”,
• Zespół ds. zmian w Statucie PIIB,
• Zespół ds. problematyki budownictwa na terenach górniczych,
• Zespół ds. organizacji XV Zjazdu ŚlOIIB.

Składy Orzekające Rady
Do rozpatrywania spraw indywidualnych członków
ŚlOIIB, na podstawie Regulaminu okręgowych rad PIIB
(§ 10 ust. 3) powołane zostały składy orzekające. Przewodniczącym pierwszego składu jest Stefan Czarniecki,
członek Prezydium Rady ŚlOIIB, a drugiego Józef Kluska,
zastępca przewodniczącego Rady.
W 2015 roku Składy Orzekające Rady ŚlOIIB podjęły na 23
posiedzeniach łącznie 820 uchwał w następujących sprawach:
• przyjęcia w poczet członków ŚlOIIB 417 osób,
• zawieszenia w prawach członka ŚlOIIB z powodu
nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 miesięcy
179 osób,

• zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
ŚlOIIB 252 osobom,
• zawieszenia na własny wniosek w prawach członka
ŚlOIIB 430 osób,
• skreślenia w prawach członka ŚlOIIB na własny wniosek 62 osób,
• skreślenia z listy członków ŚlOIIB z powodu zgonu
94 osób,
• skreślenia z listy członków ŚlOIIB z powodu przeniesienia członkostwa do innej izby okręgowej 6 osób,
• skreślenia z listy członków ŚlOIIB z powodu nieopłacenia składek powyżej 12 miesięcy 4 osoby,

SPRAWOZDANIA

Rys. 11 Resztki ogranicznika przepięć.

Zadanie to realizowane było poprzez wykonywanie obowiązkowych corocznych kontroli organów statutowych, wybieranych przez
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB.
W 2015 r. odbyło się siedem posiedzeń
OKR, w których uczestniczyli wszyscy jej
członkowie. Przeprowadzonych zostało
9 kontroli, ze szczególnym naciskiem na
działalność ŚlOIIB w zakresie finansów oraz
działania statutowe Rady i Prezydium Rady.
W roku 2015 Okręgowa Komisja Rewizyjna
podjęła 42 uchwały. 11 uchwał dotyczy spraw
porządkowych i zawiera wnioski odnoszące się do działalności ŚlOIIB i jej organów,
a 31 uchwał zostało podjętych jako wnioski
o nadanie Honorowych Odznak PIIB członkom organów ŚlOIIB.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej uczestniczył w posiedzeniach Prezydium i Rady ŚlOIIB, na których z liczącym się głosem
prezentował stanowisko OKR w danej sprawie. Brał również udział w posiedzeniach Krajowej Komisji Rewizyjnej,
podczas których omawiano w formie szkolenia problemy
związane z działalnością komisji rewizyjnych w poszczególnych okręgowych izbach. W styczniu 2016 roku, na
posiedzeniu KKR z udziałem przewodniczących OKR,
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• umorzenia wszczętego z urzędu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu
nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 miesięcy,
z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania
w niniejszej sprawie, dla 167 osób,
• stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę
członków ŚlOIIB dla 21 osób,

• uchylenia 5 uchwał o zawieszeniu w prawach członka
ŚlOIIB z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 miesięcy dla 5 osób,
• tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu
świadczenia usług transgranicznych na terytorium
RP 10 osób.

2015

Koordynator ds. współpracy z zagranicą
Współpraca międzynarodowa prowadzona jest
w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa w szerokim zakresie zagadnień głównie przez Krajową Radę
PIIB. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa współpracowała w 2015 roku, w ramach swoich
działań statutowych i pod nadzorem koordynatora
Grzegorza Gowarzewskiego, z Komisją współpracy
z zagranicą Krajowej Rady PIIB oraz z samorządami
zawodowymi inżynierów budownictwa z sąsiednich
krajów. Kontynuowano współpracę z Czeską Izbą Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT oraz ze
Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa. Grzegorz
Gowarzewski i Andrzej Grochowski wzięli udział w Wal-

nym Zgromadzeniu Oddziału ČKAIT w Ostrawie w dniu
26 stycznia 2015. Stronie słowackiej przekazano materiał do zamieszczenia w III tomie książki „Budowle
inżynierskie krajów Grupy Wyszehradzkiej” o siedzibie NOSPR w Katowicach – wybór tego obiektu zaakceptowała PIIB. W ramach współpracy z Bawarską
Izbą Inżynierów Budownictwa w Monachium przekazywano informację o możliwościach udziału w szkoleniach; planowany jest wyjazd z udziałem w 25. Bawarskim Dniu Inżynierskim w 2017 roku, będzie on ujęty
w budżecie Izby. Nawiązano także współpracę z Ministerstwem Gospodarki w ramach realizacji Branżowych Projektów Promocyjnych.

warsztatów oraz w ramach Regionalnych Dni Budowlanych, Forum Budownictwa Śląskiego i w ramach
wyjazdów technicznych.
Członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB nadzorowali i sprawdzali prawidłowość procedur związanych
z przygotowaniem, merytorycznym przeprowadzeniem
oraz rozliczeniem szkoleń organizowanych i dofinansowanych przez ŚlOIIB i innych akredytowanych organizatorów szkoleń.
Aktualne informacje nt. organizowanych szkoleń
można znaleźć na stronie: http://www.slk.piib.org.pl/

index.php/szkolenia/plan-szkolen
Ważną dziedziną w podnoszeniu wiedzy zawodowej
członków jest czytelnictwo prasy branżowej. Wszyscy
członkowie ŚlOIIB otrzymują miesięcznik „Inżynier budownictwa” i „Informator ŚlOIIB” a dodatkowo, na podstawie złożonych deklaracji, wybrane czasopismo branżowe.

Wykres przedstawia procentowy udział
poszczególnych podmiotów w organizacji szkoleń.

Warto dodać, że zgodnie z otrzymaną z PIIB „Statystyką”, ŚlOIIB znajduje się w czołówce izb
okręgowych, których członkowie korzystają z udostępnionych na portalu PIIB usług, służących
doskonaleniu zawodowemu, m.in. szkoleń e-learningowych i Serwisu budowlanego.

2015
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Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB

Całość zagadnień związanych z procesem szkolenia
w ramach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nadzorował w okresie sprawozdawczym koordynator ds. doskonalenia zawodowego Andrzej Nowak.
W 2015 roku, dla potrzeb związanych z realizacją zadań, pracowały zespoły opiniująco-doradcze: 6-osobowy Zespół ds. organizacji konkursu „Nowoczesny Inżynier”, z przewodniczącym Tadeuszem Miką i powołany
z końcem 2015 roku 10-osobowy Zespół ds. doskonalenia zawodowego, który wypracuje zasady, formy oraz
zakres dalszych szkoleń w ramach statutowej działalności ŚlOIIB.

Wyjazd techniczny do budynku NOSPR w Katowicach

W 2016 roku kontynuowano realizację postawionego przez Radę ŚlOIIB zadania - wspomagania członków ŚlOIIB w zakresie doskonalenia zawodowego. To
zadanie realizowano poprzez przekazywanie informacji o wszelkich formach doskonalenia zawodowego,
dofinansowywanie szkoleń i seminariów, proponowanie nowych form szkoleniowych i prowadzenie pełnej
analizy zorganizowanych szkoleń. Szkolenia członków ŚlOIIB prowadzone były głównie przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także przez placówki
terenowe w formie „Spotkań z Ekspertem” i spotkań
pn. „Podzielmy się wiedzą”, w formie konferencji,

Koordynator przyznawania
pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
Uchwałą Rady ŚlOIIB powołany został we wrześniu
2014 roku 5-osobowy Zespół Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej, któremu przewodniczy Czesława Bella, koordynator ds. samopomocy finansowej członkom
ŚlOIIB. Zespół przyznawał zapomogi na podstawie
„Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB” zatwierdzony uchwałą Rady w październiku 2014 roku.

W roku 2015 zostało złożonych przez członków
ŚlOIIB 15 wniosków o przyznanie zapomogi. Odbyły się
trzy posiedzenia Zespołu OFPF, na których zaproponowano 8 zapomóg wartości od 500 do 3000 PLN na łączną
kwotę 15.500 PLN. Wszystkie te propozycje zatwierdziła
stosownymi uchwałami Rada ŚlOIIB i zapomogi zostały
wypłacone wnioskodawcom. Pozostałe 7 wniosków oddalono jako niezgodne z obowiązującym Regulaminem.

SPRAWOZDANIA
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Koordynator ds. doskonalenia zawodowego
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2015

W okresie sprawozdawczym koordynator zagadnień
prawno-regulaminowych Ewa Dworska przygotowała, w oparciu o opinie członków Rady ŚlOIIB i organów
ŚlOIIB, opinie do następujących projektów ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów:
• Prawo budowlane,
• Ustawa o materiałach budowlanych,
• Ustawa o informacji o środowisku,
• Rozporządzenie w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego,
• Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych,
• Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę,
• Zmiana rozporządzenia w sprawie dziennika budowy
i tablic informacyjnych,
• Propozycje zmian związanych z gwarancją zapłaty
w procesie budowlanym,
• Zmiana Prawa wodnego,
• Wniosków ze Zjazdu Krajowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Ewa Dworska brała udział w posiedzeniu Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady oraz w pracach Krajowej Komisji ds. Statutu PIIB. Problemy i tematyka poruszana przez KPR była przekazywana członkom Rady
ŚlOIIB, celem przedstawienia problemów oraz przepro-

wadzenia dyskusji i zebrania opinii. Prace nad opiniowaniem projektów ustaw prowadzono głównie drogą e-mailową, uwzględniając dyskusję i wymianę poglądów
pomiędzy przedstawicielami okręgowych izb; ostateczne
stanowisko przekazywano do Krajowej Rady. Opinie
oraz stanowisko w sprawie projektów ważniejszych aktów prawnych publikowane były w Informatorze ŚlOIIB
oraz na stronie internetowej ŚlOIIB. Przekazane drogą
elektroniczną uwagi i opinie zwrotne członków Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów, Ewa Dworska
przedstawiła w ramach dyskusji na posiedzeniach Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady.
Uchwałą Krajowej Rady PIIB z września 2014 roku Ewa
Dworska powołana została na przewodniczącą Komisji ds.
Statutu PIIB - prace w Komisji trwały do czerwca 2015 roku.
Uchwałą Rady ŚlOIIB z grudnia 2014 powołano w ŚlOIIB
5-osobowy Zespół ds. zmian w Statucie PIIB (przewodniczący Piotr Wyrwas), który przedstawił wypracowany
przez siebie projekt zmian do dalszego procedowania na
spotkaniu roboczym Krajowej Komisji ds. Statutu, w Katowicach w dniu 20 marca 2015 roku. W 2015 roku, w ramach prac Zespołu ds. prawno-regulaminowych, pracował
3-osobowy Zespół ds. budownictwa na terenach objętych
szkodami górniczymi; opracowany przez Zespół materiał
został zamieszczony na stronie internetowej ŚlOIIB.

programem i redakcją „Informatora ŚlOIIB”, przygotowaniem
strony internetowej i kalendarium wydarzeń ŚlOIIB
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szkoleń e-learningowych, Biblioteki norm PKN. W Serwisie
Budowlanym można znaleźć potrzebne przepisy, jest dostęp
do aktualnych norm, komentarzy prawników do nowelizowanych aktów prawnych, są dostępne treści orzeczeń sądów, informacje w sprawie planowanych nowelizacji aktów
prawnych, ważne pisma urzędowe, można zadawać pytania
w sprawach aktualnych problemów prawnych technicznych.
Wielu naszych członków korzysta z tej podręcznej biblioteki
wiedzy. Na stronie internetowej ŚlOIIB dostępny jest Statut
PIIB oraz wszystkie obowiązujące regulaminy PIIB i ŚlOIIB,
podane są składy osobowe organów, komisji i zespołów oraz
adresy i telefony kontaktowe do biura ŚlOIIB i placówek terenowych. Możliwy jest również dostęp do strony PIIB, gdzie są
zamieszczone informacje o obowiązujących aktach prawnych,
o działalności organów krajowych PIIB, w szczególności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z informacjami o możliwościach
uzyskania uprawnień budowlanych, łącznie z przykładami
z bazy pytań przygotowanych na egzaminy. Bardzo ważną zakładką jest lista członków, gdzie każdy może sprawdzić przynależność do Izby i ważność zaświadczenia – jest to istotne
dla inwestorów, gdyż wszystkie osoby pełniące samodzielne
funkcje techniczne w planowanym przez nich przedsięwzięciu
budowlanym muszą takie zaświadczenie posiadać. Na stronie
ŚlOIIB dostępne są w wersji elektronicznej Kronika ŚlOIIB,
Kalendarium ŚlOIIB oraz wszystkie numery Informatora
ŚlOIIB począwszy od 2006 roku i spis treści miesięczników
PIIB Inżynier Budownictwa od marca 2006 roku.
Aktualizacja strony internetowej dokonywana jest przez
zespół w składzie: Ewa Dworska - sekretarz ŚlOIIB, Roman
Karwowski - rzecznik prasowy ŚlOIIB, Zuzanna Królicka dyrektor biura ŚlOIIB i Grzegorz Wasylowski - pracownik
biura ŚlOIIB.

2015

Koordynator prac związanych z:
Funkcję rzecznika prasowego oraz koordynatora
prac związanych z programem i redakcją „Informatora
ŚlOIIB”, przygotowaniem strony internetowej i kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB pełni Roman Karwowski na mocy
uchwały z lipca 2014 roku.
Informator ŚlOIIB. Po XIII Zjeździe redakcją „Informatora ŚlOIIB” zajmują się: Maria Świerczyńska - redaktor
prowadząca,
Henryk Anders, Janusz
Krasnowski, Waldemar
Szleper, a prace koordynuje Roman Karwowski.
W 2015 roku wydano
cztery numery biuletynu
„Informator ŚlOIIB” (nr
45-48). Zawierały one bieżące informacje i relacje
z ważnych wydarzeń dotyczących pracy śląskiego samorządu inżynierów
budownictwa, w szczególności Rady ŚlOIIB i pozostałych organów statutoNr 4 (48) grudzień 2015

w ŚlOIIB, jak posiedzenia organów statutowych, zjazdy
delegatów czy działania Placówek Terenowych i Punktu
Informacyjnego, także działania ŚlOIIB na forum ogólnopolskim. Są więc relacje z uczestnictwa przedstawicieli śląskiego samorządu w pracach organów krajowych PIIB oraz
z działań ŚlOIIB na różnych płaszczyznach związanych
z budownictwem, jak organizacja różnego rodzaju konferencji i seminariów naukowo-technicznych oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i uczelniami
technicznymi, w szczególności udział w działaniach Forum
Budownictwa Śląskiego, którego ŚlOIIB jest jednym z założycieli. Kalendarium w skróconej formie publikowane jest
w „Informatorze ŚlOIIB”, w pełnej formie zamieszczane co
kwartał na stronie internetowej ŚlOIIB, a w formie broszurowej wysyłane co rok delegatom na Zjazdy ŚlOIIB.
Kalendarium opracowują rzecznik prasowy Roman
Karwowski i redaktor prowadząca Informatora ŚlOIIB
Maria Świerczyńska, z pomocą Agnieszki Jagły - pracownika biura ŚlOIIB.
Strona internetowa ŚlOIIB jest podstawowym narzędziem kontaktu władz izby z członkami. Zamieszczane są
na niej wszystkie aktualne komunikaty i ogłoszenia, między
innymi o szkoleniach, konkursach i imprezach sportowych,
oraz znajdują się informacje i materiały niezbędne do wykonywania zawodu. Każdy z członków, po zalogowaniu do portalu
PIIB indywidualnym numerem SLK i hasłem, może bez problemu pobrać swoje imienne druki na wpłaty składek, a po ich
uiszczeniu pobrać zaświadczenie o przynależności do ŚlOIIB.
Logowanie takie pozwala także na nieodpłatne skorzystanie
z udostępnionych na stronie programów: Serwisu Budowlanego, Serwisu BHP, Prawa ochrony środowiska, e-Sekocenbud,
cennika Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych,

wych, komunikaty organizacyjne dotyczące szkoleń i imprez
integrujących nasze środowisko, wspomnienie członków
ŚlOIIB, którzy odeszli od nas na zawsze. W rubryce „Buduje
się” zamieszczane były wywiady z prezydentami kolejnych
śląskich miast: Gliwic, Katowic, Sosnowca i Rybnika. Dotyczyły one aktualnych i przyszłych inwestycji budowlanych
w tych miastach. Kontynuowano cykl artykułów „Zachować
przeszłość dla przyszłości” o rewitalizowanych i odbudowywanych obiektach budowlanych, a w celu upowszechnienia
uczestnictwa członków ŚlOIIB w imprezach szkoleniowo-integracyjnych publikowano relacje z tych wydarzeń organizowanych przez placówki terenowe. Zamieszczane były również
bieżące informacje dotyczące istotnych zmian w Prawie budowlanym oraz innych ustawach mających wpływ na działalność zawodową członków.
Od ostatniego numeru rozpoczęto zamieszczanie w Informatorze wkładek technicznych, zawierających materiały pomocne inżynierom w ich pracy zawodowej. Wkładki
będę drukowane na środkowych stronach, aby w razie potrzeby każdy mógł je pobrać do wykorzystania.
Kalendarium ŚlOIIB stanowi rodzaj kroniki Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zamieszczane
są w nim chronologicznie, obok ważniejszych wydarzeń

Zespół organizacyjny Zjazdu
W 2015 roku 5-osobowy Zespół organizacyjny XIV Zjazdu
Sprawozdawczego ŚlOIIB (przewodniczący Andrzej Nowak),
powołany uchwałą Rady w grudniu 2014 roku opracował
propozycje dokumentów wymaganych do przeprowadzenia
obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. Treść dokumentów została przedstawiona na posiedzeniu Prezydium
Rady ŚlOIIB i ostatecznie zatwierdzona uchwałą na posiedzeniu Rady ŚlOIIB. Były to następujące dokumenty:
• Porządek obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,

• Zaproszenie na obrady XIV Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB,
• Regulamin obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.

Na posiedzeniu Rady ŚlOIIB w grudniu 2015 roku przyjęto
uchwałę o powołaniu 5-osobowego Zespołu organizacyjnego
XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB (przewodniczący Andrzej Nowak), którego zadaniem jest przygotowanie materiałów i regulaminów XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.

Zespół ds. modernizacji siedziby
w Katowicach-Giszowcu
Wielobranżowy 5-osobowy Zespół ds. modernizacji
siedziby w Katowicach-Giszowcu przy ulicy Adama 1b
został powołany uchwałą Rady ŚlOIIB z września 2014
roku (przewodniczący Andrzej Nowak).
Zadaniem Zespołu było doprowadzenie do skutecznej
modernizacji siedziby ŚlOIIB przy ul. Adama 1b w Katowicach-Giszowcu, zgodnie z pozwoleniem na budowę, w oparciu o posiadaną dokumentację z zachowaniem obowiązu-

jących przepisów, w tym głównie wymogów ppoż., mając
do dyspozycji środki finansowe przeznaczone na ten cel
uchwałą XII i XIV Zjazdu ŚlOIIB. W roku 2015 Zespół odbył
30 posiedzeń rozpatrując 132 sprawy z własnej inicjatywy
lub na wniosek koordynatora, architekta, inspektora nadzoru czy wykonawcy. Tematyka poruszanych spraw była
bardzo różnorodna i dotyczyła problemów z zakresu wykonawstwa lub spraw projektowych czy też formalnych.
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Koordynator ds. informatyzacji Józef Kluska prowadził
w 2015 roku działania mające na celu analizę bieżących
potrzeb związanych z zachowaniem aktualnego standardu sprzętu informatycznego oraz bezpieczeństwa danych
przetwarzanych w biurze ŚlOIIB, Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym w Rybniku.
W związku z planowanym w 2015 roku przeniesieniem
siedziby ŚlOIIB do nowego obiektu, zlokalizowanego przy
ul. Adama 1b w Katowicach-Giszowcu, podjęto działania
weryfikujące przydatność istniejącego sprzętu komputerowego, w tym multimedialnego, do użytku w nowej sie-

dzibie. Zakup nowych urządzeń i sprzętu komputerowego
realizowany był w oparciu o protokoły konieczności oraz
protokoły Zespołu ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu. Celowość zakupu ww. sprzętu oraz
określenie kolejności zakupów była monitorowana zgodnie z przyjętym budżetem Izby na rok kalendarzowy 2015
w kadencji 2014- 2018 oraz z zatwierdzonym budżetem
na modernizację siedziby i jej wyposażenie W związku
z przeniesieniem siedziby ŚlOIIB oraz bieżącymi potrzebami, przygotowano plan niezbędnych zakupów na rok
budżetowy 2016.

2015

Odznaczenia w 2015 roku

W 2015 roku przewodniczący Rady ŚlOIIB zebrał
materiał - w oparciu o informacje uzyskane od opiekunów Placówek Terenowych i Punktu Informacyjnego, przewodniczących organów oraz członków ŚlOIIB
- o osobach wyróżniających się aktywnością w dzia-
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Delegatami ŚlOIIB na
Krajowe Zjazdy PIIB w IV
kadencji są: Franciszek
Buszka, Krzysztof
Ciesiński, Stefan Czarniecki,
Ewa Dworska, Jerzy Dzierżewicz, Edmund Janic,
Janusz Jasiona, Urszula
Kallik, Marek Karnowski,
Roman Karwowski, Józef
Kluska, Krzysztof Kolonko, Janusz Kozula, Tadeusz Mika, Andrzej Nowak,
Elżbieta Nowicka-Słowik,
Zenon Panicz, Dorota
Przybyła,
Włodzimierz
Starosolski,
Waldemar
Szleper, Maria Świerczyńska, Piotr Wyrwas. Uczestniczyli oni w obradach XIV
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, który odbył się w dniach
21-22 czerwca 2015 roku w Warszawie oraz II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB w dniu 21 sierpnia
2015 w Warszawie.
Do prac w Organach, Komisjach i Zespołach roboczych PIIB zostali wybrani:
• Krajowa Rada PIIB - Franciszek Buszka, Stefan
Czarniecki, Roman Karwowski, Józef Kluska, Piotr
Wyrwas; Stefan Czarniecki pełni drugą kadencję funkcję wiceprezesa KR PIIB
• Krajowa Komisja Rewizyjna - Urszula Kallik, wiceprzewodnicząca

Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB

2015

Odznaczeni Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji
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Przedstawiciele ŚlOIIB
w organach krajowych

łalności społecznej. Rozpatrzono wnioski o nadanie
honorowych odznak Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i przedstawiono do PIIB kandydatury 33 osób.
W roku 2015 złożono także wnioski o nadanie odznaczeń branżowych oraz państwowych.

Realizacja umów ubezpieczeniowych
OC i NNW członków ŚlOIIB
4-osobowy Zespół ds. ubezpieczeń NNW członków
ŚlOIIB powołany został uchwałą Rady z lipca 2014
(przewodniczący Roman Karwowski). Zespół na bieżąco
analizował funkcjonowanie umowy i proponował Radzie
ŚlOIIB ewentualne zmiany, bądź korekty.
Członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wykonujący samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC na podstawie zawartej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa umowy z STU Ergo Hestia. Polska
Izba Inżynierów Budownictwa wynegocjowała z ubez-

pieczycielem stawkę na 2015 rok w wysokości 70,00 PLN.
Członkowie ŚlOIIB są dodatkowo objęci ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Umowy z ubezpieczycielami wybranymi w wyniku
przetargu podpisywane są na okres jednego roku. Od
1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku ubezpieczycielem jest COMPENSA – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
W 2015 roku ŚlOIIB zgłosiła z tytułu umowy na ubezpieczenie NWW swoich członków 98 szkód. Ubezpieczyciel
wypłacił kwotę 567.999 zł za 101 szkód (3 z nich zostały
zgłoszone przed okresem sprawozdawczym).

• Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - Janusz Jasiona (sekretarz), Elżbieta Nowicka-Słowik
• Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Waldemar Szleper, koordynator
• Krajowy Sąd Dyscyplinarny - Barbara Twardosz-Michniewska, sekretarz, Zenon Panicz
• Komisja ds. statutu PIIB - Ewa Dworska, przewodnicząca
• Komisji Wnioskowa - Maria Świerczyńska
• Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
– Zbigniew Dzierżewicz
• Komisja Prawno-Regulaminowa - Ewa Dworska

Realizacja wniosków XIV Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB
Uchwałą XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB realizacja 18 wniosków zgłoszonych do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków została skierowana do Rady
ŚlOIIB. Wnioski podzielono na dwie grupy.
Do grupy wniosków należących do właściwości
ŚlOIIB zakwalifikowano 10 wniosków, spośród których:
• 3 wnioski przekazano do realizacji,
• 1 wniosek rozpatrzono i odrzucono na mocy uchwały
z 2014r.,
• 1 wniosek rozpatrzono (opinia prawna),
• 2 wnioski zrealizowano,
• 1 wniosek zakwalifikowany pierwotnie do grupy wniosków
należących do właściwości ŚlOIIB – przekazano wg właściwości do biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
• 1 wniosek uznano za niezasadny,

• 1 wniosek jest realizowany na bieżąco.
Pozostałe wnioski (łącznie 9, tj. 8 plus 1 zakwalifikowany podwójnie, również do właściwości ŚlOIIB)
przekazano do biura PIIB, z czego 7 wniosków zostało
skierowanych do Krajowej Rady PIIB, 2 wnioski do XIV
Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
Z 7 wniosków przekazanych do Krajowej Rady PIIB,
3 wnioski uchwałą KR zwrócono do ŚlOIIB, 1 odrzucono,
1 uznano za bezzasadny, 1 w trakcie realizacji, 1 zrealizowany. Z 2 wniosków skierowanych do Krajowego
Zjazdu, uchwałą Zjazdu 1 wniosek zwrócono do ŚlOIIB,
a 1 uznano za zrealizowany. Podczas Krajowego Zjazdu
do zjazdowej KUiW wpłynął 1 wniosek delegata ŚlOIIB,
wniosek ten również został uznany za zrealizowany.

Ewa Dworska, Maria Świerczyńska
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JESIENNA SESJA EGZAMINACYJNA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Zakończenie jesiennej sesji egzaminacyjnej

32

na uprawnienia budowlane

XVIII Gala Budownictwa

Wystąpienie przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uroczystości uświetnił galowy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

21 stycznia 2016 odbyła się w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa
w Katowicach Giszowcu uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
uzyskanych w jesiennej sesji egzaminacyjnej.
XXVI sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się w dniach 20.11-12.12.2015 r. Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB wpłynęło łącznie 550 wniosków
o dopuszczenie do egzaminu, z czego 4 wnioski zostały
zaopiniowane negatywnie z powodu niewystarczającej
praktyki zawodowej.

Do egzaminu testowego przystąpiło 476 osób, natomiast do egzaminu ustnego - 428 osób. W trakcie jesiennej
sesji nadano uprawnienia budowlane 304 osobom w następujących specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej - 139 osobom,
• inżynieryjno-drogowej - 25 osobom,
• inżynieryjno-mostowej - 22 osobom,
• inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów
budowlanych - 10 osobom,
• inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem
kolejowym - 6 osobom,
• inżynieryjno-hydrotechnicznej - 3 osobom,
• instalacyjno-sanitarnej - 51 osobom,
• instalacyjno-elektrycznej - 44 osobom,
• instalacyjno-telekomunikacyjnej - 4 osobom.
Uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień
budowlanych zorganizowała Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB. Oprócz przedstawicieli OKK z przewodniczącym Piotrem Szatkowskim, w uroczystości
uczestniczyli reprezentanci Prezydium Rady ŚlOIIB oraz
stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień
budowlanych złożyły uroczyste ślubowanie.

Wręczenie uprawnień budowlanych

Biuro ŚlOIIB

Kolejna Gala Budownictwa odbyła się w gruntownie odnowionym Pałacu Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej w dniu 20 listopada 2015 i stanowiła zakończenie obchodów Święta Budowlanych, na które w tym roku złożyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i honorowych
odznak resortowych oraz konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa Nieruchomości.

U

roczystość zgromadziła – oprócz przedstawicieli
znaczących firm budowlanych i ludzi zaangażowanych w rozwój budownictwa w regionie – reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej. Obchody Święta Budowlanych, organizowane
w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, mają na celu
m.in. uhonorowanie wybitnych postaci ze świata polityki,
gospodarki, nauki i kultury, zaangażowanych w rozwój
śląskiego budownictwa.
Podczas Gali wręczono nagrody i tytuły laureatom

V edycji Konkursu „Śląskie Budowanie”. Były to: „Śląska
Wielka Nagroda Budownictwa” – dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych oraz „Autorytet
- Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” – dla osób indywidualnych. Przyznano także Nagrodę „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego” oraz Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” – tę godność
otrzymali ze ŚlOIIB zastępcy przewodniczącego Rady
Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Nowak.
Maria Świerczyńska

FORUM DYSKUSYJNE
Na XIV Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym ŚlOIIB, złożony został wniosek w sprawie przygotowania i moderowania na łamach
Informatora ŚlOIIB dyskusji członków Izby na tematy związane z rolą, obowiązkami i odpowiedzialnością zawodową uczestników procesu
budowlanego oraz rolą wykonawcy w świetle nowelizacji Prawa budowlanego i propozycji Kodeksu budowlanego. Wniosek został przyjęty
do realizacji uchwałą Prezydium Rady ŚlOIIB w dniu 29 października 2015 r. i zatwierdzony uchwałą Rady ŚlOIIB w dniu 17 grudnia 2015 r.
Realizując powyższy wniosek udostępniamy łamy Informatora ŚlOIIB dla członków izby, którzy chcą zgłosić temat to dyskusji w wyżej
wymienionym zakresie, a potem dla osób chcących wypowiedzieć się w poruszanej sprawie. Listy prosimy przesyłać drogą elektroniczną na
adres biuro@slk.piib.org.pl z dopiskiem FORUM DYSKUSYJNE.

Nr 1 (49) marzec 2016

Nr 1 (49) marzec 2016

Nowa
siedziba
Izby
W grudniu 2015 roku siedziba Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa została przeniesiona z budynku NOT przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach, w którym ŚlOIIB wynajmowała pomieszczenia na statutową działalność, do własnego budynku przy ul. Adama 1 w Katowicach-Giszowcu. Budynek ten został kupiony we wrześniu 2012 roku i adaptowany na potrzeby Izby.
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S

iedziba ŚlOIIB, od początku jej istnienia tj. od
końca 2002 roku, mieściła się w budynku NOT w
Katowicach przy ul. Podgórnej 4. Izba wynajmowała tam pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 440 m2, zlokalizowane w niezależnym segmencie.
W pierwszych latach funkcjonowania, pomieszczenia
zajmowane przez Izbę były wystarczające do prowadzenia działalności. Później, wraz ze wzrostem liczby członków i zadań do wykonania, stawało się coraz
ciaśniej. W 2010 roku, przeprowadzony został remont
i modernizacja siedziby w celu uczynienia jej pomieszczeń bardziej funkcjonalnymi. Nadal jednak brakowało pomieszczeń do swobodnych przesłuchań przez
zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz prowadzenia rozpraw przez Okręgowy
Sąd Dyscyplinarny. Pomieszczenia Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej były również niewystarczające, a egzaminy na uprawnienia (nawet ustne) musiały odbywać
się w większych salach, wynajętych na ten cel od Uniwersytetu Śląskiego i NOT. To samo dotyczyło także
posiedzeń Rady. Prowadzone z właścicielem budynku rozmowy na temat zakupu wynajmowanego przez

ŚlOIIB segmentu i zwiększenia powierzchni do wynajęcia z możliwością jej rozbudowy, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Podczas X Zjazdu ŚlOIIB zgłoszony został wniosek dotyczący zakupu nowej siedziby Izby. Rada ŚlOIIB podjęła w 2012 roku uchwałę w sprawie powołania Komisji ds.
zakupu siedziby, po czym przystąpiono do intensywnych
poszukiwań odpowiedniej nieruchomości. Priorytetami
były: powierzchnia użytkowa 800 – 1000 m2, lokalizacja
zapewniająca dogodny dojazd, parking na 30 – 40 miejsc.
Wymienione wymogi sprawiały, że odpowiedniej nieruchomości w korzystnej lokalizacji nie było łatwo znaleźć.
Ostatecznie Komisja przedstawiła cztery propozycje:
• Budynek mieszkalny w Załężu przy ul. KlimczokaWolnego. Oprócz wysokich kosztów nabycia i adaptacji - około 6 mln zł, wymagana była zmiana planu
zagospodarowania przestrzennego i zmiana sposobu
użytkowania, ponadto w pobliżu budynku mało miejsc
parkingowych.
• Budynek biurowo-magazynowy w Katowicach przy
ul. Józefowskiej. Koszt zakupu – 3,9 mln zł. Szacowany
koszt adaptacji minimum 3,0 mln zł, gdyż większość po-

wierzchni budynku stanowią magazyny. Przy budynku
mało miejsc parkingowych.
• Budynek przy ul. Porcelanowej na terenie huty Ferrum.
Do budynku nie ma dojazdu
środkami komunikacji miejskiej. Koszt zakupu około 2,9
mln zł.
• Budynek biurowo-usługowy
w Katowicach-Giszowcu przy
ul. Adama 1b za kwotę 2,29
mln zł. Budynek w dobrym
stanie technicznym, wymagający niewielkich prac adaptacyjnych i w dobrej lokalizacji.
Spośród przedstawionych propozycji najlepsza była ostatnia.
Budynek przy ul. Adama 1b okazał się prawie idealny na siedzibę Izby - w spokojnej, zabytkowej
dzielnicy („mieście ogrodów”),
o wystarczającej powierzchni,

w dobrym stanie technicznym, z dużą ilością miejsc parkingowych i doskonałej lokalizacji - w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1 i drogi szybkiego ruchu „1” w kierunku

Elewacja przed remontem
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Elewacja po remoncie
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Bielska-Białej, umożliwiającej dogodny i szybki dojazd z każdej części
województwa śląskiego (25 minut
z Gliwic, 45 minut z Bielska- Białej,
1 godzina z Częstochowy).
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji, Rada ŚlOIIB
(15.03.2012) a następnie XI Zjazd
ŚlOIIB (21.04.2012) podjęły uchwały
w sprawie zakupu nieruchomości
w Katowicach przy ul. Górniczego
Stanu/Adama 1b, z przeznaczeniem
na siedzibę ŚlOIIB. Uchwały zostały
podjęte zdecydowaną większością
głosów. Uchwała Rady – wszyscy
obecni głosowali za przyjęciem.
Uchwała zjazdu - 141 głosów za,
3 przeciw, 2 wstrzymujących się.
Prace projektowe trwały od
grudnia 2013 roku do lutego 2014.
Roboty wyburzeniowe rozpoczęły się we wrześniu 2013, a główne roboty budowlane w październiku 2014 i trwały do czerwca
2015 roku. Przeniesienie Izby do
nowej siedziby nastąpiło w grudniu 2015 roku.
Po remoncie i modernizacji siedziba spełnia standardy XXI wieku. Posiada nowoczesny wystrój
wnętrz, jest funkcjonalna, każdy
z organów statutowych ma wystarczającą ilość pomieszczeń do
prowadzenia swojej działalności.
Największa wielofunkcyjna sala
ma powierzchnię 188 m2 i może
zostać podzielona ruchomymi
ścianami działowymi na trzy niezależne pomieszczenia, każde po
około 62 m2. Na głównym parkingu może zaparkować 30 samochodów, a na parkingu z tyłu budynku dodatkowo 10.
Roman Karwowski
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Lokalizacja izby
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16.04.2011
Uchwała X Zjazdu ŚlOIIB przyjmująca do realizacji wniosek zjazdu w sprawie zakupu siedziby dla ŚlOIIB w Katowicach lub wykupu części budynku NOT zajmowaną przez ŚlOIIB.
16.02.2012
Uchwała Prezydium ŚlOIIB w sprawie powołania Zespołu ds.
negocjacji zakupu siedziby izby, zatwierdzona Uchwała Rady
w dniu 15.03.2012.
15.03.2012
Uchwała Rady wyrażająca zgodę na zakup przez ŚlOIIB za kwotę
2.430.000 zł nieruchomości przy ul. Górniczego Stanu/Adama 1
w Katowicach, o powierzchni 0,1388 ha oraz budynku posadowionego na tej nieruchomości o powierzchni użytkowej 1359 m2.
21.04.2012
Uchwała XI Zjazdu ŚlOIIB w sprawie zakupu za kwotę 2.430.000
zł nieruchomości o powierzchni użytkowej 1359 m2, na działce
o powierzchni 0,1388 m2.
22.05.2012
Podpisanie aktu notarialnego zakupu nieruchomości.
20.04.2013
Uchwała XII Zjazdu ŚlOIIB w sprawie sfinansowania przebudowy i adaptacji budynku dla potrzeb ŚlOIIB wg koncepcji wykonanej przez PZiTB w Bielsku-Białej za kwotę 1.500.000 zł.
20.12.2013
Podpisanie umowy z AB Projekt Sp. z o.o. w Tychach na wykonanie
projektu budowlanego przebudowy wejścia głównego do budynku, zmiany elewacji i nowego wejścia od strony południowej oraz
wykonanie projektów wykonawczych adaptacji wnętrza budynku.
23.02.2014
Uzyskanie pozwolenia na budowę.
25.09.2014
Powołanie Zespołu do spraw modernizacji siedziby ŚlOIIB.
23.10.2014
Umowa z Rewital Serwis Sp.z o.o. z Katowic.
18.04.2015
Uchwała XIV Zjazdu ŚlOIIB zwiększająca kwotę na modernizację siedziby o 1.150.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zagospodarowania terenu, małej architektury i zieleni, nadzorów, wyposażenia elektronicznego.
30.06.2015
Zakończenie robót budowlanych.
31.07.2015
Odbiór końcowy inwestycji.
Grudzień 2015
Przeniesienie siedziby izby.

Sekretariat

Sala konferencyjna

Holl przy windzie

UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
• Autor Koncepcji przebudowy i adaptacji budynku dla potrzeb izby - PZITB w Bielsku-Białej;
• Autor projektu budowlanego przebudowy wejścia głównego do budynku, zmiany elewacji i nowego wejścia od strony południowej oraz
projektów wykonawczych adaptacji wnętrza budynku - AB Projekt Sp. z o.o. w Tychach;
• Autor projektu wystroju wnętrz, elewacji i zagospodarowania terenu - mgr inż. arch. Tadeusz Kostoń;
• Wykonawca – REWITAL – SERWIS Sp. z o.o. z Katowic;
• Kierownik budowy – Aleksander Róg;
• Zespół do spraw modernizacji siedziby z ramienia ŚlOIIB w składzie: A. Nowak (branża budowlana) – przewodniczący, Józef Kluska (b.
elektryczna) – wiceprzewodniczący, Barbara Twardosz- Michniewska (b. instalacyjna), Grzegorz Bojanowski (b. budowlana), Stefan Wójcik
(b. melioracyjna);
• Koordynator robót – Janusz Kozula;
• Inspektorzy nadzoru: Tadeusz Sopata (branża budowlana), Adrian Kyrcz (b. elektryczna), Henryk Muskała (b. sanitarna), Tadeusz Kostoń
(nadzór architektoniczny);
• Komisja odbiorowa: Grzegorz Gowarzewski (przewodniczący), Urszula Kallik (zastępca przewodniczącego); Zuzanna Królicka, Włodzimierz Kulisz, Damian Pięta, Piotr Spiżewski, Grzegorz Wasylowski.
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Jesteśmy w dobrym

towarzystwie…

„Dworek po Lipami” – dawna gospoda

Od grudnia 2015 siedziba Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa znajduje się
w Katowicach-Giszowcu, w bliskim sąsiedztwie malowniczych domków w ogrodach. Są one
pozostałością wybudowanego w tym miejscu osiedla górniczego dla osób zatrudnionych
w wielkim koncernie, będącym własnością spadkobierców Georga von Giesche.

„Sto lat temu na Górnym Śląsku powstało osiedle, w którym miały
rozkwitać cnoty rodzinne i pracownicze. Domy pod wysokimi dachami z gontu stały w jabłoniach, a jeśli któraś zaczynała marnieć,
pracodawca wysyłał anioła, wielkiego mężczyznę w czarnych kamaszach, który przynosił zdrowy szczep i stawiał przy furtce.”

T

ak rozpoczyna się genialna
opowieść znanej dziennikarki,
repoterki i pisarki Małgorzaty
Szejnert pt. „Czarny ogród”. Autorka
nie pochodzi ze Śląska. Do Giszowca
trafiła przypadkowo na początku lat
osiemdziesiątych, ale wróciła po kilkunastu latach świadomie, jak sama wspomina, bo Giszowiec wraz z żyjącymi tu
od lat ludźmi zrobił na niej wielkie, niezapomniane wrażenie. Zachwyciła ją

wilej wyłączności na wydobycie i sprzedaż galmanu, co przyczyniło
się do zwielokrotnienia rodzinnego kapitału. Żaden z pięciu synów
Georga nie zostawił potomstwa - czterech zmarło w dzieciństwie
lub młodości, piąty żył samotnie. Dla utrzymania rangi przedsiębiorstwa, poważne inwestującego na Górnym Śląsku, także dzięki
uzyskanym przez lata przywilejom za wierną służbę habsburskiemu
cesarzowi a potem królowi pruskiemu, spadkobiercy Georga postanowili zatrzymać nazwisko twórcy sukcesu w nazwie rodzinnego
koncernu. Z końcem XIX wieku rozwój należącej do spółki kopalni
węgla, potrzebnego m.in. do wytapiania rudy cynku, spowodował
gwałtowny napływ pracowników spoza rejonu Śląska i Giszowca.
Do obsługi wybudowanego w latach 1904 – 1907 nowoczesnego szybu „Carmen” potrzebna była liczna załoga, której członkowie przybywali z okolicznych, albo bardziej odległych wsi, lub spoza granic
Śląska. Dla robotników, górników i urzędników należało przygotować mieszkania, aby związać ich z kopalnią. Podjęto więc decyzję
o budowie pierwszej kolonii robotniczej na terenie pokrytym dotąd
lasem, który spółka zakupiła od hrabiego Tiele-Wincklera.
Na prostokącie o wymiarach 800 x 1200 m ówczesny dyrektor
generalny Spółki Górniczej Spadkobierców Georga von Giesche,
tajny radca górniczy Anton Uthemann z Załęża, polecił zbudować
osiedle górnicze. Do realizacji zadania zostali zatrudnieni kuzyni
Emil i Georg Zillmannowie, architekci z Charlottenburga k. Berlina.
Przedtem Uthemann zlecił Georgowi Zillmannowi przestudiowanie starych wiejskich budynków, znajdujących się na Górnym
Śląsku oraz terenach przygranicznych. W tym czasie modna była
idea „miasta ogrodu”, którą rozpropopagował angielski urbanista
sir Ebenezer Howard wydając z końcem XIX wieku dzieło „Miasta
ogrody jutra” (w 1898 roku). Wg jego pomysłu miasta jutra miały być samodzielnym organizmem, wyposażonym w urządzenia
techniczne oraz szkoły, kościoły
i urządzenia socjalne, posiadać
niezbyt gęstą zabudowę, otoczoną pasem rolniczo-ogrodniczym.
Zillmannowie należeli do entuzjastycznych wyznawców tej idei.
Stworzyli projekt kompletnego
osiedla wraz z budynkami użyteczności publicznej w środku
lasu. Domy mieszkalne, zaprojektowane z uwzględnieniem
obowiązujących w tamtym czasie
wymogów stawianych takim budynkom odnośnie do wymiarów,
powierzchni, wysokości oraz
trwałości konstrukcji i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zachowały charakter budownictwa
wiejskiego. W tym samym stylu
„Śląska Izba” – dawne zabudowania gospodarcze
zaplanowano budynki usługowe.
Tak powstał Giszowiec, po niemiecku Gieschewald - ideał rospecyficzna architektura okolicy. Przez lata zbierała materiały.
botniczego osiedla. Centrum stanowił rynek, od którego promiePowstała prawdziwa skarbnica wiedzy o ponad dwusetletniej hiniście rozchodziły się ulice, poprzecinane dwiema obwodnicami.
storii nie tylko dzisiejszego Giszowca, ale także Niemiec, Śląska
Zamykające osiedle drogi prowadziły do Murcek i Mysłowic. Przy
i Polski - historii ludzi, którzy to miejsce przez lata kształtowali.
ulicach wybudowano domy dla robotników, a w narożach ulic Fragment książki dotyczy powstania Giszowca, którego budowa
dla urzędników. Wokół centralnego placu zlokalizowano budynki
wiązała się bezpośrednio z rozwojem kopalni węgla kamiennego,
użyteczności publicznej: budynek nadleśnictwa mieszczący urząd
zarządzanej przez Spółkę Górniczą Spadkobierców Georga von
zarządcy dworskich dóbr, szkoły, sklepy (z fabryczką lodu na
Giesche – Georg von Giesches Erben. Zalążek przedsiębiorstwa
potrzeby artykułów mięsnych), pocztę, łaźnię, pralnię, piekarnię
stworzył Georg von Giesche, główny „sprawca” inwestycji przemy(z 8 piecami chlebowymi do wypiekania chleba - piekarniokami)
słowych na Górnym Śląsku, związanych z wydobyciem rud cynku,
i domy noclegowe dla około 300 górników. Był też park z karczmą
a później ich przetwórstwem. Od początku XVIII wieku miał on przy-
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Budynek nadleśnictwa - aktualnie przedszkole
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Plan osiedla z 1910 roku

i muszlą koncertową. W gospodzie znajdowała się kręgielnia i sala
teatralna, było to miejsce zabaw i festynów tutejszej społeczności.
Na piętrze oprócz mieszkania gospodarza znajdoway się pokoje
gościnne. Obok gospody wybudowano pomieszczenia gospodarcze - wozownię i stajnię Na osiedlu wzniesiono w sumie ponad
300 domów, w większości dwurodzinnych. Każdy dom posiadał
ogród z częścią służącą do wypoczynku oraz częścią do uprawy warzyw i owoców. Do przydomowych ogródków dostarczano
drzewka i sadzonki kwiatów. W tym celu działało na terenie osiedla ogrodnictwo, a do obowiązków mieszkańców należało zagospodarowanie ogródków i pielęgnowanie roślin. Za najpiękniejsze
ogródki „hojny Uthemann” przyznawał użytkownikom nagrody
pieniężne. W sąsiedztwie pomieszczeń mieszkalnych znajdowały
się ponadto małe zabudowania gospodarcze, przeznaczone do hodowli zwierząt - przybudowane lub wolnostojące. Zaprojektowano

Budynek mieszkalny

40 typów budynków, podobnych do siebie ale różniących się detalami architektonicznymi „jak dzieci jednej matki”. Domy robotnicze
budowano dla dwóch albo czterech rodzin, dwu lub trzyizbowe.
Wykonane były z cegły, z dachami spadzistymi, krytymi gontem.
Gont specjalnie impregnowno w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego, również cegłę przyjęto jako budulec ze względu na bezpieczeństwo ppoż., w zamian za stosowane w wiejskich chatach
bierwiona uszczelniane gliną lub mchem. Domy robotnicze były
bez bieżącej wody, mieszkańcy pobierali ją z ulicznych hydrantów
instalowanych co 100 metrów. Aby zabezpieczyć mieszkania przed
zawilgoceniem oraz dla wygody lokatorów osiedla wybudowano
pralnię, w której były 32 stanowiska pralnicze z bieżącą wodą
ciepłą i zimną, suszarnię z maglem i łaźnię dla górniczych rodzin.
Domy urzędnicze były większe, okazałe, kryte czerwoną dachówką, wyposażone w urządzenia wodne i kanalizacyjne. Wodę dla
osiedla zapewniała usytuowana w jego najwyższym punkcie wieża
ciśnień, wyposażona w zbiornik ciśnieniowy o pojemności 150 m3.
Stąd systemem rurociągów woda trafiała do mieszkańców. Całe
osiedle było zelektryfikowane, znajdowało się tu kilkanaście stacji
transformatorowych.
Całość została tak pomyślana, by zatrudnieni w kopalni mieszkając wygodnie i żyjąc w gronie rodziny - pracowali wydajnie. Dodatkowe udogodnienia, jak niskie czynsze, bezpłatna energia elektryczna, bezpłatne korzystanie z pralni, łaźni, piekarni
i innych świadczeń, wyrażały oczywistą troskę właścicieli spółki
o pracownika i własny interes.
Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w październiku 1908 roku, do
końca roku mieszkało już ponad 3 tysiące ludzi, a po ukończeniu budowy jesienią 1910 roku około 4 tysięcy. Przybysze chętnie podejmo-

Budynek mieszkalny

wali pracę w spółce, która proponowała wspaniałe warunki osiedlenia,
zaś pracodawca zyskiwał wielopokoleniową kadrę związaną z zakładem
i miejscem zamieszkania; jednakże
w przypadku zwolnienia z pracy następowała natychmiastowa eksmisja. Na terenie osiedla działały stowarzyszenia niemieckie, popierane
przez ówczesne władze, ale także
stowarzyszenia polskie, m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
i Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”,
krzewiące polskość.
Kolonia Gieschewald już w czasie budowy cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Prędko zyskała uznanie, za estetykę i funkcjonalność, także poza granicami
Śląska, uchodząc za wzorowo zaprojektowane i urządzone osiedle
robotnicze. W wydanym w Katowicach w 1910 roku opracowaniu pt.
„GISZOWIEC Nowa górnośląska
wieś górnicza Spółki Górniczej
Spadkobierców Georga von Giesche wg projektów architektów
E. i B. Zillmannów, Charlottenburg”
opisana przez królewskiego wykładowcę Kgl. Baugewekschul-Oberlehrer (Szkoły Rzemiosł Budowlanych) profesora Hermana
Reuffurtha, kolonia giszowiecka została przedstawiona jako najnowocześniejsze i najpiękniejsze osiedle tego typu, wzór godny
powielania. Obok „rozprawy” nt. budownictwa dla robotników
na przełomie XIX i XX wieku, szczegółowego opisu kolonii wraz
z kalkulacją kosztów jej budowy, znajdują się tu zdjęcia z początku XX wieku, a w szczególności liczne przykłady projektów
budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W podsumowaniu autor napisał: Na największe uznanie zasługują, obok
niskich kosztów budowy osiedla, rodzimy charakter zabudowy i zachowane historyczne formy architektoniczne, wzbogacone dodatkowo współczesną techniką. Dzięki wnikliwym,
z zamiłowaniem prowadzonym pracom studyjnym nad starymi wzorcami i formami, udało się artyście osiągnąć ten
sukces, aby to co dobre w starym przetworzyć
i w swoich dziełach do nowego życia pobudzić.
Przedruk w języku polskim tej ważnej pozycji ukazał
się w Polsce dopiero w 1995 roku, w tłumaczeniu z języka niemieckiego przez Bronisława Machnika.
Giszowiec był do 1924 roku, kiedy włączono go do
zreorganizowanej gminy Janów, samodzielnym osiedlem z własną administracją. Od 1947 roku należał
do powiatu miejskiego Szopienice, z którym w 1960
roku wszedł w skład Katowic. Trudny czas przeżył
w latach siedemdziesiątych minionego wieku, gdy
rozpoczęto tu budowę spółdzielczego osiedla mieszkaniowego, przemianowanego zresztą na osiedle
Staszica. Dziesięciopiętrowe bloki z wielkiej płyty
zaczęły wypierać unikatową pod względem architektonicznym zabudowę. Większość istniejących domów wyburzono, pod pretekstem rzekomego zniszczenie. Trudno było pogodzić się z tą zmianą starym

mieszkańcom, którzy nie chcieli
mieszkać w „betonowych szufladach”. Tamten czas oporu przed
przeprowadzką oraz przywiązanie do domu ojców odmalował
Kazimierz Kutz w ostatnim filmie
trylogii o Śląsku, z 1980 roku, pt.
„Paciorki jednego różańca”(wcześniejsze części trylogii to „Sól ziemi czarnej” i „Perła w koronie”).
Właśnie w takim stanie zobaczyła
Giszowiec na początku lat osiemdziesiątych Małgorzata Szejnert,
opisując go słowami: Stare miasto
ogród, rozjechane przez blokowiska, ciągle jeszcze broniło się
jakąś wieżyczką, podcieniem,
gankiem, łamanym dachem, zaświadczając, jakim było kiedyś
cudem. Ludzie, którzy uznali to
miejsce za swoja ojczyznę domową i duchową, robili co mogli,
by ją zachować.
Na szczęście udało się uratować przed wyburzeniem niewielką część starej zabudowy osiedla,
która aktualnie znajduje się pod
Zabytkowa wieża ciśnień
opieką konserwatora zabytków.
Zachowało się kilka kwartałów domów mieszkalnych oraz m.in.
dawna karczma - aktualnie Dworek pod Lipami, budynek nadleśnictwa - mieści się w nim teraz przedszkole, wieża ciśnień, willa
dyrektora, szkoły i sklepy. Stary Giszowiec nadal przyciąga turystów. Naprawdę warto tu zaglądać, także przy okazji spotkań
w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa,
lub załatwiając sprawy w biurze Izby.
Tekst i zdjęcia Maria Świerczyńska
Źródło:
• Małgorzata Szejnert, Czarny ogród, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2007;
• Herman Reuffurth, Giszowiec. Nowa górnośląska wieś górnicza Spółki
Górniczej spadkobierców Georga von Giesche według projektów architektów E. i B. Zillmannów, Charlottenburg, Wydawca Miejski Dom
Kultury „Szopienice-Giszowiec”, Katowice 2014, wyd. IV;
• Materiały i informacje uzyskane w MDK w Giszowcu i w Internecie.

„Dworek pod Lipami” - widok zachodni, elewacja frontowa
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WIELKI FINAŁ JUBILEUSZOWEJ XV EDYCJI KONKURSU

Jurajski
Produkt Roku 2015
15 stycznia 2016 roku odbyła się w sali Koncertowej Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień XV edycji Konkursu „Jurajski
Produkt Roku 2015”, którego organizatorem jest Regionalna
Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.

P

atronat nad Konkursem objęli: wojewoda śląski, marszałek województwa
śląskiego, prezydent Częstochowy, Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie oraz starości powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Konkurs odbył się tradycyjnie w partnerstwie z Fundacją
Godła Promocyjnego Teraz Polska. W pracach jury konkursowego uczestniczył
Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.
Udział w Konkursie stanowi znakomitą okazję dla przedsiębiorców z częstochowskiego regionu do promocji i wyróżnienia najlepszych oraz najbardziej unikatowych produktów i usług regionalnych wobec szerokiego grona odbiorców.
Wyróżnienie nagrodą Jurajski Produkt Roku świadczy o prestiżu, jest umocnieniem marki produktów oraz pozytywnie wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa
w oczach nabywców.

W KATEGORII PRODUKT BĄDŹ USŁUGA BUDOWLANA
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przyznano trzy równorzędne Pierwsze Nagrody dla:
„APS-SYSTEM” SPÓŁKA JAWNA, P. JANOWSKI, A. KMIECIK, S. PEŁKA
za produkt pn.: Fasada wentylowana FA50 OEL
FASADA OEL to unikalne na rynku polskim rozwiązanie fa- wych, szkła pojedynczego, najczęściej hartowanego. Szkło
sady wentylowanej, polegające na instalowaniu, na specjalnie emaliowane na kolor dostosowany do wymogów wizualnych
do tego celu zaprojektowanym ruszcie z profili aluminio- elewacji pozwala uzyskać niepowtarzalny i oryginalny efekt.
Szkło emaliowane mocowane jest do podkonstrukcji z profili
aluminiowych poprzez uniwersalną ramkę pośrednią, także
wykonaną ze specjalnie do tego celu zaprojektowanego profilu aluminiowego.
W 2015r. firma APS-SYSTEM wykonała elewację wentylowaną FA50 OEL na budynku Wydziału Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Budynek został
zaprojektowany przez dr. hab. inż. arch. Marka Pabicha.
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” S.A. W CZĘSTOCHOWIE; usługa pn. Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków
„Warta” S.A. w Częstochowie - Centralna Przepompownia Ścieków przy ul. Żabiej
Przeprowadzona w latach 2004-2008 modernizacja częstochowskiej oczyszczalni sprawiła, że jest ona jedną z najnowocześniejszych
oczyszczalni w kraju, spełniającą bardzo wysokie wymagania w zakresie usuwania związków biogennych tj. azotu i fosforu, a także
dzięki przetwarzaniu osadów ściekowych i ich przemysłowemu zagospodarowaniu. Był to pierwszy etap modernizacji. W 2011 Spółka
przystąpiła do realizacji drugiego etapu, mającego na celu kompleksową modernizację Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej. Modernizacja oczyszczalni obejmowała sektor mechanicznego oczyszczania ścieków,
w tym stację dmuchaw, odtłuszczacz, piaskownik i przepompownię,
a modernizacja Centralnej Przepompowni Ścieków przy ul. Żabiej
obejmowała budynek krat przed przepompownią ,,B”, komory
czerpne przepompowni „B”, halę pomp 1 i 2 przepompowni „B”,
przepompownię „A”, rozdzielnię 6 kV, ze zmianą napięcia na 0,4 kV.
Zamontowano 7 pomp o wydajności około 800 -2500m3/h.
Łączny koszt inwestycji planowanych w drugim etapie zamyka
się kwotą ponad 64 mln zł. Realizację tak dużego przedsięwzięcia
umożliwiło otrzymane przez Spółkę dofinansowanie przyznane
w dniu 10 maja 2013 r. przez Ministerstwo Środowiska w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 – Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. mieszkańców
w kwocie 20 252 794,34 zł.

„CZ. P. B. P. PRZEMYSŁÓWKA” S.A., usługa pn. Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia
Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III etap; inwestor - Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny
Od 1953 roku siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” jest • nowoczesną technologią w częściowym odtworzeniu układu konZespół Pałacowo-Parkowy w Koszęcinie. To jeden z najwiękstrukcyjnego obiektów i rekultywacji stawu parkowego ozdobioszych tego typu obiektów zabytkowych w Polsce, pochodząnego fontanną;
cych z okresu neoklasycyzmu. Pałac jest budowlą składającą się • wyjątkową estetyką w wykończeniu (zarówno wewnętrznym, jak
z trzech niesymetrycznych skrzydeł. Przy kaplicy pałacowej,
i zewnętrznym) obiektów pałacowych, a także w zagospodarowaktóra służy obecnie jako kameralna sala koncertowa, znajduje
niu terenu parku (drogi, chodniki, alejki, latarnie, ławki, parkingi,
się wieża pałacowa z dostępnym tarasem widokowym. Pałac
boiska sportowe do koszykówki i siatkówki, kort do tenisa, place
otacza park krajobrazowy, założony w poł. XIX wieku w styzabaw dla dzieci, ogrodzenie - ok. 1700 mb., gospodarka drzewolu angielskim, z wieloma pomnikami przyrody, stawem oraz
stanem, roboty zieleniarskie).
obiektami rekreacyjnymi.
Wartość brutto wykonanych robót wynosi 38 730 000,00 PLN.
„Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Koszęcinie w ramach tworzenia Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej - II i III
etap” obejmowała:
• remont skrzydła lewego i prawego pałacu, łącznika, wieży i kaplicy;
• remont odtworzeniowego zabytkowego budynku garażu;
• zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, ławki, kosze, drogi,
chodniki, parkingi, alejki parkowe, place zabaw, boiska sportowe, rekultywacja stawu, gospodarka drzewostanem, roboty
zieleniarskie;
• sieci zewnętrzne: elektroenergetyczna, niskoprądowa, wodna, kanalizacyjna: sanitarna i deszczowa.
Wyremontowane obiekty są usytuowane w strefie konserwatorskiej
„B” - założenia Pałacowo - Parkowego. Budynek Pałacu i Park wpisane są do rejestru zabytków, zaś garaż jest objęty ochroną konserwatorską. Wszystkie ww. obiekty wchodzą w skład Zespołu Pałacowo - Parkowego na obszarze 12 ha 41 a 51 m2.
Usługa wyróżniała się:
• wysoką jakością i innowacyjnością w odtwarzaniu detali historycznych, renowacjach, konserwacjach i rekonstrukcjach (sztukaterii,
wypraw sztablaturowych, drewna niepolichromowanego i polichromowanego z elementami ornamentalnymi, kamienia, metalu);
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IV Mistrzostwa Polski PIIB

w brydżu sportowym w Szczyrku

XXXI Ogólnopolskie Warsztaty
Pracy Projektanta Konstrukcji
Głównym organizatorem tegorocznych warsztatów, odbywających się w CKiR „Orle Gniazdo”
w Szczyrku, był Katowicki Oddział PZITB, we współpracy z oddziałami PZITB w Bielsku-Białej,
Gliwicach i Krakowie. Patronat branżowy nad konferencją sprawowała Krajowa Rada PIIB oraz
Małopolska i Śląska OIIB.

Wystąpienie Franciszka Buszki, przewodniczącego Rady ŚlOIIB

K

rajową Radę PIIB reprezentował na konferencji wiceprezes Stefan Czarniecki, Małopolską OIIB przewodniczący Rady Stanisław Karczmarczyk, Śląską
OIIB przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Gościem
konferencji był także Ryszard Trykosko, przewodniczący
Zarządu Krajowego PZITB.
Warsztaty cieszą się od lat uznaniem zarówno w środowisku projektantów oraz wykonawców obiektów budowlanych, jak i naukowców, kształcących przyszłych
inżynierów budownictwa. Adresowane pierwotnie do projektantów konstrukcji, zyskały z czasem zainteresowanie
rzeszy osób związanych zawodowo z budownictwem. O popularności konferencji świadczyć może utrzymująca się od
lat wysoka frekwencja. Liczne grono uczestników to osoby
wykonujące samodzielne funkcje w budownictwie, członkowie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Z samej tylko Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przybyło na warsztaty ponad 80 osób, z których 57
skorzystało z dofinansowania w ramach wspierania przez
ŚlOIIB doskonalenia zawodowego członków. W warsztatach uczestniczyło 506 osób z całej Polski.
W tym roku kontynuowano rozpoczęty w 2014 roku czteroletni cykl „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”.
Tematem przewodnim konferencji były „Konstrukcje metalowe”, a jego uzupełnieniem: „Lekka obudowa”, „Posadzki
przemysłowe” i „Rusztowania”. Powyższa tematyka, będąca

również przedmiotem obrad warsztatów
sprzed ośmiu lat, została przedstawiona
w zaktualizowanym wydaniu. Materiał
merytoryczny przygotowano z uwzględnieniem zachodzących przez lata zmian
w zakresie materiałowym, technologicznym
i normalizacyjnym. Wykłady problemowe
zamieszczono w trzech obszernych tomach,
natomiast w tomie czwartym zawarto referaty i informacje techniczno-promocyjne
prezentowane przez patronów i niektórych
wystawców. Materiały konferencyjne wzbogacą „biblioteczkę projektanta konstrukcji”,
będącą praktyczną pomocą dla osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie.
Przez blisko cztery dni „Orle Gniazdo” było miejscem wykładów, dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjno-technicznych, konsultacji, wymiany doświadczeń zawodowych.
Ponadto Towarzystwo Cynkownicze zorganizowało wycieczkę do Zakładów Cynkowniczych w Chrzanowie dla osób zainteresowanych tematem zabezpieczeń przed korozją.
Katowicki Oddział PZITB zadbał również o uatrakcyjnienie inżynierskich wieczorów. Podczas „Chwili refleksji”, słowno-muzycznego montażu poświęconego poezji
Stanisława Krzyżaniaka, wieloletniego członka Katowickiego Oddziału, jego wiersze czytał aktor z Teatru Śląskiego w Katowicach, przy akompaniamencie kwartetu
smyczkowego zawodowych muzyków. W drugim dniu
Henryk Zobel zainteresował słuchaczy tematem „Skutki
pożaru Mostu Łazienkowskiego”, a w ostatni „Wieczór
z koncertem” wirtuoz akordeonu Marcin Wyrostek, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach zabawiał
uczestników występem z własnym zespołem.
Na zakończenie konferencji Andrzej Nowak, przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB przekazał symboliczną pałeczkę w kształcie ciupagi, Marianowi Płacheckiemu, przewodniczącemu Małopolskiego Oddziału
PZITB; krakowski oddział będzie za rok głównym organizatorem kolejnych warsztatów.
Maria Świerczyńska

Po mistrzostwach w brydżu sportowym dla członków ŚlOIIB w październiku 2015r., Placówka
Terenowa w Bielsku-Białej zorganizowała w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku w dniach
11-13 grudnia 2015 r. kolejne Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym, a Prezes Krajowej Rady
PIIB Andrzej Roch Dobrucki ufundował nowy puchar przechodni - poprzedni po trzech kolejnych zwycięstwach znajduje się w Rzeszowie.

T

ym razem frekwencja
w stosunku do lat ubiegłych była zdecydowanie
lepsza. W Mistrzostwach udział
wzięli przedstawiciele siedmiu
izb okręgowych: Małopolskiej,
Mazowieckiej, Łódzkiej, Śląskiej,
Świętokrzyskiej,
Podlaskiej
i Warmińsko-Mazurskiej. Niestety w tym roku nie zgłosiła się
Podkarpacka OIIB.
Śląska OIIB reprezentowana była przez 6 par: K. Cios
- J. Ujma, T. Dudziak - T. Szendzielarz, M. Gacek - J. Kozula,
B. Tarnawski - J. Zagała,
Uczestnicy turnieju
A. Staszek - E. Szenkelbach,
J.Hamryszak - J.Wysocka oraz jedną parę mieszaną
M.Madej - St.Skrzypczak. Do turnieju drużynowego zgłoszono dwie drużyny ze Śląskiej OIIB oraz jedną drużynę
mieszaną ze Śląskiej OIIB i Warmińsko-Mazurskiej OIIB.
Turniej otwarcia, indywidualny, rozegrano w piątek
wieczorem. Wzięło w nim udział 32 zawodników. Sporo
emocji towarzyszyło uzgodnianiu systemów licytacyjnych,
wistów i zrzutek. Rozegrano 24 rozdania na zapis maksymalny. Nasza Izba nie odniosła w tym turnieju sukcesów,
wygrał Waldemar Ładowski z Podlaskiej OIIB, a trzecie
miejsce zajął Mieczysław Madej ze Śląskiej OIIB. W sobotę odbyły się zaplanowane dwa turnieje par, jeden na
zapis maksymalny, drugi na punkty meczowe. W każdym
z nich udział wzięło 20 par. W tych turniejach Śląska OIIB
odniosła znaczące sukcesy. Turniej na impy wygrała para
A.Staszek - E.Szenkelbach, a trzecie miejsce zajęli K.Cios J.Ujma. Turniej na maxy wygrała para z Mazowieckiej OIIB

Zwycięski zespół

P.Wowkonowicz - R.Wowkonowicz, drugie miejsce zajęła
para A.Staszek - E.Szenkelbach ze ŚlOIIB. Wieczorem rozpoczęto trzeci, główny turniej drużynowy o Puchar Prezesa
PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. Do turnieju zgłosiło się
9 drużyn, rozgrywki przeprowadzono na zasadzie meczów
4-rozdaniowych, system każdy z każdym.
W sobotę rozegrano trzy rundy, po których na pierwszym miejscu był II Zespół z Warszawy, a na drugim miejscu II Zespół ze Śląska ( J.Kozula - M.Gacek, T.Dudziak
- T.Szendzielarz).
W niedzielę turniej dokończono, emocji było sporo,
a o ostatecznej klasyfikacji zadecydowały ostatnie mecze,
które dla naszych śląskich drużyn zakończyły się pomyślnie. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza PIIB oraz Puchar
zdobył II Zespół ŚlOIIB w składzie: M.Gacek, J.Kozula
i T.Dudziak, T.Szendzielarz, drugie miejsce I Zespół ŚlOIIB
w składzie: K.Cios, A.Staszek, E.Szenkelbach i J.Ujma.
W czasie uroczystego zakończenia Mistrzostw z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska oraz z-ca przewodniczącego Mazowieckiej OIIB Jerzy Kotowski (również
uczestnik Mistrzostw) wręczyli puchary za pierwsze miejsca i nagrody za pierwsze trzy miejsca w każdym turnieju.
W ramach dodatkowej klasyfikacji długofalowej, do której
zaliczane są wyniki wszystkich turniejów, pierwsze miejsce
ex aequo zajęli A.Staszek i E.Szenkelbach ze Śląskiej OIIB.
Uczestnikom z Małopolskiej OIIB, Podlaskiej OIIB,
Łódzkiej OIIB i Warmińsko-Mazurskiej OIIB, którzy wzięli udział w Mistrzostwach po raz pierwszy, organizatorzy
wręczyli literaturę brydżową.
Janusz Kozula

IV MISTRZOSTWA POLSKI PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM W SZCZYRKU
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POZOSTANĄ
W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar

IX zawody

narciarskie ŚlOIIB
W niedzielę 6 marca 2016 rozegrano na stoku Skrzycznego IX otwarte zawody narciarstwa
alpejskiego w kategorii SLALOM GIGANT, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB
w Bielsku-Białej dla członków okręgowych izb inżynierów budownictwa i ich rodzin.

IX ZAWODY NARCIARSKIE ŚlOIIB
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egoroczna chimeryczna zima sprawiła, że zawody nie mogły się odbyć w planowanym terminie
14 lutego 2016 oraz miejscu, tj. na Górze Żar
w Międzybrodziu Żywieckim. Także drugi termin pozostawał
do końca pod znakiem zapytania z powodu zmieniających się
dynamicznie warunków atmosferycznych. Ostatecznie organizatorom z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej
udało się przenieść zawody do Szczyrku na Skrzyczne i zorganizować je w drugim „awaryjnym” terminie.
Zmieniające się z dnia na dzień warunki pogodowe spowodowały jednak, że część wcześniej zgłoszonych osób
zrezygnowała z przyjazdu. Szkoda bo Skrzyczne - nawet
przy plusowej temperaturze jaką przyniósł wiejący od soboty halny - okazało się niezawodne. Na starcie stanęło
55 zawodników, dorosłych i dzieci. Gośćmi Śląskiej OIIB
była 11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB i 3-osobowa Wielkopolskiej OIIB.
Na odcinku czarnej trasy FIS zwanej Dolinami rozstawiono 20 bramek. Tradycyjnie nad przebiegiem zjazdów
czuwali zawodowi sędziowie, czas mierzono elektronicznie,
a zjazdy uwieczniał zawodowy fotograf. Uczestnicy slalomu
startowali w 6 kategoriach: Kat.0 - Dzieci do 12lat, I - Młodzież 13-18 lat, II - Kobiety, III-Mężczyźni 19-45lat, IV-Mężczyźni 46-65 lat, V-Mężczyźni od 66lat. Mimo pogarszających się warunków narciarskich odbyły się dwa przejazdy,
a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy wynik
przejazdu. Z dorosłych uczestników miejsce „na podium”
mogły zająć tylko osoby będące członkami okręgowych izb.
Zakończenie imprezy nastąpiło przed „Barem u Józka”,
w którym wszyscy uczestnicy otrzymali gorący posiłek. Pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i nagrody ufundowane
przez ŚlOIIB i sponsorów wręczył zwycięzcom zastępca prze-

wodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska – opiekun Placówki Terenowej w Bielsku-Białej. Sponsorami tegorocznych
zawodów były firmy: ZPUE S.A. z Włoszczowy i Ormazabal
Polska Sp. z o.o. ze Zgierza. Uczestniczące w zawodach dzieci
otrzymały pamiątkowe medale, dyplomy i słodycze, a dorośli
zwycięzcy dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe.
Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska podziękował w imieniu organizatorów za uczestnictwo i zaprosił na przyszłoroczne, jubileuszowe zawody.
Maria Świerczyńska

WYNIKI ZAWODÓW
Spośród członków okręgowych izb trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wywalczyły następujące osoby:
W kategorii „KOBIETY”: 1. Małgorzata Putowska Wielkopolska
OIIB, 33.63sek.; 2. Maria Świerczyńska Śląska OIIB, 34.10sek.;
3.Grażyna SADAL Mazowiecka OIIB, 40.52sek.;
W kategorii „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt
Binda ŚlOIIB, 29.33sek.; 2. Tadeusz Biernacki MazOIIB, 30.14sek.;
3. Edward Nowak ŚlOIIB, 32.29 sek.;
W kategorii „MĘŻCZYŹNI 45-65 LAT”: 1. Wojciech Ziemski
ŚlOIIB, 28.73 sek., 2. Andrzej Duda ŚlOIIB, 29.85sek.;
3. Grzegorz Budziński ŚlOIIB, 31.32sek.;
W kategorii „MĘŻCZYŹNI 19-45 LAT”: 1. Wojciech Antoń
ŚlOIIB, 28.35sek.; 2. Damian Siwek ŚlOIIB, 28.73sek.;
3. Marcin Szweda ŚlOIIB, 28.96sek.;
W kategorii „MŁODZIEŻ 13-18 LAT”: 1. Michał Kozieł, 27.49 sek.;
2. Filip Keiper 29.69 sek., 3. Mateusz Antoń, 29.90 sek.;
W kategorii „DZIECI”: 1. Kornelia Antoń, 32.34 sek.; 2. Jakub
Keiper, 33.27sek.; 3. Karol Żyrek, 35.67 sek.
Lista zawodników wraz z wynikami i zdjęciami z zawodów znajduje
się na stronie internetowej ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

Tadeusz Będkowski
Jerzy, Marian Chamera
Antoni Czernow
Jerzy Ferdynand
Damian Foreiter
Krzysztof Galat
Marian Gąsienica - Kaspruś
Jan Górniak
Wiesław Kamiński
Piotr Kominek
Kazimierz Koziołek
Stanisław Koziołek
Joachim Krupa
Wiktor Latko
Janusz Litawor
Grzegorz Ludwikowski
Józef Markiewicz
Henryk Matheja
Franciszek Micior
Bolesław Morys
Karol Ostrowski
Tadeusz Plaszczyk
Jan Pol
Włodzimierz Segedowicz
Bolesław Sroka
Longin Staniowski
Roman Szulc
Andrzej Wiśniewski
Marek Złochowski

Zespół Redakcyjny
Roman Karwowski – przewodniczący
Maria Świerczyńska – redaktor prowadząca
Janusz Krasnowski – sekretarz
Henryk Anders, Waldemar Szleper
Biuro Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach
40-467 Katowice, ul. Adama 1b
tel/fax: 32 255 45 52; 32 608 07 22
skrytka pocztowa 1068
www.slk.piib.org.pl
e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
od 9.00 do 15.00, czwartek od 11.00 do 18.00
Obsługa prawna członków Izby:
czwartek od 13.00 do 16.00
Placówka Terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,
pokój nr 17
tel/fax. 33 810 04 74
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 17.00
Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18, pokój nr 17
tel/fax: 34 324 43 96
e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, środa od 10.00 do 18.00
Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
pokój nr 3 i 7
tel/fax: 32 231 13 27
e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek od 10.00 do 18.00
wtorek, środa od 9.00 do 16.00
czwartek od 10.00 do 18.00
piątek od 9.00 do 13.00
Punkt Informacyjny w Rybniku
44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel/fax: 32 756 95 55
e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl
Godziny dyżurów:
wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00
Szczegóły o dyżurach członków
Prezydium Rady ŚlOIIB i przewodniczących
organów dostępne są na stronie
www.slk.piib.org.pl
Skład komputerowy, projekt, reklama

Creative in Creation
at@creative-in-creation.pl
tel. 797 343 749
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X ZAGRANICZNY
WYJAZD
TECHNICZNO – TURYSTYCZNY
BELGIA – HOLANDIA – NIEMCY
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
planuje autokarowy wyjazd zagraniczny w terminie 28.08 - 03.09.2016 roku.

W PROGRAMIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWIEDZANIE:
BRUKSELI
• Architektura Grand Place
• Konstrukcja Atomium
• Architektura oraz zwiedzanie nowoczesnych obiektów
Parlamentu Europejskiego i NATO
ANTWERPII
• Architektura Starówki
• Unikatowa konstrukcja pięknego dworca kolejowego
• Dzielnica kamieni szlachetnych
ROTTERDAMU
• Awangardowe konstrukcje nowoczesnego Rotterdamu
• Największy port w Europie
AMSTERDAMU
• Architektura placu Dam i mostów amsterdamskich
• Obiekty Van Gogha i Rijksmuseum
• Wycieczka kanałami Amsterdamu
DORTMUNDU
• Zwiedzanie linii produkcyjnej nowoczesnej
fabryki Bettermann
TROPICAL ISLANDS
• Konstrukcja najwyższej kopuły na świecie;
zwiedzanie i pobyt
DREZNA
• Architektura zabytkowego centrum: Frauenkirche,
nowa synagoga, Hofkirche, pałac Moritzburg,
opera Sempera, Zwinger-galeria starych mistrzów
(Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Botticelli,Tycjan i inni).

PONADTO W CENIE POBYTU PRZEWIDUJE SIĘ:
• przejazd luksusowym autokarem (EURO 5),
• noclegi w hotelach w centrach miast, pok.2 os.,
• śniadania i obiadokolacje,
• ubezpieczenie,
• bilety wstępu,
• spotkanie integracyjne.

Dokładne dane wraz z obszernym opisem ze zdjęciami zwiedzanych obiektów będą przedstawione na stronie internetowej ŚlOIIB:
http://slk.piib.org.pl; (przewidywany koszt – na poziomie ubiegłego
roku). Możliwy jest wyjazd z osobą towarzyszącą niebędącą członkiem
ŚlOIIB w innym terminie. Wstępne zgłoszenia i bliższe informacje są do
uzyskania w Placówkach Terenowych ŚlOIIB oraz u realizatora wyjazdu, tj.
w Sekretariacie SEP Oddział Częstochowa (pn. 14-18, wt.- pt. 11-16),
Tel. 34/32- 446- 54.

