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M
SZANOWNI CZYTELNICY,
KOLEŻANKI I KOLEDZY

Zyskaj 11% w VOLVO AUTO–BOSS
Rabat łączy się z dodatkowym wsparciem określonym przez Volvo Car Poland dla wybranych modeli

Dzięki współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z firmą Volvo Auto-Boss, wszyscy członkowie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa mogą otrzymać rabat w wysokości 11% przy zakupie nowego samochodu marki Volvo,
niezależnie od innych pakietów promocyjnych. Dodatkowo firma Auto-Boss proponuje specjalne warunki w przypadku
zakupu części i akcesoriów, niezależnie od zakupu samochodu. Aby uzyskać wyżej wymienione korzyści finansowe, wystarczy
wykazać w salonie AUTO-BOSS czynną przynależność do Izby w postaci aktualnego zaświadczenia.
W imieniu naszym oraz Volvo Auto-Boss serdecznie zapraszamy do salonów w celu zapoznania się ze szczegółami oferty specjalnej.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy ŚlOIIB

LOKALIZACJA SALONÓW AUTO-BOSS:
Bielsko-Biała, ul. Warszawska 299
Chorzów, ul. Drogowa Trasa Średnicowa 51

Miło mi poinformować że za:
• profesjonalne i skuteczne wypełnianie zadań samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa w regionie,
• sprawowanie właściwego nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu, podnoszeniem umiejętności i kompetencji
oraz przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, a także za szczególne zaangażowanie w reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków,
• aktywny udział w procesie integracji środowisk gospodarczych oraz zaangażowanie na rzecz Kongresu Małych
i Średnich Przedsiębiorstw,
• zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca
zawodu inżyniera, w tym poprzez organizacje konferencji
międzybranżowych,
• aktywny udział w pracach na rzecz środowiska zawodów
zaufania publicznego w szczególności w ramach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
Kapituła Laurów i Umiejętności, reprezentująca środowiska
województwa śląskiego i opolskiego, przyznała Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa Platynowy Laur - to
społeczna akceptacja naszej działalności. Wręczenie tego wyróżnienia nastąpiło w dniu 20 stycznia br., podczas uroczystości w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.
Delegaci, w dniu 21 kwietnia br., podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, podejmą ważne decyzje istotne dla
przyszłości naszej Izby. Ramowy program działalności na kadencję 2018-2022 jest katalogiem otwartym (można się z nim
zapoznać na stronie internetowej). Zwracam się z prośbą
o bieżącą aktualizację.
Zbliżający się Zjazd kończy również moją drugą kadencję
w funkcji przewodniczącego Rady, którą pełnię od 2010 roku.
Był to dla mnie czas niezwykły, pełen wyzwań, nauki i kontaktów z ludźmi. Wszystkim Koleżankom i Kolegom dziękuję za
współpracę, zrozumienie i pomoc.
Szczególnie serdecznie dziękuję za każde dobre słowo na które jest zawsze zapotrzebowanie.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam
najlepsze życzenia.

KONTAKT:
Bielsko-Biała - Krzysztof Wejtko, tel.(33) 829-52-85, 602-675-283
Chorzów - Damian Pupka, tel.(32) 349-49-02, 600-274-820

Łączę pozdrowienia i wyrazy szacunku
Franciszek Buszka
przewodniczący Rady ŚlOIIB

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO RADY ŚlOIIB

inęło 15 lat działalności samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa. W naszym Informatorze
nr 4/2017 z października 2017 roku pokazaliśmy najważniejsze wydarzenia tego okresu.
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obiega końca kadencja redagowania biuletynu
Informator ŚlOIIB przez zespół w składzie: Roman
Karwowski – przewodniczący, Maria Świerczyńska
– redaktor prowadząca, Henryk Anders, Janusz Krasnowski
i Waldemar Szleper – członkowie. Czy dobrze wykonywaliśmy swoją pracę? Czy nasi członkowie znajdowali w biuletynie ŚlOIIB interesujące ich tematy? Głosy są różne, słyszymy
opinie pozytywne, ale zdarzają się też krytyczne.
Próbując podsumować ośmioletnią pracę, chcielibyśmy poznać Państwa opinię nt. materiałów publikowanych
w Informatorze, aby móc dokonać podsumowania naszej
pracy i przekazać kolejnej ekipie wybranej przez nową Radę
wskazówki, co poprawić, co usunąć, co dodać. Dlatego na
sąsiedniej stronie zamieszczamy krótką ankietę. Znajduje
się ona również na stronie internetowej Izby pod adresem:
www.slk.piib.org.pl, w zakładce Aktualności.
Ankieta jest anonimowa. Można wypełnić ją elektronicznie lub w wersji papierowej i przesłać pocztą.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy ŚlOIIB

Zachować przeszłość dla przyszłości…
Z wokandy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
Artykuły na temat ubezpieczeń
Kalendarium
Relacje ze zjazdów ŚlOIIB, PIIB
Relacje z imprez integracyjnych organizowanych przez ŚlOIIB

Ogólna ocena Informatora

Jakiej tematyki brakuje jeszcze w Informatorze ŚlOIIB

NA OKŁADCE:
„Zerwana łączność” – wieś Wrony,
woj. warmińsko-mazurskie. Autor: Ewa Latos,
I miejsce w Konkursie „Fotografujemy
Budownictwo 2017” w kategorii „Polska”.
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

„Problemy projektowe na terenach podlegających wpływom górniczym”
Sprawa o sygn. akt ŚlOIIB/SD/Z/05/04/15
Stan faktyczny:
W maju, po wysokoenergetycznych wstrząsach pochodzenia górniczego oraz ciągłych opadach deszczu, osunęła się ziemia w północno-zachodniej części boiska treningowego do piłki nożnej, mimo zabezpieczenia skarpy ścianą oporową. Po
przeprowadzonej wizji lokalnej bezpośrednio po awarii, Urząd Miasta zlecił ekspertom sporządzenie ekspertyzy oraz opinii technicznej dotyczącej prawidłowości wykonania projektu technicznego ściany. Mając na uwadze wnioski ze zleconej
ekspertyzy i opinii, urząd wystąpił o wszczęcie postępowania wobec projektanta, stojąc na stanowisku że zaistniała sytuacja związana jest z błędem projektowym polegającym na niewłaściwym zabezpieczeniu skarpy ścianą oporową. Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB podzielił stanowisko skarżącego i skierował wniosek o ukaranie do Okręgowego
Sądu Dyscyplinarego ŚlOIIB w trybie odpowiedzialności zawodowej.
Sąd uznał:
OSD w swoim postępowaniu stwierdził, że niedostateczne rozpoznanie podłoża gruntowego na terenie boiska miało
istotne znaczenie dla przyjętego w projekcie rozwiązania zabezpieczenia skarpy przed osuwiskiem. W ślad za autorami
ekspertyzy Sąd stwierdził, że z uwagi na wysokość nasypu tworzącego skarpę rozpoznanie podłoża powinno być wykonane do głębokości ok.10 m, a nie 5 m jak to miało miejsce. Dokumentację geotechniczną opracowano na podstawie trzech
odwiertów wykonanych systemem mechaniczno-obrotowym. Otwory nr 1 i 3 wykonano do 5 m p.p.t., natomiast otwór
nr 2 do głębokości 3 m p.p.t. Na podstawie profili litologicznych otworów wyróżniono dwie warstwy geotechniczne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. autorzy
dokumentacji geotechnicznej zakwalifikowali budowę geologiczną przedmiotowego terenu jako prostą.
W ocenie Sądu obowiązkiem geologów, autorów dokumentacji geotechnicznej, było zwrócenie uwagi na ważne elementy
geometryczne jak wysokość i kąt nachylenia skarpy, gdyż te wielkości są jednymi z głównych parametrów decydujących
o stateczności zboczy. Uwidoczniło się to w przedmiotowym przypadku, w którym różnice poziomów terenu wynosiły
10 m, a kąt nachylenia skarpy ok. 30°. Takie uwarunkowania kwalifikują skarpę do stromych.
Projektant zaprojektował ścianę oporową, którą posadowiono na zboczu skarpy na głębokości ok. 3,4 m p.p.t., na niebudowlanym nasypie. Tak posadowiona ściana oporowa ograniczyła skutki procesu osuwiskowego, ale im nie zapobiegła.
Zaprojektowanie zbyt płytkiego posadowienia konstrukcji oporowej było jednakże następstwem błędnie ocenionych warunków geotechnicznych.
OSD uznał, że projekt budowlany opracowany został na podstawie posiadanej przez projektanta wiedzy technicznej
dotyczącej podłoża gruntowego, informacji zamieszczonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji geotechnicznej, a także stanu skarpy jaki występował przed rozpoczęciem prac budowlanych w części północno-zachodniej boiska.
OSD umorzył postępowanie wobec projektanta stwierdzając, że projektant zobligowany jest w określonych sytuacjach
polegać na ustaleniach osób posiadających wiedzę specjalistyczną, jak w niniejszym przypadku geologów. Przenoszenie
zatem winy na projektanta jest zdaniem Sądu nieuprawnione.

Jerzy Dzierżewicz, Agnieszka Jagła

23-25.11.2017

Uroczystość rozpoczęcia działalności Placówki Terenowej
ŚlOIIB w Gliwicach w nowej siedzibie.
W związku z zmianą lokalu swojej siedziby Placówka Terenowa Gliwice ŚlOIIB zorganizowała w tym dniu oficjalne rozpoczęcie działalności w nowym miejscu. Biuro placówki mieści się obecnie przy
ul. Zwycięstwa 36 na II piętrze, w wydzierżawionym pomieszczeniu
biurowym od Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dużym walorem nowego miejsca jest jego usytuowanie przy głównej ulicy miasta; w pobliżu znajdują się przystanek autobusowy i liczne parkingi dla
kierowców zmotoryzowanych. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, w ramach działalności Klubu Członkowskiego. Po symbolicznym
przecięciu wstęgi przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka
Buszkę wspólnie z opiekunem PT Gliwice Czesławą Bellą, uczestnicy
uroczystości obejrzeli nowy lokal oraz pokoje biurowe RIPH i nowoczesną salą audiowizualną, która może być wynajmowania na szkolenia izbowe na preferencyjnych warunkach.

Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane.

21.11.2017
Kontrola biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB przeprowadzona przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Stanisława Stojewskiego.

22.11.2017
Szkolenie seminaryjne na temat „Hydroizolacje w budownictwie” zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB
w Bielsku-Białej.
Szkolenie prowadził Krzysztof Knop, a udział w nim wzięło
29 członków ŚlOIIB.

23.11.2017
Prezydium Rady ŚlOIIB.

24.11.2017
Konferencja PWN Konstrukcje budowlane 2017 w Muzeum Śląskim w Katowicach.
Czwarta edycja konferencji nt. Budownictwo wysokościowe
i podziemne odbyła się w tym roku na Śląsku, pod patronatem
ŚlOIIB.
Obrady konferencyjne podzielono na 3 sesje, po każdej z nich
odbywała się dyskusja na omawiane tematy. W sesji inauguracyjnej prof. Włodzimierz Starosolski wygłosił bardzo ciekawy
wykład nt. „Rozwój polskiej myśli konstruktorskiej w budownictwie halowym”, obrazując go przykładami konkretnych projektów. W sesji II, dotyczącej budownictwa wysokościowego,
omówiono m.in. konstrukcje współczesnych budynków wysokich, rozwiązania techniczne zastosowane przy wznoszeniu
konstrukcji kompleksu biurowego Warsaw Spire i kompleksowe rozwiązania zabezpieczenia wykopu oraz posadowienia dla
budynku wysokościowego w centrum Katowic. W sesji III, nt.
budownictwa podziemnego, o budowie tuneli i głębokich podziemi w miastach bardzo interesująco mówiła prof. Anna Siemińska Lewandowska z Politechniki Warszawskiej, a wybrane
zagadnienia projektu Muzeum Śląskiego omówili autorzy projektu: architekt Mikołaj Szubert-Tecl i konstruktor Wojciech
Wilczek. Zaprowadzili oni następnie uczestników konferencji
do kilku pomieszczeń muzeum, objaśniając w czasie zwiedzania szczegóły zastosowanych rozwiązań. Obok sali wykładowej
znajdowały się stoiska wystawiennicze przedstawicieli firm
zajmujących się zabezpieczeniami posadowień, nowoczesnymi materiałami konstrukcyjnymi oraz technikami obliczeniowymi. Blisko 10-godzinna konferencja, w której uczestniczyło
ok 150 osób cieszyła się do końca dużym zainteresowaniem.
ŚlOIIB reprezentowali Henryk Anders, Grzegorz Bojanowski,
Leszek Eder, Krystyna Trojan i Maria Świerczyńska.

25.11.2017
Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Opola, Brzegu
i Wrocławia zorganizowany przez Placówkę Terenową
ŚlOIIB w Gliwicach.

Program posiedzenia obejmował:
• przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego
Rady,
• przedstawienie informacji o stanie środków finansowych
ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego
na rok 2018,
• dyskusję nad prowizorium budżetowym oraz podjęcie stosownych postanowień i uchwał,
• przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej
członkom ŚlOIIB,
• przedstawienie informacji o przebiegu i wynikach konkursu
wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier-2017”.

23.11.2017
Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach.

W Opolu-Bierkowicach celem zwiedzania było Muzeum Wsi
Opolskiej - skansen budownictwa drewnianego, w szczególności wzniesiony w 2008 roku inteligentny budynek recepcyjno-administracyjny z salami konferencyjnymi i szkoleniowymi.
Zaprojektowany w nawiązaniu do miejsca lokalizacji budynek,
przypominający kształtem stodołę, był nominowany do prestiżowej Nagrody Miesa van der Rohe oraz zdobył Nagrodę
Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych. Uczestnicy

KALENDARIUM WYDARZEŃ

Z WOKANDY OKRĘGOWEGO
SĄDU DYSCYPLINARNEGO

20.11.2017

7

Nr 1 (58) marzec 2018

Nr 1 (58) marzec 2018

wyjazdu wysłuchali krótkiego wykładu nt. budynku oraz odbyli spacer po skansenie przedstawiającym życie i kulturę wsi
opolskiej. W Brzegu, zwanym „perłą renesansu” na Dolnym
Śląsku, zwiedzano barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego, Piastowski Zamek, nazywany Śląskim Wawelem i renesansowy Ratusz Brzeski. Wybudowany w latach 1570-1577
przez włoskich architektów ratusz ma gruntownie wyremontowaną więźbę dachową wykonaną z drewna modrzewiowego. Inżynier budowy przedstawił zwiedzającym zakres robót
remontowych i technologię wykonania remontu. We Wrocławiu zwiedzano otwarty w 2015 roku budynek Narodowego
Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego oraz wysłuchano
koncertu w nowoczesnej sali koncertowej z doskonałą akustyką. Koncepcja akustyczna i teatralna obiektu oraz specjalistyczne rozwiązania technologiczne zostały zaprojektowane
i zrealizowane przez nowojorską firmę Artec Consultants
Inc. (obecnie Arup). W wyjeździe uczestniczyło 37 członków
ŚlOIIB, głównie z placówki terenowej w Gliwicach.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
troli budowy. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.
Podczas ostatniego w tym roku szkolenia w Gliwicach wykład
prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski z WINB w Katowicach,
wg ośmiopunktowego konspektu. Jak zawsze był też czas na
dyskusję i odpowiedzi na pytania dotyczące pracy zawodowej,
związane z omawianymi tematami. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 29 osób.

30.11.2017
Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

01-02.12.2017
Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

02.12.2017
25.11.2017
Zebranie wyborcze Obwodu nr 2 – Częstochowa.
Frekwencja wyniosła 7,53 %. Wybrano 21 delegatów na
V kadencję (lata 2018-2022).
Podział wg branż przedstawia się następująco:
• BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 18 osób,
• IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 5 osób,
• IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 6 osób,
• BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa)
– 3 osoby.

Zebranie wyborcze Obwodu nr 1 – Bielsko-Biała.
Frekwencja wyniosła 5,09 %. Wybrano 32 delegatów
na V kadencję (lata 2018-2022).
Podział wg branż przedstawia się następująco:
• BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 19 osób,
• IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 3 osoby,
• IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 6 osób,
• BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa)
– 4 osoby.

Warunki lokalizacyjne, w jakich następują coraz intensywniej realizacje
inwestycji mieszkalno-usługowych, przemysłowych i innych, powodują konieczność zastosowania specjalnych i skomplikowanych metod
wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych. Powodem tego
są złożone warunki gruntowo-wodne wykorzystywanych terenów,
często w przeszłości traktowanych jako nieużyteczne, oraz głębokie
fundamentowanie, np. związane z wykonaniem kilkukondygnacyjnych
garaży podziemnych. Ponadto wyczerpująca się podaż nieskomplikowanych terenów lokalizacyjnych powoduje zainteresowanie wolnymi
terenami w ciasnej zabudowie miejskiej. W zabudowie tej występują
także budynki o wysokim stopniu degradacji techniczno-użytkowej lub
podlegające zmianie sposobu użytkowania. Te czynniki sprawiają, że
na podstawie przepisów techniczno-prawnych, wynikających z warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, coraz
częstsze będą przypadki kwalifikacji do II i III kategorii geotechnicznych
posadowienia (złożonych i skomplikowanych); tereny na których występuje eksploatacja górnicza są zaliczane do III kategorii geotechnicznej. Obowiązujący przepis prawny w postaci Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz projekt przepisów w przygotowywanym Kodeksie budowlanym nakładają obowiązek włączenia do projektu budowlanego
opinii geotechnicznej w przypadku I kategorii geotechnicznej lub
projektu geotechnicznego w przypadku II i III kategorii geotechnicznej. Do praktyki budowlanej weszły normy europejskie w postaci
EUROKODU 7, na podstawie których za dopuszczalną uznano metodę obserwacyjną i możliwość korekt (przez praktyków) w trakcie
wykonywania robót. Problematyka geotechniczna posadowienia
obiektów budowlanych zostaje coraz bardziej akcentowana w obowiązujących i przygotowywanych przepisach techniczno-prawnych, dlatego należy tworzyć kadrę geotechników z uprawnieniami budowlanymi, posiadających wiedzę praktyczną i doświadczenie. W konferencji
uczestniczył reprezentant ŚlOIIB Henryk Anders.

07.12.2017
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07.12.2017

05.12.2017

26.11.2017
Spotkanie kulturalno-oświatowe związane z Regionalnymi Dniami Budowlanych Regionu Częstochowskiego
w sali Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Program spotkania obejmował:
• zaprezentowanie działalności Placówki Terenowej ŚlOIIB
w Częstochowie oraz śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
• omówienie współpracy ŚlOIIB z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT NOT w Częstochowie,
• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady
PIIB w Warszawie.
Na posiedzeniu podsumowano działania Komisji w bieżącym roku
oraz omówiono najistotniejsze dla naszego samorządu projekty
ustaw i rozporządzeń. Członkowie Komisji zgłosili pierwsze uwagi
do nowego projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. ŚlOIIB
reprezentowała Ewa Dworska.

05.12.2017
Szkolenie seminaryjne nt. „Konstrukcje zabytkowe” zorganizowane przez PZITB Oddział w Bielsku-Białej.
W szkoleniu, które prowadził dr hab. inż. Łukasz Drobiec z Politechniki Śląskiej, uczestniczyło 35 osób.

27.11.2017

06-07.12.2017

Szkolenie „Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków.
Pozwolenia na budowę w aspekcie obowiązkowej kon-

VII Konferencja pn. Geoinżynieria w budownictwie 2017
nt. „Kondygnacje podziemne w zabudowie miejskiej, projektowanie, wykonawstwo, nadzór, utrzymanie” w Krakowie.

Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB
w Warszawie.
ŚlOIIB reprezentowała Maria Świerczyńska.

07-09.12.2017
Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

08-10.12.2017
VI Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym w Szczyrku;
więcej na str. 45.

09.12.2017
Zebranie wyborcze Obwodu nr 3 – Gliwice.
Frekwencja wyniosła 3,92 %. Wybrano 42 delegatów
na V kadencję (lata 2018-2022).
Podział wg branż przedstawia się następująco:
• BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 22 osoby,
• IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 6 osób,
• IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 10 osób,

• BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa)
– 4 osoby.

12.12.2017
Świąteczne Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

14.12.2017
Posiedzenie Rady ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach.

Program posiedzenia obejmował:
• prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady
ŚlOIIB na posiedzeniach w dniach 26.10.2017 i 23.11.2017
oraz podjęcie stosownych uchwał,
• przedstawienie informacji o stanie środków finansowych
ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB za rok 2017,
• prezentację protokołów Składu Orzekającego Rady posiedzeń w dniach 14.09.2017, 02.10.2017, 31.10.2017,
23.11.2017 i 30.11.2017 oraz podjęcie stosownej uchwały,
• przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej
członkom ŚlOIIB,
• omówienie przebiegu i wyników konkursu „Nowoczesny Inżynier – 2017”,
• prezentację Uchwały 211/OKR/2017 z dnia 28.09.2017
roku dotyczącej kontroli działalności Punktu Informacyjnego
w Rybniku i podjęcie stosownej uchwały,
• propozycję powołania Zespołu organizacyjnego XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i podjęcie stosownej
uchwały.

14.12.2017
Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach.

14.12.2017
Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach.
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14.12.2017

19.12.2017

Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów ŚlOIIB
w siedzibie ŚlOIIB.
Gośćmi spotkania były panie Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
i przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
RP Małgorzata Pilinkiewicz. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
Budowlanego reprezentował zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Tomasz Radziewski,
członek Rady ŚlOIIB.

Opłatkowe spotkanie delegatów Obwodu nr 1 w Bielsku-Białej.
W spotkaniu wzięli udział delegaci IV kadencji ŚlOIIB oraz delegaci
wybrani na kolejną kadencję w latach 2018-2022, łącznie 31 osób.
Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska wręczył
delegatom mijającej kadencji podziękowania za zaangażowanie
w działalność na rzecz ŚlOIIB i udział w zjazdach ŚlOIIB. W czasie
spotkania odbyła się dyskusja, w której podsumowano mijającą
kadencję oraz określono kierunki działania w nowej kadencji. Na
zakończenie łamano się opłatkiem przy dźwiękach kolęd.

10.01.2018
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach
XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie oraz
korzystaniu przez członków samorządu zawodowego z usług
zamieszczonych na portalu PIIB.

11.01.2018
Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
w jesiennej sesji egzaminacyjnej; więcej na str. 27.

11.01.2018

Przybyłych na uroczystość przywitał przewodniczący Rady
ŚlOIIB Franciszek Buszka. W okolicznościowym wystąpieniu
podsumował działalność ŚlOIIB w kończącym się roku, złożył
wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia oraz zaprosił
do wspólnego kolędowania. Przy akompaniamencie kolęd,
w wykonaniu muzyków grających na pianinie i skrzypcach,
uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem składając sobie
wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku 2018. Podczas świątecznego spotkania zostały
również ogłoszone wyniki konkursu „Nowoczesny inżynier
2017” (IV edycja). Zdobywcy pierwszych dziesięciu miejsc
otrzymali oprócz pamiątkowych dyplomów i upominków nagrody pieniężne do wykorzystania na sfinansowanie różnych
form doskonalenia zawodowego.
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Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

20.12.2017
Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady
ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca przewodniczącego Andrzej Nowak, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna
Królicka oraz pracownicy biura ŚlOIIB w Katowicach.

04.01.2018
Kontrola pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
w 2017 roku przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego
Rady ŚlOIIB,
• przedstawienie informacji o stanie środków finansowych
ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• przedstawienie informacji o przebiegu zebrań wyborczych
delegatów przed XVII Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym
ŚlOIIB i wynikach wyborów,
• omówienie przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, w tym:
• terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami na
Zjazdy ŚlOIIB,
• propozycja regulaminów i materiałów zjazdowych,
• informacja o stopniu zaawansowania prac nad Sprawozdaniem Rady za 2017 rok,
• podjęcie uchwały w sprawie zatarcia kary nałożonej w trybie
odpowiedzialności dyscyplinarnej,
• podjęcie uchwały w sprawie organizacji festynu dla członków
ŚlOIIB i powołanie Komitetu Organizacyjnego.

04.01.2018

11.01.2018

Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w 2017 roku przeprowadzona zespół
kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Spotkanie noworoczne członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w
Gliwicach.

bogata ilustracja fotograficzna obrazowała także piękno krajobrazu
zwiedzanych przez nich miejsc. W ramach okolicznościowej prezentacji wystąpił kwartet „Saksoholicy”, założony przez absolwentów Szkoły Muzycznej w Gliwicach, grających na saksofonach: sopranowym (Maciej Zieliński), altowym (Daniel Bober), tenorowym
(Bartosz Głombica), barytonowym (Paweł Piec). Po koncercie, na
który złożyło się wiele pięknych utworów, był czas na koleżeńskie
rozmowy przy kawie i poczęstunku. Zebrani otrzymali ankiety z
prośbą o przedstawienie propozycji przedsięwzięć ŚlOIIB na rzecz
członków i środowiska budowlanego.

18.01.2018
Kontrola pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
w 2017 roku przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

18.01.2018
Kontrola wykonania uchwał XVI Zjazdu ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej
ŚlOIIB.

20.01.2018
Gala XXVI edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji;
więcej na str. 30.

22.01.2018
Walne Zgromadzenie ČKAIT w Ostrawie.
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Grochowski.

25.01.2018
Szkolenie seminaryjne w Placówce Terenowej ŚlOIIB
w Bielsku-Białej.
Szkolenie nt. „Systemy ochrony mikrobiologicznej budynków;
tynki akrylowe, sylikonowe, sylikatowe, mineralne” zorganizowane przez PZITB Oddział w Bielsku-Białej i dofinansowane
przez ŚlOIIB prowadził inż. Adrian Piwko.

25.01.2018

16.12.2017

09.01.2018

Zebranie wyborcze Obwodu nr 7 – Sosnowiec.
Frekwencja wyniosła 7,73 %. Wybrano 29 delegatów
na V kadencję (lata 2018-2022).
Podział wg branż przedstawia się następująco:
• BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 15 osób,
• IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 5 osób,
• IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 5 osób,
• BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa)
– 4 osoby.

Szkolenie seminaryjne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Szkolenie nt. „Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
wraz z projektowanymi zmianami w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego” zorganizowane przez Placówkę Terenową
ŚlOIIB w Bielsku-Białej prowadził mgr inż. Jan Spychała. Wykładowca szczegółowo omówił temat oraz odpowiadał na pytania zadawane przez słuchaczy. W szkoleniu uczestniczyło około 80 osób.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

30.01-02.02.2018

Spotkanie noworoczne w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej
w Gliwicach prowadziła opiekun placówki Czesława Bella, zastępca
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, oraz Krzysztof Kolonko, członek
Rady ŚlOIIB. Czesława Bella zreferowała działania placówki i przedstawiła najważniejsze wydarzenia minionego 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie ŚlOIIB z obwodu gliwickiego, m.in.
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, oraz zaproszeni
goście: Joanna Bzówka, Antoni Falikowski i Jan Kapinos. Delegaci na
Zjazdy ŚlOIIB w mijającej kadencji, reprezentujący obwód gliwicki,
otrzymali podziękowania za pracę. Maria Hanak i Jacek Pala przygotowali ciekawy wykład pt. „Gruzja i Armenia”, dotyczący kultury,
architektury, zabytków i zwyczajów w tych krajach. Przedstawiona

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury
BUDMA 2018 w Poznaniu.
Organizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich
targi BUDMA są miejscem prezentacji najnowszej oferty ponad 1000
wystawców, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, miejscem
pozyskiwania specjalistycznej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz
spotkań biznesowych, służących podtrzymywaniu relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwaniu nowych kontaktów. Targi BUDMA prezentują szeroką ofertę produktową producentów i dystrybutorów sprzętu i materiałów budowlanych z zakresu budownictwa
mieszkaniowego, niemieszkaniowego i infrastrukturalnego. Oferta
targów kierowana jest do czterech głównych grup zwiedzających:
przedstawicieli handlu, architektów i inżynierów budownictwa, wykonawców oraz inwestorów. Tegoroczna edycja BUDMY zbiegła
się ze zmianami kompetencyjnymi w rządzie - od 22 stycznia 2018
budownictwem, mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym zajmuje się nowo powstałe Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Nowy resort przejął te kompetencje od Ministerstwa Infrastruktury.
Targi rozpoczęły się od wspólnej konferencji prasowej ministra inwe-
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stycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz infrastruktury - Andrzeja
Adamczyka. Minister J. Kwieciński otworzył także II Forum Gospodarcze Budownictwa i Architektury, w którego ramach odbywały się
Dni Inżyniera Budownictwa w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2018.
Współorganizatorami tego wydarzenia były Polska Izba Inżynierów
Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów
RP, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Tematy podejmowane
podczas II Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury oraz
Dni Inżyniera Budownictwa dotyczyły m.in. najnowszych zmian legislacyjnych, konkurencyjności polskich firm budowlanych na rynkach
zagranicznych, jakości w przestrzeni publicznej oraz jej dostępności
dla osób niepełnosprawnych, optymalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle zmian legislacyjnych, technologii BIM. Ponadto
można było zapoznać się ze współczesnym budownictwem mieszkaniowym wielkopłytowym w aspekcie realizacji programu Mieszkanie+ oraz z rynkiem pracy w branży budowlanej w odniesieniu także
do portfela zamówień. W czasie Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowano dwie debaty. Debata w pierwszym dniu poświęcona była
jakości przestrzeni publicznej, natomiast w drugi dzień dyskutowano
o kondycji i kierunkach zmian w zakresie kształcenia zawodowego
dla budownictwa. ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka i rzecznik prasowy Roman Karwowski.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

31.01-02.02.2018

12

XXVI edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO oraz XVI
edycja Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA.
Zorganizowane w Warszawskim Centrum Wystawienniczym
EXPO XXI targi objęte były Honorowym Patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Patronem branżowym była m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
a głównym patronem medialnym „Inżynier budownictwa”. Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018 to nie tylko największe branżowe targi oświetleniowe w Europie Środkowowschodniej, lecz także ważne wydarzenie branżowe w Polsce, łączące prezentację najnowszych produktów ze szkoleniem. Na targach,
w których brało udział ponad 200 wystawców, promowane były
firmy i ich produkty z całego świata. Najliczniejszą grupę stanowili wystawcy z Chin. Prezentowano sprzęt i najnowsze technologie
stosowane w branży oświetleniowej, elektrotechnicznej i w budownictwie. Producenci i dystrybutorzy zaprezentowali sprzęt i technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcza energii
elektrycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się sektor poświęcony technologii LED. W ciągu trzech dni odbyło się 46 szkoleń, warsztatów, seminariów i paneli dyskusyjnych. W ostatnim dniu targów
w warsztatach uczestniczył Marek Karnowski, członek Okręgowej
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

08.02.2018
Kontrola wykonania budżetu ŚlOIIB za 2017 rok przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

08.02.2018
Spotkanie Komisji Doskonalenia Zawodowego w siedzibie ŚlOIIB. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady
Franciszek Buszka.

11.02.2018
XI Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii slalom gigant
w Międzybrodziu Żywieckim zorganizowane przez Placówkę
Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej; więcej na str. 46.
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15.02.2018
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego
Rady,
• przedstawienie informacji o stanie środków finansowych
ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• stan przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, w tym:
• podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów Zaproszenia, Porządku obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i Regulaminu obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB,
• przyjęcie informacji o badaniu sprawozdania finansowego za
2017 rok,
• przyjęcie informacji o projekcie sprawozdania Rady ŚlOIIB
za 2017 rok,
• przyjęcie informacji o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ
za 2017 rok,
• stan przygotowań do Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin
w parku Giszowieckim.

16.02.2018
90 rocznica ogłoszenia pierwszego polskiego prawa budowlanego Rozporządzeniem Prezydenta RP.
Było to Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16
lutego 1928 r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli Dz.U.
1928 nr 23 poz. 202, mające moc ustawy (na podstawie Ustawy z
2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy - Dz.U. RP z 1926 r. nr
78, poz. 443); osobny artykuł dotyczący historii prawa budowlanego zamieścimy w numerze 2/2018 Informatora ŚlOIIB.

22-23.02.2018
II edycja Konferencji "Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia" zorganizowana przez Łódzką
OIIB. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek
Buszka.

22.02.2018
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

Program posiedzenia obejmował:
• podjęcie uchwał w sprawie Uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach w dniu 11.01.2018 roku
oraz 15.02.2018 roku,
• podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych przez Skład
Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach 29.12.2017
roku, 11.01.2018 roku, 31.01.2018 roku, 28.02.2018 roku,
• informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• podjęcie uchwały w sprawie realizacji budżetu ŚlOIIB w Katowicach za 2017 rok,
• informację o stanie przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, w tym przedstawienie:
• projektu Sprawozdania Rady ŚlOIIB za rok 2017,
• Sprawozdania ŚlOIIB z działalności w 2017 roku w zakresie
realizacji przedsięwzięć na rzecz członków,
• propozycji zmian do Ramowego programu działania ŚlOIIB
na IV kadencję w latach 2014-2018,
• Programu przedsięwzięć na rzecz członków ŚlOIIB w roku 2018,
• tez do dyskusji merytorycznej podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB w dniu 21.04.2018 roku,
• informacji o Sprawozdaniu OKK,
• informacji o Sprawozdaniu OSD,
• informacji o Sprawozdaniu OROZ,
• informacji o Sprawozdaniu OKR,
• informacji o stanie realizacji wniosków XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
• podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB nr 219/OKR/2017, 220/OKR/2017
z dnia 07.12.2017 roku; 221/OKR/2018, 222/OKR/2018,
223/OKR/2018, 224/OKR/2018 z dnia 25.01.2018 roku
• przedstawienie stanowiska ŚlOIIB dot. Regulaminu do uchwały nr 1/R/17 KR PIIB z dnia 01.03.2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa.

02-04.03.2018
12 edycja Targów Budowlanych SIBEX 2018 i 2 edycja
Targów Ogrzewania Ekologicznego EkoCiepło.
ŚlOIIB objęła konferencję patronatem honorowym.

06-09.03.2018

01.03.2018

XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK 2018 w „Orlim Gnieździe” w Szczyrku zorganizowane przez Gliwicki Oddział PZITB we współpracy z Oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Krakowie. ŚlOIIB
objęła konferencję patronatem branżowym; więcej na str. 38.

Posiedzenie zespołów weryfikacyjnych Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

07.03.2018

28.02.2018
Posiedzenie zespołu organizacyjnego III Festynu ŚlOIIB
w maju 2018 roku w parku Giszowieckim.

01.03.2018

Posiedzenie zespołów weryfikacyjnych Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.

08.03.2018
Kontrola Biura ŚlOIIB za rok 20107 obejmująca księgi, rejestry akt i inne dokumenty przeprowadzana przez zespół
kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

13.03.2018
Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane
przez Punkt Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku.
Szkolenie, które poprowadził koordynator Zespołu rzeczników
odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB Krzysztof Ciesiński, miało

na celu przybliżenie specyfiki obowiązków i pracy rzeczników
odpowiedzialności zawodowej, inżynierów - uczestników procesu budowlanego, w szczególności odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej w kontekście obowiązujących przepisów. Przedstawiono także statystykę za lata 2015-2017. Uczestnicy spotkania
mieli możliwość zadania pytań i brania udziału w dyskusji.

14.03.2018
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• informację o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane,
• informację o regulaminie do uchwały Nr 1/R/17 Krajowej Rady
PIIB z 15 marca 2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych inżynierów budownictwa,
• zatwierdzenie uchwały nr 1/P/2017 w sprawie przekazania
rocznych składek z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych,
• omówienie działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji
w Budownictwie i działającej w jej ramach Grupy Roboczej ds.
barier edukacyjnych,
• informację o stanie przygotowań sprawozdań za 2017 rok,
• informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku
przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1,
• informację o realizacji budżetu za styczeń 2018 r.,
• przedstawienie danych statystycznych PIIB na koniec 2017 roku,
• informację o przygotowaniach do przeprowadzenia okręgowych zjazdów sprawozdawczo – wyborczych,
• przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium
Krajowej Rady w II półroczu 2018 roku.

14-15.03.2018
XI Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Organizatorami seminarium były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB),
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB), Katowicki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej (RZRSM) w Katowicach, a uczestnikami
przedstawiciele firm i organizacji samorządowych działających
wspólnie w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. Podczas
seminarium prezydent ŚIB Tadeusz Wnuk omówił projekt Programu wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych uczestników Forum Budownictwa Śląskiego w 2018 roku
oraz Projekt organizacji i Założenia programowe konferencji pn.
X Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, która odbędzie się 6 czerwca 2018.
Uczestnicy seminarium wysłuchali także prelekcji na następujące
tematy:
• Docieplenie na docieplenie.
• Renowacja istniejących dociepleń.
• Projekt ustawy o jawności życia publicznego.
• Aktualna problematyka prawna dotycząca Spółdzielni Mieszkaniowych.
• Problematyka bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Wykładowcami byli: Mariusz Czyszek, wiceprezydent Śląskiej Izby
Budownictwa, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału
Architektury Politechniki Śląskiej, Joanna Kocha-Kubas, prezes Zarządu RZRSM i Anetta Ranosz, nadinspektor pracy w Państwowej
Inspekcji Pracy w Katowicach. Z ŚlOIIB w seminarium uczestniczyli zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Nowak oraz członek Rady Tadeusz Sopata.
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Działalność Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa

2017

w 2017 roku

• 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 - koordynator zespołu OROZ Krzysztof Ciesiński.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW ŚlOIIB

Rada ŚlOIIB

W niniejszym numerze przedstawiamy skróconą wersję sprawozdań dotyczących działalności ŚlOIIB
w minionym roku, przygotowanych na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB przez przewodniczących organów ŚlOIIB oraz przewodniczących zespołów i komisji pomocniczych Rady ŚlOIIB. Tegoroczny zjazd odbędzie się 21 kwietnia, a sprawozdania w pełnym brzmieniu znajdują się w materiałach zjazdowych przesłanych wyprzedzająco do delegatów.

14

•
•
•

wego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki,
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
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 obsługi administracyjnej organów ŚlOIIB,
zapewnianie pomocy prawnej członkom ŚlOIIB,
przyznawanie środków samopomocowych członkom
ŚlOIIB zgodnie z regulaminem,
działania integracyjne w ramach organizowanych imprez kulturalnych i sportowych,
wnioskowanie do Krajowej Rady PIIB o przyznanie
członkom odznak ustanowionych uchwałami Krajowego Zjazdu PIIB.

2017
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Na dzień 31 grudnia 2017 roku ŚlOIIB zrzeszała 20.237
członków, w tym 12.660 czynnych członków. Jest pod
względem liczebności drugą w skali kraju izbą okręgową,
po Mazowieckiej OIIB.
Strukturę organizacyjną ŚlOIIB stanowią następujące
organy:
• Zjazd ŚlOIIB,
• Rada ŚlOIIB - przewodniczący Franciszek Buszka,

Posiedzenie Rady ŚlOIIB

W okresie między zjazdami Rada ŚlOIIB, pracując w 30-osobowym składzie (w tym 12 członków Prezydium), wykonywała wymienione na str. 14 zadania śląskiego samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu
oraz zjazdów ŚlOIIB. W roku 2017 Rada ŚlOIIB zebrała się
na sześciu posiedzeniach, Prezydium Rady ŚlOIIB na ośmiu
posiedzeniach, i podjęła łącznie 729 uchwał, w tym 682
uchwały w sprawach członkowskich.
Najważniejsze nurty w działalności Rady ŚlOIIB na rzecz
członków to pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych i zapewnienie właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Realizowano je poprzez przekazywanie informacji o możliwych formach doskonalenia zawodowego, dofinansowywanie szkoleń, seminariów, konferencji i targów oraz proponowanie nowych form szkoleniowych, ułatwianie dostępu
do informacji naukowo-technicznych i prawnych, udzielanie
pomocy w zakresie ochrony prawnej
i ubezpieczeniowej członków, inicjatywy na rzecz integracji środowiska oraz
działania samopomocowe. Rada ŚlOIIB
zorganizowała kolejny raz w nowej formule konkurs wiedzy technicznej pn.
„Nowoczesny Inżynier 2017”; wysokie
nagrody pieniężne mogą zwycięzcy przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, np. opłacenie uczestnictwa
w szkoleniach i konferencjach naukowo-technicznych lub zakup literatury
technicznej. Organizowane były wyjazdy
techniczne i techniczno-turystyczne, wy-

jazdy na targi branżowe oraz wyjazdy i szkolenia w ramach
placówek terenowych. Wszyscy członkowie ŚlOIIB mają
możliwość bezpłatnego korzystania z programów przydatnych w pracy zawodowej po zalogowaniu się na portalu
PIIB. Są to: Serwis budowlany, Serwis BHP, Serwis Prawo
ochrony środowiska, Serwis e-Sekocenbud, Serwis e-Bistyp,
Biblioteka norm PKN i systematycznie rozszerzana oferta
szkoleń e-learningowych, a na stronie ŚlOIIB program Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych i normy SEP.
Przez portal PIIB członkowie pobierają również zaświadczenia o przynależności do Izby w wersji elektronicznej. Oprócz
czasopisma Inżynier budownictwa i Informator ŚlOIIB,
mogą otrzymywać nieodpłatnie wybrane czasopismo techniczne. W Bibliotece ŚlOIIB oraz w placówkach terenowych
dostępne są zeszyty Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Realizacji Robót Budowlanych.
Z okazji 15-lecia ŚlOIIB odbył się w maju 2017 w parku
Giszowieckim drugi festyn rodzinny, będący ważną imprezą

Uczestnicy jubileuszowych X zawodów narciarskich

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIA

R

ada oraz pozostałe organy Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa IV kadencji (w latach
2014-2018), zostały wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB 12 kwietnia 2014. ŚlOIIB
realizowała zadania określone w Ustawie o samorządach
zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, działając zgodnie ze statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz regulaminami okręgowych organów PIIB.
W 2017 roku Rada wraz z pozostałymi 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,
• aktywny udział w pracach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego,
• prowadzenie intensywnych działań we wszystkich placówkach terenowych w kierunku podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków ŚlOIIB,
• aktywną współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie prowadzenia szkoleń tematycznych, branżowych,
• rozszerzenie formy szkoleniowej poprzez e-learning
oraz organizację konkursu „Nowoczesny Inżynier”,
wprowadzając eliminacje poprzez stronę internetową
jako stały element konkursu,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych i prawnych dotyczących budownictwa poprzez prace członków właściwych zespołów,
• aktywny udział w konsultacjach dotyczących projektu
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego oraz projektu no-
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2017

SPRAWOZDANIA

Drugi festyn rodzinny

16

Uczestnicy finału konkursu „Nowoczesny Inżynier”

pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym” obradowała w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w dniach
21-22 czerwca. Przygotowaniem do niej było X Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu w dniach 30 – 31 marca. Druga konferencja odbyła się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 19 października w ramach
VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw obradującego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 18 - 20
października pod hasłem „Uwolnić biznes”. Połączona była ze Śląskim Dniem Budowlanych oraz jubileuszami 20-lecia ŚIB i 15-lecia ŚlOIIB. Podczas obrad
przedstawiono jako podsumowanie pierwszej konferencji „Stanowiska wraz z rekomendacjami” dotyczące m.in. projektów legislacyjnych regulujących
funkcjonowanie sektora budownictwa, przekazane
następnie do właściwych ministerstw i urzędów.
Niezależnie od współpracy z organami administracji samorządowej, w szczególności w zakresie
wspólnej organizacji szkoleń nt. Prawa budowlanego, ŚlOIIB aktywnie współpracowała z organami
administracji rządowej: Wydziałem Infrastruktury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
oraz z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Katowicach - wspólne szkolenia,
konferencje i spotkania robocze umożliwiają bezpośredni
kontakt, wymianę poglądów i uzgodnienie stanowisk. Przedstawiciele obu urzędów uczestniczyli i służyli pomocą w pracach Forum Budownictwa Śląskiego i przedsięwzięciach
organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa. W dniach 24 – 26 kwietnia 2017 ŚlOIIB zorganizowała w Wiśle-Jaworniku, przy merytorycznym wspar-

2. konferencja „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”

ciu Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Katowicach i Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone
tematyce współdziałania samorządu zawodowego z organami nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej.
Kontynuowana była współpraca z Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów Budownictwa (ČKAIT) Oddziałem
w Ostrawie i ze Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa
(SKSI) Oddziałem w Żylinie. Kontynuowano także współpracę ze Śląską Okręgową Izbą
Architektów RP , m.in. w celu
oddziaływania na władze w sprawach
legislacyjno-organizacyjnych budownictwa. W 2017 roku
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.
Współpracowano z uczelniami
wyższymi, m.in. za pośrednictwem

placówek terenowych, z Politechniką Śląską, Politechniką Częstochowską i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej
oraz innymi uczelniami kształcącymi przyszłych inżynierów
budownictwa. Bardzo dobrze
przebiegała współpraca ŚlOIIB
z wszystkimi stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi reprezentującymi branże, których członkowie należą do Izby, zwłaszcza
w zakresie organizacji szkoleń dla
członków ŚlOIIB oraz wypracowania wspólnych stanowisk; podstawą współpracy jest porozumienie w sprawie współdziałania tych stowarzyszeń z PIIB.
ŚlOIIB bierze udział w działaniach Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego od początku jego powstania 27 kwietnia 2016 (jest to data podpisania „Porozumienia
w sprawie powołania Forum…”). Forum stanowi płaszczyznę wymiany myśli, poglądów i doświadczeń związanych
z działalnością zawodów zaufania publicznego. Każdy z nich
ma swoje oparcie w Konstytucji (art.17) i odgrywa ważną
rolę w otaczającej nas rzeczywistości.

2017

w Katowicach i placówkach terenowych.
W działaniach na rzecz środowiska kontynuowana była
współpraca w ramach Forum Budownictwa Śląskiego
z przedstawicielami organizacji samorządowych, gospodarczych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych
działających w sektorze budownictwa województwa śląskiego. W 2017 roku zorganizowano po raz dziewiąty 2 konferencje „Śląskie Forum Inwestycji,
Budownictwa, Nieruchomości”,
których głównymi organizatorami
byli uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego: Śląska Izba Budownictwa, ŚlOIIB oraz Oddział
Katowicki PZITB. Pierwsza konferencja nt. „Program „Mieszkanie +”w budownictwie; aspekty
techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miasta,
osiedli i terenów poprzemysłowych”, organizowana w ramach
przedsięwzięcia programowego

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle – Jaworniku

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Uprawnienia budowlane

W 2017 roku przeprowadzono dwie sesje egzaminacyjne i wydano 491 decyzji o nadaniu uprawnień budowla-

nych z ogólnej liczby 1 177 złożonych wniosków, zgodnie z tabelą:

Ilość

Sesja

1. konferencja „Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”

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/2017

585

585

506

236

270

46,64

II/2017

592

592

515

255

260

49,51

RAZEM

1 177

1 177

1 021

491

530

48,09

SPRAWOZDANIA

integracyjną. Integracji środowiska inżynierskiego służyły również organizowane w placówkach
ŚlOIIB imprezy kulturalne i sportowe oraz wyjazdy techniczno-turystyczne.
Jako organy pomocnicze i opiniotwórcze oraz doradcze Rady
ŚlOIIB działały komisje i zespoły robocze o charakterze stałym
lub doraźnym, powoływane do
merytorycznego załatwienia wybranego zagadnienia. Członkowie
ŚlOIIB pracowali również aktywnie w organach i komisjach Krajowej Rady PIIB. Radę ŚlOIIB
i pozostałe organy ŚlOIIB obsługiwała kancelaria prawna,
która opracowywała opinie prawne na piśmie i udzielała porad prawnych dla członków śląskiego samorządu podczas
dyżurów w siedzibie ŚlOIIB, oceniała również poprawność
prawną dokumentów sporządzanych przez Biuro Rady
ŚlOIIB dla załatwienia niezbędnych spraw związanych z obsługą członków. Ponadto prawnicy pełnili dyżury w siedzibie
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Pozostałe postępowania wynikające z właściwości OKK

W okresie sprawozdawczym do OKK wpłynął jeden wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, który
po rozpatrzeniu w OKK ŚlOIIB w Katowicach został przesłany wraz z protokołem i pismem przewodnim do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

a) wyjaśnienia wątpliwości w treści decyzji o nadaniu
uprawnień budowlanych
245 szt.
b) wyjaśnienia wątpliwości w kwestii praktyki zawodowej 418 szt.
c) pisma - korespondencja dotycząca organizacji egzaminów (I i II sesja 2017 roku) 249 szt.
Łącznie 912 szt.

2017

Wręczenie uprawnień budowlanych

Egzamin pisemny

SPRAWOZDANIA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
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W 2017 roku zespół Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej działał w 9-osobowym składzie.
Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 94 sprawy, w tym 29 spraw
niezakończonych w latach poprzednich.

• 16 spraw skierowano według właściwości miejscowej
do OROZ innych okręgowych izb,
• 6 spraw zakończono w inny sposób (pisma),
• 12 spraw pozostaje w toku postępowania.

Spośród 29 spraw z lat poprzednich
• 22 sprawy umorzono na etapie OROZ (19 spraw umorzono wydając decyzję, 3 sprawy - wydając postanowienie),
• 5 spraw skierowano do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,
• 1 sprawę z 2016 roku, uprzednio zakończoną wydaniem
postanowienia na etapie OROZ ŚIOIIB i ujętą sprawozdaniu za 2016 jako zakończoną, w 2017 roku KROZ PIIB
skierował ponownie do OROZ ŚIOIIB (po wyłączeniu organu, sprawa była rozpatrywana przez OROZ Lubuskiej
OIIB). Po skierowaniu sprawy przez KROZ PIIB do OROZ
ŚIOIIB, rzecznik ŚIOIIB umorzył postępowanie wydając
kolejne postanowienie w 2017 roku (stąd ta dodatkowa
sprawa nieujęta jako niezakończona w roku 2016),
• 1 sprawę ujętą w 2016 roku jako skierowaną do OSD
ŚIOIIB, czyli zakończoną na etapie OROZ w 2017
roku, OSD zwrócił postanowieniem do OROZ.

W 2017 roku Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB uczestniczyli w 2 szkoleniach wraz
z członkami okręgowych sądów dyscyplinarnych:
• 11-13 maja 2017 w Jarnołtówku, organizatorem
Opolska OIIB,
• 28-30 września 2017 w Sielpi k. Końskich, organizatorem Świętokrzyska OIIB.

Spośród 65 spraw, które wpłynęły w roku bieżącym i dodatkowo 4 sprawy poza kompetencją
OROZ ŚOIIB
• 17 postępowań umorzono na etapie OROZ wydając decyzję o umorzeniu postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej,
• 1 postępowanie umorzono na etapie OROZ wydając postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej,
• 13 postępowań zakończyło się skierowaniem
wniosku o ukaranie w trybie odpowiedzialności zawodowej do OSD,

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
W 2016 roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB pracował w 16-osobowym składzie. Do OSD wpłynęło 21 nowych spraw, które rozpatrywano w trybie odpowiedzialności zawodowej, w tym 1 sprawa, którą rozpatrywano
w związku ze stwierdzeniem utraty uprawnień budowlanych. Sąd rozpatrywał również 16 spraw z lat ubiegłych:
15 spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz
1 sprawę w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W 2017 roku OSD rozpatrzył łącznie 37 spraw.
W trybie odpowiedzialności zawodowej rozpatrzono
łącznie 36 spraw.
Zakończono 30 spraw:
• 4 sprawy – umorzenie,
• 12 spraw – ukaranie karą upomnienia,
• 2 sprawy – przedawnienie,
• 1 sprawa – ukaranie karą upomnienia z jednoczesnym
obowiązkiem zdania egzaminu,
• 1 sprawa – stwierdzenie utraty uprawnień budowlanych,
• 6 spraw – zwrócono do OROZ do uzupełnienia,
• 6 spraw – zatarcie ukarania,
• 6 spraw pozostaje w toku postępowania.

W 2017 roku złożono 1 odwołanie od rozstrzygnięcia
Sądu w trybie odpowiedzialności zawodowej. KSD zmienił rozstrzygnięcie OSD wymierzając karę upomnienia,
zamiast orzeczonej upomnienia z jednoczesnym obowiązkiem zdania egzaminu.
W okresie sprawozdawczym zostało powołanych
37 składów orzekających (trzech członków Sądu + członek rezerwowy). Odbyły się 4 posiedzenia plenarne całego składu OSD, na których omawiano prowadzone sprawy
i zmiany w obowiązujących przepisach.
Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
uczestniczyli w tych samych szkoleniach co OROZ, a przewodniczący OSD także w szkoleniach organizowanych
przez PIIB.

2017
Polska Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała również 2 szkolenia dla krajowych organów (KSD i KROZ)
oraz OROZ koordynatorów i przewodniczących OSD:
• 20-21 kwietnia 2017 w Kazimierzu Dolnym,
• 13-14 października 2017 w Łodzi.
W 2017 roku odbyły się cztery posiedzenia plenarne zespołu OROZ.

W trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej rozpatrzono
1 sprawę, która jest zawieszona w związku z toczącym
się równolegle postępowaniem karnym przed sądem powszechnym.

Okręgowa Komisja Rewizyjna
W 2017 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna
ŚlOIIB wykonywała swoje zadania poprzez
realizację przyjętych planowych kontroli dotyczących działalności Rady i pozostałych organów ŚlOIIB. Działała w 7-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 ustawę Prawo pracy.
Wnioski i uwagi w formie uchwał, wynikające
z kontroli przeprowadzonych przez OKR, stanowiły punkt obrad Rady ŚlOIIB i Prezydium
Rady. Wyniki prac komisji przedstawiane Radzie Okręgowej przyczyniły się do poprawy
i usprawnienia pracy organów ŚlOIIB, komisji
Rady oraz biura ŚlOIIB. Znajomość niezbędnych przepisów do przeprowadzenia kontroli była
przez członków OKR utrwalana i aktualizowana na corocznych szkoleniach organizowanych przez Krajową
Komisję Rewizyjną. Szczególnym nadzorem ze strony
OKR 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
przekazywane na bieżąco przewodniczącemu Rady
i skarbnikowi ŚlOIIB. OKR w pełnym składzie uczestniczyła w listopadzie 2017 w obradach Prezydium Rady
ŚlOIIB poświęconych projektowi budżetu na 2018 rok.
Wniesione przez członków komisji poprawki zostały
uwzględnione w preliminarzu i zapisane w protokole

SPRAWOZDANIA

Rzeczoznawstwo budowlane
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Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej brał
udział w posiedzeniach Prezydium i Rady ŚlOIIB, na
których prezentował stanowisko OKR w omawianej
sprawie. W podsumowaniu wniosków z przeprowadzonych kontroli OKR stwierdza, że działalność Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2017 roku
była realizowana zgodnie z zapisami obowiązującej
ustawy, statutu PIIB i regulaminów. Przewodniczący
OKR uczestniczył również w posiedzeniach Krajowej
Komisji Rewizyjnej, podczas których omawiano w formie szkolenia problemy związane z działalnością komisji rewizyjnych w poszczególnych okręgowych izbach.
W kadencji 2014 - 2018 Okręgowa Komisja Rewizyjna,
odbyła 26 posiedzeń, przeprowadziła 39 kontroli, podjęła 104 uchwały.

2017
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI I ZESPOŁÓW POMOCNICZYCH RADY ŚlOIIB

W 2017 roku kontynuowali swoją działalność powołani
uchwałą z lipca 2014 roku ze składu Prezydium Rady
ŚlOIIB koordynatorzy.
• Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB - ds.
Forum Młodych i ds. odznaczeń,
• Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB - ds. prawno-regulaminowych,
• Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego Rady
ŚlOIIB - ds. doskonalenia zawodowego,
• Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB ds. informatyzacji ŚlOIIB,
• Czesława Bella, zastępca przewodniczącego Rady
ŚlOIIB - ds. samopomocy finansowej członkom ŚlOIIB,
• Grzegorz Gowarzewski, zastępca przewodniczącego
Rady ŚlOIIB - ds. współpracy z zagranicą,
• Roman Karwowski, członek Prezydium Rady ŚlOIIB
- ds. redakcji Informatora ŚlOIIB, strony internetowej

ŚlOIIB oraz Kalendarium wydarzeń ŚlOIIB.

W 2017 roku działały również Zespoły i Komisje opiniodawczo-doradcze Rady ŚlOIIB:
• Komisja ds. Zamówień,
• Zespół ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB,
• Zespół organizacyjny okolicznościowego Festynu dla
członków ŚlOIIB i ich rodzin,
• Zespół ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b,
• Zespół ds. renegocjacji umowy najmu lokalu w Katowicach przy ul. Podgórnej 4,
• Zespół ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej,
• Zespół ds. organizacji konkursu pn. Nowoczesny Inżynier,
• Zespół ds. organizacji Zjazdu ŚlOIIB,
• Zespół ds. doskonalenia zawodowego,
• Zespół redakcyjny Informatora ŚlOIIB.

SPRAWOZDANIA

Współpraca międzynarodowa w szerokim zakresie zagadnień prowadzona jest głównie przez Krajową Radę
PIIB. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
ramach swoich działań statutowych i pod nadzorem
koordynatora Grzegorza Gowarzewskiego współpracowała w 2017 roku z Komisją Współpracy z Zagranicą
Krajowej Rady PIIB i z samorządami zawodowymi inży-

nierów budownictwa sąsiednich krajów: z Czeską Izbą
Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT oraz ze
Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa. Obie izby były
informowane o przedsięwzięciach, w których uczestniczy ŚlOIIB. Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Grochowski
wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Oddziału ČKAIT
w Ostrawie 16 stycznia 2017.

Koordynator ds. doskonalenia zawodowego
Całość zagadnień związanych z procesem szkolenia w ramach Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
nadzorował koordynator Andrzej Nowak. W 2017 roku
kontynuował prace pod jego kierunkiem 10-osobowy Zespół ds. doskonalenia zawodowego, powołany z końcem
2015 roku. Organizacją konkursu „Nowoczesny Inżynier
2017” zajmował się 6-osobowy zespół, jury konkursu,
działający pod opieką, nadzorem i przewodnictwem
Józefa Kluski. Konkurs został przeprowadzony 2-etapowo (pierwszy etap internetowo). Tematem wiodącym
była aktualizacja Prawa budowlanego i Kodeksu postępowania administracyjnego.
W 2017 roku kontynuowano realizację jednego z najważniejszych zadań postawionych przez Radę ŚlOIIB, tj.
wspomagania członków ŚlOIIB w zakresie doskonalenia
zawodowego. To zadanie realizowano poprzez przekazywanie informacji o wszelkich formach doskonalenia zawodowego oraz dofinansowywanie uczestnictwa w szkoleniach, proponowanie nowych form szkoleniowych
i prowadzenie pełnej analizy zorganizowanych szkoleń.
Szkolenia członków ŚlOIIB prowadzone były głównie
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, na terenie
placówek terenowych, m.in. szkolenia pn. „Spotkanie
z Ekspertem” lub „Podzielmy się wiedzą”. Były również
liczne szkolenia w formie konferencji, warsztatów oraz
w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, Regionalnych
Dni Budowlanych i w ramach wyjazdów technicznych.
W 2017 roku przeprowadzono szeroką akcję szkoleniową związaną z zapoznaniem członków ŚlOIIB z wprowadzonymi zmianami do ustawy Prawo budowlane.
Jednym z głównych organizatorów przeprowadzonych w 2017 roku szkoleń finansowanych przez ŚlOIIB
były stowarzyszenia naukowo-techniczne, które w 2017
roku przeszkoliły ogółem 1254 osoby; daje to ponad 10%
wszystkich czynnych członków ŚlOIIB (w 2016 roku po-

Tabela pokazująca liczbę przeszkolonych
osób z podziałem na branże
Lp.

Organizator
szkolenia

Wartość
dofinansowania

Ilość
uczestników

%
przeszkolonych

1.

PZITB Katowice

90480

1131

26

2.

PZITB Bielsko-Biała

81720

990

22

3.

PZITB Częstochowa

49440

604

14

4.

PZITB Gliwice

9200

115

3

5.

PZITS Katowice

40560

471

9

6.

PZITS Bielsko-Biała

33120

414

11

7.

SEP Bielsko-Biała

3760

47

1

8.

SEP Częstochowa

14960

187

4

9.

SEP Gliwice

20400

255

6

10.

ZM RP Katowice

19760

149

3

11.

Inne

15525

39

1

378 925

4402

100,00%

2017

Składy Orzekające Rady
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Koordynator ds. współpracy z zagranicą

Do rozpatrywania spraw indywidualnych członków
ŚlOIIB powołane zostały składy orzekające, zgodnie
z Regulaminem okręgowych rad PIIB (§ 10 ust. 3). Przewodniczącym pierwszego składu jest Stefan Czarniecki,
członek Prezydium Rady ŚlOIIB, a drugiego Józef Kluska,
zastępca przewodniczącego Rady. W 2017 roku Składy
Orzekające Rady ŚlOIIB podjęły na 21 posiedzeniach łącznie 682 uchwały w następujących sprawach:
• przyjęcia w poczet członków ŚlOIIB 447 osób,
• zakończenia okresu zawieszenia w prawach członka
ŚlOIIB 196 osób,
• zawieszenia na własny wniosek w prawach członka
ŚlOIIB 408 osób,
• skreślenia z listy członków ŚlOIIB z powodu zgonu 75
osób,
• skreślenia z listy członków ŚlOIIB z powodu przeniesienia członkostwa do innej izby okręgowej 9 osób,
• uchylenia 3 uchwał o zawieszeniu w prawach członka
ŚlOIIB z powodu nieopłacenia składek przez okres po-

wyżej 6 miesięcy dla 3 osób,
• zawieszenia w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 miesięcy
96 osób,
• skreślenia w prawach członka ŚlOIIB na własny wniosek 46 osób,
• tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu
świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP
11 osób,
• skreślenia z listy z powodu nieopłacenia składek powyżej 12 miesięcy 1 osoby,
• skreślenia z powodu orzeczenia o utracie uprawnień
budowlanych 1 osoby,
• uchylenia wpisu na listę członków ŚlOIIB i odmowy
wpisu 1 osoby

oraz 67 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6 miesięcy.

Szkolenie w czasie Dnia Inżyniera Budownictwa w Żywcu
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z posiedzenia. Ważnym obszarem nadzoru i kontroli,
zgodnie z zapisem Ustawy o samorządach zawodowych, jest zgodność działań organów ŚlOIIB w zakresie
obowiązującego statutu i regulaminów. Zadanie to jest
realizowane poprzez wykonywanie obowiązkowych corocznych kontroli organów statutowych.
W 2017 r. odbyło się siedem posiedzeń OKR, w których uczestniczyli wszyscy członkowie komisji. Przeprowadzonych zostało 9 kontroli, ze szczególnym naciskiem na działalność ŚlOIIB w zakresie finansów
i działalności statutowej Rady. W roku 2017 Okręgowa Komisja Rewizyjna przyjęła 17 uchwał z wnioskami dotyczącymi działalności ŚlOIIB i jej organów,
6 uchwał dotyczyło wniosku o nadanie Honorowych
Odznak PIIB.

21

Nr 1 (58) marzec 2018

Nr 1 (58) marzec 2018

nad 9 %), natomiast w szkoleniach uczestniczyło w sumie
4402 osób (wiele osób brało udział wielokrotnie). Kwota
na dofinansowanie 170 szkoleń (zbiorowych i indywidualnych) wyniosła 378 925 złotych, co daje średnio na osobę
szkoloną 86,00 zł. Aktualne informacje nt. organizowanych
szkoleń można znaleźć na stronie: http://www.slk.piib.
org.pl/index.php/szkolenia/plan-szkolen .

SPRAWOZDANIA

Na koniec roku 2017 łączna wartość dofinansowania szkoleń i konferencji wynosiła 443 322,36 złotych.
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.
Na koniec 2017 roku czasopisma prenumerowało
1971 członków. Koszt prenumerat na koniec 2017
roku wynosił 460 164,13 zł.
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Zestawienie pozostałych form szkolenia
wg stanu na dzień 31.12.2017 roku
Spotkania z ekspertem

ŚlOIIB Katowice

25

Otwarte spotkania członkowskie

PT Gliwice

515

Podzielmy się wiedzą

PI Rybnik

83

W okresie sprawozdawczym koordynator Ewa Dworska
przygotowała, w oparciu o uwagi członków Rady ŚlOIIB
i innych organów ŚlOIIB, opinie do 24 projektów ustaw,
rozporządzeń i innych dokumentów; były to m.in.: Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, Ustawa o samorządach zawodowych
inżynierów budownictwa i architektów, Kodeks urbanistyczno-budowlany. Ewa Dworska uczestniczyła też
w pracach Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej
Rady PIIB. Podczas posiedzenia 5 grudnia 2017 omawiano zagadnienia Kodeksu urbanistyczno-budowlanego,
ustawy o samorządach oraz rozporządzenia ws. wa-

runków technicznych. Problemy i tematyka poruszana
przez KPR były przekazywane członkom Rady ŚlOIIB
i delegatom na Zjazd, celem przeprowadzenia dyskusji
i zebrania opinii. Prace nad opiniowaniem projektów
ustaw prowadzono głównie drogą e-mailową. 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
ŚlOIIB, delegatów na zjazdy oraz członków ŚlOIIB Ewa
Dworska przedstawiła w ramach dyskusji na posiedzeniu Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.

Koordynator ds.
redakcji Informatora ŚlOIIB, strony internetowej ŚlOIIB
oraz Kalendarium wydarzeń ŚlOIIB
Wydawnictwo Informator ŚlOIIB

komunikaty dotyczące bieżących spraw. Na końcu każdego numeru niezmiennie wspominani są członkowie
ŚlOIIB którzy odeszli na zawsze, natomiast w numerze 56. przypomnieliśmy zmarłych kolegów będących
członkami organów statutowych.
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Wyjazdy techniczne –
z Placówek

ŚlOIIB Katowice

60

Regionalne dni budowlanych

Placówki

420

Warsztaty szkoleniowe

Wisła - Jawornik

219

IX Śląskie Forum

Katowice

46

Starostwa Powiatowe

Dąbrowa Górnicza,
Częstochowa i inne

48

Wyjazd Techniczny

Turyn, Barcelona, Marsylia,
Lucern, Bazylea

45

Kongres MŚP

Katowice

56

Koordynator przyznawania
pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
Uchwałą Rady ŚlOIIB powołany został we wrześniu
2014 roku 4-osobowy zespół opiniodawczo-doradczy Rady
ŚlOIIB pn. Zespół Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej,
któremu przewodniczy Czesława Bella, koordynator ds.
samopomocy finansowej członkom ŚlOIIB. Zespół pracował na podstawie „Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB” zatwierdzonego uchwałą Rady

w październiku 2014 roku, ze zmianą w zakresie załącznika nr 1 z kwietnia 2017. W 2017 roku wpłynęło do Zespołu
16 wniosków o przyznanie zapomogi; wszystkie wnioski
rozpatrzono i zakończono. W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zespołu, podczas których przyznano
zapomogi 13 członkom ŚlOIIB na łączną kwotę 27.250,00 zł.
W 3 przypadkach odmówiono przyznania zapomogi.

Przewodniczącym 5-osobowego Zespołu Redakcyjnego
Informatora ŚlOIIB jest koordynator Roman Karwowski, rzecznik prasowy ŚlOIIB, a redaktor prowadzącą
Maria Świerczyńska. Informator ŚlOIIB jest kwartalnikiem, wyjątkowo w 2017 roku wydano 5 numerów:
53 – 57, z których 56. był numerem poświęconym jubileuszowi 15-lecia ŚlOIIB. W tym numerze zamieszczono
informacje o ważniejszych wydarzeniach w ŚlOIIB na
przestrzeni 15 lat istnienia, ilustrowane bogatą dokumentacją fotograficzną. Początkowo, przez pierwsze
2 kadencje, biuletyn zawierał wyłącznie informacje
dotyczące działalności śląskiego samorządu inżynierów budownictwa - w szczególności Rady i dorocznych
zjazdów ŚlOIIB - oraz zawiadomienia o szkoleniach
seminaryjnych dla członków Izby. Aktualnie te treści
znajdują się w rubryce pn. Kalendarium wydarzeń lub
na stronie internetowej, a ważniejszym wydarzeniom
związanym z działalnością Izby poświęcane są osobne artykuły. Rozszerzona została znacząco zawartość
Informatora, głównie o treści techniczne. W minionym roku w miejsce rubryki Buduje się…, zawierającej wywiady z prezydentami i burmistrzami miast nt.
ciekawych inwestycji realizowanych lub planowanych
w zarządzanych przez nich miastach i gminach, zamieszczane były relacje z wyjazdów technicznych na
budowy lub do zrealizowanych ciekawych obiektów na
terenie Śląska. Kontynuowano - w kontakcie z generalnym wykonawcą elektrowni Jaworzno III - cykl artykułów nt. szczegółów realizacji tej inwestycji oraz cykl
Zachować przeszłość dla przyszłości. Przekazywane
były również informacje dotyczące zmian w przepisach
prawnych mających wpływ na działalność zawodową
członków, szczegółowe informacje TW Ergo Hestia nt.
warunków realizowanego ubezpieczenia oraz krótkie

SPRAWOZDANIA
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Szkolenie na temat BIM

Koordynator zagadnień
prawno-regulaminowych
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Kalendarium ŚlOIIB jest chronologicznym zapisem
ważniejszych wydarzeń w ŚlOIIB oraz w PIIB, w których uczestniczą przedstawiciele ŚlOIIB. Są to posiedzenia organów statutowych ŚlOIIB, Krajowej Rady
PIIB, zjazdy ŚlOIIB i Zjazdy Krajowe PIIB oraz wydarzenia organizowane przez Biuro ŚlOIIB i placówki
terenowe, jak różnego rodzaju szkolenia lub zawody
sportowe. W Kalendarium znajdują się również informacje o zewnętrznych działaniach ŚlOIIB, w szeroko
pojętym obszarze budownictwa, w szczególności w ramach Forum Budownictwa Śląskiego którego ŚlOIIB
jest jednym z założycieli i aktywnych uczestników,
oraz o współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami
i uczelniami technicznymi. Są to kongresy, konferencje naukowo-techniczne, seminaria, warsztaty i targi;
ŚlOIIB jest ich organizatorem, współorganizatorem
lub patronem.
W skróconej formie Kalendarium publikowane
jest w Informatorze ŚlOIIB, w pełnej 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 Informatora Maria Świerczyńska, z pomocą pracownicy biura Izby
Agnieszki Jagły.

także na nieodpłatne skorzystanie z udostępnionych
na stronie programów online, w szczególności Serwis
Budowlany. Zawiera on bogaty zestaw pomocnych materiałów w postaci przepisów i dostępu do aktualnych
norm. Są tu komentarze prawników do nowelizowanych aktów prawnych, orzeczenia sądów, informacje
w sprawie planowanych nowelizacji aktów prawnych,
ważne pisma urzędowe. Można w nim także zadawać
pytania w sprawach aktualnych problemów prawnych
i 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. Poprzez stronę
ŚlOIIB łatwo przejść na stronę 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 i Grzegorz Wasylowski – pracownik biura. Zespół ten jest odpowiedzialny również
za newsletter.
Od kwietnia 2016 roku funkcjonuje newsletter
ŚlOIIB, wysyłany do każdego, kto wyrazi chęć jego
otrzymywania, zawsze w przypadku wystąpienia
istotnego newsa. Newsletterem przesyłane są przede
wszystkim informacje z zakresu doskonalenia zawodowego (w tym informacje o aktualnych szkoleniach),
bieżące informacje prawne i najważniejsze informacje
dotyczące bieżącej działalności Izby.
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Strona internetowa ŚlOIIB
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4-osobowy Zespół ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB,
powołany uchwałą Rady z lipca 2014 (przewodniczący
Roman Karwowski), na bieżąco analizował funkcjonowanie umowy ubezpieczeniowej i proponował Radzie ŚlOIIB
ewentualne zmiany.
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. PIIB wynegocjowała
z ubezpieczycielem stawkę za 2017 rok w wysokości 70,00 zł.

Członkowie ŚlOIIB są dodatkowo objęci ubezpieczeniem
grupowym NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków).
Umowy z ubezpieczycielami wybranymi w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisywane są na okres jednego
roku. Od 1 czerwca 2017 do 31 maja 2018 ubezpieczycielem
jest COMPENSA – Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W 2017
roku ŚlOIIB zgłosiła z tytułu umowy na ubezpieczenie NWW
swoich członków 103 szkody. Ubezpieczyciel wypłacił kwotę
438 750 zł za 85 szkód. Wypłata 1 odszkodowania została
odmówiona, a 15 zgłoszeń jest w toku załatwiania. Koszt
składek ŚIOIIB w 2017 roku wyniósł 531 033,50 zł.

Koordynator ds. informatyzacji
Koordynator Józef Kluska prowadził w 2017 roku działania mające na celu analizę bieżących potrzeb, związanych z zachowaniem aktualnego standardu sprzętu
informatycznego oraz bezpieczeństwa danych przetwarzanych w biurze ŚlOIIB i placówkach terenowych. Celowość i zakup nowych urządzeń i sprzętu komputerowego
oraz określenie kolejności zakupów była monitorowana,
zgodnie z przyjętym budżetem Izby na rok kalendarzowy
2017. W roku 2017 wymienione zostały 3 urządzenia wielofunkcyjne (kopiarki) w biurze w Katowicach i placówkach terenowych w Bielsku i Częstochowie oraz zestaw

komputerowy i dyski twarde w serwerze plików w biurze
ŚlOIIB w Katowicach. Zmodyfikowano system monitoringu siedziby ŚlOIIB. Zakup nowych urządzeń i sprzętu
komputerowego realizowany był w oparciu o Regulamin
dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia
usług. W roku 2017 w oparciu o oprogramowanie zainstalowane na serwerze obsługującym stronę internetową ŚlOIIB przeprowadzono kolejną edycję konkursu
wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier” w wersji
elektronicznej online. Oprogramowanie zostało przetestowane w biurze ŚlOIIB.
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Podstawowym narzędziem do kontaktu władz Izby
z członkami jest strona internetowa ŚlOIIB. Przebudowana w 2016 roku stała się bardziej przejrzysta i umożliwia
łatwiejszy dostęp do informacji. Jest też responsywna,
tzn. dopasowuje się automatycznie do wielkości ekranu,
na którym jest wyświetlana. Dostosowana jest również
do użytkowników niepełnosprawnych (posiada możliwość podniesienia kontrastu, zwiększania, zerowania
i zmniejszania tekstu). Na stronie ŚlOIIB zamieszczane
są tu komunikaty i ogłoszenia, między innymi o szkoleniach, konkursach i imprezach sportowych.
Po zalogowaniu do portalu PIIB indywidualnym numerem SLK i hasłem, każdy z członków znajdzie tam
informacje i materiały niezbędne do wykonywania zawodu. Może również pobrać swoje imienne druki na
wpłaty składek, a po ich uiszczeniu - zaświadczenie
o przynależności do ŚlOIIB. Logowanie takie pozwala
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Realizacja umów ubezpieczeniowych
OC i NNW członków ŚlOIIB

Zespół organizacyjny Zjazdu
W 2017 roku 5-osobowy Zespół organizacyjny XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, (przewodniczący Andrzej
Nowak), powołany uchwałą Rady w grudniu 2016 roku,
przedstawił na posiedzeniu Rady w marcu 2017 propozycje
dokumentów wymaganych do przeprowadzenia obrad Zjazdu. Zatwierdzone uchwałą Rady dokumenty to:
• Porządek obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
• Zaproszenie na obrady XVI Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB,

• Regulamin obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB.

Na posiedzeniu Rady ŚlOIIB w grudniu 2017 roku przyjęto
uchwałę o powołaniu 5-osobowego Zespołu organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB (przewodniczący Andrzej Nowak), który odbędzie się 21 kwietnia
2018 w Katowicach. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie
materiałów zjazdowych i regulaminów zjazdowych.

Odznaczenia w 2017 roku
W 2017 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 działalności społecznej. Rozpatrzono wnioski
o nadanie honorowych odznak Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa i przedstawiono
do PIIB kandydatury osób. W roku 2017 złożono także wnioski o nadanie odznaczeń
branżowych oraz państwowych.

SPRAWOZDANIA
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Przedstawiciele ŚlOIIB w organach krajowych

2017

2017
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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 XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbył się w dniach 23-24 czerwca
2017 w Warszawie.
Członkowie ŚlOIIB pracowali w Organach, Komisjach i Zespołach roboczych PIIB:
• Krajowa Rada PIIB – Stefan Czarniecki (wiceprezes
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XXX sesja egzaminacyjna
na uprawnienia budowlane

•

KR), Franciszek Buszka, Roman Karwowski, Józef Kluska, Piotr Wyrwas;
Krajowa Komisja Rewizyjna – Urszula Kallik (wiceprzewodnicząca KKR);
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna – Janusz Jasiona
(sekretarz KKK), Elżbieta Nowicka-Słowik;
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej –
Waldemar Szleper (koordynator);
Krajowy Sąd Dyscyplinarny – Barbara Twardosz-Michniewska (sekretarz KSD), Zenon Panicz;
Komisji Wnioskowa – Maria Świerczyńska;

ŚlOIIB uznano za niezasadny, a 4 wnioski należące do
właściwości Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
przesłano do Biura PIIB. Szczegółowe sprawozdanie
z realizacji wniosków XVI Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB stanowi odrębne opracowanie.
Z 4 wniosków przekazanych do Krajowej Rady PIIB
3 przyjęto do realizacji a 1 zwrócono wnioskodawcy celem uzupełnienia.

Do egzaminu testowego przystąpiło 335 osób, natomiast do egzaminu ustnego - 436 osób.
W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane 255 osobom w następujących specjalnościach:
• konstrukcyjno-budowlanej - 117 osobom,
• drogowej – 23 osobom,
• mostowej – 13 osobom,
• kolejowej – w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 7 osobom,
• kolejowej – w zakresie sterowania ruchem kolejowym
– 5 osobom,
• hydrotechnicznej – 8 osobom,
• telekomunikacyjnej – 2 osobom,
• instalacji sanitarnych – 49 osobom,
• instalacji elektrycznych – 31 osobom.
Osoby które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste ślubowanie. W uroczystości
zorganizowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną
ŚlOIIB uczestniczyli przewodniczący Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Piotr Szatkowski, zastępca przewodniczącego OKK Hieronim Spiżewski, członek OKK
Zbigniew Herisz, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Janusz Kozula, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB koordynator Krzysztof Ciesiński oraz
wiceprezes Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich Teresa Skowrońska.

Ewa Dworska, Maria Świerczyńska

Biuro ŚlOIIB

•
•
•

•
• Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
– Zbigniew Dzierżewicz;
• Komisja Prawno-Regulaminowa – Ewa Dworska.

Realizacja wniosków
XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB
Podczas XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB
do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 4 wnioski.
Uchwałą Zjazdu realizacja 5 wniosków (w tym 1 zgłoszonego w punkcie „Sprawy wniesione”) została skierowana do Rady ŚlOIIB, w celu analizy i stosownego
rozpatrzenia. O bieżących postępowaniach związanych z wnioskami informowano członków Rady drogą e-mailową. Wnioski zjazdowe podzielono na dwie
zasadnicze grupy: 1 wniosek należący do właściwości

Jubileuszowa XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się w dniach
17.11 - 16.12.2017 roku. Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB wpłynęło łącznie
588 wniosków o dopuszczenie do egzaminu, z czego 1 wniosek został wycofany przed rozpoczęciem procesu weryfikacji.

XXX SESJA EGZAMINACYJNA NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
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Delegaci na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w V kadencji
Zgodnie z uchwałą wybór delegatów odbywa się w czterech grupach branżowych, są to następujące grupy branżowe:
• budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna,
• instalacje elektryczne i telekomunikacyjne,

• instalacje sanitarne i wodno-melioracyjne,
• mostowa, drogowa i kolejowa,
W poszczególnych obwodach wyborczych wybrano następujących delegatów:

OBWÓD NR 1 – BIELSKO - BIAŁA

DELEGACI NA ZJAZDY ŚlOIIB W V KADENCJI

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:

28

Białkowski Stefan
Biegun Maciej
Cios Kazimierz
Cygonik Krzysztof
Dudziak Tadeusz
Dzierżewicz Jerzy
Ignatowicz Ludwik
Jancia Szymon
Karwowski Roman

Kłoda Grzegorz
Korczyk Jolanta
Kozula Janusz
Matlęga Mirosław
Nalepa Grażyna
Pępek Przemysław
Radziewicz Tomasz
Szatkowski Piotr
Ślusarczyk Piotr
Then-Adamus Joanna

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:
Bułka Józef
Kluska Józef
Kyrcz Adrian

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:
Chopiak Jacek
Godzieszka Elżbieta
Karpiński Stanisław

Kotajny Jerzy
Spiżewski Hieronim
Spiżewski Piotr

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:
Kleist Rafał
Dobrowolska Krystyna
Matoga Michał
Sordyl Kazimierz

OBWÓD NR 2 – CZĘSTOCHOWA
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Chmura Adam
Gajecki Wojciech
Gil Mieczysław
Janic Edmund
Janusik Bożenna
Kaliszczak Andrzej
Kasza Przemysław
Kuberski Krzysztof
Kysiak Andrzej

Labocha Sławomir
Łyszczarz Marek
Paluszyński Jarosław
Pawelak Ewelina
Skotny Jerzy
Stasiński Andrzej
Stolarski Sławomir
Szleper Waldemar
Wachowicz Tomasz

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:

Andrzejewski Tadeusz
Jasiona Janusz
Kostrzanowski Jan
Kowalik Zbigniew
Panicz Zenon

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:
Latos Ewa
Raducki Łukasz
Rudziński Janusz

Stefański Tomasz
Więckowski Jerzy
Wiśniewska Elżbieta

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:
Kasznia Magdalena
Marcinkowska-Tomzik
Monika
Popczyk Włodzimierz

OBWÓD NR 3 – GLIWICE
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Bella Czesława
Bobek Krzysztof
Bryt-Nitarska Izabela
Buszka Franciszek
Cichoń Andrzej
Ciszewski Jarosław
Czyszek Mariusz
Eder Leszek
Gloc Elżbieta
Gonsior Henryk
Kallik Urszula
Klajnowski Stanisław

Kozik Zbigniew
Mrozowski Zbigniew
Nowak Anna
Nowak Henryk
Nowicka-Słowik Elżbieta
Radziewski Tomasz
Sopata Tadeusz
Spychała Jan
Starosolski Włodzimierz
Wilczak Jadwiga

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:
Boba Kazimierz
Kolonko Krzysztof

Krawczyk Jerzy
Nowak Jerzy
Staszel Jerzy
Szyszka Damian

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:
Bochyńska-Podloch
Danuta
Hanak Maria
Janocha Wojciech
Klimek Witold
Królicki Andrzej
Pala Jacek

Piechurski Florian
Rudzki Andrzej
Tatara-Brożek Halina
Twardosz-Michniewska
Barbara

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:
Kulawik Andrzej
Nowak Marcin
Polisiewicz Anna
Salamak Marek

OBWÓD NR 4 – KATOWICE I
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Bednarczyk Piotr
Bujoczek Bożena
Ciszewski Andrzej
Jasiński Marek
Karapyta Andrzej
Kawalec Gwidon
Kiełbasa Julian

Konieczny Kazimierz
Nowak Andrzej
Oszczepalski Jan
Poniewierski
Włodzimierz
Wasylowski Grzegorz

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:
Jureczko Ginter

Orłowska Agnieszka
Skowrońska Teresa

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:

Cielecka Izabela
Foryś Grzegorz
Herisz Zbigniew

Kieres Krystyna
Skrabania Roman
Soczawa Marian
Studencki Marian

OBWÓD NR 5 – KATOWICE II
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Biedacha Wojciech
Bojanowski Grzegorz
Dobrowolski Andrzej
Dobrowolski Wojciech
Gapiński Tadeusz
Gowarzewski Grzegorz
Kawalec Jacek
Krause Paweł
Krupa Jan

Makulski Zbigniew
Mazur Małgorzata
Michalik Jan
Mika Tadeusz
Nowacki Jan
Szczepaniak Jerzy
Szumilas Alicja
Świerczyńska Maria

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:
Kurcok Ireneusz

Lachowicz Romuald
Rzepka Tomasz
Wybraniec Andrzej

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:

Dowiat Adam
Gąska Aneta
Młynarski Marek
Mrozek Ilona

Bienek Łukasz
Dworska Ewa
Franielczyk Jadwiga
Golda Tomasz
Nowakowska Grażyna

OBWÓD NR 6 – RYBNIK
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Bętkowski Piotr
Burda Wojciech
Goczał Anna
Goczał Damian
Hlubek Marcin
Kubina Tomasz
Majchrowski Dariusz
Mularczyk Grzegorz
Seweryn Katarzyna

Siedlecki Marcin
Smołka Bartosz
Szukalska Małgorzata
Szulik Mariusz
Tomica Władysław
Trojan Krystyna
Wołczyk Leszek

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:

Kubieniec Kazimierz
Kretek Michał

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:

Andrzejewska Wiesława
Franusiak Stanisława
Izabela

Chwedczuk Wojciech
Czyszczoń Henryk
Przeliorz Bogdan
Siejok Andrzej

Fojcik Jerzy
Kadlec Andrzej

OBWÓD NR 7 – SOSNOWIEC
Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Anders Henryk
Bętkowski Michał
Bryła Włodzimierz
Bryła-Kluczny Elżbieta
Czopek Wanda
Faltyn Marian
Figiel Piotr
Hardek Mikołaj
Krupa-Brzozowska

Agnieszka
Marchewka Michał
Mikulski Łukasz
Papiernik Tomasz
Skorupa Adam
Wieczorek Krzysztof
Zapolska Teresa

Branża elektryczna
i telekomunikacyjna:
Ciesiński Krzysztof
Gębski Mirosław

Karnowski Marek
Pałęga Maria
Sikora Czesław

Branża drogowa,
kolejowa oraz
mostowa:

Branża instalacji
sanitarnych i wodno
– melioracyjnych:

Kawa Jan
Kleszcz Władysław
Klikowicz Piotr
Suwalski Wiesław

Chowaniec Jacek
Ciszek Czesław
Janocha Kazimierz
Papiernik Bartłomiej
Pięta Kazimierz

DELEGACI NA ZJAZDY ŚlOIIB W V KADENCJI

Ilość delegatów wybieranych w poszczególnych Obwodach Wyborczych z podziałem na specjalności ustaliła Rada ŚlOIIB w podjętej Uchwale Nr XX/2017 z dnia 14 września 2017 roku w sprawie ustalenia ilości delegatów na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w V kadencji w latach 2018 – 2022.
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XXVI EDYCJA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

konywaniem zawodu, podnoszenie umiejętności
i kompetencji oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez członków Izby, a także za szczególne
zaangażowanie w reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków;
• aktywny udział w procesie integracji środowisk gospodarczych oraz zaangażowanie na rzecz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw;
• zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków rozwoju budownictwa
oraz roli i miejsca inżyniera, m. in. poprzez organizacje konferencji międzybranżowych;
• aktywny udział w pracach na rzecz środowiska zawodów zaufania publicznego, w szczególności w ramach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

30

Platynowy Laur odebrał zastępca przewodniczącego
Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak. W gali uczestniczyli licznie
członkowie Śląskiej OIIB oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych izb okręgowych. Uroczystości uświetnił koncert
w wykonaniu Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak, który otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji m. in.
za utrzymywanie niemal od 30 lat działalności najwyższego poziomu artystycznego i rolę ambasadora Katowic na
całym świecie.
Maria Świerczyńska

XXVI edycja Laurów

Umiejętności i Kompetencji
W dniu 20 stycznia 2018 odbyła się w sali koncertowej Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu gala, zamykająca kolejną edycję Laurów Umiejętności i Kompetencji, zorganizowana przez Regionalną
Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W

tym roku po raz dwudziesty szósty wręczono
Laury Złote, Platynowe, Kryształowe i Diamentowe, przyznawane w różnych kategoriach przez
Kapitułę Laurów wyróżniającym się osobom, organizacjom
i instytucjom. „Dwudziesta szósta edycja Laurów dobitnie
pokazuje, że poczet autorytetów tego świata tworzą nie tylko ci, których nazwiska pojawiają się na pierwszych stronach gazet, ale też ci, którzy na szacunek i podziw pracują
latami w swoich małych ojczyznach” powiedział na rozpoczęcie uroczystości prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach Tadeusz Donocik.
Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy”
uhonorowana została w tym roku Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa w Katowicach. To zaszczytne
wyróżnienie przyznano izbie za:
• profesjonalne i skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w regionie;
• sprawowanie właściwego nadzoru nad należytym wy-

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

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA TAM
SWOICH OGŁOSZEŃ.

NEWSLETTER ŚlOIIB
Przypominamy o newsletterze ŚlOIIB. Powstał on zgodnie z jednym z wniosków XIV Zjazdu ŚlOIIB.
Wysyłamy nim tylko te informacje, którymi członek izby jest zainteresowany. Mogą one dotyczyć:
• zmian prawa,
• doskonalenia zawodowego (w tym informacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach… ),
• bieżącej działalności izby (informacje o zawodach, konkursach…)
Aby otrzymywać newsletter wystarczy wejść na stronę internetową Izby, otworzyć na dolnym pasku zakładkę
newsletter, wpisać swój adres e-mailowy, zaznaczyć wiadomości, które chce się dostawać i potwierdzić
zwrotny mail.
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W Krakowie, w dniach 6-7 grudnia 2017 r., odbyła się VII edycja Konferencji "Geoinżynieria
w Budownictwie". W organizowanym przez
Wydawnictwo INŻYNIERIA dwudniowym wydarzeniu udział wzięli m.in. specjaliści z firm
działających w branży geoinżynieryjnej oraz
reprezentanci środowisk naukowych. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były
„Kondygnacje podziemne w zabudowie miejskiej. Projektowanie, wykonawstwo, nadzór
i utrzymanie”. Konferencja stała się dla mnie
inspiracją do napisania tego artykułu*.

W

arunki lokalizacyjne, w jakich następują
obecnie i w przyszłości /coraz intensywniej/
realizacje inwestycji mieszkalno-usługowych,
przemysłowych i innych, powodują konieczność zastosowania specjalnych i skomplikowanych metod wykonawstwa robót ziemnych i fundamentowych. Złożone
warunki gruntowo-wodne terenów, często w przeszłości
traktowanych jako nieużyteczne, oraz głębokie fundamentowanie, np. dla wykonania kilkukondygnacyjnych

garaży i innych pomieszczeń, są potwierdzeniem wyrażonej wyżej opinii.
Wyczerpująca się „podaż” nieskomplikowanych terenów
lokalizacyjnych powoduje ponadto konieczność zainteresowania się wolnymi terenami w ciasnej zabudowie miejskiej. W zabudowie tej występują także budynki o wysokim
stopniu degradacji techniczno-użytkowej, lub budynki które podlegają zmianie sposobu użytkowania. Wszystkie te
czynniki sprawiają, że na podstawie przepisów techniczno-prawnych wynikających z warunków geotechnicznych
posadowienia obiektów budowlanych, coraz częstsze będą
przypadki kwalifikacji obiektów do II i III kategorii geotechnicznych, czyli do złożonych i skomplikowanych. Podkreślić należy, że tereny na których występuje eksploatacja
górnicza /i pewnie też występowała w nieodległej przeszłości/ są zaliczane do III kategorii geotechnicznej.
Przygotowywane i konsultowane w chwili obecnej regulacje prawne dotyczące szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego zawierają przepisy, które w skrócie można podać w sposób następujący:
• część opisowa projektu inwestycyjnego powinna określać co najmniej kategorię geotechniczną obiektu budowlanego,
• w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy
dołącza się ocenę techniczną obiektu obejmującą aktualne geotechniczne warunki posadowienia obiektu

robót i ich realizacji. Nie ma tui stan techniczny obiektu
taj rozwiązań „typowych”.
oraz w przypadku terenów
Pokazane powyżej zdjęcia
górniczych - zabezpieczenie
„Stabilne konstrukcje obiektów
dokumentują zdarzenia, kieprzed wpływami eksploatacji
dy w wyniku zjawisk natury
górniczej,
muszą być oparte na solidnych
• w przypadku II i III kategorii
następuje radykalna zmiana
fundamentach”. Stwierdzenie to
geotechnicznej powinna być
wartości charakterystycznych
opracowana
dokumentacja
parametrów geotechnicznych
jest trochę banalne – tym niemniej
badań podłoża gruntowego
gruntów. Trwające nawet
oraz projekt geotechniczny.
krótkotrwale wypełnienie wytrafne i oczywiste. Pochodzi prawDo praktyki budowlanej
kopów ziemnych wodą z opadopodobnie, ze względu na swą
weszły normy europejskie
dów atmosferycznych musi pow postaci EUROKODU 7, na
wodować zmiany w sposobach
„banalność”, od ludzi niezwiązapodstawie których za dopuszfundamentowania.
czalną uznano metodę obserPracochłonne i wymagająnych zawodowo z budownictwem.
wacyjną i możliwość korekt
ce wysokich nakładów roboty
w trakcie wykonywania robót
ziemne i fundamentowe są reziemnych i fundamentowych.
alizowane przy pomocy technoMetoda ta jest w prostym przelogii i wyposażenia sprzętowełożeniu do zastosowania przez praktyków z doświadgo, których podaż jest w chwili obecnej dobra.
Henryk Anders
czeniem realizacyjnym.
* Tematyka konferencyjna w postaci referatów jest udostępniona na stroKoleżanki i koledzy pracujący jako projektanci i wykonie: www.konferencje.inzynieria.com w strefie uczestnika po zalogowaniu;
nawcy, posiadający doświadczenia realizacyjne dotycząlogin: konferencja, hasło: gwb2017
ce różnorodnych obiektów, mogą zgodnie zaświadczyć,
że każdy przypadek fundamentowania oraz wykonania
W artykule wykorzystano zdjęcia ze strony internetowej Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.
robót ziemnych posiada odrębne warunki przygotowania

STABILNE KONSTRUKCJE OBIEKTÓW

XXVI EDYCJA LAURÓW UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

Stabilne konstrukcje obiektów
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2018 - rok inż. Ernesta

Malinowskiego

w Stowarzyszeniu Inżynierów
i Techników Komunikacji RP
2018 - ROK INŻ. ERNESTA MALINOWSKIEGO

W związku z przypadającą w styczniu 2018 roku 200. rocznicą urodzin inż. Ernesta Malinowskiego Zarząd Krajowy SITK RP podjął Uchwałę nr 34/2014-2018 w sprawie ustanowienia roku
2018 Rokiem inż. Ernesta Malinowskiego w SITK.
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Ernest Malinowski, polski
inżynier drogowy i kolejowy, bohater obrony Callao
w 1866, budowniczy kolei
w Peru i Ekwadorze, projektant i budowniczy Centralnej
Kolei Transandyjskiej, urodził
się 5 stycznia 1818 na Wołyniu,
zmarł 2 marca 1899 w Limie.
W latach 1827–1831 uczęszczał do Liceum Krzemienieckiego. Wraz z młodszym
bratem oraz matką uciekł do
Galicji, gdzie zastał go upadek powstania listopadowego. Trzynastoletni Ernest nie brał udziału w walkach.
Ojciec czynił przygotowania do powstania na Podolu,
a następnie został posłem sejmu powstańczego. Po
upadku powstania ojciec znalazł się w Dreźnie, dokąd z Galicji przybyli Ernest i Rudolf, natomiast matka Anna z synem Zygmuntem powróciła na Wołyń.
Z Drezna Ernest wraz z ojcem i bratem udali się do
Francji. Na emigracji kontynuował naukę w Lycé Louis
le Grand w Paryżu. Studiował w École Polytechnique
(1834–1836), od 1836 r. w École nationale des ponts et
chaussées. Po ukończeniu studiów rozpoczął w 1838
r. pracę w ramach francuskiego Korpusu Inżynierów Dróg i Mostów. Od września 1838 r. do lutego 1839 r. jako inżynier pracował przy budowie
kolei Paryż – Hawr na odcinku Paryż – Pontoise. W lutym 1839 r. został służbowo wysłany
wraz z bratem Rudolfem do Algierii, gdzie dotarł
w czerwcu tegoż roku. Pracował przy budowie
dróg w prowincji Bone. Po kilku tygodniach
został przeniesiony do Algieru, gdzie pracował przy budowie portu. W kwietniu 1840 r.
powrócił do Paryża i został skierowany do departamentu Meuse. Do 1847 r. prowadził tam
prace nad regulacją rzeki Mozy, na odcinku od
Verdun do granicy z Belgią. Na wieść o wybuchu powstania w Krakowie przerwał pracę
i w kwietniu 1848 r. wyjechał z Francji. Upadek powstania zastał go w Lipsku, najprawdopodobniej dłużej pozostał w Niemczech,
ale nie walczył w Badenii w czasie Wiosny
Ludów. W styczniu 1849 r. powrócił do Paryża i zabiegał o pracę w Ministerstwie Robót
Publicznych. W październiku tego roku podjął pracę inżyniera w departamencie Loir-et-Cher przy budowie dróg i usprawnianiu
żeglugi na rzece Cher.
We wrześniu 1852 r. podpisał w Paryżu sześcioletni
kontrakt na pracę w Peru
na stanowisku inżyniera
rządowego.
Do jego obowiązków miało
należeć
opracowywanie
projektów i nadzór

nad wykonywaniem prac budowlano-melioracyjnych,
wytyczanie dróg, konstruowanie mostów, kreślenie
map topograficznych oraz kształcenie peruwiańskiej
kadry technicznej. Po przybyciu do Limy wziął udział
w tworzeniu nowej organizacji technicznej – Comisión
Central de Ingenieros Civiles – oraz pierwszej peruwiańskiej szkoły technicznej – Escuela Central de Ingenieros Civiles. W 1859 r. wraz z Mario Alleonem
i Gerritem Backusem zaprojektował linię
kolejową Pisco – Ica liczącą 74 km, zaś
w 1864 r. ze Stephenem Crosby i D. N.
Paddisonem linię kolejową z Chimbote
do Huaraz długości prawie 277 km, na
której pokonywano różnicę terenu ponad 3 tys. metrów. Ernest Malinowski
od 1869 r. nadzorował budowę tej linii.
Z powodu kłopotów finansowych projekt zrealizowano jedynie na odcinku 136 km.
Podczas
konfliktu
zbrojnego
z Hiszpanią w 1866 r. Ernest Malinowski został powołany na stanowisko głównego inżyniera w porcie
Callao koło Limy, gdzie wraz z Felipe
Arancibą i José Cornelio Bordą przygotował projekt ufortyfikowania
portu. Wziął udział w obronie portu, walcząc na wałach fortu Santa
Rosa. W obronie portu zastosował
wiele nowatorskich rozwiązań inżynieryjnych. W uznaniu zasług otrzymał dyplom, medal oraz honorowe
obywatelstwo Peru.
W 1868 r. Kongres wydał dekret
o budowie linii kolejowej przez
Andy i ogłosił przetarg by
wyłonić najbardziej korzystną ofertę od strony
finansowej i technicznej.
W kilka dni po
ogłoszeniu dekretu Henry Meiggs,
przedsiębiorca
amerykański,
uzyskał zgodę na
przeprowadzenie
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wstępnych studiów linii kolejowej. Powierzył ten projekt Ernestowi Malinowskiemu. Prace rozpoczęto uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego 1 stycznia
1870 r. w Limie. Po czterech latach pracy w wyjątkowo
trudnych warunkach klimatycznych i terenowych, prowadzono kolej trawersując zboczami gór, budując półki skalne, wykuwając 63 tunele łącznej długości ponad
6000 m i budując 61 obiektów łącznej długości 1832 m.
Wśród nich wybudowano jeden z największych ówcześnie na świecie wysokości 77 m i 175 m długości (tzw.
wiadukt Verrugas).
O kolei tej, a szczególnie o znajdujących się na jej
trasie mostach i tunelach pisały wszystkie ważniejsze
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czasopisma techniczne na
świecie, zaś Ernest Malinowski zyskał sławę wybitnego
inżyniera. Ernest Malinowski
osobiście nadzorował roboty,
sprowadzał materiały i tabor
kolejowy, na bieżąco prowadził księgowość i korespondował z dostawcami, także
zagranicznymi.
Pierwszy
odcinek linii kolejowej na odcinku Callao – Chicla, liczący
141 km, oddano do użytku
w maju 1878 r. W 1890 przeszedł do pracy w utworzonej
kompanii „Peruvian Corporation”, zdominowanej przez
kapitał brytyjski, która przejęła koleje budowane za państwowe pieniądze w ramach
spłaty długów zaciągniętych
na początku lat siedemdziesiątych. W tym roku wznowiono prace przy układaniu
szyn na torowiskach przygotowanych wcześniej przez
Ernesta Malinowskiego, doprowadzając w styczniu
1893 linię kolejową do miasta La Oroya. Została oddana do użytku tzw. główna trasa kolei transandyjskiej.
Przyczynił się do zatrudnienia w Peru polskich inżynierów m.in. Edwarda Habicha, Aleksandra Miecznikowskiego, Władysława Folkierskiego, Władysława Klugera, Ksawerego Wakulskiego, Aleksandra Babińskiego.
Pomagał polskim biologom i podróżnikom np. Konstantemu Jelskiemu, Józefowi Siemiradzkiemu.
Pochowany został z honorami należnymi bohaterowi narodowemu 3 marca 1899 na cmentarzu „Presbitero Maestro”. Z okazji setnej rocznicy śmierci Ernesta Malinowskiego w 1999 r.
staraniem SITK na przełęczy
Ticlio, najwyższym punkcie
Kolei Transandyjskiej (4818
m n.p.m.), stanął pomnik projektu rzeźbiarza, prof. Gustawa Zemły. Siedmiometrowy
monument wykonany w Polsce ze strzegomskiego granitu nawiązuje surowością
stylu do budowli indiańskich
i jest zwieńczony kołem z odlaną z brązu podobizną Ernesta Malinowskiego. Poniżej
godła polskiego i peruwiańskiego umieszczono dwujęzyczny napis „Ernest Malinowski 1818–1899. Inżynier
polski, patriota peruwiański,
bohater obrony Callao 1866,
budowniczy Centralnej Kolei
Transandyjskiej”.
Narodowy Bank Polski
w ramach serii „Polscy po-

dróżnicy i badacze” wydał
monetę obiegową 2 zł oraz
srebrną monetę o nominale
10 zł. Na rewersie umieszczono popiersie Ernesta Malinowskiego i wizerunek pociągu oraz mostów nad górskimi
wąwozami, na awersie globus z konturami Ameryki
Północnej i Południowej oraz
oznaczeniem położenia Peru.
W 1999 r. Poczta Polska
wprowadziła do obiegu znaczek pocztowy o nominale
1 zł. Znaczek przedstawia
Ernesta Malinowskiego na
tle pociągu przejeżdżającego
wiadukt Verrugas. Znaczek
wydano w ramach serii „Polacy na świecie”. Również
w 1999 r. odlano także z brązu popiersie Ernesta Malinowskiego, które ustawiono
w holu limeńskiego dworca
„Desemparados”.
Imię inżyniera Ernesta Malinowskiego noszą:
• od 1999 most kolejowy w Toruniu na linii Poznań –
Inowrocław – Toruń – Jabłonowo Pomorskie – Iława
– Olsztyn – Korsze – Skandawa; most liczący 977 m,
wybudowany w 1873 r., imię nadane w dniu odsłonięcia
pomnika w Peru;
• statuetka ERNEST – miniatura pomnika – jest co roku
przyznawana najaktywniejszym członkom SITK;
• od stycznia 2017 r. - Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim;
• ulica w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, biegnąca między ulicami Dereniową a Ciszewskiego;
• od 1988 do 2003 imię nosił
Zespół Szkół Zawodowych
Polskich Kolei Państwowych w Białymstoku-Starosielcach (od 1 września
2003 przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2);
• od marca 1999 do grudnia
2009, imię to nosił pociąg
ekspresowy PKP Intercity,
kursujący na trasie Krynica-Zdrój/Kraków – Warszawa;
• od grudnia 2015 roku imię
nosi pociąg TLK spółki PKP
Intercity, relacji Warszawa
– Kraków/Zakopane/Krynica-Zdrój. Wcześniej nosił
je jeden z pociągów InterREGIO, kursujący na trasie
Zakopane/Kraków – Warszawa;
• 9 czerwca 2016 Freightliner

PL nadał lokomotywie E6ACTd-101 imię Ernesta Malinowskiego;
• nagroda za najciekawszy wyrób i innowację techniczną
stosowaną w kolejnictwie, prezentowaną na Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako. Nagrodą jest
statuetka, będąca repliką pomnika Ernesta Malinowskiego, który odsłonięto w Peru w 1999 r. w najwyższym
punkcie trasy kolei transandyjskiej;
• imię nosi Klub Zainteresowań „Kolejnictwo” Polskiego
Związku Filatelistów, zrzeszający filatelistów zainteresowanych tematyką transportu szynowego.
Dorota Przybyła
wiceprezes SITK
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XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty
Pracy Projektanta Konstrukcji
Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji to największa w kraju konferencja, w której
od lat biorą udział - obok projektantów konstrukcji - wykonawcy obiektów budowlanych, pracownicy naukowi kształcący inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących materiały,
technologie budowlane oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie.

WPPK 2018
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i współczesne rozwiązania
w budownictwie”, następujący po 4-letnim cyklu pn.
„Naprawy i wzmocnienia
konstrukcji budowlanych”.
Jest to powrót do tematyki omawianej w ramach
Warsztatów w 2010 roku,
jednakże z uwzględnieniem
w materiale merytorycznym
szeroko rozumianych innowacji i zachodzących przez
lata zmian w zakresie materiałowym,
technologicznym oraz normalizacyjnym.

nicy konferencji otrzymali zaświadczenie dokumentujące udział w specjalistycznym szkoleniu zawodowym,
spełniającym wymogi określone w systemach zapewnienia jakości i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych, zgodnie z normą
PN-ISO-9000.
Doceniając znaczenie Warsztatów dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Krajowa Rada PIIB oraz Małopolska i Śląska OIIB objęły
konferencję patronatem branżowym. Krajową Radę PIIB
reprezentowali na konferencji prezes Andrzej R. Dobrucki i 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.
Gliwicki Odział PZITB zadbał
także o uatrakcyjnienie wieczorów inżynierskich. Prowadzili
je przedstawiciele trzech głównych partnerów merytorycznych:
CPJS, Stropy.pl i BASF. Były to
wieczory: „Zbrojeniowy”, „Stropowy” i „Chemiczny”. Oprócz ciekawostek technicznych przekazywanych przez prowadzących
można było wysłuchać występu
męskiego zespołu wokalnego
„Calvi Cantores”, opowiadania
podróżnika Aleksandra Doby
o jego samotnych kajakowych

przeprawach między kontynentami po Oceanie Atlantyckim,
przeplatanego szantami w wykonaniu zespołu „Sąsiedzi”
i energetycznym stepowaniem grupy „Salake” oraz występów zespołów „Chrząszcze”, „Womanhood” i grających na
skrzypcach i akordeonie Gabrieli i Michała Kubarskich.
Na zakończenie konferencji Łukasz Drobiec (przewodniczący) i Radosław Jasiński z Komitetu Organizacyjnego WPPK 2018 przekazali symboliczną pałeczkę
Przemysławowi Pępkowi i Januszowi Kozuli z Oddziału
PZITB w Bielsku-Białej; bielski oddział będzie za rok
głównym organizatorem XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, które odbędą się
w dniach 4-7 marca 2019.
Maria Świerczyńska

WPPK 2018
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a odbywające się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku w dniach
6-9 marca Warsztaty zjechała rekordowa ilość
uczestników – ponad 600 osób. Głównym organizatorem
WPPK 2018 był Oddział PZITB w Gliwicach, we współpracy z Oddziałami PZITB w Bielsku-Białej, Katowicach
i Krakowie. Tegoroczna konferencja z tematem wiodącym „Konstrukcje żelbetowe” rozpoczęła czteroletni cykl pn. „Innowacyjne

Przez blisko cztery dni „Orle
Gniazdo” było miejscem wykładów, dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjno-technicznych, konsultacji,
wymiany doświadczeń zawodowych, rozmów z przedstawicielami około 50 firm prezentujących swoje produkty
na stoiskach wystawienniczych. Chętni mogli również
uczestniczyć w wycieczce
technicznej do wytwórni prefabrykatów Pekabex w Bielsku-Białej. Warsztaty objęły
30 wykładów problemowych
trwających w sumie 10 godzin, 6 wykładów technicznych firm specjalistycznych
– razem 3 godziny i 9 prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych
– 9 godzin. Wykłady problemowe zawarto w trzech obszernych tomach, natomiast
w tomie czwartym zamieszczono referaty i informacje
techniczno-promocyjne, prezentowane przez partnerów merytorycznych i niektórych wystawców. Materiały konferencyjne powiększą „biblioteczkę projektanta
konstrukcji” będącą praktyczną pomocą dla osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Uczest-
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Jurajski
Produkt

Roku 2017
W środę 15 listopada 2017 w sali bankietowej Hotelu SCOUT Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa
w Częstochowie po raz kolejny przyznała nagrody
w Konkursie „Jurajski Produkt Roku” 2017.

JURAJSKI PRODUKT ROKU

U

roczyste podsumowanie odbyło się podczas I Jurajskiego Kongresu Gospodarczego. W części oficjalnej gali zgromadzona
na sali publiczność miała okazję zapoznać się z produktami
i usługami zgłoszonymi przez tegorocznych laureatów konkursu.
Udział w konkursie stanowi znakomitą okazję dla przedsiębiorców
regionu częstochowskiego 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

CZ.P.B.P. PRZEMYSŁÓWKA S.A. – WYKONAWCA, GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA – INWESTOR,
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE „WUDIMEKS” SP. Z O.O. – INWESTOR ZASTĘPCZY
– za inwestycję: „Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie”.
Projekt wykonano w Biurze Architektoniczno-Budowlanym “PRO-ARCH-2” Sp. z o.o. w Czechowicach –Dziedzicach.
Charakterystyka usługi budowlanej:
Usługa budowlana polegała na rozbiórce istniejącego budynku
pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza
w Częstochowie wraz z zapleczem oraz istniejącymi urządzeniami
i instalacjami, a następnie budowie w miejscu rozebranego budynku
nowej, krytej pływalni.
Charakterystyka nowego obiektu:
Kubatura budynku
- 14 100,50 m3
Powierzchnia użytkowa
- 2 040,29 m2
Powierzchnia zabudowy
- 1 535,00 m2
Powierzchnia całkowita
- 2 818,10 m2
Powierzchnia niecki basenu pływackiego
- 312,50 m2
Powierzchnia niecki basenu do nauki pływania - 50,00 m2
Długość budynku
- 66,85 m
Szerokość budynku
- 26,55 m
Wysokość budynku
- 10,95 m
Obiekt pływalni jest budynkiem parterowym, podpiwniczonym, powiązanym układem komunikacyjnym z budynkami IV. Liceum Ogólnokształcącego, co przyczynia się do komfortowego, bezpiecznego
i całorocznego wykorzystywania go przez uczniów. Wzniesiony
budynek stanowi bryłę, o wyjątkowej architekturze, której wyraz
architektoniczny dodatkowo podkreślają fragmenty elewacji, wykonane z surowego betonu architektonicznego oraz wykończone
fasadami kamiennymi i szklanymi, z nieprzeziernymi panelami doświetlającymi.
Zapewniono pełną możliwość korzystania z budynku przez osoby
niepełnosprawne (podnośnik - winda dla osób poruszających się na
wózkach w holu wejściowym, podnośnik dla osób niepełnosprawnych w hali basenowej, przebieralnia, sanitariaty). Na uwagę zasługuje też przebieralnia dla rodzin z małymi dziećmi oraz pomieszczenia
dla ratowników z aneksem pierwszej pomocy.
Istotne znaczenie dla architektury i konstrukcji wzniesionego budynku mają zagadnienia technologiczne – instalacje uzdatniania wody
basenowej (stacje uzdatniania i filtrowania wody basenowej), wentylacji mechanicznej oraz zimnej i cieplej wody (do podgrzania wody
basenowej i utrzymania jej temperatury).

przyznano dwie równorzędne pierwsze nagrody:
ABIS PROJEKT GRZEGORZ BRYZIK
za stworzenie i wdrożenie systemu „Open Deck”.
Firma Abis Projekt zajmuje się od ponad 20 lat wielobranżowym
projektowaniem obiektów budowlanych i nadzorowaniem przebiegu prac budowlanych. Zakres usług projektowych jest szeroki,
począwszy od budownictwa mieszkaniowego, poprzez budynki
użyteczności publicznej po obiekty przemysłowe. Dzięki bogatemu doświadczeniu został opracowany autorski, innowacyjny
system budowania, który łączy w sobie wszystkie etapy procesu
budowlanego i przeznaczony jest przede wszystkim do kreowania
przestrzeni biurowej, handlowej i usługowej wraz z garażami podziemnymi i uzupełniającą funkcją mieszkaniową.
OpenDeck zasadniczo nie jest konstrukcją tylko filozofią budowania opartą na synergii rozwiązań technicznych. Każdy z elementów

systemu jest bazą dla kolejnego etapu. Prowadzenie procesu budowlanego z pomocą systemu OpenDeck nie ogranicza się do samego budynku, ale rozpoczyna się już na etapie koncepcji poprzez
wielobranżowe projektowanie i budowę, przy uwzględnieniu założeń wieloletniego użytkowania obiektu. Dzięki temu oszczędzamy
czas i pieniądze inwestora na każdym etapie.
OpenDeck jest przede wszystkim innowacyjną, prefabrykowaną konstrukcją chronioną patentem. Ale to nie sama konstrukcja
decyduje o innowacyjności. Największe znaczenie ma połączenie
wszystkich głównych elementów budynku, począwszy od konstrukcji, poprzez wentylację, ogrzewanie, chłodzenie, akustykę,
okablowanie, oświetlenie i estetykę.

JURAJSKI PRODUKT ROKU

FINAŁ XVII EDYCJI KONKURSU

Waldemar Szleper, źródło: strona internetowa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie
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UBEZPIECZENIA
Czy warto zawierać ubezpieczenie dodatkowe?
W odpowiedzi na dylematy inżynierów budownictwa czy obowiązkowe ubezpieczenia zapewnia
wystarczająca ochroną ubezpieczeniową przytaczamy kilka powodów, dla których według naszej
opinii warto rozważyć podwyższenie sumy gwarancyjnej.

UBEZPIECZENIA

I POWÓD
Błędu nie ma tam gdzie nie ma roboty

42

Najczęstszym powodem dla którego ktoś decyduje się na
ubezpieczenie OC jest ryzyko popełnienia błędu. Mimo
starań, wykształcenia, doświadczenia nigdy nie można
wykluczyć pomyłki. Członkowie samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – zatem każdy z nich już jest ubezpieczony.
Świadomość własnej omylności jest natomiast powodem,
który powinien skłaniać do rozważenia ubezpieczenia
nadwyżkowego.
Błędów w czynnościach inżyniera budownictwa może być
wiele. Z praktyki ubezpieczyciela wynika, że najczęstsze
błędy dotyczą kierowania budową. Konsekwencje tych
błędów bywają różne – od sytuacji, gdzie błąd można szybko i bezkosztowo naprawić, aż po poważne problemy z realizacją inwestycji lub szkodą na osobie.
Ubezpieczenie OC służy pokryciu szkód powstałych wskutek pomyłki, błędu, czy zaniechania w czynnościach zawodowych. Ochrona ubezpieczenia obejmuje brak należytej
staranności, również rażące niedbalstwo. Ubezpieczyciel
jednak wyłącza z ochrony ubezpieczeniowej szkody wyrządzone z winy umyślnej. Czasem wypłacane są odszkodowania za błędy bardzo szkolne, czasem za błędy, które
nigdy nie powinny się zdarzyć. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu obowiązkowym w wysokości 50.000 Euro może
okazać się niewystarczająca dla pokrycia szkód. Zwiększenie tej sumy daje bardziej realną ochronę w przypadku
poważniejszych szkód.

II POWÓD
Każdy może pozwać każdego, a obrona przed
roszczeniem jest trudna i kosztuje
Nigdy nie można wykluczyć pozwania, nawet jeżeli roszczenie jest niezasadne. Inwestorzy, firmy wykonawcze,
samorządy posiadają swoje działy prawne, pomoc prawna
poszkodowanym się profesjonalizuje, kancelarie odszkodowawcze poszukują nowych pól aktywności. To wszystko
zwiększa ryzyko dochodzenia roszczeń.

Osoba wobec której kierowane są roszczenia lub która
jest pozwana, często staje bezradna wobec konieczności
zgromadzenia środków dowodowych i podejmowania czynności procesowych. Nie mówiąc już o wiedzy dotyczącej
praktyki odszkodowawczej i możliwych ścieżkach skutecznej obrony.
Obowiązkowe ubezpieczenie OC jest bardzo dobrym
narzędziem obrony przed roszczeniem, zarówno od strony faktycznej jak i finansowej. Obrona przed roszczeniem
jest w interesie ubezpieczyciela, który w drodze umowy
zobowiązuje się do podejmowania czynności faktycznych
dla obrony przed niezasadnym roszczeniem (np. przez powołanie eksperta dla wyjaśnienia przyczyny szkody) jak
i do finansowania jej kosztów (np. przez pokrycie kosztów
ekspertyzy). W przypadku ubezpieczenia obowiązkowego
odpowiedzialność ubezpieczyciela ogranicza się do sumy
50.000 Euro. Poprzez podwyższenie sumy gwarancyjnej
ubezpieczony zyskuje obronę także dla roszczeń przekraczających tę sumę.

III POWÓD
Zasada pełnej odpowiedzialności
za powstałą szkodę
Przepisy prawa o odpowiedzialności cywilnej za szkodę przewidują zasadę pełnej odpowiedzialności za
szkodę. To oznacza że sprawca szkody jest zobowiązany do naprawienia szkody w takiej wysokości w jakiej poniósł ją poszkodowany. Jedynym wyjątkiem od
tej zasady jest odpowiedzialność pracownika (osoby
zatrudnionej na umowę o pracę), którego odpowiedzialność za szkodę jest ograniczona do 3-krotności
miesięcznego wynagrodzenia. We wszystkich innych
przypadkach sprawca zobowiązany jest naprawić pełną szkodę, tak w zakresie szkód rzeczywistych jak
i utraconych korzyści.
W umowach o wykonanie prac zdarzają się postanowienia o ograniczeniu odpowiedzialności, np. że wykonawca nie będzie odpowiedzialny za szkody w wyższej
wysokości niż 5-krotność wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Takie postanowienia obowiązują tylko strony

umowy, a poszkodowane osoby trzecie są uprawnione do
dochodzenia pełnej wysokości szkody.
Zgodnie z umową ubezpieczenia OC ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w granicach ustalonej sumy gwarancyjnej. Jeżeli należne odszkodowanie jest niższe niż suma
gwarancyjna, ubezpieczyciel wypłaca pełne odszkodowanie, jeżeli natomiast należne odszkodowanie jest wyższe
niż suma gwarancyjna, ubezpieczyciel wypłaca pełną
sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu
obowiązkowym wynosi 50.000 Euro. Jeżeli wyrządzona
szkoda jest większa niż 50.000 Euro, ubezpieczony będzie
zobowiązany pokryć różnicę w odszkodowaniu z własnego majątku.

płaty odszkodowania. Tym samym ryzyko wzrostu odszkodowań spoczywa na ubezpieczycielu. Podwyższenie
sumy gwarancyjnej zapewnia realną ochronę w długim
okresie czasu.

VI POWÓD
Bardzo długie okresy przedawnienia roszczeń

Ryzyko wyrządzenia szkody nie jest współmierne do wartości realizowanych prac. O ryzyku wyrządzenia szkody,
czyli jej rozmiarze i prawdopodobieństwie, decyduje szereg
czynników, m.in. rodzaj prac, warunki ich wykonywania,
doświadczenie, standardy i zabezpieczenia, współpraca
z kontrahentem. Na pewno nie można stosować obiegowego
twierdzenia: „Moje wynagrodzenie za prace nie było wielkie, więc niemożliwe żebym wyrządził dużą szkodę”. Pozornie niewielki błąd, np. w sposobie prowadzenia prac ziemnych, może spowodować uszkodzenie gazociągu, a w jego
następstwie ogromną szkodę.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w granicach ustalonej sumy gwarancyjnej, niezależnie od wartości przychodów
ubezpieczonego i niezależnie od tego czy inżynier wykonuje
swoje czynności w odniesieniu do niewielkich obiektów, czy
rozległych obiektów infrastrukturalnych.

Na pytanie: ”Jak długo inżynier budownictwa będzie odpowiadał za szkody powstałe z jego błędów?” odpowiedź
nie jest prosta. Przepisy są skomplikowane i terminy są
różne w zależności od osoby poszkodowanej i rodzaju
szkody. Inżynier budownictwa będzie odpowiadał:
• Z tytułu szkody na osobie: 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia.
• Z tytułu pozostałych szkód wyrządzony osobom trzecim: 3 lata od dnia, w którym poszkodowany dowiedział
się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia, jednakże nie dłużej niż 10 lat od dnia, w którym
nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
• Z tytułu szkód wyrządzony kontrahentom: 3 lata od
dnia wystąpienia szkody; jeżeli roszczenia nie powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
termin ten wynosi 10 lat.
Warto zauważyć, że terminy nie są zależne od czasu wykonania prac tylko od czasu powstania szkody.
Ubezpieczyciel ponosić będzie odpowiedzialność tak
długo, jak długo będzie odpowiadał ubezpieczony inżynier. Upływ czasu pomiędzy czynnościami a wniesieniem
roszczeń może spowodować dewaluację sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia. Ubezpieczenie nadwyżkowe pozwala na jej urealnienie dla roszczeń zgłaszanych w dalekiej przyszłości.

V POWÓD
Wzrost zasądzanych odszkodowań

VII POWÓD
Solidarna odpowiedzialność sprawców szkód

W tej kwestii nikogo nie trzeba przekonywać. Wszyscy
wiedzą o wzroście zasądzanych odszkodowań. Oczywiście zjawisko to dotyczy szkód na osobie, gdzie najbardziej rosną wartości zadośćuczynienia dla poszkodowanego i członków jego rodziny. Inżynier budownictwa nie
jest wolny od ryzyka wyrządzone szkody na osobie, np.
wskutek katastrofy budowlanej lub wypadku przy pracy
na budowie, np. upadku do niezabezpieczonego wykopu.
W przypadku innych szkód niż szkody na osobie również następuje wzrost wypłacanych odszkodowań, ze
względu na wzrost cen materiałów i robót.
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w granicach
sumy gwarancyjnej, bez względu na czas jaki upłynął
pomiędzy zawarciem umowy ubezpieczenia a dniem wy-

Jeżeli kilka osób ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, ich odpowiedzialności jest solidarna. To zasada wynikająca z Kodeksu cywilnego. Sąd nie może badać
w procesie stopnia winy i przesądzać w jakim procencie
poszczególne osoby odpowiadają za szkody. Zasądza odszkodowanie solidarnie od kilku podmiotów. Poszkodowanemu przysługuje prawo wyboru, od którego podmiotu
będzie żądał wypłaty całego należnego odszkodowania.
Przypadki solidarnej odpowiedzialności nie stanowią
rzadkości Solidarną odpowiedzialność za szkodę może
ponosić kierownik budowy i wykonawca robot, kierownik
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik
budowy i projektant. Wykonując niewielką część prac, czy
realizując niewielkie zlecenie, można ponosić odpowie-

IV POWÓD
Ryzyko wyrządzenia szkody niewspółmiernej
do wartości realizowanych prac

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie
nadwyżkowe
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UBEZPIE
VIII POWÓD
Ryzyko dochodzenia roszczeń od spadkobierców
W pewnych okolicznościach roszczenie o naprawienie
szkody może wejść do masy spadkowej i spadkobierca
będzie musiał borykać się z problemem przyjęcia lub odrzucenia spadku. Ubezpieczając się inżynier zapewniłby
sobie komfort, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie,
także w razie jego śmierci. Wyższa suma gwarancyjna powoduje lepsze zabezpieczenie masy spadkowej.

IX POWÓD
Nie jest miło kiedy nie ma pieniędzy na wypłatę
należnego odszkodowania
To jest powód ostatni i najważniejszy – pukanie komornika do drzwi, gdy w kasie pusto, albo gdy wydatki są już
zaplanowane, albo wakacje się zaczynają za 3 miesiące.
Oby nie trzeba było powiedzieć „mądry inżynier po szkodzie….trzeba było się wcześniej ubezpieczyć na wyższą
sumę”.

w Brydżu Sportowym - Szczyrk 2017

PODSUMOWANIE

Zachęcamy do rozważenia podwyższenia sumy gwarancyjnej poprzez wybór ubezpieczenia nadwyżkowego.
Umowa generalna łącząca Polską izbę Inżynierów Budownictwa i Ergo Hestię przewiduje trzy warianty dodatkowej sumy.
I wariant: 100.000 EUR, składka 195,00 PLN
III wariant: 200.000 EUR, składka 395,00 PLN
III wariant: 250.000 EUR, składka 475,00 PLN
IV wariant: 300.000 EUR, składka 720,00 PLN
V wariant: 400.000 EUR, składka 1.150,00PLN
Wybrana suma gwarancyjna kumuluje się z sumą z obowiązkowego ubezpieczenia. Zatem inżynier wybierający
sumę 100.000 Euro w ubezpieczeniu nadwyżkowym jest
ubezpieczony na sumę 150.000 Euro.
Umowę można zawrzeć w każdym momencie (niezależnie od opłacania składki za ubezpieczenie obowiązkowe).
Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku, który można pobrać ze strony Polskie Izby inżynierów Budownictwa lub uzyskać pisząc na adres inzynierowie@
ag.ergohestia.pl .
Maria Tomaszewska-Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii
maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB
Od 1 czerwca 2015 roku każdy członek naszej izby może skorzystać w siedzibie Izby w Katowicach
oraz we wszystkich Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym w Rybniku z bezpłatnej porady prawników. Prawnicy pełnią dyżury:
• w Katowicach w każdy czwartek miesiąca w godzinach 14-19
• w Bielsku – Białej w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14-17
• w Częstochowie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15-18
• w Gliwicach w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 15-18
• w Rybniku w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 15-18
Możliwy jest również telefoniczny lub mailowy kontakt z prawnikiem.

Uczestnicy turnieju

Jak co roku Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej zorganizowała kolejne Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym w Szczyrku,
w dniach 8-10 grudnia 2017.

I

mpreza ta staje się coraz atrakcyjniejsza, przyjeżdża
coraz większa ilość uczestników. W tym roku w rozgrywkach wzięło udział 58 osób. Reprezentowanych
było osiem izb okręgowych: Małopolska OIIB, Łódzka
OIIB, Podlaska OIIB, Podkarpacka OIIB, Warmińsko-Mazurska OIIB, Kujawsko-Pomorska OIIB, Mazowiecka OIIB
(14 uczestników) i Śląska OIIB. Program przewidywał cztery turnieje: turniej indywidualny, turniej par na punkty meczowe, turniej par na zapis maksymalny i główny turniej
drużynowy o Puchar Przechodni Prezesa PIIB Andrzeja
Rocha Dobruckiego.
Turniej indywidulany rozegrano w piątek wieczorem,
udział wzięło 48 zawodników. Turniej indywidualny to
wiele emocji, gra z nieznajomymi partnerami, ustalanie
systemów licytacyjnych, wistów i zrzutek. Turniej wygrał
Andrzej Błachno z Podlaskiej OIIB, drugie miejsce zajął
Tadeusz Szendzielarz ze Śląskiej OIIB, a trzecie Marek
Kamelski z Mazowieckiej OIIB. Warto zanotować siódme
miejsce Jerzego Ujmy ze Śląskiej Izby.
W sobotę rozegrano dwa turnieje par. Najpierw turniej na punkty meczowe, udział wzięło 27 par. Zwyciężyła para W.Starkiewicz - J.Wadowski z Mazowieckiej OIIB,
przed swoimi kolegami T.Mikołajczyk - T.Pawlak, trzecie
miejsce zajęli R.Zdon - Zb.Kiełbasa z Podkarpackiej OIIB.
W pierwszej dziesiątce uplasowały się pary ze Śląska –
4. miejsce T.Dudziak - T. Szendzielarz, 9. - J.Zagała - B.Tarnawski. Zgodnie z sugestiami uczestników poprzednich
Mistrzostw, organizatorzy przewidzieli 4-godzinną przerwę w rozgrywkach na spacery i wycieczki po atrakcyjnej
górskiej miejscowości.
Wieczorem po kolacji rozegrano drugi turniej par
na maksy, w którym uczestniczyło 28 par. Zwyciężyli

K.Cios - J.Ujma ze Śląskiej OIIB z dużą przewagą nad
S.Stępniewskim - M. Kamelskim z Mazowieckiej OIIB,
trzecie miejsce zajęła para M.Madej - J. Zieliński ze Śląskiej OIIB. W pierwszej dziesiątce uplasowały się pary
ze Śląska: 9. - T.Dudziak-T.Szendzielarz, 10. - J.Hamryszak – T. Owczarz.
W niedzielę odbył się główny turniej drużynowy o puchar przechodni. Udział wzięło 14 teamów. Wyniki przedstawiają się następująco:
1. Podlaska OIIB ( A.Balunowski - A.Błachno, P.Nowara W.Ładowski),
2. Podkarpacka OIIB (R.Zdon - Zb.Kiełbasa, J.Znamirowski - R.Opaliński),
3. Śląska OIIB II (M.Gacek - Kozula, J.Hamryszak T.Owczarz).
Puchar przechodni został więc przekazany do Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Standardem Mistrzostw jest klasyfikacja generalna, obejmująca
wyniki wszystkich turniejów. Sklasyfikowano 58 zawodników. W Mistrzostwach wzięło udział 6 pań, wśród których
najwyżej była sklasyfikowana Ewa Chłopecka z Mazowieckiej OIIB, nagrodzono ją stosownym upominkiem.
Wyniki w klasyfikacji generalnej:
1. Andrzej Błachno – Podlaska OIIB;
2. Andrzej Balunowski – Podlaska OIIB;
3. Tadeusz Szendzielarz - Śląska OIIB.
W pierwszej piętnastce znalazło się kilku zawodników
z ŚlOIIB: 4.miejsce J.Ujma, 11. - K.Cios, 15. - T.Dudziak.
Całość Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym przygotował
i wzorowo poprowadził krajowy sędzia Polskiego Związku
Brydża Sportowego Adrian Bakalalarz. Po zakończeniu
Mistrzostw Józef Kluska, Roman Karwowski, Janusz Kozula i Jerzy Kotowski, z-ca przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB, rozdali puchary i nagrody.
Organizatorzy dziękując uczestnikom za udział, miłą
atmosferę i koleżeński klimat zaprosili ich na kolejne
Mistrzostwa w 2018 roku.
Janusz Kozula

MISTRZOSTWA PIIB W BRYDŻU SPORTOWYM

dzialność za „cudzą” szkodę. Dopiero w drodze roszczenia do innych sprawców można domagać się rozliczenia.
Podwyższenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC
zmniejsza ryzyko konieczności pokrycia odszkodowania
z własnego majątku za „cudzą” szkodę.

VI Mistrzostwa PIIB
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WYNIKI ZAWODÓW
Spośród członków okręgowych izb trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wywalczyły następujące osoby:
W kategorii „KOBIETY”: 1. Małgorzata Putowska (Wielkopolska OIIB), 2. Maria Świerczyńska, 3. Ewa Kosibor
W kategorii „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Nowak, 3. Leszek Gamracy
W kategorii „MĘŻCZYŹNI 46-65 LAT”: 1. Sławomir Stępniewski (Mazowiecka OIIB), 2. Andrzej Duda, 3. Wojciech Ziemski
W kategorii „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”: 1. Damian Siwek, 2. Marcin Szweda, 3. Wojciech Kazek
W kategorii „MŁODZIEŻ 13-18 LAT”: 1. Dariusz Warachim, 2. Paweł Misztal, 3. Filip Keiper
W kategorii „DZIECI”: 1. Maria Anczakowska, 2. Robert Zając, 3. Karolina Kosibor
Lista zawodników wraz z wynikami i zdjęciami z zawodów znajduje się na stronie internetowej ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach

Zwycięzcy w kategorii Mężczyźni do 45 lat

XI zawody narciarskie
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W niedzielę 11 lutego 2018 odbyły się na Górze Żar kolejne zawody narciarskie ŚlOIIB w kategorii SLALOM GIGANT, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej dla
członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i ich rodzin.

K

apryśna zima spowodowała, że tegoroczne zawody narciarskie ŚlOIIB stały pod znakiem zapytania
jeszcze na kilka dni przed startem. Zaplanowane
na stoku Skrzycznego, na odcinku czarnej trasy FIS zwanej „Dolinami”, nie mogły się odbyć w żadnym z dwóch
planowanych terminów. Z powodu braku odpowiednich
warunków narciarskich na „Dolinach” nie był uruchamiany na tym odcinku wyciąg narciarski. Na szczęście udało
się organizatorom w ostatniej chwili przenieść zawody na
Górę Żar w Międzybrodziu Żywieckim. Mimo niepewnych

warunków narciarskich i pogodowych zdecydowało się
wystartować 61 osób. Oprócz członków ŚlOIIB i ich rodzin,
w zawodach uczestniczyła 4-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB, 3-osobowa Podkarpackiej OIIB i 4-osobowa
Wielkopolskiej OIIB, 1-osobowa z Dolnośląskiej ŚlOIIB oraz
przedstawiciele sponsorów. Dla osób, które zjechały w Beskidy dzień wcześniej i korzystały z noclegu w Szczyrku,
koledzy z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska i Janusza Kozula, zastępcy przewodniczącego
Rady ŚlOIIB, przygotowali „Orlim Gnieździe” spotkanie
integracyjne. Podczas spotkania była możliwość wymiany
doświadczeń przez przedstawicieli różnych izb okręgowych nt. organizacji imprez sportowych, m.in. popularnych
w środowisku śląskich inżynierów zawodów narciarskich
w slalomie gigancie. Impreza narciarska ma od lat swoich
sympatyków i prawie stałych uczestników, którzy oceniają
ją wysoko za organizację i przyjazną atmosferę; te walory
podkreślali również goście z innych izb.
W niedzielę na starcie stanęło 55 osób, dorosłych i dzieci (spośród zgłoszonych 75 osób), wszyscy startujący
ukończyli zawody. Zawodnicy mieli do pokonania około
20 bramek rozstawionych na dolnym, bardziej stromym
odcinku góry. Tradycyjnie nad przebiegiem zjazdów czuwali zawodowi sędziowie, czas mierzono elektronicznie,
a wszystkie zjazdy zostały uwiecznione przez fotogra-

Zwycięzcy w kategorii Mężczyźni pow. 65 lat

Zwycięzcy w kategorii Mężczyźni 46-65 lat

fa. Uczestnicy slalomu startowali w 6 kategoriach: kat.
0 - Dzieci do 12 lat, I - Młodzież 13-18 lat, II - Kobiety, III-Mężczyźni do 45 lat, IV-Mężczyźni 46-65 lat, V-Mężczyźni
powyżej 65lat. Odbyły się 2 przejazdy, a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy czas przejazdu. Spośród
dorosłych uczestników miejsce „na podium” mogły zająć
tylko osoby będące członkami okręgowych izb. Zakończenie imprezy nastąpiło w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku ŻAR, w którym wszyscy zawodnicy otrzymali gorący
posiłek. Pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i nagrody
ufundowane przez ŚlOIIB i sponsorów wręczał zwycięzcom Józef Kluska, Janusz Kozula oraz sponsorzy Andrzej
Warachim i Łukasz Kliś, wieloletni sponsorzy zawodów,
przedstawiciele sponsorujących firm. Wszystkie uczest-

Zwycięzcy w kategorii Kobiety

Zwycięzcy w kategorii Młodzież

niczące w zawodach dzieci nagrodzono słodyczami oraz
wyróżniono dyplomami. Zdobywcom trzech pierwszych
miejsc w poszczególnych kategoriach wręczono puchary.
Józef Kluska i Janusz Kozula podziękowali w imieniu
organizatorów zawodnikom, sponsorom oraz obsłudze
i zaprosili na kolejne zawody za rok.
Firmy sponsorujące tegoroczne zawody i ich przedstawiciele:
ZPUE Koronea Group z Włoszczowy
– Marek Gałązka, Łukasz Kliś
Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ze Zgierza
– Andrzej Warachim
Maria Świerczyńska

XI ZAWODY NARCIARSKIE ŚlOIIB

XI ZAWODY NARCIARSKIE ŚlOIIB
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BEZPIECZEŃSTWO PODSTAWOWE
aby skupić się za kierownicą
BEZPIECZEŃSTWO AKTYWNE
aby unikać wypadków
BEZPIECZEŃSTWO PASYWNE
aby chronić podczas wypadku
BEZPIECZEŃSTWO PREWENCYJNE
aby ostrzegać przed zagrożeniem i pomagać go uniknąć
BEZPIECZEŃSTWO POKOLIZYJNE
aby ratować po wypadku
BEZPIECZEŃSTWO POPRZEZ EDUKACJĘ
aby pomagać kierowcy

IMPREZA.SUBARU.PL

EMIL FREY RETAIL POLSKA SP. Z O.O.
95-030 Rzgów (Łódź), Łódzka 40
salon@lodz.subaru.pl
lodz.subaru.pl

42 208 23 00

DWA FABRYCZNIE NOWE URZĄDZENIA
W CENIE JEDNEGO!

Nr 1 (58) marzec 2018

Konica Minolta Bizhub C308
HP Color LaserJet M577 dnm

Koszt kopii / wydruku A4:
czarno-biały 0,038 zł netto
kolorowy 0,24 zł netto

*Koszt kopii / wydruku w formacie
A3 podwaja koszty wynikające
z formatu A4

*Wydruk, kopiowanie i skanowanie
tylko w formacie A4

a Sprawdzone i stale doskonalone
rozwiązania opracowane przez
lidera rynku biurowych urządzeń
cyfrowych

a Duży dotykowy kolorowy panel
z intuicyjnym interfejsem - pozwoli
na szybką prostą obsługę

a Duża prędkość drukowania
i kopiowania
a Możliwość rozbudowy
a Obsługa szerokiej gamy podłoży
do druku nawet do 300g/m2 oraz
do długości 1,2 m
a Skan do 1 m długości

POZOSTANĄ
W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar

a Maszyna nie do zastąpienia druk
do 38 stron / min
a Jednoprzebiegowy podajnik
oryginałów DUAL SCAN skanujący
obie strony dokumentu w jednym
przebiegu
a Drukarki HP są jednymi z najlepiej
zabezpieczonych urządzeń na rynku

Dzierżawa - Gwarancja stałych kosztów,
wraz z pełną obsługą serwisową.

48 miesięcy za 210zł netto / miesiąc
60 miesięcy za 180zł netto / miesiąc

mail: handlowy@kserkop.pl
tel. +48 32 201 35 55
tel. +48 601 308 703
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DLA CZŁONKÓW ŚLOIIB
RABATY DO 30%!
Al. Korfantego 53

tel. +48 32 201 35 55

mail: cc.katowice@kserkop.pl

40-161 Katowice

tel. +48 797 711 306

www.kserkop.pl

Eugeniusz Baron
Korneliusz Brzoza
Mirosław Freus
Ryszard Gargul
Józef Glet
Ryszard Gnieciak
Stanisław Grzesiak
– członek OSD I, II i III kadencji

Jerzy Hatlapa
Wincenty Kaszyca
Leszek Kosiak
Michał Tomasz Kowalczyk
Tadeusz Latkowski
Aleksander Leszczyna
Andrzej Leśkiewicz
Jan Michalik
– delegat na zjazdy V kadencji

Jerzy Nawrot
Zdzisław Paruzel
Jan Ryszka
Jerzy Siemieniec
Wiktor Skawiński
Jerzy Stelmach
Konrad Wilczek
Ryszard Wronkowski
Tomasz Żukowski

Zespół Redakcyjny
Roman Karwowski – przewodniczący
Maria Świerczyńska – redaktor prowadząca
Janusz Krasnowski, Henryk Anders,
Waldemar Szleper
Biuro ŚlOIIB w Katowicach
40-467 Katowice, ul. Adama 1b
tel./fax: 32 229 80 87; 32 255 45 52
www.slk.piib.org.pl
e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, 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 07 48
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. Zwycięstwa 36,
II piętro w siedzibie Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej , tel./fax: 32 301 01 77
e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 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
Anuncio
kontakt@anuncio.pl
tel. 797 343 749

ODESZLI

Koszt kopii / wydruku A4:
czarno-biały 0,028 zł netto
kolorowy 0,17 zł netto
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Zaproszenie
na FESTYN

W dniu 26 maja 2018 roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
organizuje dla członków Izby i ich rodzin
na terenie parku Giszowieckiego („Park pod Lipami”) w Katowicach-Giszowcu

III FESTYN pod hasłem ŻYJ BEZPIECZNIE.
Rozpoczęcie FESTYNU o godzinie 13.00, planowane zakończenie o godzinie 20.00.
W programie przewidziano liczne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Izby.

