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Miejmy nadzieję!
Adam Asnyk

Miejmy nadzieję!... nie tę lichą, marną,
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
(…)
Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.
Miejmy odwagę!... nie tę tchnącą szałem,
Która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.
(…)
Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystało w milczeniu się zbroić...
Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

Pokoju i pełnych nadziei
świąt Wielkiej Nocy
oraz serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół
życzy Rada ŚlOIIB

Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

C

zy po wybuchu pandemii
przed dwoma laty temu
spodziewaliśmy się, że
może spotkać nas coś równie złego, coś mogącego także zagrażać
naszemu życiu?
Na pewno nie. Kiedy wirus
przestał być tak bardzo groźny
i mieliśmy nadzieję na powrót do
normalności, wybuchła wojna za
naszą granicą. Wszyscy wierzymy, że szybko się zakończy,
wszyscy współczujemy i pomagamy uchodźcom, każdy na swój
sposób. Jeśli sami nie jesteśmy
bezpośrednio zaangażowani
w pomoc, to na pewno mamy
w swoim otoczeniu ludzi, którzy
to robią i albo przez nich pomagamy, albo przekazujemy środki
niosącym taką pomoc fundacjom.
A jest ich dużo. Potępiamy agresję
i wyrażamy solidarność z obywatelami Ukrainy. Jeśli mamy moż-

liwość, zatrudniajmy uchodźców
w naszych firmach budowlanych
lub projektowych. To też bardzo
dobra forma pomocy.
W ostatnim w tej kadencji numerze Informatora zamieszczone
są sprawozdania z działalności
Izby w 2021 roku oraz podsumowanie czteroletniej kadencji,
kadencji wyjątkowej chociażby ze
względu na pandemię oraz wprowadzone duże zmiany w prawie
budowlanym. Mogę stwierdzić, że
dzięki wysiłkowi wszystkich organów, ta wyjątkowa, niespotykana
do tej pory kadencja, była dla
naszej Izby udana. Wszystkie cele
i zadania, do których zobowiązuje
nas prawo i statut PIIB zostały
wykonane (obrazuje to materiał
na stronach 18-34). Dziękuję
wszystkim za to. Dziękuję również
pracownikom biura w Katowicach
i biur terenowych za pracę.

W ostatnich 4 latach odeszło
od nas na zawsze wiele naszych
Koleżanek i Kolegów, wśród nich
osoby szczególnie zaangażowane w prace naszego samorządu.
Część z nich zabrał covid. Bardzo
nam ich wszystkich brakuje, często ich wspominamy, pozostaną
na zawsze w naszej pamięci.
23 kwietnia 2022 delegaci wybiorą nowe władze Izby na kolejne
4 lata. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna i absorbująca. Wierzę,
że wszystkim nowo wybranym
przyniesie wiele satysfakcji i zadowolenia. Jednocześnie proszę, aby
kandydowanie było decyzją przemyślaną, bo praca dla Izby wymaga
dużego zaangażowania i poświęcenia osobistego wolnego czasu.
A zbliżające się święta Wielkiej
Nocy niech będą dla nas czasem
spokoju, już bez działań wojennych za wschodnią granicą.
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O

ddając w Państwa ręce rok temu marcowy numer
Informatora ŚlOIIB podkreślaliśmy fakt, że jego
zawartość odzwierciedla rzeczywistość, w której
działamy, czyli rzeczywistość spotkań i konferencji w formie zdalnej.
Szczęśliwie w roku bieżącym wracamy do tradycyjnych
form spotkań oraz szkoleń. Niestety na tym powrocie
do normalności cieniem kładzie się sytuacja w Ukrainie.
W pełni solidaryzujemy się z Ukrainą i wyrażamy swój
sprzeciw wobec niczym nieuzasadnionej agresji wymierzonej w naszego sąsiada.
Aktualny numer Informatora jest ostatnim numerem
V kadencji. Szczególnie polecamy Państwa uwadze lekturę podsumowania działalności Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w V kadencji oraz sprawozdań
organów statutowych za 2021 rok.
W kalendarz działań ŚlOIIB wpisana jest Gala Budownictwa, która po roku przerwy spowodowanej pandemią
odbyła się w listopadzie 2021 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Na stronach naszego biuletynu zamieszczamy dla
Państwa relację z XXIII Gali Budownictwa.
Wiemy, że wśród naszych czytelników znajduje się wielu amatorów białego szaleństwa – zapraszamy do lektury
artykułu, który na pewno przywoła miłe wspomnienia
z XIV otwartych zawodów narciarskich, które odbyły się
27 lutego 2022 w Szczyrku.
Życzymy przyjemnej lektury.

NA OKŁADCE:
„Betonowa pergola” - wnętrze budynku składające się z słupów
i belek betonowych oraz czarnej posadzki, Lublin, autor: Adam Stawicki
III miejsce w Konkursie „Fotografujemy Budownictwo 2021” w kategorii „Polska”
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Polska Izba Inżynierów Budownictwa potępia agresję Federacji
Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę. Wyrażamy solidarność z obywatelami Ukrainy walczącymi o wolność samostanowienia o sobie i swojej przyszłości.
Zachęcamy wszystkich członków naszego samorządu do włączania się w liczne i dobrze już zorganizowane akcje wszechstronnej pomocy uchodźcom. Jest
to pomoc konkretnym ludziom i aby była skuteczna wymaga zaangażowania
na poziomie lokalnym i w wymiarze adekwatnym do potrzeb. Zawsze można
taką pomoc wesprzeć finansowo.
Właściwie prawie każdy z nas zna kogoś z Ukrainy. Często jest to znajomość
z placu budowy lub biura. Przez lata obecności tych osób w Polsce i współpracę z nimi, mamy szansę lepiej im teraz pomóc. Nie straćmy tej szansy. Dobre
tego owoce będą wspólne i ważne dla przyszłości.
Źródło: www.piib.org.pl

Oficjalna strona rządowa
łącząca osoby, które potrzebują
pomocy z tymi, które ją oferują:
https://pomagamukrainie.gov.pl/
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Maria Świerczyńska

KALENDARIUM WYDARZEŃ
06.11.2021
Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 1 - Bielsko-Biała. Frekwencja wyniosła 6,15 %, wybrano 34 delegatów na VI kadencję (lata 2022-2026).

formacji o przebiegu zebrań wyborczych delegatów, działaniach związanych z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB i nt. ofert
uzyskanych na zabudowę na dachu siedziby Izby instalacji
fotowoltaicznej.

13.11.2021
Zebrania wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodach nr 4 i 5 - Katowice I i Katowice II.
W Obwodzie Katowice I frekwencja wyniosła 3.01 %, wybrano 21 delegatów, natomiast w Obwodzie Katowice II frekwencja wyniosła 3.09 %, wybrano 31 delegatów.

15.11.2021
Szkolenie nt. bezpieczeństwa w sieci „Bezpieczny pracownik” w formie hybrydowej.
W szkoleniu uczestniczyli członkowie wszystkich organów
statutowych ŚlOIIB oraz pracownicy Biura ŚlOIIB.

17.11.2021
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB, w trybie hybrydowym.
Porządek posiedzenia obejmował prezentację wniosków
z XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB (23 wnioski)
i wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do KR PIIB
(44 wnioski), wraz z propozycją dalszego ich procedowania, omówienie realizacji budżetu na 2021 rok oraz jego aktualizacji i wydatków związanych z czasopismem „Inżynier
Budownictwa”, a także podjęcie uchwały zatwierdzającej
ofertę wydawnictwa Wolters Kluwer S.A dot. zakupu usług
Lex (na okres 36 miesięcy).

18-19.11.2021
IV Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane
na terenach górniczych”; więcej na str. 50.

19.11.2021
Gala Kreator Budownictwa roku 2021 w Warszawie.
W gali uczestniczył Roman Karwowski, członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB z ramienia Krajowej Rady.

19.11.2021
Rozpoczęcie XXXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane; więcej na str. 35.

Narada szkoleniowa dla sędziów i rzeczników oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, z udziałem
przedstawicieli GUNB, w siedzibie PIIB.
Zorganizowana przez KROZ i KSD PIIB szkolenie odbyło się
w formie hybrydowej. W siedzibie PIIB brało udział 40 osób,
a do uczestnictwa online zgłosiło się 260 osób.

27.11.2021
Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 3 - Częstochowa.
Frekwencja wyniosła 5,94 %, wybrano 34 delegatów.

30.11.2021
Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. komunikacji społecznej
w trybie hybrydowym, połączone ze szkoleniem nt. „Jak
mówić by cię słyszano”. W obradach wzięli udział członkowie komisji oraz Grupy Medialnej PIIB, a także osoby związane z mediami społecznościowymi w izbach okręgowych.
W spotkaniu uczestniczyła z ŚlOIIB Maria Świerczyńska.

04.12.2021
Zebrania wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 3 – Gliwice.
Frekwencja wyniosła 3,70 %. Wybrano 45 delegatów.

04.12.2021

Gala Budownictwa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie; więcej na str. 38.

Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 6 – Rybnik.
Frekwencja wyniosła 2,69 %, wybrano 27 delegatów.

20.11.2021

10.12.2021

19.11.2021

Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 7 – Sosnowiec.
Frekwencja wyniosła 6,24 %, wybrano 27 delegatów.

20, 22-23, 26-27, 29-30.11. i 3-4.12.2021
Egzaminy ustne XXXXVIII sesji egzaminacyjnej; więcej
na str. 35.

24.11.2021
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Ważnym punktem porządku obrad listopadowego posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB było przyjęcie prowizorium
budżetowego na 2022 rok. Oprócz członków prezydium
w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. Podczas posiedzenia podjęto kilka
uchwał, m.in. w sprawie prowizorium budżetowego i finansowania zawodów narciarskich ŚlOIIB, oraz wysłuchano in-
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Posiedzenie Rady ŚlOIIB - stacjonarnie.
Obrady, w których uczestniczyli również jako goście członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, prowadził
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady
podjęte podczas posiedzeń 28.10.2021 i 24.11.2021, które
po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Były
to 2 uchwały z października w sprawach: sfinansowania
organizacji przez placówkę terenową w Bielsku-Białej IX
Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym oraz dofinansowania nagród dla laureatów konkursu prac dyplomowych organizowanego przez Oddział SEP w Gliwicach i 2 uchwały
z listopada w sprawach: przyjęcia prowizorium budżetowego na 2022 rok i organizacji przez ŚlOIIB konkursu na
najlepsze prace dyplomowe magisterskie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Przedstawiła też uchwały

KALENDARIUM WYDARZEŃ
Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, zatwierdzone następnie uchwałą rady. Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał
informację na temat środków finansowych i wyników ekonomicznych Śląskiej OIIB, a z-ca przewodniczącego rady
Józef Kluska - o działalności Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium, m.in. o zakończonych pracach Zespołu Krajowej
Rady PIIB ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), którego przewodniczącym jest R. Karwowski. Przeprowadzone w 2021 roku szkolenia omówiła z-ca
przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn, a przebieg
jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
Franciszek Buszka. Przedłużono stosownymi uchwałami
czas obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń online
organizowanych przez SN-T i Regulaminu przyznawania
pomocy finansowej ze zmianami z maja 2020. W związku z organizacją przez ŚlOIIB konkursu na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Budownictwa PŚl powołano
uchwałą 6-osobową Komisję Konkursową, w skład której
weszło 3 członków ŚlOIIB. Wysłuchano również informacji
o przebiegu zebrań wyborczych delegatów na kadencję
2022-2026 w poszczególnych obwodach ŚlOIIB, o działaniach związanych z obchodami jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB
i na temat rozstrzygnięcia konkursów ŚlOIIB („Fotografujemy Budownictwo 2021” i „Inżynier Roku 2020”) oraz
podjęto kolejne uchwały w sprawach: zatwierdzenia ilości
delegatów na zjazdy okręgowe w VI kadencji, zmiany treści uchwały powołującej Zespół ds. doskonalenia zawodowego i przyjęcia do wiadomości 3 uchwał Okręgowej
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

10.12.2021
Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB - stacjonarnie.
Podczas posiedzenia omawiano prowadzone przez rzeczników postępowania w ostatnim kwartale 2021 oraz przygotowanie sprawozdania z działalności organu OROZ w 2021 roku.

10.12.2021
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
- stacjonarnie.
Członkowie OSD omówili prowadzone postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej członków ŚlOIIB, naświetlając problemy zawarte w postępowaniach oraz uzasadnienie rozstrzygnięć.

10.12.2021
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
ŚlOIIB, stacjonarnie.
Przedmiotem obrad było podsumowanie zakończonej
4 grudnia 2021 jesiennej sesji egzaminacyjnej w ŚlOIIB. Przewodniczący OKK podziękował członkom komisji za niezwykle sprawną weryfikację dokumentów kandydatów i przeprowadzenie egzaminów.

proszeni goście: Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby
Budownictwa, Agata Modrzycka, przewodnicząca Zarządu
Oddziału PZITB w Częstochowie, i Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB.
Zebranych przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski. Podziękował członkom organów statutowych
za pracę i udział w przedsięwzięciach na rzecz środowiska inżynierskiego oraz nawiązał do jubileuszu 20-lecia
ŚlOIIB, którego obchody rozpoczęto podczas XXIII Gali
Budownictwa 19 listopada 2021. Podkreślił, że jubileuszowe wydarzenia są także okazją do uhonorowania osób
działających od lat na rzecz środowiska inżynierów budownictwa.
Podczas przedświątecznej uroczystości wyróżniono kilka
osób Medalem Honorowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Otrzymali go: Czesława Bella, Ewa Dworska, Józef Kluska, Krzysztof Kolonko i Zenon Panicz, członkowie rady, oraz Zuzanna Królicka, dyrektor Biura ŚlOIIB.

Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd i wzajemnych świątecznych życzeniach był czas na koleżeńskie rozmowy oraz
wymianę poglądów i doświadczeń w miłej, uroczystej atmosferze, podkreślonej dźwiękami kolęd w wykonaniu muzycznego zespołu.

14.12.2021
Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB w trybie hybrydowym.
Podczas posiedzenia omawiano projekt Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu „Nowoczesny Inżynier”, tematykę
szkoleń oraz dyskutowano nt. formy i zakresu formularzy
sprawozdania podsumowującego doskonalenie zawodowe
w okręgowych izbach za okres sprawozdawczy 2021 roku.
Obecna na posiedzeniu redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” Aneta Grindberg-Iwańska przedstawiła plany
wydawnicze na 2022 rok.

15.12.2021
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej.

10.12.2021
Przedświąteczne spotkanie organów statutowych ŚlOIIB.
W uroczystym przedświątecznym spotkaniu ŚlOIIB brali
udział członkowie wszystkich organów statutowych Śląskiej
OIIB: Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura ŚlOIIB i biur placówek terenowych oraz za-
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W trakcie ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB w 2021
roku, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, dokonano podsumowania i aktualizacji budżetu izby za 2021 rok
oraz podjęto uchwały, m.in. w sprawie wniosków przyjętych
na XX Krajowym Zjeździe PIIB i okręgowych zjazdach, wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w 2022 roku
i zakupu dostępu do usług wydawnictwa Wolters Kluwer S.A.

16.12.2021
Posiedzenie członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski.

20.12.2021
Pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w siedzibie GUNB; więcej
na str. 17.

20.12.2021
Rozstrzygnięcie „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową
z elektryki w 2021 roku”, sesja LIII.
Do konkursu organizowanego przez Zarząd Oddziału SEP
w Gliwicach i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej zgłoszono 6 prac. I nagrodę otrzymał Tomasz Golis. ŚlOIIB która była jednym ze sponsorów nagród, Izbę reprezentował
Krzysztof Kolonko.

10.01.2022
Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w systemie hybrydowym.
Po weryfikacji dokumentacji zespół zaproponował udzielenie pomocy finansowej w kwocie 2 000 zł. dla wnioskodawcy z PT w Częstochowie. Decyzję o proponowanej zapomodze zatwierdzili, zgodnie z uchwałą rady, przewodniczący
rady i skarbnik ŚlOIIB. Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca ZOFPF podsumowała pracę zespołu w 2021
roku oraz przekazała istotne szczegóły dotyczące sprawozdania rocznego.

20.01.2022
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Głównym tematem pierwszego w 2022 roku posiedzenia
Prezydium Rady ŚlOIIB były przygotowania do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i planu wprowadzenia w PIIB systemu elektronicznego obiegu dokumentów SEOD. Sekretarz rady Ewa Dworska poinformowała
o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik
Zenon Panicz o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB
i o realizacji budżetu za 2021 rok, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska o działaniach Krajowej Rady
PIIB i jej Prezydium w ostatnich tygodniach. Następnie E. Dworska przedstawiła stan zaawansowania prac
nad sprawozdaniami organów statutowych za 2021 rok,
a z-ca przewodniczącego rady Waldemar Szleper omówił dokumenty związane ze zjazdem, w tym propozycję
porządku obrad i regulamin zjazdu. Podjęto uchwałę
w sprawie terminów i miejsc spotkań przedzjazdowych
delegatów w poszczególnych obwodach wyborczych.
Przewodniczący rady Roman Karwowski, będący również przewodniczącym Zespołu Krajowej Rady PIIB ds.
SEOD, omówił działania zmierzające do wprowadzenia
w Krajowej Izbie i izbach okręgowych tego systemu.
SEOD ma obsługiwać pracę biura Izby oraz wszystkich
organów statutowych. Dyskutowano na temat kosztów
i problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia, od
którego jednak nie ma odwrotu w dobie postępującej
cyfryzacji. Uchwała w sprawie współfinansowania SEOD
przez ŚlOIIB została podjęta jednogłośnie. Z-ca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn omówiła szkolenia przeprowadzone w 2021 i planowane w 2022 roku
oraz prenumeratę czasopism technicznych, R. Karwowski podsumował przygotowania do gali z okazji 20-lecia
ŚlOIIB 26 marca 2022 w siedzibie NOSPR, a z-ca przewodniczącego rady Andrzej Nowak odniósł się do złożonych ofert w sprawie montażu instalacji fotowoltaicznej
na dachu siedziby ŚlOIIB. Podjęto uchwały w sprawie dofinansowania i objęcia patronatu nad konferencją WPPK
2022 oraz w sprawie patronatu nad wiosennymi i jesiennymi targami Astra w Bielsku-Białej.

24.01.2022
Posiedzenie Zespołu Doradczego GINB online.
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski, zastępca przewodniczącego zespołu.

25.01.2022
Spotkanie noworoczne w siedzibie PIIB.
Na uroczyste spotkanie noworoczne zostali zaproszeni
członkowie wszystkich krajowych organów PIIB. Prowadzący spotkanie prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński złożył zebranym noworoczne życzenia; z ŚlOIIB uczestnikiem spotkania był przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski.
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08.02.2022

przyjęciu protokołu poprzedniego posiedzenia, sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik Zenon
Panicz o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o realizacji budżetu za 2021 rok oraz o pozytywnej ocenie sprawozdania finansowego ŚlOIIB za 2021 rok przez biegłego
księgowego, a z-ca przewodniczącego rady Józef Kluska
o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium w ostatnich
tygodniach. Następnie omówiono zaawansowanie przygotowań do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB 23 kwietnia 2022. W związku z przepisami covidowymi określającymi limit osób przebywających w pomieszczeniach zamkniętych tegoroczny Zjazd ŚlOIIB odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego
w Chorzowie, zamiast jak w ubiegłych latach w sali konferencyjnej Stalexportu w Katowicach.
R. Karwowski omówił sprawy związane z obchodami 20-lecia ŚlOIIB i działania dotyczące zakupu SEOD.
W bieżącym roku izby okręgowe nie będą jeszcze partycypować w kosztach związanych z SEOD, natomiast XXI
Krajowy Zjazd PIIB podejmie decyzje związane ze zmianą budżetu Krajowej Izby na 2022 rok, przeznaczając
środki na zakup SEOD. Poinformował także o tematach
dyskutowanych przez powołany w grudniu 2021 Zespół
Doradczy Głównego Inspektora NB i postępującej cyfryzacji w GUNB. Nawiązując do objęcia przez naszą Izbę
w 2022 roku prezydencji w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego stwierdził, że jej formalne rozpoczęcie nastąpi na początku marca 2022, po podjęciu przez
sygnatariuszy ŚFZZP stosownej uchwały. Podczas posiedzenia podjęto również uchwały: w sprawie organizacji
28 maja 2022 Festynu ŚlOIIB oraz w tym samym dniu
turnieju brydża sportowego, a także regat żeglarskich
w czerwcu 2022.

Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego.
W posiedzeniu uczestniczył z ŚlOIIB Roman Karwowski.

16.02.2022

31.01.2022
Spotkanie noworoczne Oddziału SEP w Gliwicach.
W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

01-04.02.2022
Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA.
W ramach targów odbył się Dzień Inżyniera Budownictwa
zorganizowany przez Wielkopolską OIIB, którego tematem przewodnim były „Obiekty niskoemisyjne i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie”.

02.02.2022
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym.
W związku z trwającymi targami BUDMA obrady KR PIIB
odbyły się w sali konferencyjnej hotelu IOR w Poznaniu. Podczas posiedzenia dyskutowano nt. organizacji
jesienią 2022 roku Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa przez wszystkie okręgowe izby i podjęto w tej sprawie uchwałę. Przewodniczący okręgowych rad przekazali
informację o terminach i przygotowaniach do przeprowadzenia okręgowych zjazdów oraz o organizowanych
obchodach jubileuszu 20-lecia samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa, a przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w obszernej prezentacji podsumował
XXXVIII sesję egzaminacyjną na uprawnienia budowlane.
Przyjęto też terminarz posiedzeń oraz uchwałę w sprawie
przyznania Odznak Honorowych PIIB, a przewodniczący
Zespołu ds. SEOD Roman Karwowski przedstawił wstępny harmonogram działań związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w OIIB i Krajowej Izbie.

10.02.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia, prowadzonego przez przewodniczącą Elżbietę Bryłę-Kluczny, przedmiotem obrad były
wyniki kontroli działalności statutowej, finansowej i gospodarczej w 2021 roku wszystkich organów statutowych
ŚlOIIB i podjęcie stosownych uchwał w sprawie protokołów pokontrolnych OSD, OKK i OROZ oraz omówienie
wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB i podjęcie w tej sprawie uchwał.

10.02.2022

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia dyrektor Biura Krajowej Izby przedstawił w formie prezentacji PIIB w statystyce, sekretarz KR
poinformowała o stanie przygotowań sprawozdań przez
przewodniczących krajowych organów statutowych,
a przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej o przygotowaniach do XXXIX wiosennej sesji egzaminacyjnej.

20.02.2022
XV Zawody narciarskie Małopolskiej OIIB w kategorii Slalom Gigant w Kluszkowcach.

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

25.01.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w formie stacjonarnej.
Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy związane z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.

28.01.2022
25 lat OIPH Tychy - Gala Integratorów - Mediateka Tychy.
W jubileuszowej uroczystości uczestniczył z ŚlOIIB przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.
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Uczestniczący w zawodach reprezentant ŚlOIIB Marcin
Szweda zajął 3 miejsce w kategorii M3.

24.02.2022
Posiedzenie plenarne OKR
Podczas posiedzenia, będącego kontynuacją obrad w dniu
10 lutego 2022, omówiono wyniki kontroli działalności finansowej ŚlOIIB i działalności Biura ŚlOIIB oraz podjęto uchwały
w sprawie protokołów pokontrolnych Rady ŚlOIIB i wniosku
do XXI Zjazdu ŚlOIIB w sprawie absolutorium dla rady.

dził przewodniczący rady Roman Karwowski. Na wstępie
nawiązał do ataku Rosji na Ukrainę i wojny rozgrywającej
się u naszych sąsiadów. Zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy uchodźcom z Ukrainy
oraz szybką reakcję Izby na zaistniałą sytuację. Na stronie
internetowej ŚlOIIB i Facebooku został powtórzony komunikat PIIB „Inżynierowie budownictwa solidarni z Ukrainą”, zachęcający do niesienia pomocy za pośrednictwem szeregu
pozarządowych organizacji i apel o zatrudnianiu w polskich
firmach osób z Ukrainy.

27.02.2022
Otwarte Zawody Narciarskie Śląskiej OIIB; więcej na str. 52.

Od 1 czerwca 2015 każdy członek naszej Izby może skorzystać z bezpłatnej porady prawników.
Do czasu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią można było skorzystać z takiej pomocy
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz we wszystkich Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym
w Rybniku - aktualnie porady udzielane są telefonicznie.

POMOC TECHNICZNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB
Informujemy, że każdy członek ŚlOIIB ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązaniu jego problemu
technicznego związanego z wykonywaniem zawodu. W tym celu należy zwrócić się za pośrednictwem
poczty elektronicznej, listownie lub telefonicznie do Biura ŚlOIIB.

28.02.2022
Posiedzenie Zespołu Doradczego GINB online.
W kolejnym posiedzeniu zespołu uczestniczył z ŚlOIIB Roman Karwowski.

PRENUMERATA

03-04.03.2022
XVI Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Organizatorami seminarium byli uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego: Śląska Izba Budownictwa, Śląska OIIB, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej
i Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Prezydent ŚIB Mariusz Czyszek i przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski zaprezentowali projekt „Programu”
wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych uczestników Forum w 2022 roku. W 2 sesjach warsztatowych wygłoszono wykłady, m.in. na temat przeglądów
budowlanych, przepisów prawa dotyczącego spółdzielni
mieszkaniowych, alternatywnych źródeł energii, wzmacniania wielkiej płyty. W drugim dniu nastąpiło podsumowanie
obrad i ustalenie tematyki konferencji XII Śląskiego Forum
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w czerwcu 2022.

03.02.2022
Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
W posiedzeniu Rady ds. BPB, działającej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

10.03.2022
Posiedzenie Rady ŚlOIIB
Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcono w głównej mierze przygotowaniom do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022.
W posiedzeniu uczestniczyli również, jako goście, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. Obrady prowa-

Sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzeń 20.01.2022
i 10.02.2022, które po dyskusji zostały zatwierdzone
uchwałami rady - w sumie 7 uchwał. Przekazała informacje o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB,
zatwierdzonych następnie uchwałą rady, skarbnik ŚlOIIB
Zenon Panicz informacje na temat środków finansowych
i wyników ekonomicznych Śląskiej OIIB, a z-ca przewodniczącego rady Józef Kluska - o pracach Krajowej Rady
PIIB i jej Prezydium. Z. Panicz omówił realizację budżetu
za 2021, która po dyskusji została zaakceptowana uchwałą rady. Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły stanu przygotowań do XXI Zjazdu ŚlOIIB, w tym projektów
dokumentów zjazdowych, i informacji przewodniczących
organów statutowych o sprawozdaniach za 2021 rok. Po
dyskusji przyjęto uchwały w sprawie akceptacji projektów dokumentów zjazdowych oraz uchwałę przyjmującą
do wiadomości uchwały pokontrolne OKR ŚlOIIB, wśród
nich uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
ŚlOIIB za 2021 rok.
Omawiano także temat obchodów 20-lecia ŚlOIIB i planowanej w ŚlOIIB instalacji paneli fotowoltaicznych. Na koniec
podjęto uchwałę w sprawie udzielenia patronatu nad targami Enegetab i ufundowaniu wyróżnienia ŚlOIIB w konkursie
na wyróżniający się produkt.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
Zapraszamy członków ŚlOIIB do udziału w szkoleniach, których wykaz znajduje się na stronie internetowej
ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl w zakładce „Doskonalenie zawodowe”:
• Szkolenia online organizowane przez okręgowe izby inżynierów budownictwa
• Szkolenia online stowarzyszeń naukowo-technicznych
• Szkolenia stacjonarne stowarzyszeń naukowo-technicznych

Przypominamy o możliwości prenumeraty jednego czasopisma branżowego przez każdego czynnego
członka Izby, za pośrednictwem Biura ŚlOIIB; szczegóły na stronie internetowej: www.slk.piib.org.pl

KONKURS
BUDUJ BEZPIECZNIE
Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach
zaprasza do udziału w tegorocznej edycji
konkursu „Buduj Bezpiecznie”.
Celem konkursu jest promowanie pracodawców - wykonawców robót
budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji
obiektów budowlanych. Upowszechniane będą szczególnie wartościowe,
zasługujące na wyróżnienie dokonania pracodawców budowlanych,
organizujących pracę w sposób bezpieczny.
W konkursie doceniane będą ponadstandardowe działania na rzecz bhp,
podjęte na konkretnym obiekcie budowalnym, wskazanym w zgłoszeniu.
KONKURS ODBYWA SIĘ W DWÓCH ETAPACH:
I ETAP WOJEWÓDZKI - na szczeblu Okręgowych Inspektoratów Pracy,
II ETAP KRAJOWY - na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy.
Laureat pierwszego miejsca etapu wojewódzkiego uzyskuje kwalifikację do etapu krajowego konkursu.
Zgłoszenia udziału w etapie wojewódzkim przyjmowane są do dnia 30.04.2022 r. na adres Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Katowicach za pośrednictwem operatora pocztowego lub na adres: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: www.pip.gov.pl w zakładce „Konkursy”.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 601-475-170
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DZIAŁANIA ŚlOIIB NA RZECZ CZŁONKÓW

Działalność Śląskiej OIIB

W V KADENCJI
(2018-2022)

Maria Świerczyńska

To już ostatni numer informatora w V kadencji, dlatego chcemy
przedstawić Państwu w dużym skrócie podsumowanie działalności
ŚlOIIB w latach 2018 - 2022. Kończąca się czteroletnia kadencja
okazała się kadencją wyjątkową, zarówno z powodu nękającej nasz
kraj i świat od ponad 2 lat pandemii koronawirusa, a w ostatnich
tygodniach wojny za wschodnią granicą Polski, jak i ze względu na
duże zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz innych przepisach
prawa związanych z budownictwem.

PRACA IZBY W CZASIE PANDEMII
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa szybko odnalazła się w nowej, pandemicznej
rzeczywistości. Stosując się ściśle do zapisów „ustawy covidowej”, realizowano wszystkie zadania statutowe oraz większość
zamierzeń przyjętych „Programach działania na rzecz członków ŚlOIIB”, w tym wszystkie
niewymagające bezpośredniego
kontaktu. Prace organów Izby
oraz biura wykonywane były
przy zachowaniu wymaganych
zaleceń sanitarnych, co pozwoliło uniknąć rozprzestrzenienia
się wirusa wśród pracowników
Izby. Możliwy był nieprzerwany
kontakt członków oraz interesantów z Izbą - drogą telefoniczną, mailową i pocztową oraz
bezpośredni, ale tylko w wymagających tego przypadkach.

Na bieżąco w Informatorze
ŚlOIIB, na stronie internetowej
i Facebooku przekazywane były
informacje o działalności Izby
w czasie pandemii. Od 27 kwietnia 2020 uruchomione zostały
dyżury telefoniczne przewodniczących organów statutowych
Śląskiej OIIB,
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB przyjmowała
i weryfikowała wnioski na
uprawnienia budowlane, odbyło
się 8 przewidzianych w kadencji
sesji egzaminacyjnych, w tym
3 sesje w 2021 roku - z powodu przełożenia sesji jesiennej
z grudnia 2020 na początek
2021 roku. W V kadencji uprawnienia budowlane uzyskały
2233 osoby.
Od początku pandemii do
końca kwietnia 2021 Okręgowi

Rzecznicy Odpowiedzialności
Zawodowej i członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
prowadzili postępowania wyłącznie zdalnie, natomiast od 4 maja
2021 również w siedzibie Izby, ale
pod rygorami zachowania bezpieczeństwa i tylko w sytuacjach
koniecznych. W V kadencji odbyło się 291 postępowań OROZ,
a OSD prowadził 118 spraw.
Na stronie internetowej
i Facebooku ŚlOIIB zamieszczane były na bieżąco informacje
dotyczące możliwości skorzystania z pomocy proponowanej
przez rząd w kolejnych ustawach antykryzysowych. Ponadto od 6 kwietnia 2020 członkowie Izby mieli możliwość
zadawania pytań dotyczących
pakietu ustaw antykryzysowych
drogą mailową.

PRACE ORGANÓW IZBY ORAZ BIURA WYKONYWANE BYŁY PRZY ZACHOWANIU
WYMAGANYCH ZALECEŃ SANITARNYCH, CO POZWOLIŁO UNIKNĄĆ
ROZPRZESTRZENIENIA SIĘ WIRUSA WŚRÓD PRACOWNIKÓW IZBY.
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DOSKONALENIE ZAWODOWE
Zgodnie z uchwałą Rady ŚlOIIB
nr 20/R/2019 z dnia 14.02.20219
wprowadzono zmianę organizacji systemu doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB, polegającą na podziale szkoleń na
techniczne, prowadzone nadal
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne, oraz szkolenia organizowane przez ŚlOIIB na temat
Prawa budowlanego i przepisów
wykonawczych do tej ustawy.
Organizowane przez Izbę szkolenia odbywały się w siedzibach
starostw i urzędów miast na
terenie całego województwa
śląskiego. Na te seminaria Izba
zapraszała również pracowników
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, mając na uwadze, że
wspólne szkolenia przyczyniają
się do podobnego postrzegania
prawa przez inżynierów budownictwa i pracowników urzędów,
co dobrze służy obu stronom.
Od początku kadencji do lutego
2020 odbyły się 33 takie szkolenia. Dzięki zmianie organizacji
szkoleń obniżony został ich
koszt, przy zachowaniu porównywalnej liczby korzystających
z nich członków ŚlOIIB. Niestety
w czasie pandemii prowadzenie
szkoleń w tej formie stało się
niemożliwe.
Już po 3 miesiącach od
początku pandemii Śląska OIIB
oraz inne okręgowe izby rozpoczęły prowadzenie szkoleń
poprzez platformę internetową
PIIB; były to szklenia prawne,
techniczne oraz tzw. „miękkie”. Szkolenia oline spotkały
się z dużym zainteresowaniem
wszystkich członków, zwłaszcza w pierwszych miesiącach
stosowania tej formy. Prowadzone są także retransmisje szkoleń, a aktualne harmonogramy
przesyłane nadal do wszystkich członków drogą mailową.
W szkoleniach online członkowie

ŚlOIIB wzięli udział prawie 12
500 razy (licząc udział w ponad
60% czasu szkolenia).
Paradokasalnie pandemia,
poprzez prowadzone na dużą
skalę szkolenia online, wpłynęła
pozytywnie na doskonalenie
zawodowe członków ŚlOIIB.
W kończącej się kadencji
we wszystkich formach
szkoleń członkowie ŚlOIIB
uczestniczyli 27 813 razy.
Wszystkie te szkolenia były
dla członków ŚlOIIB bezpłatne.
W V kadencji odbyły się
3 wyjazdy zagraniczne techniczno-integracyjne, w 2018 (Turyn, Neapol, Pompeje, Katania,
Valletta, Barcelona, Marsylia),
w 2019 (Wenecja, Kotor, w.
Korfu, Neapol, Piza, Florencja,
Praga) i w 2021 (Wiedeń, Bari,
Ateny, w. Mykonos, Split, Triest),
celem zwiedzania obiektów
technicznych lub zabytkowych.
Odbyły się także wyjazdy krajowe, m.in. na budowę Południowej Obwodnicy Warszawy
(odc. S2) lub budowę Elektrowni
Jaworzno III, a także w 2020
roku wyjazd na targi Budma do
Poznania.
PROPAGOWANIE ZASAD
ETYKI I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAWODOWEJ WŚRÓD
CZŁONKÓW
Etyka i odpowiedzialność zawodowa to podstawowe reguły
w zawodzie zaufania publicznego, jakim jest również zawód
inżyniera budownictwa. Dbałość
o ich przestrzeganie wpływa na
wzrost zaufania społecznego
do naszego zawodu i poprawę bezpieczeństwa w całym

procesie inwestycyjnym. Dlatego
18 października 2019 Śląska OIIB
zorganizowała w Sali Sejmu
Śląskiego w Katowicach niezwykle ważną dla całego środowiska
budowlanego konferencję pn.
„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”.
Patronat honorowy nad nią
objęli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda
Śląski, Marszałek Województwa
Śląskiego, Rektorzy Politechniki
Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej oraz Prezes Krajowej
Rady Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa. Prezentowane
w trakcie konferencji wystąpienia wszystkich uczestników
procesu budowlanego potwierdziły celowość jej organizacji
i konieczność prowadzenia prac
przyczyniających się do wyeliminowania lub ograniczenia
przedstawionych problemów.
Wnioski z konferencji zostały
skierowane do Komisji ds. Etyki
Krajowej Rady PIIB.
POMOC PRAWNA I TECHNICZNA
Przez całą piątą kadencję każdy
członek mógł uzyskać porady prawne w formie mailowej
i telefonicznej. Niezależnie od
tego, przed wybuchem pandemii
w siedzibie Izby i placówkach
w terenie prawnicy pełnili dyżury w cyklu miesięcznym. Każdy
członek ŚlOIIB mógł zgłosoć
się po poradę w każdej sprawie.
Porady prawne w siedzibie Izby
w Katowicach odbywały się niezależnie od pandemii, jednak po
wcześniejszym ustaleniu terminu
spotkania.

PARADOKASALNIE PANDEMIA, POPRZEZ
PROWADZONE NA DUŻĄ SKALĘ SZKOLENIA ONLINE,
WPŁYNĘŁA POZYTYWNIE NA DOSKONALENIE
ZAWODOWE CZŁONKÓW ŚlOIIB.
informator 2/2022
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ŚlOIIB stworzyła również
możliwość uzyskania porad
technicznych dla swoich członków. Każdy mógł zwrócić się
w formie telefonicznej i mailowej
o pomoc w rozwiązaniu technicznego problemu.
POMOC FINANSOWA
W V kadencji wypłacono członkom ŚlOIIB będącym w trudnej
sytuacji finansowej pomoc
finansową w wysokości 97 600 zł
oraz zapomogi z powodu śmierci
członka lub jego współmałżonka
w wysokości 927 000 zł.
Choć branża budowlana nie
ucierpiała tak bardzo z powodu pandemii jak wiele innych
branż, to jednak pandemia
uderzyła finansowo w niektórych naszych członków. Rada
ŚlOIIB już podczas posiedzenia 7 maja 2020 wprowadziła
stosowną uchwałą uproszczone
procedury przyznawania środków pomocowych, aby każdy
potrzebujący mógł je jak najszybciej otrzymać. Przyznane
przez Zespół Obsługi Funduszu

Pomocy Finansowej środki są
przelewane na rachunek wnioskodawcy już do dwóch tygodni po prawidłowo złożonych
dokumentach. Podniesione
zostały również kwoty udzielanej pomocy finansowej. W 2021
roku członkowie ŚlOIIB „90+”
otrzymali wraz z dyplomem
jednorazową gratyfikację finansową. Ta forma uhonorowania
Nestorów będzie kontynuowana
w następnych latach.

rym przesyłano najważniejsze
informacje z Izby, jednak po
półtora roku zawieszono ten
sposób komunikacji z powodu
małego zainteresowania; maksymalna liczba zainteresowanych
członków wyniosła 870.
Od momentu rozpoczęcia
działania aktualnych statystyk
(w lutym 2019) odnotowano
1 148 215 odsłon strony internetowej oraz 1389 osób obserwujących Facebook i 279 LinkedIn.

INTENSYFIKACJA ŚRODKÓW
PRZEKAZU
W V kadencji istniejące wcześniej środki komunikacji ŚlOIIB
z członkami: Informator ŚlOIIB
i stronę internetową wzbogacono o Facebook - popularny
zwłaszcza wśród młodszych
członków (uruchomienie 28
listopada 2018) i Linkedln
(uruchomienie 20 lipca 2021)
- ułatwiający nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych.
W 2019 roku zaproponowano
członkom również możliwość
korzystania z newslettera, któ-

ANKIETA NA TEMAT
DZIAŁALNOŚCI ŚlOIIB
W celu pozyskania informacji jak
postrzegana jest dotychczasowa działalność ŚlOIIB i jakie są
względem niej ich oczekiwania,
została rozesłana na początku 2021 roku do wszystkich
członków ŚlOIIB anonimowa
ankieta z pytaniami dotyczącymi
funkcjonowania Izby. Uzyskane
odpowiedzi stanowiły bogaty
materiał do analiz oraz wytycznych do określania kierunków
działań Izby na rzecz członków
w kolejnych latach.

DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI
ŚRODOWISKA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
KONKURS „INŻYNIER ROKU”
W celu promocji osiągnięć
twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie rozwiązań
w projektach budowlanych oraz
w procesie realizacji budowy,
a także dobrej organizacji
i jakości robót, od 2018 roku
organizowany jest konkurs ŚlOIIB „Inżynier Roku”. Nagradzani
są tym tytułem oraz statuetką
najlepsi projektanci, kierownicy
budów, inspektorzy nadzoru,
oddzielnie w zakresie obiektów
kubaturowych i sieciowych.
W trzech edycjach konkursu

uhonorowano 37 członków
ŚlOIIB.
FESTYN DLA CZŁONKÓW
I ICH RODZIN
Z powodu pandemii odbyły
się tylko dwa festyny, w 2018
i 2019 roku. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem
ze względu na możliwość
uczestnictwa członków
ŚlOIIB wraz z rodzinami.
Wzięło w nich udział około
1700 osób. W 2022 roku
festyn zostanie zorganizowany po raz piąty 28 maja.

Z POWODU PANDEMII ODBYŁY SIĘ
TYLKO DWA FESTYNY, W 2018 I 2019 ROKU.
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REGIONALNE DNI INŻYNIERA
BUDOWNICTWA
Regionalne Dni Inżyniera
Budownictwa, jako doskonała
forma integracji członków, organizowane były przez placówki
terenowe na różne sposoby.
Odbywały się w plenerze, np.
w formie pikniku (nieraz rodzinnego), albo w pomieszczeniach
zamkniętych, czasem w teatrze,
w połączeniu ze sztuką teatralną. W spotkaniach brali udział
oprócz członków ŚlOIIB przedstawiciele lokalnych struktur
samorządów terytorialnych,
uczelni wyższych, stowarzyszeń
naukowo-technicznych i firm
budowlanych. Niejednokrotnie
spotkania towarzyskie poprze-

Działalność Śląskiej OIIB w V kadencji (2018-2022)
dzone były konferencją naukową lub szkoleniem. We wszystkich Regionalnych Dniach
Inżyniera Budownictwa wzięło
udział ponad 1000 członków
ŚlOIIB. Z powodu pandemii
nie mogły się odbyć RDIB
w 2020 roku.

członków ŚlOIIB i prezentację prawidłowych odpowiedzi
po ogłoszeniu wyników. W V
kadencji odbyły się 4 edycje
konkursu (niestety w 2021 roku
wyłącznie w formie online
z powodu pandemii), w których
wzięło udział 100 członków.

KONKURS „NOWOCZESNY
INŻYNIER”
Organizowany od 2013 roku
konkurs łączy ze sobą funkcje
integracyjną i szkoleniową,
bowiem został zaplanowany
jako sprawdzenie znajomości
przepisów prawa budowlanego
przez uczestniczących w nim

ZAWODY SPORTOWE
W V kadencji do organizowanych od wielu lat zawodów
narciarskich w kategorii slalom
gigant, turniejów brydża sportowego, Mistrzostw Inżynierów
Budownictwa i Architektów
w biegu na 10 km, zawodów
strzeleckich dołączyły rega-

informacje

ty żeglarskie w klasie Omega
turystyczna o puchar przewodniczącego Rady ŚlOIIB, które
odbyły się w 2019 i 2021 roku na
zalewie Pławniowickim k. Gliwic.
Niestety z powodu zaostrzeń
pandemii należało zrezygnować
z organizacji niektórych imprez
sportowych ŚlOIIB.
KONKURSU FOTOGRAFICZNY
„FOTOGRAFUJEMY
BUDOWNICTWO”
Konkursowi fotograficznemu
jako jedynemu nie przeszkodziła pandemia. Odbyły się cztery
jego edycje, na które 92 autorów przesłano 380 zdjęć.

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE ŚlOIIB
FORUM BUDOWNICTWA
ŚLĄSKIEGO
13 października w siedzibie
ŚlOIIB, 19 sygnatariuszy podpisało
aneks do Porozumienia „Forum
Budownictwa Śląskiego”. Forum
zostało założone w 2008 roku
w celu współdziałania przedstawicieli samorządów zawodowych
i gospodarczych oraz organizacji
pozarządowych sektora budownictwa województwa śląskiego.
Wznowienie jego działalności
nastąpiło w nowej formule, staraniem Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa i Śląskiej
Izby Budownictwa, która zrzesza
ponad 100 podmiotów związanych z budownictwem na terenie
naszego województwa.
Mimo nowej formuły i nowych
sygnatariuszy, niezmiennym celem Forum są wspólne działania
w kierunku rozwoju budownictwa województwa śląskiego,
ponieważ wypowiadanie się na
tematy dotyczące budownictwa jednym wspólnym głosem
całego śląskiego środowiska
budowlanego jest celowe i pożą-

dane oraz bardziej słyszalne, niż
każdego z osobna.
Uczestnikami Forum są oprócz
ŚlOIIB i ŚIB Śląska Okręgowa Izba
Architektów RP, wyższe uczelnie
techniczne, izby gospodarcze
związane z budownictwem oraz
stowarzyszenia naukowo-techniczne z terenu województwa
śląskiego.

i treści kształcenia, aby przyszli
absolwenci byli dobrze przygotowani do pelnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie. Dwa razy w roku odbywają się spotkania ze studentami,
w czasie których są oni informowani przez przedstawicieli ŚlOIIB
o warunkach uzyskania uprawnień
budowlanych.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI
TECHNICZNYMI
W V kadencji położono bardzo
duży nacisk na zacieśnienie
współpracy pomiędzy
ŚlOIIB, a największymi na Śląsku uczelniami kształcącymi
przyszłych członków Izby – Politechniką Śląską, Politechniką
Częstochowską i Akademią
Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej. Zostało to
uwieńczone podpisaniem porozumień o współpracy (pełne
teksty tych porozumień znajdują
się na stronie internetowej ŚlOIIB).
W ramach zawartych porozumień ŚlOIIB ma m.in. wpływ na
kształtowanie planów studiów

DZIEŃ OTWARTY INŻYNIERA
BUDOWNICTWA
Jednym z priorytetów władz PIIB
oraz wszystkich okręgowych izb
jest idea przybliżenia społeczeństwu znaczenia zawodu inżyniera
budownictwa
i jego roli w życiu codziennym
każdego obywatela. Dlatego
25 września 2021 roku wszystkie
okręgowe izby zorganizowały
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. W miastach będących
siedzibami placówek terenowych,
członkowie ŚlOIIB udzielali w wyznaczonych punktach porad technicznych związanych z budową,
eksploatacją i remontem domu w zakresie branży konstrukcyjnej,

13 PAŹDZIERNIKA W SIEDZIBIE ŚLOIIB, 19 SYGNATARIUSZY PODPISAŁO ANEKS
DO POROZUMIENIA „FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO”.
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instalacyjnej i elektrycznej - oraz
wyjaśnień dotyczących procedur
prawnych związanych z procesem
budowlanym. Akcja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
WSPÓŁPRACA
ZE STOWARZYSZENIAMI
NAUKOWO-TECHNICZNYMI
Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo – technicznymi
odbywa się głównie w zakresie
szkoleń technicznych organizowanych przez nie dla członków
izby. W okresie V kadencji SN-T
zorganizowały prawie 400
szkoleń, w których wzięło udział
ponad 10.000 członków izby.
Od grudnia 2020 w Informatorze ŚlOIIB zamieszczana jest sta-

ła rubryka „Z życia stowarzyszeń”
w której przedstawiane są ważniejsze wydarzenia w Oddziałach
SN-T w województwie śląskim.
UCZESTNICTWO W PRACACH
ŚLĄSKIEGO FORUM ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO
Śląska OIIB uczestniczy we
wszystkich formach działań,
które mogą mieć pozytywny
wpływ na życie i pracę członków
Izby oraz całej społeczności
województwa śląskiego. Działalność ŚFZZP, którego ŚlOIIB
jest uczestnikiem od powstania
w kwietniu 2016 roku, polega
m.in. na wspólnym wyrażaniu
opinii względem działań organów władzy oraz rozwiązań

prawnych dotyczących działania samorządów zawodowych,
a także wspólne występowanie
w obronie interesów grupowych
członków Forum. Ważna jest
również wymiana doświadczeń
dotyczących działalności zawodowej, w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków
samorządów i komunikacji pomiędzy nimi. 20 listopada 2018
odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego.
W okresie pandemii działalność
ŚFZZP została zahamowana,
niemniej odbyły się 2 zebrania
wszystkich członków i 3 posiedzenia prezydium forum.

Spotkanie inauguracyjne Zespołu doradczego GINB
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SPOTKANIE
INAUGURACYJNE

Zespołu doradczego GINB

Maria Świerczyńska

NOWE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO
W czasie przypadającym
na V kadencję trwały prace
legislacyjne mające na celu
uproszczenie i przyspieszenie
procesu inwestycji budowlanych. Kolejne wersje przepisów
trafiały do PIIB w celu uzyskania opinii inżynierów budownictwa. Członkowie Izby, wśród
nich również przedstawiciele
ŚlOIIB, zgłaszali liczne zastrzeżenia do tych projektów, mając
na uwadze bezpieczeństwo
konstrukcji, za które odpowiada inżynier budownictwa.
Niestety nasz głos w większości przypadków nie został
uwzględniany.
Od 19 września 2020 zaczęła
obowiązywać ustawa z dnia
13 lutego 2020 r. o zmianie
ustawy – Prawo budowlane
oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. 2020.11), tzw. duża
nowelizacja Prawa budowlanego. Dokonano w niej podziału

projektu budowlanego na 3 odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu,
projekt architektoniczno-budowlany i nowe opracowanie
pod nazwą projekt techniczny.
Ponieważ zmiany były dosyć
radykalne, organizowano liczne
szkolenia, w tym również prowadzone przez przez Tomasza
Radziewskiego z ŚlOIIB, celem
przygotowania członków do
pracy w zgodzie z nowymi
przepisami.
Bardzo krytycznie podchodziliśmy też do uproszczeń Prawa budowlanego
dotyczących budowy domów
jednorodzinnych do 70 m2,
gdyż wprowadzone przepisy
mogą zagrażać bezpieczeństwu realizowanych obiektów.
Brak nadzoru nad robotami
budowlanymi przez kierownika budowy może wpłynąć na
niezgodną z projektem budow-

lanym realizację budowy, a to
z kolei może przyczynić się
do obniżenia bezpieczeństwa
osób zatrudnionych na budowie, a następnie jego użytkowników. Oby nie było takich
przypadków. Niestety nasze
opinie w tym zakresie również
nie zostały uwzględnione przez
ustawodawcę.
Jest szansa zmian na lepsze,
bowiem w grudniu 2021 roku został powołany zespół doradców
Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. W skład zespołu
weszli także przewodniczący rad
okręgowych 4 największych oiib.
Zadaniem zespołu jest m.in. doradztwo w zakresie usprawnień
procesu budowlanego i jego
cyfryzacji. Cyfryzacja procesu
budowlanego - oby jak najszybciej w pełni wdrożona - znacznie
przyspieszy ten proces, a także
ułatwi i uprości pracę inżyniera
budownictwa.

W CZASIE PRZYPADAJĄCYM NA V KADENCJĘ TRWAŁY PRACE
LEGISLACYJNE MAJĄCE NA CELU UPROSZCZENIE I PRZYSPIESZENIE
PROCESU INWESTYCJI BUDOWLANYCH.
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W związku z planem stworzenia Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - o charakterze naukowo-technicznym,
doradczym i racjonalizatorskim, Dorota Cabańska, p.o. GINB, zaprosiła
do udziału w pracach tego zespołu profesjonalistów reprezentujących
środowisko nauki oraz zaangażowanych praktyków – ludzi związanych
z budownictwem i edukacją, wśród nich przewodniczących rad z czterech
największych izb okręgowych inżynierów budownictwa.

U

roczyste spotkanie inaugurujące prace zespołu
odbyło się w formie
hybrydowej 20 grudnia 2021.
W mowie powitalnej Dorota Cabańska podziękowała
członkom zespołu za przyjęcie
zaproszenia do wspólnych prac
i chęć wsparcia jej inicjatywy:
„Zadanie to wymagać będzie
trudu i zaangażowania. Jestem
jednak przekonana, że tylko
wasza aktywność i autorytet są
w stanie sprostać temu dziełu.
I cieszę się, że mam was na
naszym pokładzie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to,

że odpowiedzieliście z entuzjazmem na moją prośbę”, powiedziała D. Cabańska.
Przewodniczącym zespołu
został wybrany Adam Baryłka,
pełniący funkcję dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie
Rozwoju, Pracy i Technologii,
I zastępcą Roman Karwowski
z Śląskiej OIIB, II zastępcą Roman
Lulis z Mazowieckiej OIIB.
Misją zespołu jest zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie
następujących obszarów:
• orzecznictwo administracyj-

ne w obszarach w obszarach
nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
• działalność kontrolna w obszarach nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej,
• cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego,
• współpraca pomiędzy organami nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem
prywatnym.
Do tej pory odbyły się
3 posiedzenia zespołu.

Źródło:
Mat. prasowe GUNB
https://tiny.pl/95972
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Działalność Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa

Maria Świerczyńska, Ewa Dworska

W 2021 ROKU
Wzorem lat ubiegłych przedstawiamy skróconą wersję sprawozdań
z działalności ŚlOIIB w minionym roku, przygotowanych na doroczny
zjazd delegatów przez przewodniczących organów ŚlOIIB oraz
przewodniczących zespołów i komisji pomocniczych Rady ŚlOIIB.
Tegoroczny XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB odbędzie się
23 kwietnia 2022; sprawozdania o pełnej treści zostały wyprzedzająco
przesłane delegatom.

R

ada oraz pozostałe organy
statutowe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa zostały wybrane
na V kadencję (lata 2018-2022)
podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB
21 kwietnia 2018.
Śląska OIIB realizowała zadania
określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa
z 15 grudnia 2000, działając zgodnie ze statutem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
i regulaminami okręgowych
organów PIIB, poprawionymi
i uzupełnionymi przez XX Krajowy
Zjazd Sprawozdawczy PIIB 18-19
czerwca 2021, a także w oparciu
o ramowy program działania
ŚlOIIB na V kadencję.
W 2021 roku sposób funkcjonowania Izby nadal był uzależniony od epidemii koronawirusa,
jednakże w mniejszym stopniu niż
w roku 2020, z uwagi na posiadane doświadczenia oraz narzędzia
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do prowadzenia działalności
w nowej rzeczywistości. Prace
organów statutowych oraz biura
Izby wykonywane były w zależności od stopnia nasilenia zakażeń
w formie hybrydowej lub stacjonarnie, przy zachowaniu wymaganych zaleceń sanitarnych; zdalnie
raczej sporadycznie.
Sytuacja pandemiczna uniemożliwiła organizację XX Zjazdu
Sprawozdawczego w trybie tradycyjnym. Zjazd delegatów ŚlOIIB
odbył się po raz drugi w trybie
zdalnym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez
portal PIIB. Udało się natomiast
w trybie stacjonarnym przeprowadzić w listopadzie wybory
delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI
kadencji. Spośród 219 delegatów
149 wybranych zostało ponownie.
Doskonalenie zawodowe
członków zrealizowano w 2021
roku w stopniu wyższym o prawie
40% niż w latach ubiegłych, dzięki
dużej ofercie szkoleń online prowadzonych przez okręgowe izby

na platformie PIIB, oraz większej
w porównaniu z 2020 rokiem
ofercie szkoleń online organizowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne działające
w województwie śląskim. Zwiększyła się też liczba członków
korzystających z programów
zamieszczonych w portalu PIIB
oraz z informacji przekazywanych
przez stronę internetową i Facebook ŚlOIIB.
Dużym wyzwaniem było organizowanie egzaminów na uprawnienia budowlane. W 2021 roku
odbyły się 3 sesje egzaminacyjne:
dwie zgodnie z harmonogramem
terminowym oraz dodatkowa
sesja przeniesiona z końca
2020 roku.
Sprawnie funkcjonowały wprowadzone w 2020 roku uproszczone procedury przyznawania środków pomocowych dla członków
będących w trudnej sytuacji finansowej. Każdy potrzebujący mógł
je otrzymać w terminie do dwóch
tygodni po złożeniu kompletnego

wniosku. Podniesione zostały też
kwoty przyznawanej pomocy.
We wrześniu 2021 zawarto
porozumienie o współpracy
ŚlOIIB z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej,
trzecią w województwie śląskim
uczelnią, po Politechnice Śląskiej
i Politechnice Częstochowskiej,
kształcącą potencjalnych członków ŚlOIIB. Kontynuowane były
spotkania ze studentami, w celu
przekazania informacji o warunkach umożliwiających pełnienie
samodzielnych funkcji w budownictwie i korzyściach wynikających z przynależności do Izby.
W 2021 roku odbyły się wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia,
które nie wymagały osobistego
kontaktu większej grupy osób.
Były to konkursy „Inżynier Roku”,
„Nowoczesny Inżynier” i „Fotografujemy Budownictwo”. Udało
się także zorganizować Regionalne Dni Inżynierów Budownictwa.
Pandemia uniemożliwiła natomiast organizację m.in. zawodów
narciarskich, warsztatów w Wiśle
czy festynu dla członków i ich
rodzin.
25 września został zorganizowany z inicjatywy PIIB we
wszystkich województwach Dzień

Otwarty Inżyniera Budownictwa,
mający na celu pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom
domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych w realizacji swoich
inwestycji budowlanych, a także
przybliżenie społeczeństwu
zawodu inżyniera budownictwa
jako zawodu zaufania publicznego. W Śląskiej OIIB akcja
odbywała się w ramach placówek
terenowych.
W połowie lutego rozesłana
została do członków ankieta
z pytaniami dotyczącymi funkcjonowania Izby, oceny jej działalności oraz oczekiwań względem
niej. Większość respondentów
pozytywnie oceniło działalność
Izby. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, dziedziny na których
należy się skupić to komunikacja
i integracja.
Ważnym wydarzeniem dla
Izby, jak i całego sektora budownictwa na terenie województwa
śląskiego, było podpisanie 13
października przez 19 sygnatariuszy - przedstawicieli samorządów
zawodowych i gospodarczych
oraz organizacji pozarządowych
sektora budownictwa woj. śląskiego - aneksu do Porozumienia
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚlOIIB
• Zjazd ŚlOIIB,
• Rada ŚlOIIB,
przewodniczący Roman Karwowski;
• Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB,
przewodnicząca Elżbieta Bryła-Kluczny;
• Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB,
przewodniczący Franciszek Buszka;
• Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB,
przewodniczący Krzysztof Ciesiński;
• Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB,
koordynator Elżbieta Godzieszka.

„Forum Budownictwa Śląskiego”.
Głównym celem porozumienia
jest wspólne działanie dla rozwoju
budownictwa naszego regionu.
19 listopada uroczystą Galą
Budownictwa w teatrze Rozrywki
w Chorzowie rozpoczęte zostały
obchody 20-lecia istnienia Izby
pod hasłem „ŚlOIIB – 20 lat budowania wiedzy i zaufania”. W czasie
obchodów będą prezentowane
osiągnięcia Izby oraz wspominane
osoby, które wniosły ważny wkład
w jej dwudziestoletnią historię. Do
obchodów włączyły się finansowo
firmy, z którymi Izba współpracuje, i firmy w których pracują nasi
członkowie.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ŚlOIIB
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w ŚlOIIB zarejestrowanych było 12.846 członków czynnych.
Liczba członków w podziale na okręgi (r/r)

Podział członków ŚlOIIB
wg Obwodów wyborczych
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Posiedzenie
Prezydium
Rady ŚlOIIB
21 stycznia 2021

W

Posiedzenie
Rady ŚlOIIB
16 września 2021
Posiedzenie
Rady ŚlOIIB
8 kwietnia 2021

okresie sprawozdawczym Rada ŚlOIIB
pracowała w 28-osobowym składzie, z powodu zgonu
2 członków: Tadeusza Miki (2019)
i Edmunda Janica (2021). Za
realizację działań wynikających
z ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa, ze statutu PIIB, Regulaminu Okręgowych Rad oraz
ramowego planu działania na V
kadencję odpowiadają członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB
(w liczbie 10 osób, a od kwietnia
2021 - 9 osób).
Działania te realizowane są
przez komisje i zespoły rady.
W 2021 roku działały następujące
komisje i zespoły:
• Składy Orzekające Rady (SOR)
• Kapituła Nadania Odznaczenia
„Medalu ŚlOIIB”

• Komisja ds. Zamówień
• Komisja Likwidacyjna
• Komisja Konkursowa "Inżynier
Roku"
• Komisja Konkursowa dla prac
dyplomowych magisterskich
obronionych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
• Jury- konkurs "Fotografujemy
Budownictwo"
• Jury - konkurs "Nowoczesny
Inżynier"
• Zespół Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej
• Zespół Redakcyjny "Informatora
ŚlOIIB"
• Zespół ds. organizacji Zjazdów
ŚlOIIB
• Zespół doradztwa technicznego
• Zespół ds. modernizacji strony
internetowej ŚlOIIB

• Zespół ds. organizacji Regat
Żeglarskich
• Zespół ds. doskonalenia zawodowego
• Zespół ds. organizacji obchodów
20-lecia ŚlOIIB
• Zespół ds. spraw organizacji
„Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa"
W roku 2021 odbyło się pięć
posiedzeń Rady ŚlOIIB i osiem
posiedzeń Prezydium Rady ŚlOIIB.
Podjęto łącznie 743 uchwały,
w tym 686 uchwał w sprawach
członkowskich.
W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2,
również XX Zjazd Sprawozdawczy
ŚlOIIB nie mógł być zorganizowany w trybie stacjonarnym

DZIAŁANIA
NA RZECZ CZŁONKÓW
Ważnym zadaniem samorządu
zawodowego inżynierów bu-
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downictwa jest wspomaganie
doskonalenia zawodowego swoich członków. ŚlOIIB informowała
o różnych formach doskonalenia
zawodowego za pośrednictwem
strony internetowej, Facebooka,
Informatora ŚlOIIB i mailingu.
W związku z pandemią rozwinęły się na dużą skalę szkolenia
online prowadzone przez izby
okręgowe na platformie PIIB.
Również niektóre stowarzyszenia
naukowo-techniczne z województwa śląskiego organizowały
na swoich platformach szkolenia w formie online. Doroczne
konferencje zostały przesunięte
w czasie (np. XXXVI Ogólnopolska Konferencja WPPK), lub
odbyły się w formie hybrydowej
(IV konferencja górnicza). Udział
członków ŚlOIIB w szkoleniach
zwiększył się w porównaniu z rokiem 2020 o ponad 40%.
Wzrosła również ilość osób
korzystających z bezpłatnych
programów przydatnych w pracy
zawodowej znajdujących się
w portalu PIIB. Do wszystkich
członków ŚlOIIB docierały cza-

sopisma „Inżynier Budownictwa”
i „Informator ŚlOIIB”, istniała też
możliwość prenumeraty wybranego czasopisma technicznego
przy niewielkim własnym udziale
finansowym.
Ze względu na utrudnienia
związane z epidemią uruchomione były telefoniczne dyżury
przewodniczących organów
statutowych. Również telefonicznie można było uzyskać pomoc
prawną oraz telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej pomoc techniczną.
Integracji środowiska inżynierskiego służą organizowane w ŚlOIIB wydarzenia, jak
festyn rodzinny i Regionalne
Dni Inżyniera Budownictwa,
spotkania tematyczne o charakterze edukacyjnym, wyjazdy
techniczno-turystyczne, zawody
i turnieje. Gromadzące duże ilości
uczestników imprezy, przypadające na czas zaostrzenia pandemii w pierwszej połowie 2021
roku zostały odwołane. Były to
m.in. zawody narciarskie, festyn
rodzinny, czy warsztaty w Wiśle.

W

RADA ŚlOIIB

Zakończenie XX Zjazdu podpisem
dokumentów

Ś l O I I B

DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW ŚlOIIB

i odbył się przy wykorzystaniu
systemu informatycznego PIIB
w oparciu o ustawę covidową (art.
14h ustawy). O zwołaniu Zjazdu
w tej formule Rada ŚlOIIB podjęła
uchwałę nr 17/R/2021 na posiedzeniu 25 lutego 2021 roku. Podczas
tego posiedzenia zatwierdzono
również ostateczne treści materiałów zjazdowych, w tym porządku
i regulaminu obrad XX Zjazdu
ŚlOIIB. Całość materiałów zjazdowych została wysłana pocztą do
wszystkich delegatów oraz była
dostępna w portalu PIIB w zakładce „Materiały dla Delegatów”.
Zjazd odbywał się od godz.
11.00 19 kwietnia 2021 do godz.
11.00 22 kwietnia 2021 roku
i podjął uchwały niezbędne do
funkcjonowania Izby w zgodzie
z przepisami prawa; były to
uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań z działalności
organów za 2020 rok, udzielenia
absolutorium Radzie ŚlOIIB za
2020 rok, uchwalenia Zasad Gospodarki Finansowej ŚlOIIB na rok
2021 i uchwalenia budżetu ŚlOIIB
na rok 2021. Każdy z delegatów
mógł zgłaszać wnioski zjazdowe;
w trakcie zjazdu złożono łącznie
19 wniosków, z których 16, spełniając wymóg regulaminu XX Zjazdu
ŚlOIIB dotyczący poparcia każdego wniosku przez co najmniej 5
delegatów, zostało skierowanych
Rady ŚlOIIB. Sposób załatwienia
wniosków został przedstawiony
w materiałach dla delegatów na
XXI Zjad ŚlOIIB.
Zgodnie z przyjętym ramowym planem działania ŚlOIIB na
V kadencję kontynuowane były
w 2021 roku - w sposób bezpieczny i uwzględniający obowiązujące
restrykcje sanitarne związane
z pandemią koronawirusa - działania na rzecz członków oraz
działania zewnętrzne w zakresie
szeroko pojętego budownictwa.
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IV konferencja
górnicza,
18-19 listopada 2021
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RDIB w Zabrzu, 2.10.2021

RDIB w Bielsku-Białej, 30.09.2021

RDIB w Chorzowie, 5.10.2021

Udało się natomiast zorganizować
II Regaty żeglarskie ŚlOIIB, XII
Turniej par w brydżu sportowym
i RDIB. Reprezentanci ŚlOIIB
uczestniczyli również w imprezach sportowych organizowanych
przez inne okręgowe izby. Odbyły
się także niewymagające bezpośrednich kontaktów uczestników
konkursy: ósma edycja konkursu
”Nowoczesny Inżynier” – będą-

22

informator 2/2022

DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE
ŚlOIIB
Śląska OIIB jest jednym z założycieli Forum Budownictwa
Śląskiego - platformy wspólnego działania samorządów
zawodowych i gospodarczych,
organizacji pozarządowych oraz
szkół wyższych działających
w sektorze budownictwa województwa śląskiego. Śląskie
budownictwo reprezentowało
w ramach Forum blisko 40 tys.
osób indywidualnych, jako kadra
inżynieryjno-techniczna samorządów zawodowych i stowarzyszeń oraz ponad 300 organizacji
gospodarczych i przedstawiciele
uczelni wyższych. Mijające lata,
dokonujące się zmiany legislacyjne, dynamiczna sytuacja rynkowa
oraz nieoczekiwany okres pandemii stworzyły potrzebę reorganizacji Forum. Jego dotychczasowi członkowie podjęli decyzję
o zmianie formuły działania
i o poszerzeniu szeregów o kolejne organizacje oraz stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze
z wieloletnim doświadczeniem,
w celu zintensyfikowania działań
związanych z szeroko pojętym
budownictwem w województwie
śląskim.
13 października w siedzibie
ŚlOIIB 19 sygnatariuszy podpisało
aneks do Porozumienia „Forum
Budownictwa Śląskiego”. W ramach Forum odbyły się w 2021
roku w Ustroniu w stacjonarnej
formie kolejne seminaria
budowlane, a w listopadzie
uroczysta XXIII Gala w Teatrze
Rozrywki w Chorzowie, której
współorganizatorem była ŚlOIIB
(więcej na str. 38).
W 2021 roku kontynuowana
była współpraca z samorzą-

XI Międzynarodowe Zawody Pływackie
Masters Mazowieckiej OIIB, 16.10.2021

Regaty w Pławniowicach, 11.09.2021

dami terytorialnymi w zakresie współorganizacji szkoleń
z zakresu prawa budowlanego
oraz innych przepisów związanych z procesem inwestycyjnym.
Zawieszono jednak z powodu
pandemii organizację szkoleń
w trybie stacjonarnym z zakresu
Prawa budowlanego i przepisów
wykonawczych; szkolenia te były
prowadzone od 2018 roku przez
ŚlOIIB, przy współudziale organów samorządów terytorialnych
i odbywały się w starostwach
i urzędach miast z udziałem pracowników NB i AAB.
Od początku swego istnienia ŚlOIIB współpracuje
z branżowymi stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi, których
członkowie należą do ŚlOIIB.
Zasady współpracy określa nowe
porozumienie podpisane w grudniu 2019 roku pomiędzy PIIB
i siedmioma SN-T. ŚlOIIB finansuje
uczestnictwo swoich członków
w szkoleniach organizowanych
przez śląskie oddziały SN-T
i dofinansowuje oraz obejmuje
patronat honorowy lub techniczny
nad organizowanymi przez nie

konferencjami; w 2021 roku były
to m.in. konferencje „Ekologia
a Budownictwo” (organizatorem
O.PZITB w Bielsku-Białej) i IV
konferencja górnicza „Obiekty budowlane na terenach górniczych”
(organizatorem O.PZITB w Katowicach). SN-T aktywnie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym
członków Izby poprzez organizację szkoleń technicznych - w 2021
roku zorganizowały łącznie 112
szkoleń, w tym 9 stacjonarnych
i 99 szkoleń online poprzez
platformy internetowe, 1 wyjazdowe, 1 konferencję stacjonarną
i 1 hybrydową.
Współpraca ŚlOIIB z uczelniami technicznymi dotyczy
przede wszystkim uczelni z terenu województwa śląskiego, których studenci będą w przyszłości
członkami śląskiego samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa. W ramach współpracy
odbywały się robocze kontakty
przedstawicieli Izby z dziekanami
wydziałów kształcących przyszłych inżynierów budownictwa.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski jest członkiem
Rady Społecznej Politechniki

Śląskiej, członkiem Rady Dziekańskiej Wydziału Budownictwa oraz
członkiem Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Politechniki
Śląskiej wraz z przewodniczącym
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszkiem Buszką,
a także członkiem Społecznej
Rady Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej wraz
z Waldemarem Szleperem, zastępcą przewodniczącego Rady.
29 września 2021 przewodniczący
Rady ŚlOIIB podpisał z rektorem
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej porozumienie o współpracy, podobne
porozumienia zostały zawarte
w 2020 roku pomiędzy ŚlOIIB
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a Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską. Porozumienia
służą jeszcze ściślejszej współpracy pomiędzy ŚlOIIB a tymi
uczelniami, której celem jest
powiązanie programu nauczania
z praktyką, a przez to powiązanie
potrzeb rynku pracy z kierunkami
kształcenia; treść porozumień
znajduje się na stronie internetowej ŚlOIIB w zakładce Działalność/Porozumienia. W ramach
współpracy odbyły się w formie
wideokonferencji szkolenia dla
studentów PŚl i PCz dotyczące ustawowych uwarunkowań
pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Działalność Śląskiego Forum
Samorządów Zawodów Zaufania
Publicznego, liczącego obecnie
19 członków, była w 2021 roku
ograniczona ze względu na
panujący w kraju stan epidemii.
W oparciu o ustalenia członków
ŚFSZZP oraz zapisy punktu 3
Porozumienia powołującego
ŚFSSSP, Śląska OIIB przejmie
w 2022 roku prezydencję forum.
Decyzja ta została przyjęta
przez Radę ŚlOIIB uchwałą
z grudnia 2021.

2 0 2 1

Uczestnicy XII turnieju par w brydżu sportowym, 28.09.2021

cego innowacyjną formą doskonalenia zawodowego (tym razem
obydwa etapy przeprowadzono
na platformie elektronicznej), konkurs „Inżynier Roku”- po raz trzeci
i „Fotografujemy budownictwo”
- po raz jedenasty.
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informacje

Sygnatariusze
aneksu Porozumienia
„Forum Budownictwa Śląskiego”

Spotkanie
w ramach
współpracy ŚlOIIB
i Politechniki
Częstochowskiej
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Szkolenia org. przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne

2021 roku kontynuowały działalność zespoły
opiniodawczo-doradcze Rady ŚlOIIB.
Oto obszary działań niektórych zespołów.

SPRAWY INDYWIDUALNE CZŁONKÓW

2 0 2 1

czenia usług transgranicznych
na terytorium RP 7 osób,
• skreślenia z listy z powodu nieopłacenia składek powyżej
12 miesięcy 1 osoby,
• uchylenia zawieszenia w prawach członka Izby 2 osób,
• uchylenia skreślenia w prawach
członka Izby 1 osoby

W

• skreślenia z listy członków
ŚlOIIB z powodu zgonu 116 osób,
• skreślenia w prawach członka
ŚlOIIB na własny wniosek 47
osób,
• skreślenia z listy członków
ŚlOIIB z powodu przeniesienia
członkostwa do innej izby okręgowej 8 osób,
• zawieszenia w prawach członka
ŚlOIIB z powodu nieopłacenia
składek przez okres powyżej 6
miesięcy 136 osób,
• tymczasowego wpisu na listę
członków ŚlOIIB w celu świad-

Typ szkoleń na portalu PIIB
oraz podjęto 89 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby
z powodu nieopłacenia składek
przez okres powyżej 6 miesięcy.

Ś l O I I B

Uchwały w sprawach indywidualnych członków podejmują Składy
Orzekające Rady ŚlOIIB; w 2021
roku odbyło się 13 posiedzeń
SOR-ów, podczas których podjęto
686 uchwał w następujących
sprawach:
• przyjęcia w poczet członków
ŚlOIIB 502 osób,
• zakończenia okresu zawieszenia
w prawach członka ŚlOIIB 135
osobom,
• zawieszenia na własny wniosek
w prawach członka ŚlOIIB 342
osób,
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cych się obostrzeń sanitarnych,
zespół zarekomendował radzie,
po dokonaniu analizy ekonomicznej, propozycję zmiany
zasad dofinansowania szkoleń
oraz wnioskował o utrzymanie
obowiązujących zasad dofinansowania szkoleń w trybie online
dla współpracujących z Izbą stowarzyszeń naukowo-technicznych na 2022 rok; rada podjęła
w tej sprawie stosowną uchwałę
w grudniu 2021.

rzyszenia naukowo-techniczne
udział wzięło 2635 osób, a 2
osoby złożyły wnioski o dofinansowanie indywidualne.
Na koniec roku 2021 łączna wartość dofinansowania
szkoleń i konferencji wyniosła
319.504,64 złotych.
Dla porównania ilość osób przeszkolonych w ostatnich latach:
• 2019 – 4113 uczestników
• 2020 – 8077 uczestników
• 2021 – 11 098 uczestników

SZKOLENIA
W różnych formach doskonalenia zawodowego dofinansowywanych oraz realizowanych
przez ŚlOIIB w roku 2021 wzięło
łącznie udział 11.098 czynnych
członków ŚlOIIB. Największą
popularnością cieszyły się, wzorem ubiegłego roku, szkolenia
organizowane przez okręgowe
izby inżynierów budownictwa na Portalu PIIB, w których
uczestniczyło 8462 członków
ŚlOIIB.
W szkoleniach, konferencjach
organizowanych przez stowa-

W 2021 r. stowarzyszenia naukowo-techniczne zorganizowały
łącznie 112 szkoleń. Były to zarówno szkolenia online – 99, stacjonarne – 9, oraz wyjazdowe – 1,
konferencje stacjonarne -2 oraz
hybrydowa - 1. W szkoleniach
organizowanych przez SN-T
wzięło udział 2635 czynnych
członów ŚlOIIB (wielu z nich
wielokrotnie). W szkoleniach
online – uczestniczyło łącznie
2240 członków, a w szkoleniach
stacjonarnych – 395 członków.
W 444 szkoleniach i retransmisjach organizowanych przez

DZ I A Ł A L N O Ś Ć

DOSKONALENIE ZAWODOWE W ŚlOIIB
W V kadencji za całość spraw
związanych z doskonaleniem
zawodowym członków ŚlOIIB
odpowiada zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Katarzyna Seweryn, przewodnicząca 8-osobowego Zespołu
ds. doskonalenia zawodowego;
w grudniu 2021 uchwałą Rady
ŚlOIIB przyjęto rezygnację jednej z członkiń zespołu.
W związku z obowiązującym
w 2021 roku stanem pandemii
i wynikającymi z tego tytułu
obostrzeniami sanitarnymi,
zespół pracował w systemie
hybrydowym. Przedmiotem
obrad była konieczność dostosowania zadań statutowych
związanych z doskonaleniem
zawodowym członków do
istniejących przepisów czasu pandemii Covid-19. Zespół
wypracował i zarekomendował
Radzie ŚlOIIB Regulamin doskonalenia kwalifikacji zawodowych
członków ŚlOIIB; rada podjęła
w tej sprawie stosowną uchwałę
we wrześniu 2021. Wobec nadal
trwającej epidemii i utrzymują-

informacje
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Uczestnicy szkoleń i retransmisji na Portalu PIIB

okręgowe izby Inżynierów
budownictwa w Portalu PIIB
łącznie wzięło udział 8462
czynnych członów ŚlOIIB (wielu
z nich wielokrotnie). Certyfikat
ze szkolenia otrzymało 4916
członków ŚlOIIB. W Portalu
PIIB najwięcej było zorganizowanych szkoleń technicznych
i prawnych, najmniej z kompetencji miękkich 38. W szkoleniach organizowanych przez
ŚlOIIB na Portalu PIIB łącznie

uczestniczyło 5334 członków
PIIB, w tym 2969 członków
ŚlOIIB. W retransmisji ww. szkoleń udział wzięło 687 członków
PIIB, w tym 354 członków
ŚlOIIB.
W 2021 r roku zorganizowano
6 szkoleń online z cyklu „Spotkanie z Ekspertem”, w których
uczestniczyło 249 członków
ŚlOIIB. Placówka Terenowa
ŚlOIIB w Gliwicach zorganizowa-

ła 4 szkolenia, w których udział
wzięło 162 członków z obwodu
gliwickiego. Dla członków obwodu sosnowieckiego i katowickiego zorganizowano 2 szkolenia,
w których udział wzięło 87
członków.
CZYTELNICTWO
Ważną formą poszerzania wiedzy zawodowej jest czytelnictwo prasy technicznej. Wszyscy
członkowie ŚlOIIB otrzymywali
informator 2/2022
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W V kadencji za całość zagadnień prawno-regulaminowych
jest odpowiedzialna sekretarz
Rady ŚlOIIB Ewa Dworska
– jako koordynator zagadnień prawno-regulaminowych.
W okresie sprawozdawczym
przygotowała ona we współpracy z wskazanymi członkami rady
i przewodniczącymi pozostałych
organów statutowych opinie
dotyczące około 30 dokumen-

KORZYSTANIE Z PORTALU PIIB
Członkowie Śląskiej OIIB aktywnie korzystają z dostępnych w portalu PIIB serwisów.
Aktywowane konta w portalu PIIB
w ujęciu r/r

ZAGADNIENIA PRAWNO-REGULAMINOWE

Zestawienie proc. członków korzystających
z norm wg izb okręgowych w ujęciu r/r

tów. Konsultacje dotyczyły m.in.
wprowadzenia zmian do Prawa
budowlanego i do Prawa energetycznego, projektów ustaw
(m.in. o zmianie ustawy Prawo
wodne) i projektów rozporządzeń (m.in. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego). Kontakt w pracy
nad opiniowaniem dokumentów
odbywał się za pośrednictwem
poczty elektronicznej oraz z wy-

korzystaniem wideokonferencji.
Opinie oraz stanowiska w sprawie projektów ważniejszych aktów prawnych zamieszczane były
na stronie internetowej ŚlOIIB.
Przesyłane drogą elektroniczną
uwagi i opinie zwrotne członków
Rady ŚlOIIB, delegatów na zjazdy
oraz innych członków ŚlOIIB Ewa
Dworska przekazywała sukcesywnie do Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.

POMOC TECHNICZNA CZŁONKOM ŚlOIIB
Każdy członek ŚlOIIB ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemu technicznego
związanego z wykonywaniem
zawodu. W tym celu należy zwró-

cić się telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub
listownie do biura ŚlOIIB
lub placówek terenowych.
W każdym miesiącu udzielano

2 do 4 odpowiedzi, a w ciągu roku
udzielono około 30 odpowiedzi
na zapytania członków. Porady
były udzielane w formie pisemnej
i ustnej.

POMOC FINANSOWA CZŁONKOM ŚlOIIB

Liczba szłonków korzystających z biblioteki
norm PKN w poszczególnych latach

Zestawienie proc. członków korzystających
z serwisu Bistyp w ujęciu r/r
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Zestawienie proc. członków korzystających
z serwisu Wolters w ujęciu r/r

W V kadencji (2018-2022) na koordynatora z ramienia Prezydium
Rady ŚlOIIB ds. przyznawania
środków samopomocowych dla
członków ŚlOIIB został powołany
zastępca skarbnika ŚlOIIB Zenon
Panicz, aktualnie skarbnik ŚlOIIB,
oraz 5-osobowy Zespół Obsługi
Funduszu Pomocy Finansowej.
W związku z wystąpieniem
w 2020 roku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i pogarszającymi się warunkami finansowymi
członków Izby, opracowano
nowy regulamin przyjęty do
stosowania uchwałą Rady ŚlOIIB
z dnia 7 maja 2020, którego
okres obowiązywania przedłużono uchwałą Rady z grudnia 2021
do 31 grudnia 2022.
Najważniejszymi zmianami w nowym regulaminie są: podniesienie maksymalnej kwoty zapomogi do 4000 zł, przyśpieszenie
przyznania zapomóg (zrezygnowano z zatwierdzania propozycji
ZOFPF przez Radę ŚlOIIB, której
posiedzenia odbywają się raz na
kwartał); zaopiniowane przez

zespół wnioski są zatwierdzane
przez przewodniczącego Rady
ŚlOIIB i skarbnika ŚlOIIB. Czas
oczekiwania na wypłatę zapomogi (po złożeniu kompletnego
wniosku) skrócono do 2 tygodni.
W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń zespołu. Wpłynęło łącznie
8 wniosków od członków ŚlOIIB
o przyznanie zapomogi. Rozpatrzono 7 wniosków, 1 w toku
(wpłynął pod koniec grudnia
2021). Przyznano
6 zapomóg na łączną kwotę
17 200,00 zł.
Z okazji 20-lecia ŚlOIIB podjęto
inicjatywę ZOFPF uhonorowania Nestorów ŚlOIIB - czynnych
członków ŚlOIIB, po przekroczeniu przez nich 90 roku życia.
Z tego tytułu 21 osób otrzymało
list gratulacyjny oraz jednorazową gratyfikację w wysokości
1.000 zł. Uroczyste wręczenie
nastąpiło w czasie organizowanych w placówkach terenowych
Regionalnych Dni Inżyniera
Budownictwa. Ta forma uhonorowania długoletniej pracy oraz

R O K U

Prenumerata w 2021 r.

W

nieodpłatnie miesięcznik „Inżynier Budownictwa” i kwartalnik
„Informator ŚlOIIB”, ponadto
Izba zapewniała, przy niewielkim wkładzie finansowym
członków, prenumeratę
1 z 15 rekomendowanych czasopism technicznych. Na koniec
2021 roku koszt prenumerat
ponoszony przez ŚlOIIB, wyniósł 344.523,44 zł; koszt ten
obejmuje prenumeratę przez
ŚlOIIB miesięcznika „Inżynier
Budownictwa”.

informacje
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przynależności do samorządu
zawodowego dotyczyć będzie
członków ŚlOIIB spełniających
ww. warunki w latach następnych.
Od 1 czerwca 2019 roku obowiązuje w ŚlOIIB zasada udzielenia
zapomogi losowej w przypadku
śmierci członka izby/współmałżonka, przeznaczonej na
pokrycie kosztów związanych z
organizacją pogrzebu. Uchwalony przez Okręgową Radę „Regulamin” gwarantuje dla członków i ich małżonków wypłatę
zapomogi w wysokości 4500 zł
z tytułu śmierci i w konsekwencji
pomoc w zakresie ponoszonych
kosztów z tytułu pogrzebu. Rok
2021 był drugim pełnym rokiem
realizacji wypłaty zapomóg
losowych przez ŚlOIIB. Z przeznaczonego na ten cel funduszu
wypłacono 105 zapomóg na
kwotę 472.500,00 zł. Stanowi to
wzrost wypłat z budżetu ŚlOIIB
w 2021 roku o 184.500,00 zł,
czyli aż o 64,06 % w stosunku do
poprzedniego 2020 roku.
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
Funkcję rzecznika prasowego
ŚlOIIB pełni w V kadencji zastępca przewodniczącego Rady
ŚlOIIB Tomasz Radziewski, który
jest również odpowiedzialny za
środki przekazu informacji „Informator ŚlOIIB”, stronę internetową, Facebook i Linkedin.
KWARTALNIK
„INFORMATOR ŚlOIIB”
Nr 2 (71) maj 2021

informator
7

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

prawo dla inżyniera
Wykopy w świetle obowiązujących
przepisów BHP 34
Okresowa kontrola urządzenia
piorunochronnego 38

W V kadencji przewodniczącym
2-osobowego zespołu redakcyjnego jest Tomasz Radziewski, a redaktor naczelną Maria
Świerczyńska. Pod ich redakcją
powstały kolejne 4 numery tego
biuletynu: 70 – 73.
W minionym roku kontynuowane były cykle wprowadzone
w 2018 roku: „Prawo dla inżyniera”
zawierające obszerne artykuły poruszające istotne problemy prawne
spotykane w praktyce osób
wykonujących samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
Kontynuowano również rubryki:
„Ubezpieczenia”, w której poruszano zagadnienia dotyczące różnych
aspektów zakresu ubezpieczenia
członków Izby, oraz „Z życia stowarzyszeń”, w której publikowane
są informacje dotyczące oddziałów
stowarzyszeń naukowo-technicznychw woj. śląskim. Zamieszczane
były również krótkie komunikaty
dotyczące bieżących spraw. Na
końcu każdego numeru w rubryce
„Non omnis moriar” wspominani są
zmarli członkowie ŚlOIIB.
„KALENDARIUM
WYDARZEŃ ŚlOIIB”
„Kalendarium ŚlOIIB” jest
chronologicznym zapisem

Informator 71.2021 10.indd 1
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ważniejszych wydarzeń zarówno
w ŚlOIIB jak i w Krajowej Izbie,
w których uczestniczą przedstawiciele ŚlOIIB. Są to posiedzenia
organów statutowych ŚlOIIB
i organów krajowych PIIB, zjazdy
ŚlOIIB i Zjazdy Krajowe oraz
wydarzenia organizowane przez
Biuro i Placówki Terenowe ŚlOIIB.
W „Kalendarium ŚlOIIB” znajdują się również informacje o zewnętrznych działaniach ŚlOIIB
w szeroko pojętym obszarze
budownictwa, w tym we współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami i uczelniami technicznymi. Te działania to m.in. szkolenia,
konferencje naukowo-techniczne,
warsztaty i targi, których ŚlOIIB
jest organizatorem, współorganizatorem lub patronem.
W skróconej formie „Kalendarium ŚlOIIB” publikowane jest
w „Informatorze ŚlOIIB”, w pełnej zamieszczane na stronie
internetowej ŚlOIIB, a w formie
broszurowej przekazywane delegatom na Zjazdy ŚlOIIB. W 2021
roku Kalendarium redagowała
Maria Świerczyńska.
STRONA INTERNETOWA ŚlOIIB
Strona internetowa ŚlOIIB jest
podstawowym narzędziem do

R O K U

no-budowlany. W ubiegłym roku
do rąk naszych członków trafiła
również publikacja PZITB Oddział Warszawski „Praktyczny
poradnik dla inwestora” - budowlany proces inwestycyjny od
aspiracji do zamieszkania, objęta
patronatem Krajowej Izby PIIB.
Dla wszystkich bardzo pomocne
były również cyklicznie publikowane „Poradniki” Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej zatytułowane: „Prawo budowlane
po zmianach w 2021 roku”, które
pozwalały na bieżące śledzenie
zmian w Prawie budowlanym.

prawnych, o działalności organów
krajowych PIIB w szczególności
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
z informacjami o możliwościach
uzyskania uprawnień budowlanych, łącznie z przykładami
z bazy pytań przygotowywanych
na egzaminy.
W 2019 roku umożliwiono
na stronie internetowej ŚlOIIB
elektroniczną rejestrację udziału
w szkoleniach oraz wyjazdach
technicznych organizowanych
przez ŚlOIIB. Od 2020 roku
wprowadzono informacje o szkoleniach online organizowanych
przez ŚlOIIB oraz inne okręgowe
Izby, a także śląskie stowarzyszenia naukowo-techniczne.
W grudniu 2021 roku strona internetowa zmieniła swój wygląd
oraz układ informacyjny. Dokonano zmian ułatwiających poruszanie się po zamieszczonych na

niej treściach w celu znalezienia
szukanego materiału.
W ubiegłym roku odnotowano 460 004 odsłony, jest to
wzrost o około 97 000 odsłon
w porównaniu do roku 2020.
Od listopada 2018 roku ŚlOIIB
posiada konto na Facebooku.
Umożliwia to naszym członkom
szybki dostęp do nowych wiadomości, jak również ich komentowanie. Popularność Facebooka
stale rośnie wśród członków
Izby i jest bardzo ważnym
narzędziem do przekazywania
informacji o działalności Izby.
W połowie ubiegłego roku
media społecznościowe Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa zostały wzbogacone o aktywne konto LinkedIn.
Zamieszczane są na nim informacje o ważnych wydarzeniach
w naszej Izbie.
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zujące akty prawne, poradniki
i przydatne linki. W 2021 roku
zdecydowanie więcej osób
korzystało z informacji zamieszczonych w portalu PIIB
w porównaniu z latami poprzednimi. W czerwcu 2021 roku
w portalu PIIB uruchomiona
została aplikacja umożliwiająca
dostęp do informacji członkowskich, serwisów branżowych, zaświadczeń i publikacji,
np. aktualnych i archiwalnych
wydań „Inżyniera Budownictwa”. Aplikacja zawiera również
czterojęzyczny słownik technicz-

Statystyki konta Facebook

W

Z uwagi na trwającą pandemię,
bezpośredni kontakt członków
izby z dyżurującymi prawnikami
był ograniczony. Pomoc prawna prowadzona była głównie
poprzez konsultacje telefoniczne
i mailowe.
Bardzo dużą pomocą dla
członków naszego samorządu
stała się „Baza wiedzy w pigułce” publikowana na stronie
internetowej PIIB. Na stronie PIIB
można również znaleźć potrzebne informacje związane
z funkcjonowaniem w stanie
ogłoszonej pandemii: obowią-

kontaktu władz Izby z członkami.
Co pewien czas jest przebudowywana w celu umożliwienia łatwiejszego dostępu do informacji.
Na stronie ŚlOIIB zamieszczane
są komunikaty i ogłoszenia,
m.in. o szkoleniach, konkursach
i imprezach sportowych. Znajdują
się też w wersji elektronicznej
„Kronika ŚlOIIB”, „Kalendarium
ŚlOIIB” oraz wszystkie numery
„Informatora ŚlOIIB” począwszy
od 2006 roku.
Po zalogowaniu do portalu
PIIB indywidualnym numerem
SLK i hasłem można pobrać
swoje imienne druki na wpłaty
składek, a po ich uiszczeniu - zaświadczenie o przynależności do
ŚlOIIB. 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 budownictwie w planowanym przez nich przedsięwzięciu budowlanym muszą takie
zaświadczenie posiadać. Logowanie do portalu PIIB umożliwia nieodpłatne skorzystanie
z udostępnionych na stronie
aplikacji online, jak: Serwis
budowlany, Serwis BHP, Serwis
Prawo Ochrony Środowiska,
Serwis Bistyp, Biblioteka norm
PKN oraz szkolenia e-learningowe. Każdy z członków znajduje
tam niezbędne informacje oraz
materiały przydatne do wykonywania zawodu.
Na stronie internetowej ŚlOIIB
dostępne są również podstawowe dokumenty dotyczące samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa, jak statut PIIB
oraz wszystkie obowiązujące
regulaminy PIIB i ŚlOIIB, podane
są składy osobowe organów oraz
adresy i telefony kontaktowe
do biura i placówek terenowych
ŚlOIIB. Poprzez stronę ŚlOIIB
łatwo przejść na stronę PIIB,
gdzie są zamieszczone informacje o obowiązujących aktach
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UDZIAŁ CZŁONKÓW ŚlOIIB W PRACACH
ORGANÓW KRAJOWYCH PIIB
W V kadencji delegatami
ŚlOIIB na Krajowe Zjazdy PIIB
są: Elżbieta Bryła-Kluczny,
Franciszek Buszka, Krzysztof
Ciesiński, Ewa Dworska, Elżbie-

Narada
szkoleniowa KKR
PIIB w Zabrzu,
12-14.09.2021

Posiedzenie
KR PIIB w formie
hybrydowej,
1.09.2021
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ta Godzieszka, Grzegorz Gowarzewski, Edmund Janic, Urszula
Kallik, Roman Karwowski, Piotr
Klikowicz, Józef Kluska, Janusz
Kozula, Andrzej Nowak, Elż-

bieta Nowicka-Słowik, Zenon
Panicz, Tomasz Radziewski,
Katarzyna Seweryn, Tadeusz
Sopata, Waldemar Szleper,
Maria Świerczyńska, Krystyna
Trojan, Piotr Wyrwas.
Z powodu pandemii koronawirusa XX Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy PIIB odbył
się w trybie zdalnym w dniach
18-19 czerwca 2021. Organizowanie posiedzeń organów Izby
przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu
informatycznego umożliwiły
zapisy „ustawy covidowej”.
Podczas zjazdu przyjęto
uchwałami m.in. kolejną zmianę
w statucie, dotyczącą przeprowadzania zebrań wyborczych
delegatów, oraz zmiany w regulaminach Krajowej Komisji
Rewizyjnej PIIB i okręgowych
komisji rewizyjnych; podjęto
też uchwały w sprawie liczebności składów organów PIIB
i zasad gospodarki finansowej.

R O K U

przekonanie, że sprawozdanie
finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz
sytuacji majątkowej i finansowej
Izby na dzień 31.12.2021 r. jak
też jej wynik finansowy za rok
obrotowy od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r., zgodnie z mającymi
zastosowania przepisami ustawy
o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i treści
z obowiązującymi Izbą przepisami prawa i postanowieniami
statutu Izby.

2 0 2 1

tego sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)
wydanymi na jej podstawie
przepisami wykonawczymi oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawa. Przewodniczący Rady
Izby jest również odpowiedzialny
za kontrolę wewnętrzną, którą
uznaje za niezbędną, aby sporządzone sprawozdanie finansowe
było wolne od nieprawidłowości
powstałych wskutek celowych
działań lub błędów. (…)
Na podstawie przeprowadzonej analizy ksiąg rachunkowych
i dowodów księgowych, wyrażam

• Krajowa Rada PIIB – Józef Kluska (członek Prezydium KR), Franciszek Buszka, Edmund Janic,
Roman Karwowski, Maria Świerczyńska;
• Krajowa Komisja Rewizyjna - Urszula Kallik (przewodnicząca KKR);
• Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - Janusz Jasiona (sekretarz KKK), Elżbieta Nowicka-Słowik;
• Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - Waldemar Szleper;
• Krajowy Sąd Dyscyplinarny - Barbara Twardosz-Michniewska, Zenon Panicz

W PRACACH KOMISJI KR PIIB UCZESTNICZĄ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komisja Medalu Honorowego - Franciszek Buszka;
Komisja ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi KR – Józef Kluska;
Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego – Roman Karwowski;
Komisja ds. Etyki – Waldemar Szleper;
Komisja ds. komunikacji społecznej – Tomasz Radziewski;
Komisja Wnioskowa - Maria Świerczyńska;
Komisja Prawno-Regulaminowa - Ewa Dworska;
Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego – Katarzyna Seweryn;
Zespół ds. BIM / Komisja ds. BIM – Piotr Klikowicz.

We wrześniu 2021 został powołany uchwałą KR PIIB Zespół
ds. Systemu elektronicznego
obiegu dokumentów SEOD,
z przewodniczącym Romanem
Karwowskim.
W związku z pandemią posiedzenia organów statutowych
oraz komisji Krajowej Rady
PIIB odbywały się w 2021 roku
w trybie zdalnym - w formie
wideokonferencji, lub hybrydowym. Działalność KR PIIB
przebiegała sprawnie i nieprzerwanie. W 2021 roku odbyło
się 6 posiedzeń Krajowej Rady
PIIB i 7 posiedzeń Prezydium
KR PIIB. Podczas posiedzeń
Krajowej Rady podjęto 36
uchwał dotyczących spraw

bieżących. Były to m.in. uchwały: w sprawie przedłużenia na
okres 36 miesięcy umowy na
dostęp do usługi „Serwis Budowlany” wydawnictwa Wolters
Kluwer S.A. (w zakresie usług:
„Lex Budownictwo Premium”,
„BHP Optimum” oraz „Ochrona
Środowiska Optimum”; umowa obejmuje również dostępy
do usługi Bistyp), w sprawie
zwołania XXI Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego,
powołania Zespołu ds. organizacji jubileuszu XX-lecia
samorządu zawodowego oraz
Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
oraz uchwała zatwierdzająca
dokumenty XXI okręgowych

W

Realizacja budżetu za 2021 rok została zaopiniowana przez Okręgową Komisję Rewizyjną ŚlOIIB oraz
niezależnego biegłego rewidenta.
Oto parę fragmentów opinii biegłego rewidenta: (…)
• bilans sporządzony na dzień
31.12.2021 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą
8.629.436,56 zł
• rachunek zysków i strat za rok
obrotowy od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r. wykazujący zysk netto
w wysokości 260.532,46 zł (…)
Przewodniczący Rady Izby jest
odpowiedzialny za prawidłowość
ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację

DELEGACI PRACUJĄ W NASTĘPUJĄCYCH ORGANACH KRAJOWYCH PIIB

zjazdów (ramowy porządek
obrad okręgowych zjazdów
sprawozdawczo-wyborczych
okręgowych izb inżynierów
budownictwa, ramowy regulamin wyborów do organów OIIB,
ramowy regulamin okręgowego
zjazdu sprawozdawczo-wyborczego OIIB) i uchwała w sprawie realizacji wniosków przyjętych na XX Krajowym Zjeździe
PIIB i XX okręgowych zjazdach.
Sposób rozpatrzenia wniosków
złozonych podczas Krajowego
Zjazdu PIIB oraz wniosków
z okręgowych zjazdów, które
zostały skierowane do KR PIIB
znajduje się na stronie www.
piib.org.pl w zakładce Komisje
i Zespoły/ Komisja Wnioskowa.
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OKRĘGOWA KOMISJA
KWALIFIKACYJNA
W 2020 roku Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna pracowała w 19-osobowym składzie
wybranym podczas XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, a od sierpnia 2020
(z powodu zgonu jednego
z członków) w składzie 18-oso-

bowym. Przewodniczący OKK
powoływał zarządzeniami stałe
i doraźne zespoły specjalistyczne, w sprawach indywidualnych
i postępowaniach dotyczących
nadania tytułu rzeczoznawcy
budowlanego, w skład których
wchodzili członkowie OKK oraz

osoby wpisane na listę egzaminatorów.
W 2021 roku odbyły się
4 posiedzenia plenarne całego
składu OKK – w lutym, czerwcu
i wrześniu zdalnie, w grudniu
stacjonarnie. Wszyscy członkowie OKK i osoby wpisane
informator 2/2022
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Egzamin
pisemny XXXVII
sesji, 28.05.2021

Uroczystość
wręczania uprawnień budowlanych,
24.06.2021

na listę egzaminatorów oraz
pracownicy biura obsługujący
komisję uczestniczyli we wrześniu 2021 w szkoleniu organizowanym w trybie hybrydowym
przez Krajową Komisje Kwalifikacyjną PIIB.
UPRAWNIENIA
BUDOWLANE
W okresie sprawozdawczym
odbyły się trzy sesje egzaminacyjne. W związku z pandemią
koronawirusa egzamin jesiennej
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2020 roku
został decyzją Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej PIIB przesunięty
na 2021 rok. 26 lutego egzaminem pisemnym rozpoczęła
się we wszystkich okręgowych
izbach inżynierów budownictwa
XXXVI sesja egzaminacyjna.
W 2021 roku odbyły się jeszcze 2 sesje (XXXVII i XXXVIII)
rozpoczęte egzaminem pisem-

nym sesji wiosennej 28 maja,
a sesji jesiennej 19 listopada. Do
egzaminów przystąpiło w 2021
roku w sumie około 1000 osób.
W poszczególnych sesjach
uprawnienia budowlane uzyskało: 248 + 248 + 222 = 718 osób.
Pomimo trudnych warunków
epidemicznych w sesji wiosennej 2021 uroczyście wręczono
uprawnienia budowlane 87
inżynierom; pozostałe decyzje
przekazano drogą pocztową.
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• 11 spraw skierowano według
właściwości miejscowej lub
rzeczowej do OROZ innych
okręgowych izb lub innych
organów,
• 2 sprawy zakończono w inny
sposób (pismem),
• 22 sprawy w toku, w tym
1 sprawa zwrócona z OSD
ŚlOIIB;
- 1 sprawa rozpatrzona w trybie
odpowiedzialności dyscyplinarnej:
• 1 sprawa, w toku, została
zawieszona postanowieniem
OROZ ŚlOIIB.
Łącznie za 2020 rok i 2021 rok
pozostaje 27 spraw w toku.
Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
uczestniczyli w 2021 roku
w 4 szkoleniach: w 2 szkoleniach
zorganizowanym przez krajowe
organy KROZ i KSD – 27-28 maja

(online) i 25-26 listopada (hybrydowo), i w 2 szkoleniach online organizowanych w ŚlOIIB: 27 kwietnia dla OROZ i OSD (online) oraz
15 listopada 2021 (hybrydowo)
dla członków wszystkich organów
statutowych ŚlOIIB nt. bezpiecznego korzystania z internetowych
programów pocztowych.
W 2021 roku koordynator
OROZ wzięła udział w spotkaniach ze studentami Politechniki
Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, podczas których
przedstawiała tryb pracy okręgowych rzeczników i rozpatrywanych postępowań wyjaśniających
oraz poruszała kwestie przestrzegania zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej w trakcie
pełnienia czynności zawodowych.
Okręgowi rzecznicy prowadzili
stacjonarne i telefoniczne dyżury
odpowiadając na pytania i poruszane problemy.

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
W 2021 roku organ OROZ ŚlOIIB
działał w 9-osobowym składzie,
wybranym podczas XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB. W 2021 roku odbyły się

odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie,
• 1 sprawę umorzono na etapie
OROZ wydając postanowienie
o umorzeniu postępowania
w trybie odpowiedzialności
dyscyplinarnej,
• 7 spraw zakończono skierowaniem wniosku o ukarania do
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB,
• 4 sprawy w toku.
• w roku bieżącym wpłynęły
63 sprawy, z których:
- 62 sprawy rozpatrzono w trybie odpowiedzialności zawodowej:
• 24 sprawy umorzono na
etapie OROZ wydając decyzje
o umorzeniu postępowania
w trybie odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie,
• 4 sprawy zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie
do OSD ŚlOIIB,

4 posiedzenia plenarne OROZ: w lutym, czerwcu, wrześniu i grudniu.
W 2021 roku okręgowi rzecznicy
ŚlOIIB rozpatrzyli łącznie
85 spraw, w tym:

• 22 sprawy z lat poprzednich,
z których:
• 10 spraw umorzono na etapie
OROZ wydając decyzje o umorzeniu postępowania w trybie

W 2021 roku uchwałą XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB
17-osobowy skład Okręgowego
Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB,
wybrany podczas XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB, został zmniejszony do 16
osób, w oparciu o uchwałę Rady
ŚlOIIB z grudnia 2020. W okresie sprawozdawczym odbyły się
4 posiedzenia plenarne całego

składu OSD: w kwietniu, lipcu
i październiku online, w grudniu
stacjonarnie, podczas których
omawiano zmiany w obowiązujących przepisach, bieżące
problemy pojawiające się w pracy
OSD oraz sprawy wewnątrzorganizacyjne.
W 2021 roku do OSD ŚlOIIB
wpłynęło:
• 5 nowych spraw, wszystkie z ty-

W

POZOSTAŁE POSTĘPOWANIA WYNIKAJĄCE
Z WŁAŚCIWOŚCI OKK
W 2021 r. do OKK wpłynął
1 wniosek o nadanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wniosek został
przekazany do KKK PIIB, która
nadała tytuł rzeczoznawcy
budowlanego we wnioskowanej
specjalności.
Udzielono 97 pisemnych
odpowiedzi na zapytania
dotyczące wątpliwości w odniesieniu do treści o nadaniu
uprawnień budowlanych.
Ponadto udzielano wyjaśnień
telefonicznie lub w kontakcie
bezpośrednim.

Spotkanie ze studentami Politechniki Częstochowskiej, 20.05.2021
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Egzaminy pisemne, podobnie jak później egzaminy ustne,
przeprowadzono z zachowaniem wszelkich przepisów
sanitarnych obowiązujących
w czasie pandemii. Wszystkie
prawomocne decyzje zostały
wysłane do GUNB. W żadnej
sesji nie złożono odwołań od
decyzji.
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tułu odpowiedzialności zawodowej oraz
• 3 wnioski o zatarcie kary upomnienia.
Z poprzednich okresów sprawozdawczych do rozpatrzenia
pozostały:
• 1 sprawa z 2018 roku,
• 4 sprawy z 2019 roku,
• 20 spraw z 2020 roku.
W okresie sprawozdawczym
informator 2/2022
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w OSD zarejestrowane były 33
sprawy, w tym pozostała z poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 zawieszona sprawa z tytułu odpowiedzialności zawodowej,
która rozpoczęła swój bieg przed
1 stycznia 2021 roku.
OSD ŚlOIIB rozpatrzył 32 sprawy, wszystkie z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
Ilość spraw w których wydano
prawomocne rozstrzygnięcie:
• 3 sprawy – umorzenie,
• 6 spraw - oddalenie zarzutów,
• 12 spraw - ukaranie karą upomnienia,
• 2 sprawy - zatarcie kary upomnienia.

XXXVIII sesja egzaminacyjna w ŚlOIIB
Zwrócono do OROZ 1 sprawę, w toku pozostaje 6 spraw
(w jednej wydano rozstrzygnięcie,
które na dzień 31.XII.2021 roku nie
uzyskało przymiotu ostateczności) oraz zwieszono 2 sprawy.
W 2021 roku nie wszczęto
postępowań w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Z zakresu odpowiedzialności
zawodowej większość postępowań dotyczyła spraw, w których
postępowanie toczyło się wobec
kierowników budowy. Drugą
grupą były sprawy dotyczące
postępowań wobec projektantów,
których ilość procentowa z roku
na rok wzrasta.

W 2021 roku nie było odwołań od decyzji OSD ŚlOIIB do
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB.
W okresie sprawozdawczym
zostały powołane 33 składy
orzekające (trzech członków Sądu
+ członek rezerwowy). Obciążenie
pracą poszczególnych członków
Sądu było równomierne.
Członkowie OSD uczestniczyli
wraz obsługą prawną i obsługą
biura w tych samych szkoleniach
ŚlOIIB i Krajowej Izby co okręgowi
rzecznicy.
Kancelaria prawna na bieżąco
rejestrowała oraz archiwizowała
prace na rzecz OSD ŚlOIIB.

informacje

XXXVIII SESJA
EGZAMINACYJNA w ŚlOIIB
Maria Świerczyńska

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB
z członkami OKR
ŚlOIIB, 24.11.2021
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W 2021 roku Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB działała w 6-osobowym składzie,
bowiem w 2019 roku z 7-osobowego składu OKR wybranego
podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB
odeszła z powodu zgonu jedna
osoba. W minionym roku OKR
odbyła 7 posiedzeń plenarnych
(w styczniu, lutym, kwietniu,
wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu); dodatkowo
członkowie OKR brali udział 24
listopada w posiedzeniu Prezydium Rady, dotyczącym przyjęcia projektu budżetu, i 10 grudnia w posiedzeniu Okręgowej
Rady, na której zatwierdzone zostało prowizorium budżetowe na
rok 2021. Przewodnicząca OKR
uczestniczyła w posiedzeniach
Rady ŚlOIIB i jej Prezydium, na
których prezentowała w razie
potrzeby stanowisko OKR.
Ważnym obszarem nadzoru i kontroli, zgodnie z zapisem ustawy o samorządach
zawodowych, jest zgodność
działań organów Śląskiej OIIB
w zakresie obowiązującego
statutu i regulaminów. Zadanie
to jest realizowane poprzez
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wykonywanie obowiązkowych
dorocznych kontroli organów
statutowych powoływanych
przez Zjazd ŚlOIIB.
W 2021 roku OKR przeprowadziła 10 kontroli, ze szczególnym
naciskiem na działalność ŚlOIIB
w zakresie finansów i działalności statutowej Rady ŚlOIIB
i podjęła 27 uchwał, w tym
8 uchwał przyjmujących protokoły pokontrolne, 3 uchwały
dotyczące terminarza kontroli,
uchwałę w sprawie wniosku do
XX Zjazdu ŚlOIIB o udzielenie
absolutorium Radzie za 2021
rok, 14 uchwał o nadanie Odznak Honorowych PIIB i uchwałę
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.

Przewodnicząca OKR
uczestniczyła w naradach
szkoleniowych organizowanych
przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB, 28 stycznia online
i 12-13 września stacjonarnie,
podczas których omawiano
w formie szkolenia problemy związane z działalnością
komisji rewizyjnych w poszczególnych okręgowych izbach.
W 2021 roku odbyły się 2 takie
narady, zorganizowane z powodu pandemii zdalnie w formie
wideokonferencji. Mogli w nich
brać udział wszyscy członkowie OKR.
Działalność wszystkich
organów statutowych
wspierało profesjonalnie
Biuro ŚlOIIB.

19 listopada 2021 we wszystkich
okręgowych izbach inżynierów
budownictwa rozpoczęła się
egzaminem pisemnym jesienna sesja
egzaminacyjna, zorganizowana przez
okręgowe komisje kwalifikacyjne,
zgodnie z wytycznymi Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.

W

Śląskiej OIIB egzamin
pisemny przeprowadzono na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Przystąpiło do niego 267
osób spośród łącznej liczby 325
zakwalifikowanych kandydatów.
Z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin pisemny 228 osób.
W związku z obowiązującymi nadal w pomieszczeniach
zamkniętych wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią
koronawirusa, dotyczącymi m.in.
bezpiecznych odległości pomiędzy zdającymi, egzamin pisemny

odbywał się w dwóch turach,
o godzinie 9:00 (w 12 salach)
i o godzinie 14:00 (w 10 salach)
z zachowaniem 2-metrowego
dystansu.
Egzaminy ustne XXXVIII sesji
egzaminacyjnej, które zdawały
262 osoby, przeprowadzono
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach
w dniach 20, 22, 23, 26, 27, 29,
30 listopada 2021 oraz 03 i 04
grudnia 2021.
W XXXVIII sesji egzaminacyjnej
uprawnienia budowlane uzyskały
łącznie 222 osoby w następujących specjalnościach:

• konstrukcyjno-budowlanej –
100 osób,
• inżynieryjnej drogowej – 21 osób,
• inżynieryjnej mostowej – 9 osób,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej –
3 osoby,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 6 osób,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 2 osoby,
• instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
– 39 osób,
• instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
– 38 osób,
• instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 4 osoby.
Ze względu na pandemiczne
ograniczenia zrezygnowano
z uroczystego wręczania decyzji
o uprawnieniach, które zostały
niezwłocznie wysłane pocztą.

Dane liczbowe
z Biura ŚlOIIB
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DELEGACI NA ZJAZDY ŚlOIIB W VI KADENCJI
Ilość delegatów wybieranych w poszczególnych Obwodach Wyborczych z podziałem na specjalności ustaliła Rada ŚlOIIB
w oparciu o liczbę członków ŚlOIIB na dzień 31.08.2021. Uchwałą Nr 136/R/2021 z 10 grudnia 2021 roku zatwierdzono ilość
wybranych delegatów na Zjazdy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w VI kadencji w latach 2022 – 2026.

OBWÓD NR 1

BIELSKO-BIAŁA

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Stefan Białkowski
Maciej Biegun
Kazimierz Cios
Krzysztof Cygonik
Tadeusz Dudziak
Jerzy Dzierżewicz
Szymon Jancia
Przemysław Jurecki
James Jurczyk

OBWÓD NR 2

Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Elżbieta Godzieszka
Tomasz Herok
Kazimierz Sordyl

Hieronim Spiżewski
Piotr Spiżewski
Bartosz Trzcina
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Marcin Błasiak
Tomasz Gacek
Rafał Kleist
Aleksandra Kurzeja
Michał Matoga

Aleksandra Repelewicz
Jerzy Skotny
Radosław Solski
Andrzej Stasiński
Sławomir Stolarski
Waldemar Szleper
Robert Teleszyński
Paweł Tomczyk
Robert Wolski
Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Zbigniew Ciaszkiewicz

Janusz Jasiona
Jan Kostrzanowski
Zbigniew Kowalik
Zenon Panicz
Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Sebastian Gawłowski
Ewa HermańskaKaczmarczyk
Wojciech Nowak
Janusz Rudziński

Jerzy Więckowski
Elżbieta Wiśniewska
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Przemysław Helm
Jerzy Kocyga
Piotr Kurkowski
Włodzimierz Mieczysław
Popczyk

GLIWICE

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Leszek Bąk
Czesława Bella
Włodzimierz Bosowski
Izabela Bryt-Nitarska
Franciszek Buszka
Andrzej Cichoń
Jarosław Ciszewski
Mariusz Czyszek
Leszek Eder
Elżbieta Gloc
Mariusz Jaśniok
Urszula Kallik
Stanisław Klajnowski
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Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Józef Bułka
Józef Kluska
Adrian Kyrcz

CZĘSTOCHOWA

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Bogdan Anioł
Wojciech Gajecki
Adam Hejduk
Bożenna Janusik
Przemysław Kasza
Andrzej Kysiak
Marek Łyszczarz
Maciej Major
Jarosław Paluszyński
Ewelina Pawelak

OBWÓD NR 3

Roman Karwowski
Jolanta Korczyk
Andrzej Kowalczyk
Janusz Kozula
Mirosław Matlęga
Grażyna Nalepa
Irena Palowska
Przemysław Pępek
Tomasz Radziewicz
Bogusław Rudziński
Grzegorz Widurski
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Zbigniew Kozik
Zbigniew Mrozowski
Anna Nowak
Elżbieta Nowicka-Słowik
Tomasz Radziewski
Wacław Rawicz-Lipiński
Tadeusz Sopata
Jan Spychała
Aleksander Stecura
Andrzej Sygiet
Jadwiga Wilczak
Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Kazimierz Boba
Krzysztof Kolonko

Jerzy Krawczyk
Stanisław Kuberek
Jerzy Staszel
Damian Szyszka

Elżbieta Stronczek
Halina Tatara-Brożek
Barbara TwardoszMichniewska

Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Andrzej Błaszczak
Danuta BochyńskaPodloch
Sonia Gałuszka
Wojciech Janocha
Andrzej Królicki
Grzegorz Piątek
Florian Piechurski

Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Krzysztof Bobek
Bartłomiej Grzesik
Andrzej Kulawik
Anna Polisiewicz
Roman Samol

OBWÓD NR 4

KATOWICE I

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Piotr Bednarczyk
Bożena Bujoczek
Andrzej Ciszewski
Piotr Figiel
Rafał Godula
Lech Grabowski

OBWÓD NR 5

Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Aleksandra Grzywa
Marek Niegowski
Regina Pomorska

Marian Soczawa
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Izabela Cielecka
Zbigniew Herisz
Grzegorz Kot

Jan Krupa
Zbigniew Makulski
Małgorzata Mazur
Marcin Nieradzik
Jan Nowacki
Wojciech Szopa
Maria Świerczyńska
Michał Wałkuski
Grzegorz Wasylowski
Wojciech Wojtaszek

Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Ireneusz Kurcok
Romuald Lachowicz
Tomasz Rzepka
Andrzej Wybraniec

Tomasz Kubina
Dariusz Majchrowski
Radosław Muchyński
Grzegorz Mularczyk
Bogdan Przeliorz
Mariusz Robakowski
Katarzyna Seweryn
Bartosz Smołka
Małgorzata Szukalska

Mariusz Szulik
Władysław Tomica
Krystyna Trojan

Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Łukasz Bienek

Ewa Dworska
Jadwiga Franielczyk
Grażyna Nowakowska
Zbigniew Witkowski
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Aneta Gąska
Marek Młynarski
Ilona Mrozek
Jadwiga Owsiak

RYBNIK

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Piotr Bętkowski
Wojciech Burda
Aleksander Filec
Anna Goczał
Damian Goczał
Marcin Hlubek

OBWÓD NR 7

Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Ginter Jureczko

Agnieszka Orłowska
Teresa Skowrońska

KATOWICE II

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Wojciech Biedacha
Grzegorz Bojanowski
Adam Bykowski
Jacek Chrząszcz
Andrzej Dobrowolski
Wojciech Dobrowolski
Grzegorz Gowarzewski
Jacek Kawalec

OBWÓD NR 6

Janusz Grzegorek
Julian Kiełbasa
Kazimierz Konieczny
Lech Michałek
Andrzej Nowak

Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Franciszek Bernas
Jerzy Fojcik
Andrzej Kadlec

Michał Kretek
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Sebastian Adamski
Stanisława Franusiak
Wojciech Macionczyk
Marcin Siedlecki
Tomasz Trepka

SOSNOWIEC

Branża budowlana,
wyburzeniowa
i hydrotechniczna:
Henryk Anders
Michał Bętkowski
Marian Boszko
Włodzimierz Bryła
Elżbieta Bryła-Kluczny
Marian Faltyn
Mikołaj Hardek

Agnieszka Krupa-Brzozowska
Wojciech Mańkowski
Michał Marchewka
Łukasz Mikulski
Tomasz Papiernik
Adam Skorupa
Branża instalacje elektryczne
i telekomunikacyjne:
Krzysztof Ciesiński

Sylwia Gałecka
Mirosław Gębski
Maria Pałęga
Czesław Sikora
Branża instalacje
sanitarne i wodnomelioracyjna:
Maria Bujak
Grzegorz Chruściel

Wanda Czopek
Kazimierz Janocha
Bartłomiej Papiernik
Branża mostowa,
drogowa i kolejowa:
Władysław Kleszcz
Piotr Klikowicz
Władysław Oczkowicz
Piotr Wyrwas
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Wystąpienia A. Baryłki
i M. Widelskiego

Maria Świerczyńska

BUDOWNICTWA

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa,
odbyła się 19 listopada 2021 w Teatrze Rozrywki w Chorzowie kolejna
gala zorganizowana przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa. Jest do doroczna uroczystość
uświetniająca Śląski Dzień Budowlanych.
Otwarcie Gali
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G

ospodarzami gali byli witający zebranych Roman
Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz
Czyszek, prezydent Śląskiej Izby
Budownictwa.
W krótkim wystąpieniu
R. Karwowski odniósł się do zmian
w prawie budowlanym, pozytywnie oceniając wprowadzaną cyfryzację procesu budowlanego, oraz
poinformował, iż niniejszą galą
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa rozpoczyna obchody 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
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na Śląsku. M. Czyszek nawiązał do
podpisanego w siedzibie ŚlOIIB
13 października 2021 aneksu
do porozumienia „Forum
Budownictwa Śląskiego” przez
19 sygnatariuszy, którzy nie mają
wątpliwości, że wypowiadanie się
na tematy dotyczące budownictwa jednym wspólnym głosem
całego śląskiego środowiska
budowlanego jest celowe i zapewne skuteczniejsze niż każdego
z osobna. Forum ma teraz nową
formułę i nowych sygnatariuszy,
ale niezmiennie jeden cel - wspólne działania w kierunku rozwoju

budownictwa województwa
śląskiego.
W piątkowy wieczór zgromadzili się w chorzowskim teatrze
przedstawiciele władz państwowych, samorządów miast
i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni
wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji pozarządowych budownictwa.
Byli wśród nich m.in. Adam
Baryłka, dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa
i Geodezji Ministerstwa Rozwoju
i Technologii, Michał Widelski,

dyrektor generalny Głównego
Urzędu Nadzoru Budowlanego,
Dariusz Iskanin, radny Sejmiku
Województwa Śląskiego, Elżbieta Oczkowicz, Śląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego, prezydenci i burmistrzowie
śląskich miast, rektorzy i dziekani
śląskich uczelni, reprezentanci
okręgowych izb inżynierów budownictwa – nawet z odległych
stron Polski. Adresy przesłali
organizatorom m.in. Piotr Nowak, minister Rozwoju i Technologii, oraz Dorota Cabańska, p.o.
Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.
XXIII Gala Budownictwa była
okazją do uhonorowania osób
związanych z branżą budowlaną
poprzez wręczenie medali i odznak honorowych oraz nagród
i tytułów laureatom konkursu ŚIB

„Śląskie Budowanie” i konkursu
ŚlOIIB „Inżynier Roku”.
Wśród wyróżnionych była grupa członków Śląskiej OIIB, którzy
otrzymali odznaki honorowe „Za
Zasługi dla Budownictwa” i Złote
lub Srebrne odznaki honorowe
„Za Zasługi dla Województwa
Śląskiego”. Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Budownictwa”
otrzymali Krystyna Kieres, Anna
Polisiewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Zbigniew Herisz i Jarosław
Paluszyński, Złotą Odznakę
Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Jerzy Skotny, a Srebrną - Jadwiga Owsiak,
Andrzej Kulawik, Jan Spychała
i Tadeusz Sopata.

Medalem Śląskiej OIIB zostali wyróżnieni prof. dr hab.
inż. Joanna Bzówka, dziekan
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, i dr hab. inż. Maciej
Major, prof. PCz, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki
Częstochowskiej.
Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie” to:
„Śląska Wielka Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda
wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
– dla osób indywidualnych.
Tym tytułem został uhonorowany z Śląskiej OIIB Krzysztof

W KRÓTKIM WYSTĄPIENIU R. KARWOWSKI ODNIÓSŁ SIĘ
DO ZMIAN W PRAWIE BUDOWLANYM ...
Odznaczeni „Za Zasługi
dla Budownictwa”

Odznaczeni „Za zasługi
dla Województwa Śląskiego”
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Wyróżnieni Medalem ŚlOIIB

Wyróżniony Nagrodą wraz z Tytułem
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”

Laureaci Konkursu „Inżynier Roku 2019” i „Inżynier Roku 2020”

Ciesiński, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
ŚlOIIB w latach 2002-2010 oraz
2018-2022, Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
ŚlOIIB – koordynator w latach
2010-2018 i Stefan Wójcik,
członek Prezydium Zespołu
Założycielskiego ŚlOIIB, wiceprezes Krajowej Rady PIIB w latach
2002-2010 Członek, członek
Rady ŚlOIIB w latach 2006-2018.
W imieniu zmarłego przedwcześnie Śp. Stefana Wójcika,
przyznane wyróżnienie odebrała
córka Agata Manterys (sylwetki laureatów przedstawiliśmy
w numerze 4/2020 Informatora).

Uhonorowani
„Śląską Wielką
Nagrodą
Budownictwa”
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„Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa” otrzymała m.in. firma
ELKOL z Gliwic, której właścicielem jest Krzysztof Kolonko,
członek Rady ŚlOIIB.
W tym roku statuetki i dyplomy otrzymali wraz z laureatami
konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku
2020” zwycięzcy konkursu
„Inżynier Roku 2019”, ponieważ
w ub. roku wręczenie nagród
nie było możliwe z powodu
lockdownu (v. artykuły w Informatorach nr 4/2020 i 4/2021).
Organizowany przez Śląską OIIB
konkurs ma na celu promocję
osiągnięć twórców nowoczesnych, ciekawych technicznie

rozwiązań w projektach budowlanych oraz nowoczesnych
rozwiązań techniczno-technologicznych procesu realizacji budowy, a także promocję dobrej
organizacji i jakości robót. Jego
celem jest również nawiązanie i zacieśnienie współpracy
pomiędzy przedsiębiorcami,
inwestorami, wykonawcami
i kadrą inżynieryjno-techniczną,
a członkami ŚlOIIB, wykonującymi zawód zaufania publicznego.
Uroczystości uświetnił znakomity musical „Zakonnica
w przebraniu” w wykonaniu
artystów Teatru Rozrywki
w Chorzowie.

ZAWIADOMIENIA O SZKOLENIACH ONLINE!
Przypominamy o możliwości otrzymywania drogą elektroniczną powiadomień
o wszystkich szkoleniach organizowanych dla członków ŚlOIIB.
Wyrażenie zgody na wysyłkę powiadomień możliwe jest po zalogowaniu się
na Portalu PIIB pod adresem: www.portal.piib.org.pl

Generalna realizacja inwestycji

Co należy zrobić?

Inwestorstwo zastępcze

Wystarczy w zakładce „Ustawienia” zaznaczyć opcję - zgoda na wysyłanie
pocztą elektroniczną informacji o szkoleniach online.

Projektowanie
Nadzory i koordynacja budów
Przeglądy techniczne
Doradztwo inwestycyjne
ul. H. Krahelskiej 7
40-285 Katowice
tel. 32 782 15 21
biuro@andinvestment.pl
www.andinvestment.pl

TWÓJ NIEZAWODNY PARTNER W BIZNESIE
Założ yc i el Ś l ą s k i ej Uni i B u dowla n e j

ubezpieczenia

Polski Ład a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Polski Ład a obowiązkowe ubezpieczenie OC

UBEZPIECZENIA

§

Polski Ład a obowiązkowe ubezpieczenie
OC inżynierów budownictwa
Maria Tomaszewska–Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii
maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl,
www.ubezpieczeniadlainzynierow.pl

W związku z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu,
część inżynierów budownictwa zdecydowała się na zmianę formy
wykonywania zawodu albo rozważa taką zmianę. W związku
z pojawiającymi się coraz częściej pytaniami odnośnie wpływu
tych zmian na ubezpieczenie OC, zachęcamy do zaznajomienia się
z komentarzami do poszczególnych sytuacji.
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UMOWA ZLECENIE
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

Pytanie: Wykonywałem samodzielne techniczne
funkcje w budownictwie na umowę zlecenie – teraz
założyłem jednoosobową działalność gospodarczą. Czy ochrona z obowiązkowego i nadwyżkowego ubezpieczenia OC chroni mnie po zmianie?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z § 17 ust. 6 Umowy Generalnej, dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie
miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

ZGODNIE Z ART. 120 §1 KODEKSU PRACY,
W RAZIE WYRZĄDZENIA PRZEZ PRACOWNIKA

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo umowy o pracę, bądź umowy prawa
cywilnego. Ze względu na pełną odpowiedzialność za szkodę, zachęcamy do zwiększenia wysokości sumy gwarancyjnej. Wniosek można
złożyć na stronie https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/ lub wypełnić
druk dostępny na stronie https://www.piib.org.
pl/ubezpieczenia/dodatkowe-nadwyzkoweubezpieczenie-oc-inzynierow-budownictwa

2



UMOWA O PRACĘ
JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA

Pytanie: Pracowałem w firmie projektowej, byłem
zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Teraz
założyłem działalność gospodarczą. Czy to coś
zmienia w moim ubezpieczeniu OC?

PRZY WYKONYWANIU PRZEZ NIEGO
OBOWIĄZKÓW PRACOWNICZYCH SZKODY
OSOBIE TRZECIEJ, ZOBOWIĄZANY
DO NAPRAWIENIA SZKODY JEST
WYŁĄCZNIE PRACODAWCA.
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Odpowiedź: Zgodnie z § 17 ust. 6 Umowy Generalnej, dla ochrony ubezpieczeniowej nie będzie
miał znaczenia fakt, że Ubezpieczony wykonuje
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Inżynier budownictwa prowadzący działal-

ność gospodarczą odpowiada do pełnej wysokości szkody. Nie dotyczą go zasady wskazane
w art. 119 i 120 Kodeksu pracy, w związku z tym
zachęcamy do zastanowienia się nad wykupieniem nadwyżkowego ubezpieczenia OC, które
zwiększa wysokość sumy gwarancyjnej. Wniosek
można złożyć na stronie https://ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/ lub wypełnić druk dostępny na stronie https://www.piib.
org.pl/ubezpieczenia/dodatkowe-nadwyzkoweubezpieczenie-oc-inzynierow-budownictwa
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JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
UMOWA O PRACĘ



Pytanie: Prowadziłem działalność gospodarczą, teraz
jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę,
gdzie wykonuję samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w granicach moich uprawnień
budowlanych. Czy ubezpieczenie się zmienia?
Odpowiedź: Ubezpieczenie się nie zmienia, inżynier
budownictwa nadal pozostaje ubezpieczony w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa. Zmienia się natomiast jego
odpowiedzialność wobec osób trzecich. Zgodnie
z art. 120 §1 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia
przez pracownika przy wykonywaniu przez niego
obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Pracodawca może domagać
się od pracownika wyłącznie roszczenia regresowego (odszkodowania) na zasadzie wskazanej
w art. 119 Kodeksu pracy. Odszkodowanie ustala
się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie
może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego
wynagrodzenia przysługującego pracownikowi
w dniu wyrządzenia szkody. W kwestii ubezpieczenia w praktyce wygląda to tak, że Ubezpieczyciel z obowiązkowego ubezpieczenia OC inżyniera budownictwa osoby zatrudnionej na umowę
o pracę wypłaci odszkodowanie pracodawcy tylko do wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC Ubezpieczyciel zobowiązany jest
do odparcia bezpodstawnego roszczenia, gdy
pracodawca będzie chciał pociągnąć pracownika
do odpowiedzialności do pełnej wysokości szkody albo, gdy roszczenie będzie zgłaszać osoba
trzecia. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel odmówi

ubezpieczenia

uznania odpowiedzialności pracownika za szkodę, a w dalszej konsekwencji ma obowiązek przystąpić z interwencją uboczną w razie pozwania
pracownika.

4

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ Z O.O.



Pytanie: Przekształciłem jednoosobową działalność
gospodarczą w spółkę z o.o. Czy moje nadwyżkowe ubezpieczenie OC dalej obowiązuje?
Odpowiedź: Nadwyżkowe ubezpieczenie nadal
obowiązuje, bo dotyczy osoby fizycznej wykonującej samodzielne techniczne funkcje w budownictwie. To oznacza, że ochroną ubezpieczeniową
w nadwyżkowym ubezpieczeniu OC nie jest objęta spółka. Spółka, jako strona umowy może ponosić odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
(art. 471 Kodeksu cywilnego) i może skorzystać
z dostępnej rynkowo oferty ubezpieczenia OC dla
firm w zakresie działalności projektowej, prowadzenia nadzorów inwestorskich, doradztwa technicznego.

5

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZA
ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁKI Z O.O.



Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą, ale
powołałem nową spółkę z o.o. i wszystkie nowe
umowy zostaną zawarte na spółkę. Posiadam
nadwyżkowe ubezpieczenie OC inżyniera budownictwa. Jak mogę ubezpieczyć spółkę?
Czy jest to możliwe w ramach nadwyżkowego
ubezpieczenia OC?
Odpowiedź: Nadwyżkowe ubezpieczenie dotyczy
osoby fizycznej wykonującej samodzielne techniczne funkcje w budownictwie. Z tego ubezpieczenia nie może skorzystać spółka. Spółka może
skorzystać z dostępnej rynkowo oferty ubezpieczenia OC dla firm w zakresie działalności projektowej, prowadzenia nadzorów inwestorskich,
doradztwa technicznego.
W razie planowanych zmian lub pytań zachęcamy
do kontaktu z nami – wyjaśniamy wątpliwości i pomagamy podjąć decyzję.
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IV Konferencja techniczna

IV Konferencja techniczna

IV KONFERENCJA
TECHNICZNA
„Obiekty budowlane
na terenach górniczych”

Maria Świerczyńska

gący uczestniczyć w konferencji bezpośrednio, życząc
owocnych obrad i poszerzania
specjalistycznej wiedzy zawodowej. Krótkie wystąpienie miał
również rektor Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach, który
wyraził zadowolenie z odbywającej się w murach jego uczelni
tak ważnej konferencji.
Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet
Naukowy pod kierunkiem prof.
ITB, dr. hab. inż. Mariana Kawuloka. Uczestnicy konferencji
wysłuchali 27 wykładów opracowanych i wygłoszonych przez
specjalistów w dziedzinie szkód
górniczych. Byli to pracownicy
naukowi śląskich uczelni technicznych – Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Wyższej Szkoły
Technicznej w Katowicach - oraz
Instytutu Techniki Budowlanej
i Głównego Instytutu Górniczego.

Wykłady wygłaszano w kilku
sesjach tematycznych - to sesje:
prawna, górnicza, budowlana - budownictwo kubaturowe
(statyka), budownictwo kubaturowe (dynamika), inżynieria
komunikacyjna i infrastruktura
oraz wybrane przykłady. Po
zakończeniu wykładów, w każdej
sesji odbywały się panele dyskusyjne. Również podczas przerw
można było w kuluarach kontynuować dyskusje i poszerzać
wiedzę techniczną w rozmowach
z wykładowcami.
Dla wszystkich uczestników
przygotowano materiały konferencyjne - przesyłane pocztą
elektroniczną, pocztą tradycyjną
lub odbierane osobiście. Wszyscy biorący udział w konferencji
otrzymali pocztą elektroniczną
wykłady z przykładami. Uczestnicy stacjonarni odebrali osobiście zaświadczenia o odbyciu

XXXVI
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onferencja została zorganizowana przez Katowicki
Oddział PZITB we współpracy z Instytutem Techniki
Budowlanej w Warszawie,
a wsparcie finansowe udzieliła
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach
programu doskonalenia zawodowego swoich członków.
Konferencja planowana w cyklu
2-letnim - poprzednie edycje
w latach 2014, 2016 i 2018 - nie
mogła się odbyć w roku ubie-
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głym z powodu nasilenia pandemii koronawirusa. W tym roku
została zorganizowana w formie
hybrydowej. Osoby biorące
udział w obradach stacjonarnie
miały możliwość bezpośredniego
kontaktu z wykładowcami na sali
wykładowej, natomiast uczestniczące zdalnie, za pośrednictwem
Internetu, mogły zadawać pytania
i zgłaszać problemy na czacie.
Wiodący temat tegorocznych
obrad „AKTUALNE PROBLEMY
BUDOWNICTWA NA TERENACH

GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH” nawiązywał do wcześniejszych konferencji, podczas
których prezentowano ogólną
wiedzę dotyczącą projektowania
na terenach objętych wpływem
eksploatacji górniczej, aspekty
formalno-prawne oraz diagnozowanie i sposoby wzmocnień
istniejących obiektów budowlanych. W konferencji brało udział
ok. 130 osób - projektantów
konstrukcji, kierowników budów,
inwestorów oraz pracowników
urzędów - głównie ze Śląska, ale
byli również uczestnicy spoza
województwa śląskiego.
Z uczestnikami przywitał się
za pośrednictwem Internetu
przewodniczący Rady ŚlOIIB
Roman Karwowski, niemo-

specjalistycznego szkolenia
zawodowego i blisko 300-stronnicową monografię, obejmującą pełne teksty wykładów,
a uczestniczący zdalnie otrzymali je tradycyjną pocztą.
W konferencji uczestniczyły również firmy prezentujące
materiały przydatne w pracy
projektantów i wykonawców:
Dynafea Solutions Natalia Pietrzak, Epufloor Sp. z o.o., JD Engineering Łukasz Jarno, MIDAS,
SHM System Sp. z o.o., Sp.k,
Tensar Polska Sp. z o.o. Przedstawiciele firm mieli również
krótkie wystąpienia promocyjne
lub stoiska.
Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem czuwał Zespół
Organizacyjny Konferencji pod
przewodnictwem Marty Kadeli.
Dziękując wszystkim za udział
w konferencji już teraz zapraszamy na kolejną za 2 lata.

WHUPLQ\

OGÓLNOPOLSKIE
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

W dniach 18 – 19 listopada 2021 roku obradowała
w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach IV Konferencja Naukowo-Techniczna
„Obiekty budowlane na terenach górniczych”.
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XIV otwarte zawody narciarskie

XIV otwarte zawody narciarskie

XIV OTWARTE

OFICJALNE WYNIKI ZAWODÓW
Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych
wywalczyły następujące osoby:

ZAWODY NARCIARSKIE
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W KAT. „DZIECI”:
1. Natalia Gąska, 2. Zuzanna Kurzeja, 3. Alicja Gąska
W KAT. „MŁODZIEŻ 13-18 LAT”:
1. Karol Żyrek, 2. Zofia Siwek, 3. Dominik Siwek
W KAT. „KOBIETY POWYŻEJ 50 LAT”:
1. Maria Świerczyńska, 2. Anna Jachowicz, 3. Anna Jastrząb-Nigbor
W KAT. „KOBIETY DO 50 LAT”:
1. Magdalena Karolak (Małopolska OIIB), 2. Aleksandra Kurzeja,
3. Aneta Gąska
W KAT. „MĘŻCZYŹNI POWYŻEJ 65 LAT”
1. Zygmunt Binda, 2. Andrzej Duda, 3. Edward Nowak
W KAT. „MĘŻCZYŹNI 45 – 65 LAT”:
1. Marcin Szweda, 2. Wojciech Słapiński, 3. Sławomir Stępniewski
(Mazowiecka OIIB)
W KAT. „MĘŻCZYŹNI DO 45 LAT”:
1. Jacek Karolak (Małopolska OIIB), 2. Paweł Klimczak (Małopolska
OIIB), 3. Damian Siwek.

Maria Świerczyńska

kat. 0 - Dzieci do 12 lat, I - Młodzież 13-18 lat, II – Kobiety do 50
lat, III – Kobiety powyżej 50 lat, IV-Mężczyźni do 45 lat, V-Mężczyźni

46-65 lat, VI-Mężczyźni powyżej
65 lat. Odbyły się 2 przejazdy,
a ostateczną klasyfikację ustalono
w oparciu o lepszy czas przejazdu.

wydarzenia

Spośród dorosłych uczestników
miejsce „na podium” mogły zająć
tylko osoby będące członkami
okręgowych izb. Zakończenie
imprezy nastąpiło przed „Barem
u Józka”, w którym zawodnicy
otrzymali gorący posiłek. Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczył
zwycięzcom zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska,
opiekun Placówki Terenowej
ŚlOIIB w Bielsku-Białej. Wszystkie
uczestniczące w zawodach dzieci
nagrodzono słodyczami oraz
wyróżniono dyplomami.
Józef Kluska podziękował
w imieniu organizatorów zawodnikom i obsłudze oraz zaprosił na
kolejne zawody za rok.
Lista zawodników wraz
z wynikami poszczególnych
zjazdów znajduje się na stronie
internetowej ŚlOIIB:
www.slk.piib.org.pl

Zwycięzcy
w kategorii „Dzieci”

Zwycięzcy w kategorii
„Kobiety powyżej 50 lat”

Po rocznej przerwie w 2021 roku,
spowodowanej pandemią koronawirusa,
odbyły się 27 lutego 2022 w Szczyrku
na Skrzycznym otwarte zawody narciarskie
ŚlOIIB w kategorii SLALOM GIGANT.
Uczestnicy
zawodów
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rganizowana przez Placówkę Terenową ŚlOIIB
w Bielsku-Białej zimowa
impreza sportowa dla członków
śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i ich
rodzin cieszy się niezmiennie
dużą popularnością.
Służy popularyzacji narciarstwa alpejskiego i rekreacji na
świeżym powietrzu. Od kilku
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lat zawody narciarskie Śląskiej
OIIB są imprezą otwartą - mogą
w nich uczestniczyć inżynierowie
budownictwa z całej Polski; w tym
roku była to 11-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB i 3-osobowa Małopolskiej OIIB. Dzięki
dobrej organizacji i przyjaznej
atmosferze mają zawody swoich
sympatyków i prawie stałych
uczestników, wśród nich również

licznych przedstawicieli młodszego pokolenia.
Slalom został rozegrany na
odcinku czarnej trasy FIS na
Skrzycznym, zwanej „Dolinami”.
Niepewne warunki atmosferyczne na kilka dni przed zawodami
spowodowały, że spośród zgłoszonych 83 osób wystartowało 67
osób. 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
fotografa.
Uczestnicy slalomu startowali
w 7 kategoriach wiekowych:

Zwycięzcy w kategorii
„Kobiety do 50 lat”

Zwycięzcy w kategorii
„Mężczyźni powyżej 65 lat”
Zwycięzcy w kategorii „Młodzież 13–18 lat”

Zwycięzcy w kategorii
„Mężczyźni 45–65 lat”

Zwycięzcy w kategorii
„Mężczyźni do 45 lat”
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REGATY ŻEGLARSKIE
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
organizuje dla członków ŚlOIIB

III Regaty żeglarskie
w klasie OMEGA TURYSTYCZNA
o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Regaty zostaną rozegrane na Zalewie Pławniowickim w sobotę 11 czerwca 2022
(termin rezerwowy 18 czerwca 2022).
Karty zgłoszenia 3-osobowych załóg do regat przyjmowane będą
drogą elektroniczną na adres e-mail: slk@slk.piib.org.pl do 31 maja 2022.
Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Instrukcją żeglugi”.
Organizatorzy planują rozegranie 6 wyścigów.
„Instrukcja żeglugi”, „Karta zgłoszenia” oraz „Zawiadomienie o regatach”
zawierające szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia zawodów
oraz mapy dojazdu znajdują się na stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REGATACH

ŚLĄSKI TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
organizuje dla członków ŚlOIIB

XII Turniej Par w Brydżu Sportowym
Turniej odbędzie się 28 maja 2022 r. (sobota) o godzinie 900
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach ul. Adama 1b, przed Festynem ŚlOIIB w Parku Giszowieckim,
na którym nastąpi ogłoszenie wyników.
Przewiduje się:
• rozegranie turnieju par w systemie barometr (wyniki na bieżąco),
• na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań.
Profesjonalną organizację zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
Warunkiem uczestnictwa jest aktualna przynależność do ŚlOIIB
przynajmniej jednej osoby ze zgłoszonej pary
(lub wcześniejsza przynależność w przypadku osób które przeszły na emeryturę).
Udział w turnieju bez opłat.
Organizatorzy przewidują puchary za 1 miejsce oraz liczne nagrody.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU I PROSIMY O PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ.

odeszli

Pozostaną w naszej pamięci
Non omnis moriar
Radosław Bednarek
Andrzej Biegus
Zdzisław Błażejowski
Józef Cichy
Andrzej Czubiński
Piotr Dyllus
Bronisław Gatnar
Edward Gładysz
Kazimierz Grabałowski
Tadeusz Jakubiec
Roman Jankowski
Benedykt Kołodziejczyk
Henryk Kremza
Zenon Kret
Krzysztof Lis
Franciszek Małyjurek
Gerard Morawiec
Franciszek Mospan
Marek Niwiński
Krzysztof Olender
Piotr Szulik
Adam Szyguła
Stanisław Świątek
Józef Tajak
Maciej Tomczak
Albert Tyczka
Bogdan Witman
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Zespół Redakcyjny
Tomasz Radziewski – przewodniczący
Maria Świerczyńska – redaktor naczelna
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
od 9.00 do 16.00, czwartek od 10.00 do 18.00
piątek od 9.00 do 15.00
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, czwartek od 8.00 do 12.00
wtorek od 13.00 do 17.00
środa, piątek od 8.00 do 15.00
Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18,
pokój nr 17 (budynek NOT - I piętro),
tel./fax: 34 324 07 48
e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek od 10.00 do 16.00,
środa od 12.00 do 18.00, piątek od 9.00 do 15.00
Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5,
budynek Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej,
pokój 133, I piętro, tel.: 780-092-867
e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa,
czwartek od 12.00 do 17.00
piątek nieczynne
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
Publikowane artykuły prezentują stanowiska,
opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega
sobie prawo skracania i adjustacji tekstów. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki
i wykorzystanie opublikowanych materiałów
mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio
kontakt@anuncio.net.pl
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W dniu 28 maja 2022 roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
organizuje dla swoich członków i ich rodzin
na terenie Parku Giszowieckiego w Katowicach-Giszowcu

V FESTYN organizowany w ramach obchodów 20-lecia ŚlOIIB.
Rozpoczęcie FESTYNU o godzinie 13.00, planowane zakończenie o godzinie 19.00.
W programie przewidziano liczne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Izby.

