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Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

Za nami uroczysta Gala 
ŚlOIIB w siedzibie Narodo-
wej Orkiestry Symfonicznej 

Polskiego Radia w Katowicach 
- główne wydarzenie obchodów 
20-lecia istnienia naszej Izby. 

Cieszę się bardzo, że przyjęli 
zaproszenie do udziału w niej 
znamienici goście, reprezentują-
cy władze wojewódzkie, samo-
rząd terytorialny i gospodarczy, 
uczelnie wyższe, firmy budowlane 
i związane z budownictwem, 
a Piotr Uściński – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii oraz Dorota Cabańska 
– pełniąca obowiązki Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
przesłali gratulacje wyemitowane 
na ekranie podczas gali. Cieszy 
mnie niezmiernie również obec-
ność licznego grona Koleżanek 
i Kolegów - członków ŚlOIIB. Sala 
koncertowa mogąca pomieścić 

ponad 1500 osób, zapełniona 
była niemal w całości. 

Przy każdej okazji podkreślam, 
że „nasza izba, to wspólna histo-
ria, to 20 lat budowania wiedzy 
i zaufania”, budowania każdego 
dnia poprzez sumienne wykony-
wanie zawodu - będącego zawo-
dem zaufania publicznego - oraz 
działalność w Izbie. Chciałbym, aby 
w rocznicowych wydarzeniach każ-
dy z Was znalazł coś dla siebie. Była 
gala w siedzibie NOSPR, 28 maja br. 
zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny, 
a jesienią odbędą się organizowane 
przez placówki terenowe Regional-
ne Dni Inżynierów Budownictwa 
- już teraz zapraszam wszystkich 
członków naszej Izby do udziału.

23 kwietnia odbył się XXI Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB. 
Delegaci ocenili pracę ustępują-
cych władz i dokonali ponownego 
wyboru wszystkich przewodniczą-

cych organów na kolejną kadencję. 
Świadczy to, że dobrze dotychczas 
wykonywaliśmy swoją pracę i do-
staliśmy możliwość jej kontynuacji. 
O tym co z planowanych na 
V kadencję ważnych zadań zostało 
zrealizowane i jakie wyzwania stoją 
przed nami, dowiecie się 
na stronach 10-13.  

Teraz wybrani na naszym 
zjeździe delegaci na Krajowe 
Zjazdy PIIB wezmą udział 
w wyborach władz krajowych. 
Czeka je mnóstwo pracy, szcze-
gólnie nad podniesieniem rangi 
inżyniera budownictwa w społe-
czeństwie, aktywne i skuteczne 
uczestnictwo w pracach nad 
zmianami w prawie budowlanym, 
zmianami korzystnymi dla procesu 
inwestycyjnego i nieumniejszające 
w nim roli inżynierów budownic-
twa, no i oczywiście sprawne 
przeprowadzenie cyfryzacji. 

Koleżanki i Koledzy, Członkowie ŚlOIIB

Przypominamy o możliwości kontaktu telefonicznego z przedstawicielami organów statutowych ŚlOIIB lub z osobami 
udzielającymi porad prawnych i technicznych.

TABELA PONIŻEJ ZAWIERA TERMINY DYŻURÓW

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 40.

Kontakt telefoniczny nr 32 2554552, 32 2298087, 32 6080722, 32 6080723, wewn. 39.

  DYŻURY TELEFONICZNE

Imię i nazwisko, funkcja Dzień, godzina

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB – koordynator
Elżbieta Godzieszka

w każdy czwartek
od 12.00 do 14.00

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
Krzysztof Ciesiński

w każdy czwartek
od 14.00 do 17.00

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB
Franciszek Buszka

Sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej ŚlOIIB
Zbigniew Herisz

  w każdą środę
od 13.00 do 15.00

w każdy poniedziałek
od 11.00 do 14.00

PORADY TECHNICZNE

Przedstawiciel Rady ŚlOIIB dzień i godzina zostaną podane 
na stronie internetowej

Imię i nazwisko, funkcja Dzień, godzina

Radca prawny 
Maria Wójcik

w każdy czwartek 
12.00 do 15.00

Radca prawny 
Dominik Adamczyk

w każdą środę 
13.00 do 16.00
w każdy piątek 
13.00 do 16.00

Adwokat 
Karol Urban

w każdy poniedziałek
13.00 do 16.00

w każdy czwartek 
15.00 do 18.00

PORADY PRAWNE
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Przed Państwem najnowszy numer Informatora, 
w którym z przyjemnością prezentujemy obszerną 
relację z niezwykle ważnego wydarzenia w ży-

ciu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
jakim była Gala Jubileuszowa, zorganizowana 26 marca 
w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach z oka-
zji 20-lecia Izby. 

Zachęcamy naszych czytelników również do lektury arty-
kułu przedstawiającego przebieg XXI Zjazdu Sprawozdaw-
czo-Wyborczego ŚlOIIB, który odbył się 23 kwietnia w Cen-
trum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego w Chorzowie. 

Jesteśmy przekonani, że chętnie sięgacie Państwo do 
wywiadów publikowanych na łamach Informatora, dla-
tego zachęcamy do lektury artykułów, w których mogą 
Państwo przeczytać rozmowy z Przewodniczącym Rady 
ŚlOIIB oraz Przewodniczącymi organów statutowych Izby 
VI kadencji na lata 2022-2026. Prezentujemy naszym 
czytelnikom również informacje dotyczące pierwszych 
posiedzeń nowo wybranych organów statutowych, jak 
i listy ich członków.

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy Państwu 
artykuł, który opisuje historię prawdopodobnie najbar-
dziej znanej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, jaką 
jest Spodek. Jest to obiekt budowlany znany nie tylko 
mieszkańcom Śląska, dlatego sądzimy, że z zainteresowa-
niem przeczytają Państwo artykuł prezentujący oblicze, 
autorów i dane techniczne Spodka, który w ubiegłym roku 
świętował 50 lat swojego istnienia.

Zachęcamy do lektury!  

Polska Izba Inżynierów Budownictwa potępia agresję Federacji 
Rosyjskiej na niepodległe państwo Ukrainę. Wyrażamy solidar-
ność z obywatelami Ukrainy walczącymi o wolność samostano-
wienia o sobie i swojej przyszłości. 
Zachęcamy wszystkich członków naszego samorządu do włączania się w licz-
ne 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 współpra-
cę z nimi, mamy szansę lepiej im teraz pomóc. Nie straćmy tej szansy. Dobre 
tego owoce będą wspólne i ważne dla przyszłości.

Inżynierowie budownictwa 
solidarni z Ukrainą

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

Źródło: www.piib.org.pl
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59 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych 
Wnętrz „Twój Dom 2022” w Bielsku-Białej.
Targi są ważnym spotkaniem dla branży, zarówno dla pro-
fesjonalistów, jak i inwestorów, osób planujących budowę, 
remont bądź modernizację budynku. Śląska OIIB objęła 
patronat branżowy nad targami. W ramach kolejnej edycji 
targów, która odbędzie się w dniach 23-25 września 2022, 
planowana jest organizacja przez ŚlOIIB po raz drugi wy-
darzenia pn. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”.

17.03.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go ŚlOIIB.
Prowadzący posiedzenie przewodniczący OSD Krzysztof 
Ciesiński podziękował wszystkim członkom OSD za pracę 
w organie w V kadencji, obejmującej lata 2018-2022. Po-
dziękowania za sprawną obsługę prawno-administracyj-
ną otrzymali także pracownicy biura – Ewa Anczakowska 
i radca prawny Dominik Adamczyk. Następnie Krzysztof 
Ciesiński omówił wyniki kontroli działalności OSD w 2021 
roku przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewi-
zyjną ŚlOIIB i Krajowy Sąd Dyscyplinarny.

17.03.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB.
Podczas ostatniego w V kadencji posiedzenia plenarne-
go OKR podsumowano pracę komisji w latach 2018-2022 
oraz wysłuchano informacji na temat działalności ŚlOIIB.
Na zakończenie prowadząca posiedzenie przewodnicząca 
OKR Elżbieta Bryła-Kluczny podziękowała członkom ko-
misji za pracę w mijającej kadencji. Gośćmi zebrania byli 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz dy-
rektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

22.03.2022
Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB 
Przewodniczący KKS KR PIIB Andrzej Pawłowski pod-
sumował czteroletnie działania komisji i przypomniał 
o zmianach jakich dokonano realizując przyjętą strategię. 
Dotyczyły one restrukturyzacji strony internetowej PIIB 
i portalu członkowskiego, stworzenia aplikacji PIIB, do-
stępu do wersji elektronicznej „Inżyniera Budownictwa”, 
przekazania kompetencji w zakresie działań medialnych 
Wydawnictwu PIIB, organizacji szkoleń dla grupy medial-
nej oraz realizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa 
w 2021 roku. Gośćmi zebrania byli prezes KR PIIB Zbi-
gniew Kledyński, sekretarz KR PIIB Danuta Gawęcka oraz 
redaktor naczelna Inżyniera Budownictwa Aneta Grind-

berg-Iwańska. Uczestnicy obrad zapoznali się również 
z informacjami dotyczącymi organizacji i przebiegu ob-
wodowych zebrań wyborczych, w trakcie których wybra-
no delegatów na okręgowe zjazdy w VI kadencji. Z ŚlOIIB 
uczestniczył w posiedzeniu Tomasz Radziewski. 

22.03.2022
Posiedzenie plenarne organu Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB.
W ostatnim w V kadencji posiedzeniu plenarnym organu 
OROZ oprócz okręgowych rzeczników uczestniczyli za-
proszeni goście: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej Waldemar Szleper, przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. Podczas posiedzenia omówiono prowadzone 
przez rzeczników postępowania oraz podsumowano mija-
jącą kadencję. Rzecznik koordynator Elżbieta Godzieszka 
podziękowała wszystkim rzecznikom za trudną i wyma-
gającą dużego zaangażowania pracę w organie. Do po-
dziękowań dołączyli się Roman Karwowski i Waldemar 
Szleper.

23.03.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
ŚlOIIB.
W ostatnim w V kadencji posiedzeniu OKK uczestniczyli 
jako goście przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwow-
ski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Prowadzą-
cy posiedzenie przewodniczący OKK Franciszek Buszka 
przekazał wraz z pracownikiem biura Marcinem Wasylow-
skim informację o przebiegu postępowania kwalifikacyj-
nego w wiosennej sesji egzaminacyjnej, która rozpocznie 
się 27 maja 2022, a na zakończenie zebrania podziękował 
wszystkim za odpowiedzialną pracę w upływającej kaden-
cji.

26.03.2022
Gala 20-lecia Śląskiej OIIB w Wielkiej Sali Koncertowej 
NOSPR w Katowicach; więcej na str. 36.

31.03-1.04.2022
IV Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne 
Technologie w Budownictwie – Wybrane Zagadnienia” 
w Łodzi.
Pomysłodawcą i organizatorem cieszącej się dużym zain-
teresowaniem konferencji jest Łódzka OIIB, obchodząca 
jubileusz 20-lecia istnienia. Z ŚlOIIB w wydarzeniu uczest-
niczył przewodniczący rady Roman Karwowski.

04.04.2022
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wybor-
czego nr 1 w Bielsku-Białej; więcej na str. 22.

05.04.2022
Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finan-
sowej ŚlOIIB.
Na ostatnie w V kadencji posiedzenie zespołu został za-
proszony przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Prowadząca posiedzenie przewodnicząca ZOFPF Czesła-
wa Bella omówiła sprawozdanie z pracy zespołu w 2021 
roku oraz w całej V kadencji, w której złożono 62 wnio-
ski o zapomogę i przyznano zapomogi na łączną kwotę 
97600 zł. Omówiono także przyznaną przez Radę ŚlOIIB, 
z okazji 20-lecia Izby gratyfikację dla Nestorów ŚlOIIB, 
którzy ukończyli 90 lat. Nagrodę otrzymało w 2021 roku 21 
czynnych członków-nestorów ŚlOIIB. Roman Karwowski 
podziękował członkom zespołu za ich pracę w mijającej 
kadencji, do podziękowań przyłączyła się także Czesława 
Bella. W części roboczej zespół rozpatrzył złożony wnio-
sek o zapomogę i zaproponował jej udzielenie w wysoko-
ści 2500 zł, zatem łączna kwota przyznanych w V kaden-
cji zapomóg wyniosła 100100 zł.

05.04.2022
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodów Wy-
borczych nr 4 i 5 w Katowicach oraz nr 7 w Sosnowcu; 
więcej na str. 22.

06.04.2022
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wybor-
czego nr 2 w Częstochowie; więcej na str. 22.

06.04.2022
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hy-
brydowym.

Obrady prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. 
Członkowie Prezydium KR PIIB zapoznali się z projektami 
sprawozdań krajowych organów statutowych z działalno-
ści w 2021 roku, wysłuchali informacji skarbnika o realiza-

cji budżetu za pierwsze miesiące 2022 roku i szczegóło-
wego omówienia budżetu PIIB na 2023 rok oraz przyjęli 
uchwały w sprawie przyznania złotych i srebrnych odznak 
honorowych PIIB.

07.04.2022
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Ostatnie w V kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB było oka-
zją do podsumowania czteroletniej działalności Izby i po-
dziękowań dla członków rady za zaangażowanie w pracę 
na rzecz ŚlOIIB; więcej na str. 26.

08.04.2022
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wybor-
czego nr 7 w Rybniku; więcej na str. 22.

12.04.2022
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wybor-
czego nr 3 w Gliwicach; więcej na str. 22.

22.04.2022
Spotkanie ze studentami Akademii Techniczno-Humani-
stycznej w Bielsku-Białej.
W ramach podpisanego 29 września 2021 Porozumienia 
o współpracy pomiędzy Śląską OIIB i Akademią Technicz-
no-Humanistyczną w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie 
przedstawicieli ŚlOIIB oraz Oddziału PZITB w Bielsku-Bia-
łej ze studentami wszystkich lat kierunku budownictwo 
na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środo-
wiska ATH. ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodni-
czącego rady Józef Kluska i koordynator OROZ Elżbieta 
Godzieszka, O.PZITB - Przemysław Pępek, przewodniczą-
cy ZO PZITB, i Janusz Kozula, zastępca przewodniczące-
go, a uczelnię dziekan wydziału dr hab. inż. Włodzimierz 
Binaś, prof. ATH, prodziekan dr inż. Andrzej Harat i kie-
rownik katedry budownictwa dr hab. inż. Janusz Jura-
szek, prof. ATH. W trakcie spotkania oprócz wykładów nt. 
działalności ŚlOIIB oraz PZITB odbyło się wręczenie na-
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gród laureatom konkursu organizowanego przez O.PZITB 
w Bielsku-Białej na najlepsze prace dyplomowe na kierun-
ku budownictwo za lata 2019, 2020 i 2021; ŚlOIIB ufundo-
wała nagrody dla laureatów.

22.04.2022
V Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”.
Odbywający się konkurs w Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego w Częstochowie, organizowany we 
współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Często-
chowskiej, kierowany jest do uczniów szkół województwa 
śląskiego, prowadzących kształcenie w zawodzie technik bu-
downictwa. ŚlOIIB objęła patronat nad konkursem.

23.04.2022
XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB; 
Podczas zjazdu m.in. wybrano przewodniczących i składy 
osobowe Rady, OKK, OKR, OSD i OROZ oraz delegatów 
na Krajowe Zjazdy PIIB w VI kadencji (2022-2026); więcej 
na str. 28.

27.04.2022
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Część obrad prowadził pod nieobecność prezesa KR PIIB 
wiceprezes KR PIIB Zygmunt Rawicki, w dalszej części 
prowadzenie przejął prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. 
Na początku posiedzenia uczestnicy posiedzenia wysłu-
chali informacji ubezpieczyciela nt. oceny szkodowości 
w przebiegu umowy generalnej OC inżynierów budow-
nictwa za 2021 rok. Kolejnymi punktami porządku obrad 
były: zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB w sprawie 
przyjęcia sprawozdania KR PIIB za 2021 rok, informacja 
o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajo-
wego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej na XXI Krajowy Zjazd PIIB, 
omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej, 
podjęcie uchwał w sprawie nadania odznak i Medali Ho-
norowych PIIB. W dalszej części dyskutowano wnikliwie 
nad projektem nowelizacji budżetu PIIB na 2022 rok, pro-
jektem budżetu na rok 2023 i zdecydowano te tematy 
zamknąć na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady. Wysłu-
chano także informacji nt. zakończonej XXXVIII Sesji eg-
zaminacyjnej oraz przyjęto uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Elektroniczne-
go Obiegu Dokumentów (SEOD).

28.04.2022
Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB.
Tematem posiedzenia, które prowadził przewodniczący 

komisji Piotr Korczak, było omówienie stanowisk przesła-
nych dla Krajowej Rady PIIB do wniosków z XX zjazdów 
okręgowych i XX Krajowego Zjazdu PIIB. Z ŚlOIIB w posie-
dzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska.

05.05.2022
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB 
prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski, wy-
brany po raz drugi na to stanowisko. Na wstępie przed-
stawił główne tematy, którymi członkowie organu będą 
się zajmować w VI kadencji (w latach 2022-2026), jak 
m.in.: doskonalenie zawodowe, zagadnienia prawno-re-
gulaminowe, pomoc techniczna i finansowa, integracja 
członków ŚlOIIB, wdrażanie cyfryzacji, BIM. Głównym 
punktem porządku obrad był wybór Prezydium Rady 
ŚlOIIB. W radzie VI kadencji jest 11 nowych osób, dlatego 
R. Karwowski poprosił, by każdy z jej członków powie-
dział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej oraz 
którym zagadnieniem chciałby się w radzie zajmować. 
Po tej prezentacji przewodniczący omówił propozycję 
struktury organizacyjnej prezydium rady oraz propono-
wany skład osobowy. Po krótkiej dyskusji zatwierdzo-
no w jawnym głosowaniu przedstawione przez prze-
wodniczącego rady propozycje dwiema uchwałami. Są 
to uchwały w sprawie określenia liczebności i struktury 
organizacyjnej oraz w sprawie określenia składu osobo-
wego Prezydium Rady ŚlOIIB (vide str. 32). Roman Kar-
wowski przekazał następnie informację o wynikach wy-
borów podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB do poszczególnych organów statutowych oraz na 
delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB. 
Kolejne dwie uchwały przyjęte przez radę dotyczy-
ły wniosków złożonych przez delegatów podczas tego 
zjazdu - z 9 zgłoszonych wniosków 2 zostaną przekaza-
ne do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, a 7 przez 
Radę ŚlOIIB. Sekretarz rady Ewa Dworska poinformo-
wała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe 
bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Podjęto 
uchwałę dotyczącą współorganizacji i dofinansowania 
X Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu 
długodystansowym na 10 km, które odbędą się w sobotę 
11 czerwca 2022 w Częstochowie. Na zakończenie posie-
dzenia Roman Karwowski poinformował o ustaleniach 
z kwietniowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB, a dy-
rektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka o obowiązku prze-
strzegania przez członków rady przepisów RODO oraz 
zaprosiła na festyn rodzinny, który odbędzie się w sobo-
tę 28 maja 2022.

Bezpośrednio przed posiedzeniem rady odbyło się zebra-
nie Zespołu ds. organizacji Festynu ŚlOIIB.

05.05.2022
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Podczas pierwszego posiedzenia komisji, które prowadził 
przewodniczący komisji Franciszek Buszka, ponownie wy-
brany na to stanowisko, nastąpiło ukonstytuowanie komi-
sji poprzez wybór jej prezydium (vide str. 32). Ważnym 
punktem porządku obrad było także omówienie spraw 
związanych z XXXIX sesja egzaminacyjną rozpoczynającą 
się 27 maja 2022.

10.05.2022
Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i prze-
wodniczących OKK.
Posiedzenie prowadził przewodniczący KKK PIIB Krzysz-
tof Latoszek. Po wręczeniu przez członków Prezydium 
KKK listów gratulacyjnych nowo wybranym przewodni-
czącym OKK zebrani wysłuchali wykładu dr hab. Joan-
ny Smarż, prof. UTH, pt. „Postępowanie kwalifikacyjne 
w świetle obowiązujących przepisów prawa” oraz infor-
macji pracownika biura KKK Stanisława Żurawskiego (ad-
ministrującego system informatyczny wspierający ob-
sługę sesji egzaminacyjnych) nt. możliwości współpracy 
z systemem informatycznym SESZAT. Na zakończenie 
K. Latoszek omówił sprawozdanie OKK za rok 2021.

11.05.2022
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hy-
brydowym.
Przedmiotem obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbi-
gniew Kledyński, były przygotowania do XXI Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Omawiano 
projekty dokumentów zjazdowych, proponowane zmiany 
w Zasadach Gospodarki Finansowej PIIB, projekt noweli-
zacji budżetu na 2022 rok i projekt budżetu na rok 2023. 
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył członek Prezydium 
KR PIIB Józef Kluska i przewodnicząca Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Urszula Kallik.

11.05.2022
Spotkanie ze studentami Wydziału Budownictwa Poli-
techniki Śląskiej.

W ramach podpisanego Porozumienia o współpracy po-
między Śląską OIIB i Politechniką Śląską odbyło się kolej-
ne spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami WB PŚ. 
Spotkanie otworzyła dziekan WB PŚ prof. Joanna Bzówka, 
obecny był również prodziekan Mariusz Jaśniok, prof. PŚ. 
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący rady Roman Kar-

wowski, który przekazał ogólne informacje o działalności 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, koor-
dynator OROZ Elżbieta Godzieszka, która mówiła o etyce 
i odpowiedzialności zawodowej, oraz reprezentant Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej Adam Biełous, który przeka-
zał informacje na temat procedur związanych z uzyskiwa-
niem uprawnień budowlanych.

12.05.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKR poświęco-
no omówieniu zasad pracy komisji oraz wyborowi człon-
ków prezydium komisji (vide str. 32). W posiedzeniu OKR 
uczestniczyli także przewodniczący Rady Roman Kar-
wowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

12.05.2022
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go ŚlOIIB.
Podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia OKK, 
które prowadził przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński, 
kolejny raz pełniący te funkcję, wybrano skład prezydium 
organu (vide str. 32) oraz omówiono sprawy organiza-
cyjne. Każdy z członków OSD w krótkiej autoprezentacji 
powiedział kilka zdań nt. wykształcenia i praktyki zawo-
dowej. Następnie pełniąca obsługę administracyjną Ewa 
Anczakowska omówiła tryb przekazywania akt spraw 
członkom OSD, a radca prawny Dominik Adamczyk prze-
kazał informacje organizacyjne dotyczące pracy w OSD. 
Uczestnicząca w posiedzeniu dyrektor Biura ŚlOIIB Zu-
zanna Królicka poinformowała o obowiązkowym szkleniu 
RODO, organizowanym dla wszystkich osób wybranych 
do organów statutowych po raz pierwszy, które poprowa-
dzi radca prawny z PIIB Krzysztof Zając. 

12.05.2022
Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB.
Posiedzenie prowadziła koordynator OROZ Elżbieta Go-
dzieszka, pełniąca tę funkcję drugą kadencję. Oprócz okrę-
gowych rzeczników wraz z obsługą prawną i obsługą biura 
w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście - przewodniczą-
cy Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka. Z uwagi na wybór w skład zespołu OROZ 
nowych osób, Elżbieta Godzieszka poprosiła o przedsta-
wienie się wszystkich rzeczników. Omówiła następnie pod-
stawowe dokumenty i akty prawne obowiązujące w pracy 
organu oraz przedstawiała harmonogram szkoleń w 2022 
roku. Omówiono również bieżące problemy związane 
z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.

12.05.2022
Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB.
Przedmiotem obrad były wnioski zgłoszone podczas 
XXI okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. 
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

11-14.05.2022
X Katowickie Dni Elektryki i VI Sympozjum Historii Elek-
tryki organizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
ŚlOIIB objęła patronat nad tym wydarzeniem.
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Rozmowa z Romanem Karwowskim, 
Przewodniczącym ŚlOIIB

REDAKCJA: Gratuluję Panu Przewodniczącemu 
wyboru na kolejną kadencję. Co ten wybór dla 
Pana oznacza?

ROMAN KARWOWSKI: Rozpoczęcie kolejnej 
kadencji oznacza dla mnie przede wszystkim 
ogromne zaufanie ze strony członków, za które 
serdecznie dziękuję. To także odpowiedzialność, 
bo pierwszą kadencję można uznać za czas pla-

CZŁONKOWIE 
NASZEJ IZBY 
potwierdzili, że obraliśmy 
dobry kierunek!

Kolejne wybory za nami. Częściowo nowy skład 
prezydium nie oznacza jednak zmian obranego 
kursu. Podjęte w minionej kadencji działania 
uzyskały oficjalną aprobatę, a wizja przyszłości 
– potwierdzony kredyt zaufania. „Potwierdze-
nie akceptacji kierunku rozwoju naszej izby to 
dla mnie najważniejszy sygnał” – mówi Roman 
Karwowski, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

nowania i wdrożeń. Druga to już potwierdzenie 
kierunku i konsekwencja, ale także efekty i wyniki. 
Nie obawiam się o to, ale czuję ciężar powierzonej 
mi odpowiedzialności. 
Miniona kadencja była wyjątkowa z powodu pan-
demii i decyzja członków o oddaniu mi sterów na 
kolejne cztery lata to znak, że przeprowadziłem 
naszą Izbę przez ten burzliwy czas suchą stopą 
i mam ich zgodę na to, by iść dalej w obranym 
kierunku. Chociaż przyznam, że bardzo szybko 
odnaleźliśmy się w pandemicznej rzeczywistości 
i ani na moment nie zaprzestaliśmy działalności 
statutowej, to jednak nie był to czas łatwy dla 
nikogo. Staraliśmy się działać tak, by nasi człon-
kowie w minimalnym stopniu odczuli niedogod-
ności związane z pandemią. Co więcej – uważam, 
że w minionym okresie byliśmy jeszcze bardziej 
otwarci na potrzeby członków i elastycznie 
podchodziliśmy do każdego zadania i problemu. 
Tu też należą się podziękowania dla wszystkich 
pracowników Izby za ich pracę w tych wyjątko-
wych warunkach.

R.: Co przyświecało działaniom Rady w minio-
nej kadencji? Jak definiował Pan główne jej cele 
i założenia?

R. K.: Na początku V kadencji obiecywałem między 
innymi doprowadzić do większego otwarcia izby 
na członków, a także bardziej rozwinąć współpra-
cę z uczelniami technicznymi oraz samorządami 
naukowo-technicznymi i zawodowymi. Jednym 
z kluczowych założeń było podniesienie rangi Izby, 
zarówno w skali naszego województwa, jak i na 
szczeblu krajowym. 

R.: Czy to się powiodło? 
R. K.: Zdecydowanie! Chociaż muszę podkreślić po 
pierwsze, że bardzo ważna była współpraca całej 
Rady, która zaangażowaniem i otwartością spowo-
dowała, że tak szybkie i pozytywne zmiany mogły 
mieć miejsce. Przypomnę, że już po 3 miesiącach 
od wybuchu pandemii jako druga izba w Polsce 
rozpoczęliśmy prowadzenie szkoleń poprzez plat-
formę internetową PIIB. Po drugie realizacja wspo-
mnianych założeń stanowiła nie lada wyzwanie 
i konieczne było wdrożenie długofalowych działań. 
To oznacza, że efekty części z nich będziemy obser-
wować w kolejnych latach. 
Przechodząc do konkretów w kwestii otwartości na 
potrzeby członków, to muszę powiedzieć, że wyda-
rzyło się wiele. W lutym 2019 roku Rada Izby pod-
jęła uchwałę w sprawie zmiany organizacji systemu 
szkoleń, której celem było ujednolicenie postrzega-
nia prawa przez inżynierów budownictwa i urzęd-
ników. Efektem uchwały były szkolenia z prawa 

budowlanego, które prowadziliśmy w siedzibach 
starostw i zapraszaliśmy na nie pracowników nad-
zoru budowlanego i administracji architektoniczno-
-budowlanej. Ponadto wprowadziliśmy możliwość 
porad technicznych dla naszych członków - każdy 
mógł zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu tech-
nicznego problemu i każdy tą pomoc uzyskał. 
Kontynuowaliśmy świadczenie pomocy prawnej 
dla członków śląskiej Izby, natomiast zdając sobie 
sprawę z tego, że pandemia mogła uderzyć finan-
sowo w naszych członków, już 7 maja 2020 r. Rada 
wprowadziła uproszczone procedury przyznawania 
pomocy finansowej i podniosła kwoty środków 
pomocowych. 
Aby wszelka pomoc mogła docierać do śląskich in-
żynierów i abyśmy pozostawali w kontakcie nawet 
w najtrudniejszych momentach, zintensyfikowali-
śmy wykorzystanie środków przekazu.  
Oprócz dotychczasowych – Informatora i strony 
www, jesienią 2020 roku został uruchomiony fan-
page w portalu Facebook, a w sierpniu 2021 roku 
Linkedin. Te kanały służą nam też do zachęcania 
członków Izby do udziału w organizowanych wy-
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  Marta Cała-Sturzbecher 

MINIONA KADENCJA BYŁA WYJĄTKOWA 

Z POWODU PANDEMII I DECYZJA 

CZŁONKÓW O ODDANIU MI STERÓW NA 

KOLEJNE CZTERY LATA TO ZNAK, 

ŻE PRZEPROWADZIŁEM NASZĄ IZBĘ PRZEZ 

TEN BURZLIWY CZAS SUCHĄ STOPĄ

I MAM ICH ZGODĘ NA TO, BY IŚĆ DALEJ 

W OBRANYM KIERUNKU.

PRZYPOMNĘ, ŻE JUŻ PO 3 MIESIĄCACH 

OD WYBUCHU PANDEMII JAKO DRUGA 

IZBA W POLSCE ROZPOCZĘLIŚMY 

PROWADZENIE SZKOLEŃ POPRZEZ 

PLATFORMĘ INTERNETOWĄ PIIB.

 Podpisanie 
aneksu do 
Porozumienia 
„Forum 
Budownictwa 
Śląskiego” 



darzeniach i konkursach. Nieustająco, od 2019 roku, 
organizujemy konkurs Inżynier Roku, którego celem 
jest promocja osiągnięć twórców nowoczesnych, 
ciekawych technicznie rozwiązań w projektach 
budowlanych oraz w procesie realizacji budowy, 
dobrej organizacji i jakości robót. Z kolei nasz 
pomysł na konkurs Nowoczesny Inżynier okazał się 
tak interesujący, że niebawem rozpocznie się jego 
ogólnopolska edycja. 

R.: A co Rada planuje w tym zakresie w nadcho-
dzącym czasie?

R. K.: Na początku 2021 roku wśród wszystkich 
członków śląskiej Izby przeprowadziliśmy ankietę, 
w której zapytaliśmy o ich oczekiwania i potrzeby 
względem Izby. Okazało się to strzałem w dziesiąt-
kę, gdyż to właśnie członkowie wyznaczyli nam 
kierunki rozwoju naszej wspólnej Izby i wskazali 
obszary, w których potrzebna jest intensyfikacja 
działań. Jednym z takich kierunków okazała się 
integracja śląskiej społeczności inżynierów, dlatego 
już w ubiegłym roku doszło kilka kolejnych okazji 
do branżowych spotkań. Poza organizowanymi 
cyklicznie festynami i Regionalnymi Dniami Inżynie-
ra Budownictwa, zaprosiliśmy członów śląskiej Izby 
m.in. na regaty żeglarskie, ogólnopolską konferen-
cję branżową „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa” oraz – już w tym roku 
– na wyjątkowe wydarzenie, czyli galę XX-lecia 
Śląskiej Izby.

R.: 20 lat istnienia samorządu zawodowego inży-
nierów jest niecodzienną okazją do świętowania. 
Czy poza galą są zaplanowane inne wydarzenia?

R. K.: XX-lecie obchodzimy pod hasłem: Nasza 
izba to nasza wspólna historia. To 20 lat budo-
wania wiedzy i zaufania. Wiodącym założeniem 

obchodów jest wspólnota branżowa i umacnianie 
społeczności. Zależy nam na tym, by jak najwięk-
sza liczba naszych członków w nich uczestniczyła 
i aby każdy z nich wśród organizowanych wyda-
rzeń znalazł coś dla siebie. Główną uroczystość 
obchodów zorganizowaliśmy w sali koncerto-
wej NOSPR, a uczestniczyło w niej niemal 1400 
członków i ich rodzin oraz nasi partnerzy i przy-
jaciele. Ci z nich, którzy nie mogli uczestniczyć 
w gali, przesłali życzenia. Jubileuszowe gratulacje 
od takich osobistości, jak Piotr Uściński, Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Techno-
logii czy Dorota Cabańska, pełniąca obowiązki 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
wyemitowane podczas gali, stanowiły wyraźny 
dowód na to, że nasza śląska Izba jest poważa-
nym partnerem także na szczeblu krajowym.
 W ciągu jubileuszowego roku planujemy też kolej-
ne wydarzenia, integrujące naszą społeczność, m.in. 
zbliżający się festyn i tegoroczne Regionalne Dni 
Inżynierów. 

R.: Poza działaniami na rzecz członków Izba jest 
bardzo aktywna w działaniach na rzecz budownic-
twa na Śląsku i nie tylko. Dlaczego Przewodniczą-
cy wyznacza także ten kierunek działań?

R. K.: Działania na forum regionalnym i ogólno-
polskim przekładają się na powodzenie i komfort 
pracy naszych śląskich inżynierów. Więc pośrednio 
to działanie także na ich rzecz. A mamy tu niemałe 
sukcesy i śląska Izba jest rozpoznawalna w całej 
Polsce. Warto wspomnieć choćby o Porozumie-
niu „Forum Budownictwa Śląskiego”, do którego 
aneks został podpisany w ubiegłym roku. Jego 
głównym celem jest wspólne działania dla rozwoju 
budownictwa naszego województwa, publiczne 
jednomyślne zabieranie głosu na tematy dotyczą-
ce budownictwa. Nie ma drugiego takiego forum 
w naszym kraju. 
W V kadencji położyliśmy też bardzo duży na-
cisk na zacieśnianie współpracy pomiędzy Izbą, 
a największymi na Śląsku uczelniami kształcącymi 
naszych przyszłych członków. Podpisałem poro-
zumienia o współpracy z rektorami Politechniki 
Śląskiej, Politechniki Częstochowskiej 
i Akademią Techniczno-Humanistyczną z Bielska-
-Białej. W ramach porozumień mamy między inny-
mi wpływ na kształtowanie planów studiów i treści 
kształcenia. 
W tym roku Izba obejmie prezydencję w Śląskim 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego.

R.: Za nami bardzo intensywne cztery lata. A co 
przed nami?

R. K.: Przede wszystkim VI kadencja to czas, 
w którym z jednej strony będziemy kontynuować 
kierunek rozwoju i zmian, a z drugiej rozwiniemy 
skrzydła, które były w połowie złożone z uwagi na 
pandemię. Mowa przede wszystkim o wnioskach 
z ankiety, które wdroży specjalnie w tym celu 
powołany zespół. Jednym z wniosków była dalsza 
poprawa komunikacji z członkami. To również mo-
tyw przewodni naszej prezydencji w ŚFSZZP. 
Ponadto Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
nakłada na nas zadania, którym musimy sprostać. 
Jeszcze w tym roku czeka nas wprowadzenie 
Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 
Przewodniczę zespołowi PIIB, którego zadaniem 
jest wdrożenie systemu. 
Kolejnym wyzwaniem jest aktywne uczestnictwo 
naszej Izby w pracach nad zmianami w prawie 
budowlanym. Uczestnictwo bardzo namacal-
ne i sprawcze, do którego przyczyni się między 
innymi moja praca w zespole doradców Głównego 
inspektora Nadzoru Budowlanego, do którego zo-
stałem niedawno powołany i pełnię w nim funkcję 
zastępcy przewodniczącego zespołu oraz kieruję 
podzespołem ds. projektowania i przygotowania 
inwestycji.
Ostatnim, ale równie ważnym celem strategicznym, 
jaki przed nami stawiam, to podniesienie rangi 
inżyniera budownictwa w społeczeństwie. Temu 
służą Otwarte Dni Inżyniera Budownictwa i inne 
inicjatywy, dzięki którym upowszechniamy nasze 
zawodowe zaangażowanie w każdym aspekcie 
rozwoju naszego kraju. 

R.: To bardzo ambitne plany! Czy cztery lata to 
wystarczająca perspektywa do ich realizacji?

R. K.: Mamy wiele pomysłów, wypracowanych roz-
wiązań i energii do realizacji zamierzeń. Jeśli jednak 
okaże się, że nie wszystkie plany osiągną etap 
finalizacji, jestem pewny, że przygotujemy dla nich 
mocne fundamenty i zbudujemy takie warunki, że 
efekty prac będą odczuwalne jeszcze przez wiele 
kadencji. A tymczasem zabieramy się do działania!

R.: Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia! MINIONA KADENCJA BYŁA WYJĄTKOWA 

Z POWODU PANDEMII I DECYZJA 

CZŁONKÓW O ODDANIU MI STERÓW NA 

KOLEJNE CZTERY LATA TO ZNAK, 

ŻE PRZEPROWADZIŁEM NASZĄ IZBĘ PRZEZ 

TEN BURZLIWY CZAS SUCHĄ STOPĄ

I MAM ICH ZGODĘ NA TO, BY IŚĆ DALEJ 

W OBRANYM KIERUNKU.

PRZEDE WSZYSTKIM VI KADENCJA TO CZAS, 

W KTÓRYM Z JEDNEJ STRONY BĘDZIEMY 

KONTYNUOWAĆ KIERUNEK ROZWOJU I ZMIAN, 

A Z DRUGIEJ ROZWINIEMY SKRZYDŁA, 

KTÓRE BYŁY W POŁOWIE ZŁOŻONE Z UWAGI 

NA PANDEMIĘ.
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informacje  Rozmowa z Romanem Karwowskim Rozmowa z Romanem Karwowskim  informacje

 Konferencja 
„Etyka 
i odpowiedzialność 
zawodowa (...)”



Organ: 
Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna

Franciszek Buszka – przewodniczący

20 LAT ŚLĄSKIEJ OIIB
nasza Izba, nasza wspólna historia. 
Rozmowy z przewodniczącymi organów 
statutowych Izby VI Kadencji, lata 2022-2026.
Izba to ludzie. To my, jej członkowie! 20 lat historii śląskiego samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa to tysiące historii tych ludzi (…) 
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informacje  20 lat Śląskiej OIIB – nasza izba, nasza wspólna historia 20 lat Śląskiej OIIB – nasza izba, nasza wspólna historia  informacje

   Ewa Bieroń

Przytaczając wypowiedź Romana Karwowskiego, przewodniczącego Rady ŚlOIIB, oddajemy 
w Państwa ręce kolejną część wywiadów o ludziach izby pod tytułem – „20 lat Śląskiej OIIB – 
nasza izba, nasza wspólna historia”. 

Na pytania redakcji odpowiedzieli przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB, wybranych przez 
delegatów podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego na VI Kadencję: 
• Franciszek Buszka – przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
• Elżbieta Godzieszka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator, 
• Krzysztof Ciesiński – przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 
• Elżbieta Bryła-Kluczny – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

REDAKCJA: Panie Przewodniczący, 20 lat funkcjo-
nowania ŚlOIIB za nami. Jak ocenia Pan minione 
lata z perspektywy osoby społecznie zaangażowa-
nej w powstanie samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa, pełniącego latach 2010-2018 
funkcję przewodniczącego Rady Śląskiej OIIB, 
a obecnie, kolejny raz przewodnicząc pracom Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej?  

FRANCISZEK BUSZKA: Ponad 20 lat temu ludzie 
z wyobraźnią, talentem i wielkim poświęceniem 
powołali samorząd zawodowy inżynierów budownic-
twa. Tym samym spełniło się marzenie środowiska in-
żynierów z lat 30-stych XX wieku. Obecnie samorząd 
zawodowy inżynierów i techników budownictwa to 
ponad 119 000 członków z całego kraju, od techni-

pieniądze, składka). Podzielam pogląd, iż samorządy 
zawodowe, w tym inżynierów budownictwa, są 
wartością społeczną mającą swoje oparcie w Kon-
stytucji RP. Potencjał ten dobrze służy budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i jest do dyspozycji 
władz administracji państwowej i samorządowej. 
Przytoczone wyżej słowa są fragmentem mojego 
wstępu do opracowania „Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa 2002 – 2012” i nie straciły 
na swojej aktualności. Uzupełnieniem wymienionego 
opracowania jest wydawnictwo z 2017 roku „Siedziba 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”. 
Oba te materiały znajdują się na stronie internetowej 
Izby. Uzupełnione o bieżące sprawozdania i informa-
cje dają obraz działalności Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w minionym dwudziestole-
ciu. Dają również odpowiedź na częste pytanie – co ja 
mam z Izby. Nade wszystko pokazuje zaangażowanie 
szeregowych członków, w tym pełniących statutowe 
funkcje jak wykorzystuje się fakt, iż w Izbie każdy 
jest uczniem i nauczycielem, wzajemnie przekazując 
sobie swoje umiejętności.

R.: Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa nabyły 
prawo do nadawania uprawnień budowlanych. To 
jedno z kluczowych zadań samorządów zawodo-
wych zrzeszających osoby pełniące samodzielne 
funkcje w budownictwie, które realizowane jest 
właśnie przez OKK. Jak wyglądają statystyki za 
ostatnie 20 lat w tym zakresie?  

F.B: Od początku istnienia Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa nadano 9 076 uprawnień 
budowlanych. To dobra prognoza, ponieważ wa-
runkiem zachowania ciągłości naszego samorządu 
jest włączenie do kierowania Izby przedstawicieli 
młodego pokolenia – „kto nie patrzy daleko ma 
kłopoty blisko”. To właśnie Ustawa z 15 grudnia 
2000 roku o samorządach zawodowych architek-
tów oraz inżynierów budownictwa powierzyła sa-
morządom zawodowym inżynierów budownictwa 
kontrolę nad funkcjonowaniem i odpowiedzialno-
ścią osób zawodowo zajmujących się budownic-
twem pełniąc samodzielne funkcje – projektanta, 
kierownika budowy, inspektora nadzoru. Warun-
kiem pełnienia samodzielnych funkcji w budow-
nictwie jest posiadanie uprawnień budowlanych 
i przynależność do Izby. Komisja Kwalifikacyjna 
jest organem administracji rządowej, którego 
zadaniem jest nadawanie uprawnień oraz ich in-
terpretacja. Jest ściśle związana przepisami prawa 
i nie może wykraczać poza te uprawnienia. Ponosi 
za to pełnią odpowiedzialność.

R.: Jak zatem wygląda proces nadawania upraw-
nień w poszczególnych specjalnościach?

F.B: Proces nadawania uprawnień składa się z:
• kwalifikacji,
• egzaminu testowego,
• egzaminu ustnego.
W dwóch sesjach (wiosennej oraz jesiennej) rocz-
nie, uczestniczy około 1 000 osób. W dniu wręcza-
nia uprawnień, który jest Świętem w Izbie, przeka-
zujemy młodym kadrom informację, że uprawnienia 
budowlane to nobilitacja zawodowa, a zarazem 
duża odpowiedzialność. Dobrze mieć świadomość, 
że kwalifikacja to analiza przez poszczególne ko-
misje 20 do 40 000 stron dokumentów. Nie można 
popełnić błędu.

R.: Jak ocenia Pan Przewodniczący prace OKR, za-
równo w minionych kadencjach, jak również w tych, 
które działają pod Pana przewodnictwem? 

F.B.: Od samego początku wszystkie Komisje Kwalifi-
kacyjne działały niezwykle sprawnie i profesjonalnie. 
Każda dokładała swoją „cegiełkę” w doskonaleniu 
tego procesu. Składam podziękowania Kolegom 
Zbigniewowi Dzierżewiczowi, który kierował Komisją 
w I i II Kadencji, Piotrowi Szatkowskiemu, który kiero-
wał Komisją w III i IV Kadencji. 

R.: Gdyby miał Pan w paru słowach opowiedzieć, 
jak wyglądają przygotowania do sesji egzaminacyj-
nej na uprawnienia budowlane?  

F.B: Przygotowania egzaminu testowego na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 
oraz ustnego w siedzibie Izby to poważne zadanie 
logistyczne. Egzaminy te przebiegają bez zakłóceń, 
można powiedzieć wzorcowo. Dzięki zaangażowaniu 
całego Biura Izby, pod kierownictwem Pani Dyrektor 
Zuzanny Królickiej i życzliwości i zrozumieniu Prze-
wodniczących pozostałych organów Izby.

R.: Ze statystyk opublikowanych w jubileuszowym 
wydaniu Informatora ŚlOIIB wynika, że średnia 
zdawalność w latach 2003-2021 wyniosła 76,3%. To 
bardzo dobry wynik, jednak zdarzają się osoby, któ-
re nie osiągają pozytywnego wyniku egzaminów. 
Zgodnie z przepisami przysługuje im prawo do 
odwołania się od decyzji Komisji Egzaminacyjnej. 
Czy taka sytuacja miała miejsce w ŚlOIIB w minio-
nej kadencji? 

F.B: Cieszy nas fakt, iż w minionej kadencji nie było 
odwołań od naszych decyzji, a w pierwszej sesji 
2022 roku jest tylko jedno warunkowe dopuszczenie 
do egzaminu ustnego. 

R.: Jednym z celów działalności ŚlOIIB jest kreowa-
nie jej pozytywnego wizerunku wśród przyszłych 
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ków począwszy po profesorów w specjalnościach 
branż budowlanych. Wśród nich znajdują się projek-
tanci, kierownicy budów, pracownicy nadzoru, orga-
nizatorzy procesów budowlanych, a także naukowcy 
pracujący nad nowymi rozwiązaniami technicznymi 
dla budownictwa. Wielu z nich to ludzie posiadający 
doświadczenie nie tylko wykonawcze, ale również 
parlamentarne, pracy w administracji państwowej 
i samorządowej, jak również doświadczenie z kiero-
wania firmami. To wielka wartość intelektualna, którą 
należy wykorzystać w dalszej działalności Izby. Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza 
17 000 inżynierów i techników budownictwa. Jako 
samorząd zawodowy przejęliśmy od państwa pro-
blem funkcjonowania i odpowiedzialności ludzi za-
wodowo zajmujących się budownictwem (za własne 
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REDAKCJA: Pani Rzecznik, zacznijmy od początku. 
Na czym polega praca organu Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej i jaką rolę 
pełni OROZ w działalności ŚlOIIB? 

ELŻBIETA GODZIESZKA: Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej działa na podstawie ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-
chitektów oraz inżynierów budownictwa. Rozpatruje 
w postępowaniach wyjaśniających wpływające do 
Izby skargi i wnioski wobec naszych członków.  Rolą 
ROZ jest obiektywne wyjaśnienie w ramach postę-
powania wyjaśniającego, zgłoszonego naruszenia 
przepisów prawa czy zasad etyki przez członka Izby. 
W zależności od charakteru skargi, postępowanie 
może być prowadzone w trybie odpowiedzialności 
zawodowej lub odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
W ramach tych postępowań rzecznik dąży do szcze-
gółowego wyjaśnienia sprawy, gromadzi dowody 
w sprawie, bada i uwzględnia wszystkie okoliczności 
przemawiające zarówno na korzyść jak i niekorzyść 
dla członka Izby, którego dotyczy postępowanie. 

niedbałego wypełniania swoich obowiązków głównie 
przez kierowników budów i inspektorów nadzoru 
inwestorskiego poprzez prowadzenie budowy nie-
zgodnie z dokumentacją budowy, czy też niewłaści-
wego prowadzenia dokumentacji budowy. Zgłoszone 
skargi  dotyczą również nierzetelnego przeprowadza-
nia przeglądów technicznych, a także nieprawidłowo-
ści przy opracowywaniu przez projektantów doku-
mentacji projektowej. Mediacje, w skrócie ujmując, 
jest to polubowna forma rozwiązania sporu czy 
konfliktu. Na etapie postępowań wyjaśniających pro-
wadzonych przez rzecznika w trybie odpowiedzial-
ności zawodowej nie ma już miejsca na prowadzenie 
mediacji. Natomiast, mediacje mogą być skuteczne 
w przypadku postępowań prowadzonych w trybie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, a szczególnie 
w  konfliktach i sporach występujących pomiędzy  
członkami samorządu. Wówczas, za zgodą obu stron, 
efektem końcowym postępowania może być ugoda 
między skonfliktowanymi stronami. Mediacje mogą 
być również skuteczne w rozwiązaniu sporów o pod-
łożu finansowym, które to spory nie leżą w kompe-
tencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 

R.: Za nami trudny okres pandemii koronawirusa, 
podczas którego przyszło nam zmierzyć się 
z wieloma ograniczeniami i obostrzeniami. W jakim 
stopniu te ograniczenia wpłynęły na pracę Zespołu 
OROZ w ŚlOIIB w tym okresie?

E.G: Jak już wspomniałam, w każdej wniesionej 
sprawie okręgowy rzecznik prowadzi postępowanie 
wyjaśniające, w trakcie którego oprócz gromadzenia 
aktów sprawy drogą korespondencyjną, prowa-
dzi przesłuchania stron postępowania i świadków 
w sprawie. Bezpośrednie przesłuchania są bardzo 
ważnymi dowodami w sprawie, wnoszącymi 
istotne informacje. Zdecydowanie okres pandemii 
i obostrzenia z nim związane wymagały zmian w or-
ganizacji pracy. Konieczność dochowania wysokich 
standardów bezpieczeństwa, zarówno dla prowa-
dzącego sprawę rzecznika, jak i dla osób biorących 
udział w postępowaniu była dla mnie jako koordyna-
tora bardzo ważna  i stanowiła duże wyzwanie. Jed-
nak właściwa organizacja pracy, odpowiedzialność 
rzeczników  oraz zapewnione przez Izbę warunki 
lokalowe pozwoliły na terminowe, ale przede wszyst-
kim bezpieczne przeprowadzanie postępowań, 
zgodnie z narzuconym rygorem sanitarnym. 

R.: Czy członkowie OROZ w trakcie trwania kaden-
cji podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe? Jak się 
to odbywa i jakich zakresów one dotyczą?

E.G: Dla okręgowego rzecznika szkolenia to bardzo 
istotna kwestia. Wybrana na Zjeździe OIIB osoba podej-

mująca się pracy w organie OROZ, w większości przy-
padków, posiada wiedzę techniczną, branżową. Jednak, 
by móc prowadzić postępowania wyjaśniające jako 
rzecznik,  niezbędne są odpowiednie szkolenia przepro-
wadzane głównie przez obsługę prawną biur izb okrę-
gowych lub krajowych. Poprzez szkolenia odbywające 
się w trybie wkładów oraz  warsztatów, każdy rzecznik 
ma możliwość przygotowania  się do tej trudnej funkcji, 
a omawiane casusy pozwalają rzecznikom unikać błę-
dów w prowadzonych postępowaniach. Są to zarówno 
szkolenia organizowane przez OROZ ŚlOIIB w Katowi-
cach, ale również bierzemy udział w szkoleniach dedy-
kowanych dla rzeczników OIIB w całej Polsce, organizo-
wanych przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej oraz inne OIIB. Szkolenia takie, szczególnie 
w gronie rzeczników z innych izb okręgowych, pozwa-
lają dodatkowo na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń, 
tak ważnych w naszej pracy. 

R.: Edukacja i podnoszenie świadomości inżynierów 
budownictwa w zakresie przestrzegania etyki i od-
powiedzialności zawodowej to jedna z działalności 
OIIB. W jaki sposób Pani zdaniem należy te działa-
nia prowadzić, aby były najbardziej efektywne?

E.G: To temat i problem rzeka. Uważam, że rola Izby, 
jako samorządu zawodowego, jest kluczowa. Nale-
ży cyklicznie prowadzić działania edukacyjne oraz 
informacyjne - zwiększające świadomość inżynierów 
budownictwa w zakresie przestrzegania etyki i od-
powiedzialności zawodowej. Szkolenia i jeszcze raz 
szkolenia. Zarówno z zakresu prawa budowlanego, ak-
tów pokrewnych, norm, ale również z dziedziny zasad 
kodeksu etyki zawodowej. Jestem przekonana, że takie 
działania przyniosą efekty. Może nie za „dzień, czy 
dwa”, ale z czasem,  świadomość inżynierów w prze-
strzeganiu przepisów prawa, zasad etyki zawodowej 
podczas wypełniania czynności zawodowych będzie 
znacznie większa. Osobiście, jestem zaangażowana 
w promowanie zawodu inżyniera, jako zawodu zaufa-
nia publicznego poprzez m.in. cykliczne spotkania ze 
studentami na uczelniach  technicznych woj. śląskiego.  
Wierzę, że przekazywanie przyszłej kadrze inżynier-
skiej problematyki odpowiedzialności zawodowej 
i przestrzegania zasad i standardów etyki zawodowej 
już na etapie edukacji, przyniesie wymierne korzyści 
w ich przyszłej pracy zawodowej. Należy przypomnieć, 
iż w 2019 r. Śląska  OIIB zorganizowała konferen-
cję „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera 
budownictwa w procesie inwestycyjnym”, w której 
organizację byłam zaangażowana. W konferencji tej, 
oprócz wszystkich uczestników procesu budowlanego, 
wzięli udział przedstawiciele organów administracji 
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budow-
lanego. Uważam, że również przez organizację takich 
konferencji podkreślamy i dajemy, jako środowisko 

i czynnych członków. W jaki sposób OKK może 
poprzez swoją aktywność przyczynić się do pozy-
tywnego postrzegania Izby? 

F.B: Mamy świadomość, że jaką będzie miał opinię 
nowy członek o naszej Izbie zależy od pierwszego 
kontaktu starając się o uprawnienia budowlane, 
dlatego dokładamy starań, aby kontakt w recepcji 
z pracownikami biura w czasie kwalifikacji egza-
minów przebiegał sprawnie i w miłej atmosferze. Do-
datkowo, aby ułatwić drogę do uzyskania uprawnień 
budowlanych:
•  organizowane są cykliczne spotkania ze studenta-

mi III roku Politechnik i Wyższych uczelni tech-
nicznych – studenci po III roku mogą rozpocząć 
praktykę zawodową,

•  na stronie internetowej opublikowany został szcze-
gółowy poradnik informujący, jak prawidłowo, krok 

po kroku, złożyć wniosek.
•  obowiązuje wstępna rejestracja, umożliwiająca 

kontakt z pracownikami biura, 
•  publikowane są informacje o kursach przygoto-

wawczych organizowanych przez stowarzyszenia 
naukowo-techniczne.

•  w procesie weryfikacji dokumentów wprowadzili-
śmy pracę w formie online.

Chciałbym podkreślić, że zarówno ja, jako prze-
wodniczący, jak pozostali członkowie OKK widzimy 
w ubiegających się o uprawnienia budowlane nasze 
młodsze Koleżanki i Kolegów, przyszłych członków 
naszej Izby. 

R.: Dziękując za rozmowę tego właśnie życzymy, 
aby zdobywających uprawnienia budowlane, 
a w kolejnym kroku czynnych, młodych członków 
Śląskiej OIIB było z sesji na sesję coraz więcej. 
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Organ: 
Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

Elżbieta Godzieszka – Koordynator OROZ

Rzecznik musi obiektywnie i rzetelnie, zgodnie 
z przepisami prawa, zaangażowaniem ale i odwagą 
prowadzić postępowania wyjaśniające. Podkreślam, 
że robi to sam. Samodzielnie przeprowadza po-
stępowania i samodzielnie podejmuje decyzje co 
do rozstrzygnięcia, biorąc na swoje barki odpowie-
dzialność za podjętą decyzję.  Rzecznik pełni swoją 
funkcję ze świadomością, że prowadzi postępowania 
wyjaśniające wobec kolegów z branży. Tym bardziej 
jest to funkcja trudna i odpowiedzialna, rzecznicy 
muszę okazywać bardzo duże wyczucie i zdolności 
analityczne. 

R.: Czego najczęściej dotyczą skargi zgłaszane do 
OROZ i jak wygląda proces mediacji?

E.G: Skargi wpływające do organu okręgowego 
rzecznika przede wszystkim dotyczą odpowie-
dzialności zawodowej naszych członków – ok. 95% 
wszystkich skarg, a więc głównie wynikających 
z nieprzestrzegania przepisów art. 95 Ustawy Prawo 
budowlane. W szczególności dotyczą nierzetelnego, 
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REDAKCJA: Panie Przewodniczący, jako osoba 
społecznie zaangażowana w działalność na rzecz 
śląskich inżynierów budownictwa, jak ocenia Pan 
20 lat funkcjonowania ŚlOIIB?

KRZYSZTOF CIESIŃSKI: Przez dwadzieścia lat dzia-
łań w organach Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
oraz w Zespole Okręgowych Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej staraliśmy się obiektywnie 
i rzetelnie rozpatrywać wniesione sprawy i nie tylko 
orzekać o winie, niewinności ale również kładliśmy 
duży nacisk na edukację członków Izby w zakresie 
przepisów obowiązującego prawa. Wskazywaliśmy 
także możliwości i drogi obrony. Uświadamialiśmy 
członków ŚlOIIB o możliwości powoływania pełno-
mocników do swojej obrony. Pamiętajmy, że pełno-
mocnikiem może być każdy członek Izby.  

R.: Jest Pan związany z pracami OSD od wielu 
lat. Czy uważa Pan, że każdemu może zdarzyć się 
w swojej karierze inżyniera zawodowego błąd? 
Skąd te błędy wynikają Pana zdaniem i jak możemy 
im zapobiegać? 

K.C: Podstawowe błędy popełniane przez inżynie-
rów budownictwa wynikają najczęściej z niewiedzy 
prawnej. Niedopełnienie obowiązków jest częstym 
skutkiem pełnienia samodzielnych funkcji w budow-
nictwa na zbyt wielu budowach jednocześnie. Często 

w siedzibie Izby  (pierwsze szkolenie planujemy na 
20 maja br.), przewidujemy także minimum dwa 
szkolenia okręgowe w ciągu jednego roku. Będą to 
dwudniowe szkolenia wyjazdowe, które prowadzić 
będą mecenasi szczebla wojewódzkiego i krajowego. 
Tematy obejmować będą zagadnienia dotyczące 
działania OSD, przepisy prawa przy odpowiedzialno-
ści zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

R.: Czy w przeszłości, zdarzyła się taka sytuacja, 
w której Członek OSD nie podołał powierzonym                           
mu obowiązkom? 

K.C: Nie było takich przypadków. W II Kadencji pracy, 
jeden członek zespołu zrezygnował w pracy w OSD, 
ale wynikało to z powodu braku czasu i możliwości 
pogodzenia pracy w OSD z pracą zawodową.  

R.: Czy w toku prac i prowadzonych postępowań 
OSD zdarza się powoływać biegłych, czy macie 
Państwo takie możliwości i czy z nich korzystacie?  

K.C: Przepisy prawa przewidują możliwość powo-
ływania biegłych sadowych, ale w ŚlOIIB jest to 
sytuacja sporadyczna. 

R.: Jakie są najczęściej popełniane błędy przez 
inżynierów budownictwa na podstawie prowadzo-
nych postępowaniach dyscyplinarnych? 

K.C. Postępowania dyscyplinarne są sporadyczne. 
Dla przypomnienia, postępowanie dyscyplinarne 
w sprawach o przewinienia dyscyplinarne OSD pro-
wadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodo-
wych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi, 
natomiast postępowania z zakresu odpowiedzial-
ności zawodowej w budownictwie, na podstawie 
przepisów ustawy - Prawo budowlane. W ostatniej, 
V kadencji nie było żadnej sprawy w trybie postępo-
wania dyscyplinarnego.

R.: Bardzo istotną kwestią w kontekście pracy inży-
niera budownictwa jako zawodu zaufania publicz-
nego jest przestrzeganie etyki  odpowiedzialność 
zawodowa.  Jakie działania zdaniem P. Przewodni-
czącego powinny podejmować OIIB, aby podnosić 
tę świadomość wśród inżynierów budownictwa.

K.C. Poza całym procesem wielopłaszczyznowej 
edukacji, powinniśmy zaktualizować obowiązujący 
Kodeks Zasad Etyki Zawodowej inżynierów budow-
nictwa uchwalony przez PIIB prawie 20 lat temu. 
Dziesięć lat temu była próba aktualizacji Kodeksu 
Etyki na Zjeździe Krajowym, ale została ona niestety 
odrzucona. W mojej opinii Kodeks powinien zostać 
stworzony od podstaw. 

R.: Dziękując za rozmowę, życzymy więcej szkoleń 
i edukacji, a mniej postępowań w OSD. 
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REDAKCJA: Jak postrzega Pani Przewodnicząca 
znaczenie i rolę Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w funkcjonowaniu Śląskiej OIIB? 

ELŻBIETA BRYŁA-KLUCZNY: Najprościej defi-
niując, Okręgowa Komisja Rewizyjna kontroluje 
działalność Izby. W pewnym sensie jest to rodzaj 
samokontroli, bo przecież każdy z członków tego 
organu jest również czynnym członkiem Izby. 
Szczegółowo, zadania OKR są opisane w Ustawie 

i Regulaminie Okręgowych Komisji Rewizyjnych. 
To może szorstko brzmi, ale niestety jeśli prowa-
dzimy nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem 
Izby, jej rozwojem oraz skutecznym prowadzeniem 
działań, to musimy mieć świadomość, że działamy 
na podstawie przepisów prawa i na podstawie we-
wnętrznie przyjętych uregulowań. Wnioski z kon-
troli przeprowadzanych przez OKR służą nie tylko 
Przewodniczącym organów do podejmowania 
decyzji, ale są także narzędziem wywierania presji 

Organ: 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarn y

Organ: 
Okręgowa Komisja Rewizyjna

Krzysztof Ciesiński – przewodniczący

Elżbieta Bryła-Kluczny – przewodnicząca

kierownik budowy nie bywa na budowach, albo 
bywa sporadycznie, a pełni tam samodzielne funkcje, 
uzgadniając tylko realizacje prac z wykonawcą. Cze-
go efektem podczas kontroli powiatowego inspek-
tora nadzoru budowlanego było wiele odstępstw od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej. 

R.: Czy pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią 
związane w jakimś stopniu ograniczyły lub skom-
plikowały Panu oraz członkom OSD wykonywanie 
powierzonych obowiązków? Jak wyglądała w tym 
okresie praca SD? 
K.C: Koronawirus utrudniał pracę OSD. Nie mogliśmy 
w pewnych terminach organizować posiedzeń Sądu, 
a posiedzenia niejawne organizowaliśmy w syste-
mie internetowym. W roku 2021, właśnie w związku 
z pandemią były opóźnione posiedzenia, ale już ten 
problem rozwiązaliśmy. Obecnie OSD pracuje na 
bieżąco, zgodnie z wyznaczonym planem posiedzeń. 

R.: Czy członkowie OSD podnoszą swoje kwalifika-
cje podczas szkoleń? Jeśli tak to jakich zakresów 
one dotyczą? 

K.C: Ponieważ w obecnej kadencji mamy dziewięciu 
nowych członków OSD oraz pięciu sędziów z stażem 
jednej kadencji (stan sądu 16 osób plus przewodni-
czący). Szkolenia będą prowadzone systematycznie. 
Poza szkoleniami stacjonarnymi, organizowanymi 

inżynierskie wyraźny sygnał, jak ważny jest to dla 
nas temat oraz jak przestrzeganie przepisów prawa 
i standardów etycznych w trakcie wypełniania czynno-
ści zawodowych wpływa na obraz jaki, nasze środowi-
sko inżynierów, będzie postrzegane przez otoczenie. 
My, inżynierowie budownictwa pragniemy szacunku, 
wysokiego prestiżu dla naszego zawodu, który jest za-
wodem zaufania publicznego. Jednakże musimy mieć 
świadomość, że to my kształtujemy nasz wizerunek na 
zewnątrz. Tak jak i w poprzedniej kadencji, zachęcam 
członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-

nictwa do korzystania z porad technicznych i prawnych 
w naszej Izbie. Zdecydowanie warto skonsultować 
z doświadczonymi w branży kolegami problem na jaki 
napotykamy w naszej pracy zawodowej czy umówić 
się na poradę prawną, by uniknąć  konsekwencji wyni-
kających z ewentualnego popełnienia błędów.

R.: Dziękując za rozmowę, życzymy dla całego 
organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej ŚlOIIB satysfakcji z wykonywanej 
pracy. 
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na sprawność działania poszczególnych organów 
Izby. W rezultacie na podstawie wyników kontroli 
wnioskujemy do Zjazdu o absolutorium dla Rady, 
a żeby tak się stało nasze kontrole muszą potwier-
dzić, że ustalone zadania zostały zrealizowane, 
a cele zostały osiągnięte.

R.: Czy przepisy regulują strukturę wewnętrzną 
komisji, sposób kształtowania jej składu i ew. 
zmiany podczas kadencji? Jakimi cechami Pani 
zdaniem powinny się odznaczać osoby będące 
Członkami OKR? 

E.B.K: W ŚlOIIB Okręgową Komisję Rewizyjną two-
rzy zespół 6 osób oraz moja osoba, pełniąca funk-
cję  przewodniczącej komisji. W tej kadencji wśród 
członków tworzących OKR mamy osoby posia-
dające uprawnienia budowlane w specjalności 
inżynieryjnej kolejowej, instalacyjnej i konstrukcyj-
no-budowlanej, z różnych obwodów wyborczych 
oraz z różnym doświadczeniem zawodowym. Jed-
nak, to co trzeba podkreślić to fakt, że Okręgową 
Komisję Rewizyjną tworzą profesjonaliści - osoby, 
które nie tylko znają Izbę od wewnątrz, ale rów-
nież posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie 
w pracy społecznej, pozwalające na odniesienie 
się do pracy poszczególnych jednostek Izby. Są to 
osoby, które biorą pełną odpowiedzialność za po-
prawność, rzetelność przeprowadzanych kontroli, 
opiniowania oraz formułowania wniosków. Kluczo-
we są tutaj ich umiejętności komunikacyjne, dobre 
zrozumienie procesów oraz logiczne myślenie.

R.: Czy przeprowadzane przez OKR wewnętrzne 
kontrole to konieczność?  

E.B.K:  W Izbie mamy przepisy, do których musi-
my się stosować i szereg procedur, które określają 
zasady działania. To wszystko ma pomóc Izbie 
sprawnie funkcjonować, ale przede wszystkim 
osiągać cele, do których Izba została powołana. 
Musimy jednak pamiętać, że nawet najlepsze zasa-
dy, przepisy i procedury na nic się zdadzą, jeśli nie 
będą przestrzegane. Właśnie dlatego mamy nasz 
własny mechanizm samooceny i naprawy w postaci 
komisji rewizyjnej. Taka wewnętrzna kontrola, choć 
ma wady, jest niezbędna. Daje bowiem Zjazdowi 
i poszczególnym organom z ich Przewodniczącymi 
na czele, szereg informacji o pracy Izby. Naszym 
priorytetem jest dostarczanie właśnie takich da-
nych, które mogą być wykorzystane przez wszyst-
kie organy do oceny własnego postępowania. 

R.: Jak często OKR przeprowadza kontrole? 
Czy to jest regulowane przez zapisy Ustawy lub 
Regulaminu? 

E.B.K: Częstotliwość przeprowadzania kontroli 
nie regulują żadne przepisy. Jednak otrzymaliśmy 
zalecenia od Krajowej Komisji Rewizyjnej, która 
wypracowała je w celu ujednolicenia prac komisji 
rewizyjnych we wszystkich Izbach okręgowych 
i do tych zaleceń się stosujemy. Wspólnie ustala-
my plan kontroli na kolejny okres. Dbamy, żeby 
organy kontrolowane miały informację o nad-
chodzącej kontroli i z wyprzedzeniem przygo-
towały wymagane przez nas dokumenty. Mamy 
świadomość, że zarówno członkowie OKR, jak 
i osoby kontrolowane pracują zawodowo i muszą 
mieć możliwość dostosowania swojej pracy 
zawodowej do obowiązków wynikających z pracy 
w Izbie. Jest to szczególnie ważne na początku 
każdego roku, który jest dla OKR najbardziej 
intensywnym okresem. Wtedy przeprowadzamy  
kontrolę statutową, gospodarczą i finansową 
Izby, żeby móc wystąpić do Zjazdu o absoluto-
rium dla Rady. 

R.: Okręgowe Komisje Rewizyjne przeprowadzają 
kontrole planowe, ale w wyjątkowych wypad-
kach mają możliwość przeprowadzania kontroli 
doraźnych – niezapowiedzianych. Czy często się 
one odbywają?  

E.B.K: Oczywiście mamy taką możliwość, jednak 
niechętnie z niej korzystamy. Musielibyśmy mieć 
do tego ważny powód. Kontrole niezapowiedziane 
nie spełnią swojej podstawowej roli, jaką kontro-
le powinny spełniać. W takim przypadku można 
spodziewać się nieprawdziwych odpowiedzi 
wynikających z braku zrozumienia problemu i stre-
su osoby kontrolowanej. A co za tym idzie, zespół 
kontrolny nie wyciągnie odpowiednich wniosków, 
a dodatkowo zbuduje negatywne emocje i nega-
tywny obraz OKR w całej organizacji. Nie chcemy, 
żeby na hasło „OKR”  osoby tworzące i działające 
na rzecz OIIB zaczynały odczuwać presję. Chce-
my budować świadomą organizację, nastawioną 
na współpracę i otwartość. Kontrole realizowane 
w sposób nieprawidłowy, które nie będą potrafiły 
określić słabych stron Izby, czy wadliwie funk-
cjonujących procedur, są nie tylko bezużyteczne 
i narażają Izbę na straty  materialne, ale przede 
wszystkim narażają Izbę na działalność niezgodną 
z  prawem. W ŚlOIIB mamy to szczęście, że osoby 
kierujące Izbą rozumieją, jak ważne jest nieustan-
ne monitorowanie czy Izba działa prawidłowo, 
efektywnie i zgodnie z prawem oraz jak istotną 
rolę pełni tutaj OKR. 

R.: W jaki sposób wygląda przygotowanie 
członków OKR oraz organów kontrolowanych do 
kontroli?

E.B.K: Podstawą jest, żeby zarówno kontrolujący 
jak i kontrolowani wiedzieli co dokładnie będzie 
przedmiotem kontroli i w jaki sposób kontrola 
będzie prowadzona. Dlatego każdorazowo zapo-
znajemy się z wynikami wcześniejszych kontroli 
oraz sprawdzamy regulacje i zasady funkcjonowa-
nia organu kontrolowanego, inaczej nie bylibyśmy 
w stanie dobrze ocenić przedstawionych nam do-
kumentów. Później określamy wykaz dokumentów, 
z którymi będziemy chcieli się zapoznać podczas 
kontroli, sporządzamy plan oraz przewidywany 
czas kontroli. To czasami bywa trudne i dopiero 
w trakcie naszych działań okazuje się ile faktycz-
nie dana kontrola zajęła czasu. 

R.: Jak zatem wygląda taka kontrola? Czy macie 
Państwo wypracowane schematy, w których 
określono krok po kroku, jak będzie taka kontro-
la przebiegała? 

E.B.K: Nie ma czegoś takiego jak „typowa kon-
trola”. Forma kontroli zależy od sytuacji i organu 
kontrolowanego. Tak jak wspominałam wcze-
śniej, mamy wytyczne od KKR, które pomagają 
w usystematyzowaniu kontroli i tymi wytycznymi 
się kierujemy. W trakcie kontroli przeprowadzamy 
wywiad z przedstawicielem jednostki kontrolowa-
nej, a później weryfikujemy dokumentację i spraw-
dzamy jej zgodność z wymaganiami. Czasem jest 
to ocena według wcześniej przygotowanej listy. 
Czasami wskazujemy część zagadnienia, które 
będziemy dokładniej kontrolować – taką „prób-
kę”, wybieraną losowo lub planowo, bazując na 
wcześniejszych kontrolach. Pamiętamy, że naszą 
rolą jest sprawdzenie zgodności działalności Izby 
z wymaganiami, ale jednocześnie staramy się nie 
doszukiwać nieprawidłowości na siłę. W trakcie 
kontroli jesteśmy wyrozumiali,  jednak działamy 
zgodnie z przygotowaną agendą i założonym 
czasem. To ważne, bo kontrola to przecież inte-
rakcja z ludźmi i w swej istocie bywa nieprzewi-
dywalna. Do każdego z organów kontrolowanych 
i ich przedstawicieli podchodzimy z szacunkiem 
i kredytem zaufania, to przecież tacy sami Inżynie-
rowie jak my, którzy tak jak i my pracują na rzecz 
naszej Izby. 

R.: Z perspektywy czasu, co Pani zdaniem jest 
najtrudniejsze w pracy w OKR? 

E.B.K: W trakcie kontroli zawsze staramy się być 
otwarci na drugą osobę, dać jej czas na odpo-
wiedź. Nie atakujemy, nie zakładamy, że ktoś 
wykonuje swoje obowiązki lub powierzone zada-
nia nieprawidłowo. Mamy świadomość, że osoby 
kontrolowane, zwłaszcza pracownicy Izby, mogą 

przeżywać stres, gdy są kontrolowane i obserwo-
wane przez przełożonych. Naszym celem nie jest 
udowadnianie braku wiedzy, tylko potwierdzanie 
zgodności z regulacjami. 
Opieramy nasze działania i pytania na faktach, 
liczbach i przepisach. Odsuwamy nasze emo-
cje i subiektywne przekonania na bok. To bywa 
trudne, bo przecież każdy z nas jest człowiekiem 
z własnymi osądami i emocjami, ale w trakcie 
kontroli zachowujemy pełną obiektywność. 
Jednak najtrudniejsze dla OKR jest stwierdzenie 
nieprawidłowości. Właśnie wtedy najważniejsze 
jest pozostać neutralnym, opierać się na fak-
tach, przepisach i wymaganiach. Konieczne jest 
omówienie wykrytej nieprawidłowości z osobą 
reprezentującą organ kontrolowany. Może się 
przecież zdarzyć, że coś zinterpretowaliśmy lub 
zrozumieliśmy źle. Takiej sytuacji trzeba po-
święcić dodatkowo czas. Ale spójrzmy na temat 
optymistycznie, w pewnym sensie, wykrycie 
nieprawidłowości jest wartością dodaną dla Izby, 
bowiem daje szansę na naprawę. 

R.: To już druga kadencja, w której będzie Pani 
pełniła funkcję Przewodniczącej, jakie jest wg 
Pani największe wyzwanie ubiegłej, a jakie obec-
nej kadencji?

E.B.K: W OKR bezpośrednio współpracujemy 
z całą Izbą. Więc każdorazowo, największe 
wyzwanie Izby w danej kadencji, jest również 
naszym największym wyzwaniem.  W ubiegłej 
kadencji to była niewątpliwie pandemia, która 
zmusiła nas do zmiany sposobu pracy. Proszę 
tutaj mieć na uwadze, że w OKR pracujemy 
w zespołach i bezpośredni kontakt z osobą 
kontrolowaną pomaga nam pracować efek-
tywniej. Ale nie mieliśmy wyboru, rozwiązania 
trzeba było znaleźć i zastosować jak najszybciej 
i doskonale sobie z tym wyzwaniem poradziliśmy.  
W tej kadencji jest to nieunikniona transforma-
cja cyfrowa. Ponownie, będzie to zmiana, która 
będzie miała wpływ na nasze relacje z organami 
i osobami kontrolowanymi. Liczę jednak na to, że 
połączenie naszego doświadczenia z technologią 
i efektywną komunikacją przyniesie wszystkim 
wyłącznie korzyści. Osobiście głęboko wierzę, 
że ta transformacja stwarza nowe perspektywy 
i otwiera Izbę na nowe szanse. 

R.: Dziękując Pani Przewodniczącej za rozmowę, 
przekazujemy na Pani ręce gratulacje dla wszyst-
kich członków OKR w związku z powierzonymi 
funkcjami w kadencji 2022-2026 oraz życzymy 
owocnej i satysfakcjonującej pracy, w pozytywnej 
i przyjaznej atmosferze. 
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SPOTKANIA 
PRZEDZJAZDOWE 
w ŚlOIIB
Zgodnie z wieloletnią tradycją zostały zorganizowane w pierwszej dekadzie 
kwietnia 2022, przed XXI Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, 
spotkania delegatów siedmiu obwodów wyborczych ŚlOIIB. Podczas tych 
zebrań była m.in. możliwość dyskusji na temat rozesłanych z wyprzedze-
niem materiałów zjazdowych.

 Maria Świerczyńska

We wszystkich spo-
tkaniach delegatów 
wybranych na zjazdy 

ŚlOIIB w VI kadencji uczest-
niczył przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski.

W poszczególnych obwodach 
gośćmi spotkań byli również 
przewodniczący pozostałych 
organów statutowych: Franciszek 
Buszka - Okręgowej Komisji Kwa-
lifikacyjnej, Elżbieta Bryła Kluczny 
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej, 
Krzysztof Ciesiński - Okręgowego 
Sądu Dycyplinarnego, Elżbieta 
Godzieszka - koordynator organu 
Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej i Zuzanna 
Królicka - dyrektor Biura ŚlOIIB.

Obwód nr 1 Bielsko-Biała

W spotkaniu 4 kwietnia 2022, 
które prowadził Józef Kluska, 
zastępca przewodniczącego 
rady, opiekun Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Bielsku-Białej, uczestni-

czyło 29 spośród 34 wybranych 
delegatów (frekwencja 85.3%).

Obwód nr 2 Częstochowa

Na spotkanie 6 kwietnia 2022 
przybyło 28 spośród 34 wy-
branych delegatów (frekwen-
cja 82,4%). Obrady prowadził 
Waldemar Szleper, zastępca 
przewodniczącego rady, opie-
kun Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie.

Obwód nr 3 Gliwice

Spotkanie odbyło się 12 kwiet-
nia 2022. Prowadził je Tomasz 
Radziewski, zastępca przewodni-
czącego rady, opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, 
a uczestnikami było 40 spośród 
45 wybranych delegatów (fre-
kwencja 88,9%).

Obwód nr 3 

Katowice 1, nr 5 

Katowice 2, nr 7 

Sosnowiec

Spotkania przedzjazdowe 
delegatów z dwóch katowickich 
obwodów wyborczych oraz 
obwodu sosnowieckiego odby-
ły się 5 kwietnia 2022. Osobno 
spotkali się delegaci z obwo-
dów katowickich oraz obwodu 
sosnowieckiego. Z 52 delegatów 
wybranych w obwodach katowic-
kich uczestniczyło 42 delegatów 
(frekwencja 80.8%), a z obwodu 
sosnowieckiego 25 na 27 wy-
branych delegatów (frekwencja 
92,6%). Spotkania prowadzili An-
drzej Nowak, zastępca przewod-
niczącego rady, opiekun katowic-
kiej placówki i Krzysztof Ciesiński, 
przewodniczący OSD, delegat 
z obwodu sosnowieckiego.

Obwód nr 7 Rybnik

Spotkanie obwodu rybnickiego, 
8 kwietnia 2022, prowadziła 
Katarzyna Seweryn, zastępca 
przewodniczącego rady, opiekun 

Punktu Informacyjnego ŚlOIIB 
w Rybniku, a uczestniczyło 
w nim 23 spośród 27 wybranych 
delegatów (frekwencja 85,2%).

W krótkich wystąpieniach 
przewodniczący rady Roman 
Karwowski gratulował osobom 
z danego obwodu wybor-
czego wyróżnionym podczas 
Gali 20-lecia ŚlOIIB w NOSPR. 
Osoby te otrzymały odznaczenia 
państwowe w postaci krzyży 
i medali za działalność na rzecz 
rozwoju budownictwa nadanych 
przez Prezydenta RP lub statuetki 
z okazji 20-lecia ŚlOIIB. Statuetki 
zostały przyznane przez Kapitułę 
osobom zaangażowanym przed 
dwudziestu laty w tworzenie 
samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa na Śląsku 
i które wniosły największy wkład 
w funkcjonowanie Śląskiej OIIB, 
m.in. pełniący funkcje przewod-
niczących organów przez dwie 
kadencje. Dziękował też opieku-
nom placówek ŚlOIIB, członkom 
organów statutowych i delegatom 
na zjazdy za pracę w V kadencji, 
dzięki której udało się pomimo 
pandemii zrealizować wszystkie 
zadania jakie nakłada na Izbę 
ustawa i statut. Poinformował, że 
niebawem dotrze do członków 
„Informator ŚlOIIB” zawierający 
podsumowanie działalności Izby 
w kończącej się kadencji, ale chęt-
nie odpowie na pytania dotyczące 
zarówno mijającej kadencji jak 

i materiałów zjazdowych. Jako 
przewodniczący Zespołu ds. 
Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (SEOD), działające-
go w ramach Krajowej Rady PIIB, 
mówił o czekającej Izbę cyfryzacji. 
To ważne i niełatwe zadanie na VI 
kadencję, które ma zmienić styl 
pracy w biurach i organach na 
poziomie krajowym i w okręgach 
oraz w komunikacji z organami 
rządowymi związanymi z budow-
nictwem. Nawiązując do wyborów 
podczas zbliżającego się XXI Zjaz-
du Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB zachęcał wszystkich, którzy 
chcą poświęcić swój czas na dzia-
łalność izbową, do kandydowania 
do władz Izby. Choć praca w or-
ganach nie jest łatwa i wymaga 
zaangażowania czasowego, daje 
też sporo satysfakcji. Aby nowe 
osoby chętne do pracy na rzecz 
Izby miały ułatwione podjęcie de-
cyzji do jakiego organu kandydo-
wać, w spotkaniach uczestniczyli 
również przewodniczący pozosta-

łych organów statutowych. 
R. Karwowski poinformował 
o pracy w radzie, która pomię-
dzy posiedzeniami odbywa 
się w komisjach lub zespołach 
rady, a wypracowany przez nie 
materiał stanowi podstawę do 
podejmowanych podczas po-
siedzeń rady uchwał. Następnie 
pozostali przewodniczący mówili 
o pracy i zadaniach swoich orga-
nów. Osoby, które zadeklarowały 
chęć startowania w wyborach 
do organu statutowego lub na 
delegata na Krajowe Zjazdy 
PIIB otrzymały karty zgłoszenia 
kandydata.

Podczas spotkań był czas na 
dyskusję i rozmowy na tematy 
nurtujące delegatów, przypomnie-
nie o obowiązku przestrzegania 
przepisów RODO i konieczności 
poparcia składanego przez dele-
gata wniosku zjazdowego przez 
minimum 5 delegatów oraz zapro-
szenie na festyn rodzinny w Parku 
Giszowieckim 28 maja 2022. 
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OSTATNIE 
POSIEDZENIA 
władz ŚlOIIB w V kadencji   Maria Świerczyńska

Przewodniczący poszczególnych organów 
podziękowali członkom swoich zespołów 
oraz obsłudze prawnej i biurowej za pracę 

w kończącej się kadencji.
Wykonano także pamiątkowe zdjęcia składów 
osobowych poszczególnych organów, które 
niniejszym zamieszczamy wraz z relacją z ostat-
niego w V kadencji posiedzenia Rady ŚlOIIB. Na 
zdjęciach OKK, OSD i OROZ są także pracownicy 
biura lub obsługa prawna, a na zdjęciach OKK 
i OKR również przedstawiciele ŚlOIIB w organach 
krajowych - KKK i KKR. 

Na przełomie marca i kwietnia 2022 
odbyły się ostatnie w V kadencji 
posiedzenia wszystkich organów 
statutowych ŚlOIIB: Rady, OKK, 
OKR, OSD i OROZ. 

 OKR ŚlOIIB

 Zespół 
OROZ ŚlOIIB

 OKK ŚlOIIB

 Rada ŚlOIIB

 OSD ŚlOIIB
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XXXVI
OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY
PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

28.06 - 1.07.2022

GEOTECHNIKA w PRAKTYCE

WPPK 2022

INNOWACYJNE

GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA - RADA KRAJOWA
MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

rojektanta

JM REKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK ODDZIAŁ W KRAKOWIE - KOMISJA BUDOWNICTWA

Obrady prowadził prze-
wodniczący rady Roman 
Karwowski. Po zatwier-

dzeniu porządku obrad oraz 
przyjęciu protokołu posiedzenia 
rady 10 marca 2022, sekretarz 
rady Ewa Dworska omówiła 
uchwały Składu Orzekającego 
Rady ŚlOIIB, zatwierdzone na-
stępnie uchwałą rady, a skarbnik 
ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał 
informację nt. stanu środków 
finansowych i o wstępnych wyni-
kach ekonomicznych ŚlOIIB. 

Kolejnym punktem obrad było 
podsumowanie V kadencji przez 
przewodniczącego rady. Roman 
Karwowski zwrócił uwagę, że 
mimo wielomiesięcznych kom-
plikacji spowodowanych pan-
demią koronawirusa udało się 
zrealizować w pełni przyjęte na 
tę kadencję zamierzenia, a nawet 
dzięki prowadzonym na dużą 
skalę szkoleń online przeszkolić 
większą ilość osób w porównaniu 
z wcześniejszymi latami. Odbyły 
się także wszystkie planowa-
ne sesje egzaminacyjne, choć 
niektóre przesunięte w czasie. 
Przypomniał też ważniejsze 
wydarzenia i nowe inicjatywy 
podjęte w mijającej kadencji, jak 
np.: konferencja ŚlOIIB „Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa 
inżyniera budownictwa w pro-
cesie inwestycyjnym”, konkurs 
„Inżynier Roku”, „Dzień Otwarty 
Inżyniera Budownictwa”, aneks 
do Porozumienia „Forum Bu-
downictwa Śląskiego”, umowy 
o współpracy z uczelniami tech-

nicznymi województwa śląskie-
go; podsumowaniu V kadencji 
poświęcono artykuł w Informato-
rze ŚlOIIB nr 2/2022. 

Dziękując za pracę w V kaden-
cji, Roman Karwowski wręczył 
wszystkim członkom rady 
upominki w postaci pięknej 
grafiki kolekcjonerskiej Grzegorza 
Chudego oraz pisemne „Podzię-
kowanie”.

Kolejnym punktem porządku 
obrad było podsumowanie dzia-
łalności Zespołu Obsługi Fun-
duszu Pomocy Finansowej w V 
kadencji, przygotowane przez 
przewodniczącą zespołu Czesła-
wę Bellę. Znajdującym się w trud-
nej sytuacji finansowej człon-
kom ŚlOIIB przyznano pomoc 
finansową w kwocie 97.600 zł, 
wypłacaną do 2 tygodni od czasu 
złożenia kompletnego wniosku, 
a z powodu zgonu członków 
ŚlOIIB lub współmałżonków 
wypłacono zapomogi w kwo-
cie 927.000 zł. Skarbnik Zenon 
Panicz poinformował o gratyfika-
cjach finansowych przekazanych 
w 2021 roku członkom ŚlOIIB, 
którzy ukończyli 90 lat, oraz 
planowanych w 2022 roku.

Przewodniczący rady omówił 
spotkania przedzjazdowe dele-
gatów przeprowadzone do tej 
pory w 5 obwodach wyborczych 
(w pozostałych 2 odbędą się 
w najbliższym czasie). Uczest-
niczy w tych spotkaniach wraz 
z przewodniczącymi pozostałych 
organów statutowych, aby udzie-
lać w razie potrzeby wyjaśnień 

w odniesieniu do materiałów 
zjazdowych wysłanych z wyprze-
dzeniem tradycyjną pocztą oraz 
w celu przekazania informacji 
o pracy w organach, by delega-
ci planujący zaangażować się 
w prace dla Izby mogli z pełną 
świadomością wybrać organ, 
w którym działalność najbardziej 
by im odpowiadała.

Zastępca przewodniczącego 
rady Andrzej Nowak, przewod-
niczący Zespołu ds. organiza-
cji zjazdów ŚlOIIB, przekazał 
informację o stanie przygotowań 
do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-
-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 
2022 w Centrum Konferencyjnym 
Stadionu Śląskiego i propozy-
cję zespołu w odniesieniu do 
składów osobowych prezydium 
i komisji zjazdowych. Jako czło-
nek komisji konkursowej kon-
kursu o nagrodę ŚlOIIB dla prac 
magisterskich obronionych na 
Wydziale Budownictwa Politech-
niki Śląskiej, przedstawił Andrzej 
Nowak również protokół komisji 
z rozstrzygnięcia konkursu.

Ewa Dworska omówiła przy-
gotowania do Festynu Rodzinne-
go ŚlOIIB 28 maja 2022 oraz wy-
stąpienia o wsparcie finansowe 
bądź rzeczowe do imprez oko-
licznościowych. Przyjęto uchwały 
w sprawie dofinansowania XVII 
konferencji „Warsztat Pracy 
Rzeczoznawcy Budowlanego” 
w październiku 2022 w Cedzynie 
i konferencji organizowanej przez 
Wydział Budownictwa Politech-
niki Częstochowskiej w listopa-
dzie 2022 oraz w sprawie objęcia 
patronatu nad konferencją SEP.

Na zakończenie obrad Roman 
Karwowski złożył uczestnikom 
posiedzenia życzenia świąteczne 
i życzył sukcesów w wyborach 
podczas XXI Zjazdu Sprawoz-
dawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 

7 kwietnia 2022 po raz ostatni w V kadencji obra-
dowali członkowie Rady ŚlOIIB. Posiedzenie było 
okazją do podsumowania czteroletniej działalności 
Izby i podziękowań dla członków rady za zaanga-
żowanie w pracę na rzecz Śląskiej OIIB.

OSTATNIE POSIEDZENIE 
RADY ŚlOIIB



Był to pierwszy od wybuchu 
pandemii w marcu 2020 
roku Zjazd ŚlOIIB odbywa-

jący się w formie stacjonarnej. 
Zorganizowanie obrad w obszer-
nej sali konferencyjnej umożli-
wiało zachowanie bezpiecznych 
odległości osób biorących udział 
w zjeździe w przypadku zaostrze-
nia przepisów sanitarnych zwią-
zanych z pandemią koronawirusa.

W obradach zjazdowych 
uczestniczyło 206 spośród 219 
delegatów wybranych na Zjazdy 
ŚlOIIB w VI kadencji; frekwencja 
wyniosła 94.06 %.

Zjazd otworzył przewodniczą-
cy Rady ŚlOIIB Roman Karwow-
ski, witając delegatów i Honoro-
wego Przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB Stefana Czarnieckiego. 

Chwilą ciszy uczczono pamięć 
koleżanek i kolegów, którzy 
odeszli na zawsze w minionej 
kadencji. W imieniu prezesa 
Krajowej Rady PIIB Zbignie-
wa Kledyńskiego zabrał głos 
członek Prezydium KR PIIB Józef 
Kluska, życząc owocnych obrad 
i odpowiedzialnych wyborów.

Następnie delegaci wybrali 
Prezydium Zjazdu i komisje 
zjazdowe: 5-osobową Komisję 
Mandatową, 8-osobową Komisję 
Wyborczą, 12-osobową Komi-
sję Skrutacyjną i 7-osobową 
Komisję Uchwał i Wniosków. 
W Prezydium Zjazdu pracowali: 
przewodniczący Przemysław 
Pępek, zastępcy przewodni-
czącego Ilona Mrozek i Ewelina 
Pawelak oraz sekretarz Urszula 

Kallik i 4 zastępców sekreta-
rza: Wojciech Burda, Bożenna 
Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka 
Orłowska.

W części sprawozdawczej od-
była się tylko krótka dyskusja nad 
sprawozdaniem rady, ponieważ 
podczas spotkań przedzjazdo-
wych delegatów, odbywających 
się w poszczególnych obwodach 
wyborczych ŚlOIIB z przewod-
niczącymi wszystkich organów 
statutowych, była możliwość 
dyskusji nad przesłanymi wyprze-
dzająco materiałami zjazdowymi. 
Przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz 
przewodniczący pozostałych or-
ganów statutowych podziękowali 
członkom organów i pracownikom 
Biura ŚlOIIB za pracę w mijającej 
kadencji, w której należało się 

XXI ZJAZD

23 kwietnia 2022 obradował w Centrum Konferencyjnym 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie XXI Zjazd Sprawozdaw-
czo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Delegaci podsumowali miniony rok 
i kończącą się V kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB 
na kolejną kadencję, tj. na lata 2022-2026.

zmierzyć z licznymi utrudnienia-
mi spowodowanymi pandemią 
Covid-19. Jak wynika z przedło-
żonych delegatom materiałów, 
wybrane na XVII Zjeździe Spra-
wozdawczo-Wyborczym organy 
statutowe i biuro Izby działały 
sprawnie, obsługując prawie 13 
tysięcy czynnych członków ŚlOIIB, 
mimo wielomiesięcznych uciążli-
wości związanych z trwającą od 
marca 2020 pandemią korona-
wirusa. ŚlOIIB szybko odnalazła 
się w tej nowej rzeczywistości. 
Stworzone zostały warunki do 
nieprzerwanej pracy każdego 
organu, zrealizowano wszystkie 
zadania statutowe, możliwy był 
nieprzerwany kontakt członków 
i interesariuszy z Izbą. Na bie-
żąco w Informatorze, na stronie 

internetowej i Facebooku przeka-
zywano informacje o działalności 
Izby w odmiennych warunkach. Na 
dużą skalę rozwinęły się szkole-
nia online i odbyły się wszystkie 
planowane sesje egzaminacyjne, 
dla których stworzono bezpieczne 
warunki. 

Delegaci przyjęli uchwałami 
sprawozdania organów sta-
tutowych, Zasady gospodarki 
finansowej i budżet na 2022 
rok, Ramowy program działania 

ŚlOIIB na lata 2022-2026 oraz 
udzielili absolutorium Radzie 
ŚlOIIB za rok 2021.

W kolejnej części zjazdu 
wybierano przewodniczących 
i członków 5 organów statuto-
wych ŚlOIIB oraz delegatów na 
Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie 
osoby pełniące funkcje szefów or-
ganów statutowych w V kadencji 
kandydowały ponownie, jedynie 
w przypadku Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego była dodatkowo 
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   Maria Świerczyńska
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SPRAWOZDAWCZO-
-WYBORCZY ŚlOIIB

W OBRADACH ZJAZDOWYCH UCZESTNICZYŁO 

206 SPOŚRÓD 219 DELEGATÓW WYBRANYCH 

NA ZJAZDY ŚlOIIB W VI KADENCJI; 

FREKWENCJA WYNIOSŁA 94.06 %.

 Roman 
Karwowski, 

przewodniczący 
Rady ŚlOIIB

 Krzysztof 
Ciesiński, 
przewodniczący 
OSD

 Sala obrad

 Franciszek 
Buszka, przewodni-

czący OKK

 Elżbieta 
Bryła-Kluczny, 
przewodnicząca 
OKR
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kandydatura Małgorzaty Mazur. 
Każdy kandydat na stanowisko 
przewodniczącego organu statu-
towego miał możliwość krótkiej 
prezentacji. 

Przewodniczący rady w swoim 
wystąpieniu zwrócił uwagę na 
ważne wydarzenia w V kadencji, 
których ŚlOIIB była inicjatorem 
i organizatorem. To m.in.: konfe-
rencja Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa w procesie inwesty-
cyjnym, Otwarty Dzień Inżyniera 
Budownictwa, czy Jubileuszowa 
Gala w siedzibie NOSPR - cen-
tralna uroczystość obchodów 
20-lecia ŚlOIIB, podpisanie 
umów o współpracy z uczelniami 
technicznymi na Śląsku i aneksu 
do Porozumienia Forum Budow-
nictwa Śląskiego, a także nowy 
konkurs „Inżynier Roku”. Od 
czasu wybuchu pandemii korona-
wirusa duże wyzwanie stanowiła 
organizacja bezpiecznej pracy 
biura Izby i organów statutowych, 

bezpiecznego przeprowadzenia 
sesji egzaminacyjnych na upraw-
nienia budowlane i organizacja 
wszelkich działań pomocowych 
dla członków, w szczególności 
szybkie przekazywanie wsparcia 
finansowego. Z powodu poważ-
nych zmian w prawie budowla-
nym była konieczność pomocy 
w przygotowaniu członków Izby 
na te zmiany poprzez liczne 
szkolenia online. Wyzwania na VI 
kadencję to m.in. wprowadzenie 
w Izbie Systemu Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów, działania 
zmierzające do poprawy komu-
nikacji Izby z członkami i służące 
integracji członków, jak również 
działania związane z uświada-
mianiem znaczenia naszego 
zawodu celem podniesienia jego 
rangi w społeczeństwie. Podkre-
ślił, że podejmując jako prze-
wodniczący rady ważne decyzje 
w działalności na rzecz członków 
i we współpracy z podmiotami 

związanymi z szeroko pojętym 
budownictwem, jak organy AAB 
i NB, stowarzyszenia naukowo-
-techniczne, uczelnie techniczne, 
izby gospodarcze, starał się dzia-
łać zawsze z pożytkiem dla Izby 
i czuł w tych działaniach wsparcie 
ze strony członków rady. 
Roman Karwowski został po-

nownie wybrany na prze-
wodniczącego Rady ŚlOIIB, 
podobnie jak dotychczasowi 
przewodniczący pozostałych 
organów statutowych:

Elżbieta Bryła Kluczny - prze-
wodnicząca Okręgowej Komi-
sji Rewizyjnej ŚlOIIB,

Franciszek Buszka - przewod-
niczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB,

Krzysztof Ciesiński - przewod-
niczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego ŚlOIIB,

Elżbieta Godzieszka - Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej – koordynator.

Następnie delegaci wybrali 29 
członków Rady ŚlOIIB, 6 człon-
ków OKR, 18 członków OKK, 
16 członków OSD, 8 członków 
zespołu OROZ i 22 delegatów na 
Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie 
wybory zostały zatwierdzone 
stosownymi uchwałami. 

Na zakończenie obrad 
delegaci wysłuchali sprawozda-
nia Komisji Uchwał i Wniosków 
oraz zatwierdzili je uchwałą. Do 
KUiW wpłynęło 9 wniosków, 
z których 7 zostanie skierowa-
nych do rozpatrzenia przez 
Radę ŚlOIIB, a 2 przez Krajową 
Radę ŚlOIIB. 

 Prezydium 
XXI Zjazdu ŚlOIIB

 Elżbieta 
Godzieszka OROZ, 
koordynator

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

organizuje 

Konkurs 
„Inżynier Roku 2021”

Organizowany po raz drugi konkurs adresowany jest do członków ŚlOIIB 
i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

kategoria 1 – PROJEKTANT ROKU

kategoria 2 – KIEROWNIK BUDOWY ROKU

kategoria 3 – INSPEKTOR NADZORU ROKU

Tytuł „Inżynier Roku” może być przyznany w kategoriach:

A - obiekty kubaturowe i inne inżynierskie

B - obiekty liniowe (infrastruktura) 

Wnioski zgłoszeniowe (w formie pisemnej) należy składać lub nadsyłać w terminie

od 1 kwietnia do 30 września 2022.

Wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową nastąpi do 31 października 2022.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie czynni członkowie ŚlOIIB w Katowicach, 
którzy uczestniczyli w projektowaniu lub realizacji obiektu budowlanego.

Wnioski należy składać w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Katowicach przy ulicy Adama 1b lub w Placówkach Terenowych ŚlOIIB, 

albo pocztą elektroniczną.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE



DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW ŚlOIIB

RADA ŚlOIIB

OKRĘGOWA KOMISJA 
KWALIFIKACYJNA ŚlOIIB

Głównym punktem porząd-
ku obrad pierwszego po-
siedzenia w dniu 5 maja 

2022 było ukonstytuowanie się 
Rady poprzez wybór Prezydium 
Rady ŚlOIIB.

Zaproponowana przez 
przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB Romana Karwowskiego 
struktura organizacyjna prezy-
dium oraz jego skład osobowy 
zostały zatwierdzone uchwa-
łami rady. 

W Radzie ŚlOIIB szóstej ka-
dencji wśród 30 jej członków 
jest 11 nowych osób. Na prośbę 
przewodniczącego wszyscy 

uczestnicy posiedzenia przed-
stawiali się, deklarując goto-

wość do pracy w wybranych 
komisjach lub zespołach rady.

Również podczas pierwszych posiedzeń pozostałych organów statutowych wybranych 
na VI kadencję głównym punktem porządku obrad było ukonstytuowanie się organu.

 Od lewej: Mariusz Czyszek, Sebastian Gawłowski, Waldemar Szleper, Grzegorz Bojanowski, Grzegorz Widurski, Przemysław Pępek, 
Piotr Spiżewski, Józef Kluska, Marian Boszko, Maria Świerczyńska, Elżbieta Nowicka-Słowik, Andrzej Dobrowolski, Kazimierz Konieczny, 
Grzegorz Gowarzewski, Czesława Bella, Maciej Major, Danuta Bochyńska-Podloch, Roman Karwowski (przewodniczacy Rady ŚlOIIB), 
Piotr Wyrwas, Ewa Dworska, Rafał Godula, Barbara Twardosz-Michniewska, Wojciech Wojtaszek, Michał Marchewka, Tomasz Radziewski, 
Sławomir Stolarski, Tadeusz Sopata, Władysław Oczkowicz, Bartłomiej Papiernik, Zenon Panicz

 Od lewej: Janusz Kozula, 
Jan Spychała, Józef Bułka, 
Janusz Jasiona, Hieronim Spiżewski, 
Jerzy Skotny, Katarzyna Seweryn, 
Jarosław Paluszyński, Mariusz Jaśniok, 
Bożena Bujoczek, Wacław Rawicz-Lipiński, 
Maria Pałęga, Zbigniew Witkowski, 
Franciszek Buszka, Grzegorz Piątek, 
Ilona Mrozek, Andrzej Nowak, 
Henryk Anders, Zbigniew Herisz

  Prezydium 
Rady ŚlOIIB

PIERWSZE 
POSIEDZENIA
nowo wybranych 
organów statutowych ŚlOIIB
W pierwszych tygodniach po XXI Zjeździe Sprawozdawco-Wyborczym 
ŚlOIIB odbyły się posiedzenia nowo wybranych władz ŚlOIIB 
na VI kadencję, lata 2022-2026. W spotkaniach wszystkich organów 
uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.
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•  Roman Karwowski – przewodniczący Rady ŚlOIIB 
•  Waldemar Szleper – pierwszy zastępca przewodniczącego
•  Józef Kluska – zastępca przewodniczącego
•  Tomasz Radziewski – zastępca przewodniczącego
•  Ewa Dworska – sekretarz
•  Danuta Bochyńska-Podloch – zastępca sekretarza
•  Zenon Panicz – skarbnik
•  Wojciech Wojtaszek – zastępca skarbnika
•  Andrzej Dobrowolski – członek
•  Michał Marchewka – członek

• Franciszek Buszka  - przewodniczący
• Andrzej Nowak – zastępca przewodniczącego
• Jan Spychała – zastępca przewodniczącego
• Zbigniew Herisz – sekretarz

W nowo wybranej na VI kadencję OKK na 19 osób jest 
6 osób nowych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 
I SKŁAD OSOBOWY PREZYDIUM RADY ŚlOIIB 
W VI KADENCJI (LATA 2022-2026):

PODCZAS PIERWSZEGO POSIEDZENIA OKK 
5 MAJA 2022 WYBRANO PREZYDIUM KOMISJI 
W NASTĘPUJĄCYM SKŁADZIE OSOBOWYM

   Maria Świerczyńska



Pierwsze posiedzenie OKR 
odbyło się 12 maja 2022. 
W składzie komisji jest jeden 
nowy członek.

Pierwsze posiedzenie organu 
OROZ odbyło się 12 maja 2022 
- koordynatorem OROZ jest Elż-
bieta Godzieszka. W 9-osobo-
wym składzie OROZ są 3 nowe 
osoby wybrane na VI kadencję. 

Delegaci na Zjazdy Krajowe PIIB

Podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB wybrano również 22 delegatów 
na Krajowe Zjazdy PIIB w VI kadencji. Są to następujące osoby:

W 22-osobowej grupie delegatów są 4 nowe osoby. 

XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, podczas którego zostaną wybrane władze 
krajowe PIIB na lata 2018-2022, będzie obradował w Warszawie w dniach 24-25 czerwca 2022.

Elżbieta Bryła–Kluczny, 
Franciszek Buszka, 
Krzysztof Ciesiński, 
Andrzej Dobrowolski, 
Ewa Dworska, 
Elżbieta Godzieszka, 
Grzegorz Gowarzewski, 
Janusz Jasiona, 

Urszula Kallik, 
Roman Karwowski, 
Józef Kluska, 
Janusz Kozula, 
Andrzej Królicki, 
Elżbieta Nowicka–Słowik, 
Zenon Panicz, 
Ewelina Pawelak, 

Tomasz Radziewski, 
Katarzyna Seweryn, 
Tadeusz Sopata, 
Jan Spychała, 
Waldemar Szleper, 
Maria Świerczyńska. 
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OKRĘGOWA KOMISJA 
REWIZYJNA ŚlOIIB

ZESPÓŁ OKRĘGOWYCH RZECZNIKÓW 
ODPOWIEDZIAŁNOŚCI ZAWODOWEJ 

 Od lewej: To-
masz Radziewicz, 
Ewelina Pawelak, 
Anna Polisie-
wicz, Agnieszka 
Krupa-Brzozowska, 
Elżbieta Bryła-
-Kluczny, Krystyna 
Trojan, Kazimierz 
Janocha 

 Zebranie OROZ prowadzi koordynator Elżbieta Godzieszka, obok przewodniczący 
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Rzecznicy z lewej 
strony: Wojciech Gajecki, Tomasz Herok, Andrzej Królicki, Kazimierz Cios, z prawej: 
Urszula Kallik, Adam Skorupa, Leszek Eder; na zdjęciu brak Małgorzaty Mazur. 

• Elżbieta Bryła-Kluczny - przewodnicząca
• Ewelina Pawelak – zastępca przewodniczącej
• Tomasz Radziewicz – sekretarz

W SKŁAD PREZYDIUM KOMISJI WCHODZĄ

OKRĘGOWY SĄD 
DYSCYPLINARNY ŚlOIIB

 Od lewej: Damian Goczał, Izabela 
Cielecka, Przemysław Kasza, Damian 
Szyszka, Ewa Hermańska-Kaczmarczyk, 
Marcin Nieradzik, Krzysztof Ciesiński,
Sylwia Gałecka, Andrzej Wybraniec, 
Bożenna Janusik, Czesław Sikora,Elżbieta 
Stronczek , Szymon Jancia, Rafał Kleist, 
Wojciech Burda, Dominik Adamczyk-radca 
prawny, Izabela Bryt-Nitarska; na zdjęciu 
brak Jerzego Nowaka.

• Krzysztof Ciesiński – przewodniczący
• Czesław Sikora – zastępca przewodniczącego
• Bożenna Janusik – sekretarz

W 17-osobowym składzie OSD jest 9 nowych osób.

NA PIERWSZYM POSIEDZENIU OSD 12 MAJA 2022 
WYBRANO PREZYDIUM OSD W NASTĘPUJĄCYM 
SKŁADZIE
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Wybór siedziby NOSPR 
na galę był nieprzy-
padkowy. W zamy-

śle organizatorów centralna 
uroczystość obchodów 20-le-
cia ŚlOIIB miała odbyć się 
w miejscu mogącym pomieścić 
jak największą liczbę osób, 
spośród blisko 13-tysięcznej 

rzeszy członków Śląskiej OIIB, 
inżynierów budownictwa wy-
konujących co dzień szlachetny 
zawód zaufania publicznego. 
Ponadto gmach NOSPR-u jest 
chlubą Katowic jako wybit-
ne, niekwestionowane dzieło 
sztuki architektoniczno-bu-
dowlanej. 

Tego wieczoru wypełniona po 
brzegi Wielka Sala Koncertowa 
zgromadziła, oprócz członków 
Śląskiej OIIB uczestniczących 
w uroczystości wraz z osoba-
mi towarzyszącymi, licznych 
znamienitych gości. Przybyłych 
powitał prowadzący galę Krzysz-
tof Respondek, znany aktor, 
piosenkarz i artysta kabaretowy 
ze Śląska. Wśród gości, których 
listę wyświetlano równocześnie 
na ekranie, byli m.in. posłowie 
na Sejm RP: Jerzy Polaczek 
i Mariusz Trepka, Adam Baryłka - 
Dyrektor Departamentu Archi-

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

W sobotni wieczór 26 marca 2022 w Wielkiej Sali Koncerto-
wej NOSPR w Katowicach miała miejsce niecodzienna 
uroczystość – właśnie tutaj członkowie samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku świętowali 
dwudziestolecie istnienia Śląskiej OIIB.

tektury, Budownictwa i Geodezji 
Ministerstwa Rozwoju i Tech-
nologii, Grzegorz Polak – z-ca 
Dyrektora Departamentu Usług 
Cyfrowych Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, Magda-
lena Szewczuk-Szturc - Dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW), 
Bożena Goldamer-Kapała - Dy-
rektor Wydziału Infrastruktury 
ŚUW, Elżbieta Oczkowicz - Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Dariusz Iskanin 
- radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, prezydenci miast 
w których znajdują się biuro 
i placówki terenowe Śląskiej OIIB 
- z Prezydentem Miasta Często-
chowy Krzysztofem Matyjaszczy-
kiem i Wiceprezydentem Miasta 
Katowice Waldemarem Bojaru-
nem na czele. Słowa powitania 
skierował K. Respondek również 
do przedstawicieli wyższych 
uczelni technicznych wojewódz-
twa śląskiego - z Rektorem 
Politechniki Śląskiej Arkadiu-
szem Mężykiem i Prorektorem 
Politechniki Częstochowskiej 
Jerzym Wisłockim na czele, do 
przedstawicieli władz Krajowej 
Izby Inżynierów Budownictwa 

i okręgowych izb inżynierów bu-
downictwa - z Prezesem Krajowej 
Rady PIIB Zbigniewem Kledyń-
skim na czele, przedstawicieli 
środowisk i organizacji gospodar-
czych województwa śląskiego, do 
grona reprezentantów Śląskiego 
Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, przewod-
niczących i prezesów Oddziałów 
Stowarzyszeń Naukowo-Tech-
nicznych, sponsorów obchodów 
Jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB oraz 
członków Śląskiej OIIB i wszyst-
kich, którzy wraz z nimi święto-
wali jubileusz ŚlOIIB.

Wyświetlony kilkunasto-
minutowy film o Śląskiej OIIB, 
z wypowiedziami zarówno osób 
tworzących Izbę lub działających 
w jej organach statutowych jak 
i „szeregowych” członków samo-
rządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, wskazywał jak 
ważne jest istnienie Izby skupia-
jącej osoby wykonujące samo-

dzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie oraz wspomagającej 
je w codziennej pracy. Dlaczego 
tak uroczyście świętujemy 
jubileusz 20-lecia Izby? Bo mocą 
ustawy z 15 grudnia 2000 roku 
powstała możliwość utworzenia 
samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa. Ten zapisany 
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wydarzenia  Gala 20-lecia ŚlOIIB Gala 20-lecia ŚlOIIB  wydarzenia

   Maria Świerczyńska

TEGO WIECZORU WYPEŁNIONA PO BRZEGI 

WIELKA SALA KONCERTOWA ZGROMADZIŁA,

OPRÓCZ CZŁONKÓW ŚLĄSKIEJ OIIB 

UCZESTNICZĄCYCH W UROCZYSTOŚCI WRAZ 

Z OSOBAMI TOWARZYSZĄCYMI, LICZNYCH 

ZNAMIENITYCH GOŚCI.

 Sala koncertowa

 Roman Karwowski - 
przewodniczący Rady 
ŚlOIIB

 Piotr Uściński, 
wiceminister roz-
woju i technologii; 
Dorota Cabańska, 
p.o. GINB

GALA 20-LECIA



w Konstytucji RP przywilej mają 
tylko zawody zaufania publiczne-
go – zawody mające szczególne 
znaczenie dla interesu publiczne-
go i obywateli. Bo od codziennej, 
sumiennej pracy projektantów, 
kierowników budów i inspek-
torów nadzoru zrzeszonych 

w okręgowych izbach inżynierów 
budownictwa zależy niezawod-
ność i bezpieczeństwo obiektów 
budowlanych, za które ponoszą 
osobistą odpowiedzialność. To 
przez zaufanie do wiedzy i kom-
petencji budowniczych można 
czuć się bezpiecznie w budyn-

kach, obiektach przemysło-
wych i użyteczności publicznej, 
w których mieszkamy, pracujemy 
lub które odwiedzamy, na wia-
duktach i mostach dróg, jakie co 
dzień przemierzamy.

Na scenę został poproszony 
gospodarz uroczystości Roman 

Karwowski, przewodniczący 
Rady ŚlOIIB. Podziękował zebra-
nym za liczne przybycie i nawią-
zał do dramatycznej sytuacji za 
wschodnią granicą. „Zaczynając 
ponad półtora roku temu orga-
nizację obchodów jubileuszu 
20-lecia ŚlOIIB główną naszą 
troską było, czy Covid znów nas 
nie zaskoczy. Nikt nie pomyślał, 
że mogą zdarzyć się jeszcze 
większe tragedie niż te związa-
ne z pandemią. Teraz zapewne 
każdy z nas bardziej docenia 
zwykłe codzienne rzeczy i spo-
kojne spotkania, nie zapomina-

jąc jednocześnie o problemach 
uchodźców i pomagając im na 
różne sposoby” powiedział R. 
Karwowski. Zwracając się do 
licznie zgromadzonych podzię-
kował za udział w gali znamie-
nitym gościom - niestety kilka 
osób ze względu na obowiązki 
związane z sytuacją w kraju 
nie mogło skorzystać z zapro-
szenia – oraz licznie przybyłym 
inżynierom budownictwa, „bo to 
przecież nasze wspólne święto, 
a nasza Izba, to nasza wspólna 
historia, to 20 lat budowania 
wiedzy i zaufania - hasło to 
przyświeca obchodom naszego 
jubileuszu. Śląska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa to 
prawie trzynastotysięczna rzesza 
osób, połączonych wykonywa-
niem odpowiedzialnego zawodu 
i pasją budowania. Nasza praca 
to mnogość zadań, mnogość 
doświadczeń i nieustannie 
podejmowanych decyzji, które 
na co dzień mają wpływ na życie 
milionów ludzi. Wnosimy realny 
wkład w codzienne życie całego 
społeczeństwa, bowiem jeste-

śmy twórcami tysięcy obiektów 
budowlanych, i to nie tylko na 
terenie województwa śląskiego”, 
powiedział R. Karwowski. Na 
zakończenie swojego wystąpie-
nia przekazał podziękowania 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w działalność naszego 
samorządu zawodowego, zarów-
no członkom jak i pracownikom, 
a także przedstawicielom insty-
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DLACZEGO TAK UROCZYŚCIE ŚWIĘTUJEMY 

JUBILEUSZ 20-LECIA IZBY? BO MOCĄ USTAWY 

Z 15 GRUDNIA 2000 ROKU POWSTAŁA 

MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.

 Wystąpienie 
prezesa KR PIIB

 Danuta 
Bochyńska-Podloch

 Członkowie 
ŚlOIIB uhonorowa-
ni odznaczeniami 
państwowymi

 Członkowie 
ŚlOIIB wyróżnieni 
statuetkami 
20-lecia ŚlOIIB; na 
zdjęciu brak Piotra 
Szatkowskiego, nie-
obecnego na gali

wydarzenia  Gala 20-lecia ŚlOIIB Gala 20-lecia ŚlOIIB  wydarzenia



tucji, organizacji i podmiotów 
współpracujących z naszą Izbą 
- dzięki nim Śląska OIIB ma silną 
pozycję, wychodzącą poza ramy 
województwa. Życzył wszyst-
kim członkom spokoju i pokoju, 
dobrego prawa oraz by codzien-
na praca przynosiła satysfakcję 
i społeczny szacunek.

Po wystąpieniu przewodni-
czącego Rady ŚlOIIB na ekranie 
pojawiły się filmy z gratulacjami 
przedstawicieli rządu: Piotra 
Uścińskiego – Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Tech-
nologii oraz Doroty Cabańskiej 
– p.o. Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego.

Prowadzący galę K. Re-
spondek zwrócił też uwagę na 
bardzo liczne listy gratulacyjne 
kierowane do Śląskiej OIIB na 
ręce przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, po czym ogłosił ważną 
część uroczystości, jaką jest ce-

remonia wręczenia odznaczeń 
państwowych. 

Na wstępie poinformował 
o przyznaniu Zbigniewowi 
Dzierżewiczowi Krzyża Kawa-
lerskiego Orderu Odrodzenia 
Polski za wybitne zasługi dla 
rozwoju budownictwa, za 
osiągnięcia w pracy naukowo-
-badawczej i wdrożeniowej oraz 
w działalności na rzecz samo-
rządu zawodowego inżynierów 
budownictwa - Order zostanie 
wręczony w terminie później-
szym w Pałacu Prezydenckim 
przez Prezydenta RP.

Odznaczenia państwowe 
- nadane z okazji Jubileuszu 
20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Kato-
wicach przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej - za zasługi 
w działalności na rzecz rozwoju 
budownictwa to: Złote, Srebrne 
i Brązowe Krzyże Zasługi.

Złotym Krzyżem Zasługi 
zostali uhonorowani: Jerzy 
Dzierżewicz, Roman Karwowski 
i Janusz Kozula, Srebrnym Krzy-
żem - Krzysztof Ciesiński i Jerzy 
Skotny, Brązowym Krzyżem 
- Danuta Bochyńska-Podloch, 
Urszula Kallik, Józef Kluska 
i Maria Świerczyńska.

Kolejne odznaczenia to Złoty 
i Srebrny Medal za Długoletnią 
Służbę przyznane za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykony-
wanie obowiązków wynikają-
cych z pracy zawodowej. Meda-
lem Złotym została wyróżniona 
Krystyna Trojan, a Srebrnym 
- Elżbieta Godzieszka.

Odznaczenia państwowe 
wręczała Magdalena Szewczuk-
-Szturc z ŚUW, a w imieniu 
odznaczonych podziękowała 
Danuta Bochyńska-Podloch. 

Następnie został zaproszony 
na scenę prezes Krajowej Rady 
PIIB profesor Zbigniew Kle-
dyński. W krótkim wystąpieniu, 
nawiązującym do niepewności 
i niepokojów w ostatnim czasie, 
przytoczył treść starej praw-
dy, że niezbędnym warunkiem 
zwycięstwa sprawiedliwości, 

prawdy i dobra jest trwanie 
życia - i temu życiu służy nasz 
zawód. Życzył też pokoju, spo-
koju, optymizmu i zadowolenia 
z wykonywanej pracy. 

Roman Karwowski przystąpił 
w towarzystwie prezesa KR PIIB 
do wręczania Statuetek z okazji 
20 lecia ŚlOIIB, stanowiących 
aktualnie najważniejsze wyróż-
nienie w ŚlOIIB. 

Statuetki zostały przyznane 
przez Kapitułę osobom, które 
przed dwudziestu laty aktyw-
nie uczestniczyły w tworzeniu 
samorządu zawodowego inży-
nierów budownictwa na Śląsku, 
a także osobom, które w ciągu 
20 lat istnienia tego samorzą-
du wniosły największy wkład 
w funkcjonowanie Śląskiej OIIB. 
Autorem statuetki jest śląski 
rzeźbiarz Bogumił Burzyński, 
a jest ona dedykowana i sygno-
wana indywidulnie dla każdego 
z wyróżnionych.

Statuetki z okazji 20-lecia 
ŚlOIIB otrzymali: Franciszek 
Buszka, Krzysztof Ciesiński, Ste-
fan Czarniecki, Jerzy Dzierżewicz, 
Zbigniew Dzierżewicz, Janusz 
Kozula, Józef Kluska, Andrzej 
Nowak, Waldemar Szleper 
i Barbara Twardosz-Michniewska; 
w imieniu zmarłego w ubiegłym 
roku Stefana Wójcika statuetkę 
odebrała córka Agata Manterys.

Statuetki z okazji 20-lecia 
ŚlOIIB Kapituła przyznała 
również:
•  administracji publicznej - 

Wydziałowi Infrastruktury 
Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach 
i Śląskiemu Wojewódzkiemu 
Inspektoratowi Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach 
za budowanie pozytywnych, 
merytorycznych i twórczych 
relacji pomiędzy administracją 
publiczną a śląskim samorzą-
dem zawodowym inżynierów 
budownictwa. Jednocześnie 
jest podziękowaniem za 
dotychczasową współpracę 
i realizację wielu wspólnych 

przedsięwzięć dobrze służą-
cych śląskiemu budownictwu 
- statuetki otrzymały Bożena 
Goldamer-Kapała i Elżbieta 
Oczkowicz;

•  wyższym uczelniom wojewódz-
twa śląskiego – Politechnice Ślą-
skiej i Politechnice Częstochow-
skiej za tworzenie systemowych 
warunków kształcenia profesjo-
nalnych kadr technicznych dla 
budownictwa regionu i całego 
kraju oraz za budowanie pozy-
tywnych i merytorycznych relacji 
pomiędzy Politechniką Śląską 
i Politechniką Częstochowską 
a samorządem zawodowym 
inżynierów budownictwa woje-
wództwa śląskiego – statuetki 
otrzymali Rektor Politechniki 

Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk 
i Prorektor ds. nauki Politechniki 
Częstochowskiej, prof. Jerzy 
Wysłocki;

•  Śląskiej Izbie Budownic-
twa – jako wyraz uznania za 
budowanie pozytywnych, 
merytorycznych i twórczych 
relacji pomiędzy Śląską Izbą 
Budownictwa a śląskim samo-
rządem zawodowym inżynie-
rów budownictwa. Jednocze-
śnie jest podziękowaniem za 
dotychczasową współpracę 
i realizację wielu wspólnych 
przedsięwzięć dobrze służą-
cych budownictwu; statuetkę 
otrzymał Mariusz Czyszek 
– Prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa.
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PROWADZĄCY GALĘ K. RESPONDEK ZWRÓCIŁ TEŻ 

UWAGĘ NA BARDZO LICZNE LISTY GRATULACYJNE 

KIEROWANE DO ŚLĄSKIEJ OIIB NA RĘCE 

PRZEWODNICZĄCEGO RADY ŚlOIIB, ...

STATUETKI ZOSTAŁY PRZYZNANE PRZEZ KAPITUŁĘ 

OSOBOM, KTÓRE PRZED DWUDZIESTU LATY 

AKTYWNIE UCZESTNICZYŁY W TWORZENIU SAMORZĄDU 

ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA ŚLĄSKU,

 Statuetki 
dla podmiotów 

współprac. 
z ŚlOIIB

 Krzysztof 
Respondek (w tle 
loga sponsorów)

wydarzenia  Gala 20-lecia ŚlOIIB Gala 20-lecia ŚlOIIB  wydarzenia



 42 informator 3/2022

W imieniu wyróżnionych po-
dziękowania złożył prof. dr hab. 
inż. Arkadiusz Mężyk.

Na zakończenie części 
oficjalnej K. Respondek podzię-
kował w imieniu organizatorów 
patronom honorowym - Wo-
jewodzie Śląskiemu, Marszał-
kowi Województwa Śląskiego, 
Prezydentowi Miasta Katowice, 
patronom medialnym – Telewi-

zji Katowice, Radiu Katowice, 
„Inżynierowi Budownictwa” 
oraz wszystkim sponsorom - są 
nimi głównie firmy współpra-
cujące ze ŚlOIIB, w których 
pracuje w całej Polsce wielu 
członków naszego samorządu 
zawodowego; głównym - platy-
nowym sponsorem obchodów 
20–lecia ŚlOIIB jest Budimex 
SA, którego krótka prezentacja 

została wyświetlona na ekranie.
Następnie zaprosił uczest-

ników gali na półgodzinną prze-
rwę z jubileuszowym toastem, 
a po przerwie na wspaniały 
koncert. 

Gwiazdą wieczoru była 
KAYAH ze swoim muzycznym 
zespołem, znana wokalistka, 
producentka muzyczna 
i autorka tekstów. Nagradzany 
gorącymi oklaskami dynamiczny 
występ i zaproszenia do wspól-
nego śpiewania przebojów z jej 
repertuaru podobał się zarówno 
młodszej jak i starszej generacji 
widzów. Mimo, że koncert miał 
z założenia charakter rozrywko-
wy, było w nim miejsce również 
na refleksje artystki związane 
z dramatyczną sytuacją na 
Ukrainie, podkreślenie solidarno-
ści Polaków z Ukraińcami, apel 
o wzajemny szacunek ludzi do 
siebie i oczywiście wyrażenie 
uznania dla naszego zawodu. 
Dwa utwory wykonał 
w duecie z wokalistką jej gość 
- Andrzej Piaseczny, również 
entuzjastycznie przyjęty przez 
publiczność. Wieczorny koncert 
stanowił znakomite podsumowa-
nie uroczystości. 

GWIAZDĄ WIECZORU BYŁA KAYAH ZE SWOIM MUZYCZNYM 

ZESPOŁEM, ZNANA WOKALISTKA, PRODUCENTKA 

MUZYCZNA I AUTORKA TEKSTÓW.

 Kayah

 Andrzej 
Piaseczny

wydarzenia  Gala 20-lecia ŚlOIIB



Katowicki Spodek – 50 lat minęło wydarzeniawydarzenia  Katowicki Spodek – 50 lat minęło

 44 informator 3/2022 informator 3/2022 45

W ubiegłym roku minęło 50 lat od oddania do użytku 
w maju 1971 roku hali widowiskowo-sportowej w 
Katowicach. Nowo wybudowany kompleks – hala 
wraz z obiektami towarzyszącymi - otrzymał nazwę 
Wojewódzka Hala Widowiskowo-Sportowa. Oficjalna 
nazwa obowiązywała do 1997 roku, jednakże od początku 
istnienia obiektu funkcjonuje bardziej popularna nazwa 
„Spodek”, od unikatowego na ówczesne czasy kształtu, 
przypominającego pojazd kosmiczny.

KATOWICKI SPODEK

50 lat minęło...

  Maria Świerczyńska

Historia Spodka, stanowią-
cego od lat symbol Kato-
wic, sięga roku 1959 kiedy 

z inicjatywy Wojewódzkiego 
Komitetu Kultury Fizycznej w Ka-
towicach Stowarzyszenie Archi-
tektów Polskich ogłosiło konkurs 
na projekt hali widowiskowo-

-sportowej w Katowicach wraz 
z obiektami towarzyszącymi.

Konkurs, do którego przystą-
piły 4 zespoły, rozstrzygnięto 
wiosną 1960 roku. Wygrał zde-
cydowanie zespół projektantów 
z Biura Studiów i Projektów Typo-
wych w Warszawie, a ich projekt 

uznano za wybitne osiągnięcie 
w skali polskiego budownictwa. 
Autorami zwycięskiego projektu 
byli architekci Maciej Gintowt 
i Maciej Krasiński oraz konstruk-
torzy Wacław Zalewski i Andrzej 
Żórawski. Wielozadaniowy 
kompleks składał się z charaktery-

 Widok Spodka 
z placu Sławika 
i Antalla



stycznej hali głównej w kształcie 
pojazdu kosmicznego (zdaniem 
historyka sztuki z UŚ Irmy Koziny 
to W. Zalewski był pomysłodaw-
cą wyjątkowego kształtu hali) 
i przylegających do niej znacznie 

mniejszych i kontrastujących for-
mą pozostałych obiektów. Były to: 
hotel dla sportowców, lodowisko, 
sala gimnastyczna i dwa baseny. 
Pływalnie w kształcie ściętych 
stożków miały stanowić przeciw-

wagę dla bryły hali i być wybu-
dowane w miejscu gdzie dziś 
stoi Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe; nie zostały jednak 
zrealizowane ze względu na zbyt 
wysokie koszty. 

Zamiarem autorów projektu 
było stworzenie hali widowisko-
wej na różne okazje – od orga-
nizacji imprez sportowych, które 
można obserwować z dowolnego 
miejsca, po imprezy estradowe, 
wiece, kongresy, wystawy, wyma-
gające widowni ukierunkowanej 
na scenę. Zastosowanie unikal-
nej formy odwróconego stożka, 
przeciętego płaszczyzną dachu 
nierównoległą do płaszczyzny 
podstawy, umożliwiało ukształto-
wanie trybun w sposób spełniają-
cy wymóg widowni kierunkowej 
- kolista podstawa widowni hali, 
u góry zaś eliptyczna umożliwiła 
ukierunkowane osiowo spiętrzenie 
trybun. Oparcie bryły hali na pla-
nie koła miało na celu stworzenie 
jedności kompozycyjnej z elemen-
tami zaplecza i skrócenie ciągów 
komunikacyjnych i instalacyjnych 
oraz wykorzystanie pomiesz-

„Wacław Zalewski urodził się 25 sierpnia 1917 w Samogródku. Jesz-
cze przed wojną rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Lądowej na 
Politechnice Warszawskiej, jednakże dyplom uzyskał już po wojnie 
na Politechnice Gdańskiej. Po ukończeniu studiów w latach 1948–
1962 pracował w Biurze Studiów i Projektów Typowych Budownic-
twa Przemysłowego „Bistyp” w Warszawie. Był wysyłany wielokrot-
nie na zagraniczne konferencje w ramach tak zwanego „rozsławiania 
polskiej myśli technicznej”. W 1962 uzyskał stopień doktora nauk 
technicznych na Politechnice Warszawskiej. W latach 1962–1966 
przebywał na Uniwersytecie Andyjskim w Méridzie w Wenezueli 
jako visiting professor a następnie pracował jako konsultant dla 
w Ministerstwa Robót Publicznych w Caracas. Zaprojektował szereg 
innowacyjnych konstrukcji, między innymi budowle o wiszących 
dachach i konstrukcje funikularne. W 1966 roku Zamieszkał w Sta-
nach Zjednoczonych. Został zaproszony jako profesor zwyczajny na 
Massachusetts Institute of Technology, gdzie pracował na pełnym 
etacie do 1988 roku. Uważany jest za jednego z pionierów technik 
linowo-prętowych na zasadzie tensegrity w konstrukcjach lekkich 
zadaszeń bez zastosowania kolumn nośnych. Napisał książkę Sha-
ping Structures oraz wprowadził strumienie sił jako metodę obliczeń 
konstrukcji. W 1997 otrzymał tytuł doktora honoris causa Politech-
niki Warszawskiej z wniosku Wydziału Architektury i Wydziału 
Inżynierii Lądowej. Zmarł 29 grudnia 2016 w Bostonie”.

Informacja o prof. 
Wacławie Zalew-
skim zamieszczo-
na na wystawie 
„Wacław Zalewski 
– kształtowanie 
konstrukcji” 
prezentowanej 
w grudniu 2021 
w holu głównym 
Biblioteki Śląskiej, 
a także w kilku 
innych miastach 
w Polsce. Wystawa 
powstała w opar-
ciu o materiały 
ekspozycji zorga-
nizowanej przez 
MIT (Massachusets 
Instititute of Tech-
nology) w 2006 
roku i uzupełnia-
nych stopniowo 
w Polsce. 

WACŁAW ZALEWSKI – KONSTRUKTOR
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czeń usługowych wspólnie dla 
wszystkich obiektów kompleksu. 
Również dach hali niepodparty 
wewnętrznymi filarami, zaprojek-
towany jako płaskie przekrycie 
linowe, był ewenementem na 
skalę światową. Wpływy eksplo-
atacji górniczej miał niwelować 
fundament w formie żelbetowej 
misy, o niewielkiej w porównaniu 
z rozmiarami obiektu powierzchni 
styku z podłożem. W projekcie 

realizacyjnym, w zmienionych 
warunkach posadowienia ale 
z zachowaną koncepcją kon-
strukcji bryły hali, fundament 
wykonano jako wylewane stopy 
żelbetowe, w których osadzo-
no prefabrykowane żelbetowe 
wahacze, związane od góry żelbe-
towym pierścieniem. Pierścień ten 
stanowi jednocześnie podstawę 
dla słupów głównych. Żelbetowe 
słupy hali, w liczbie 40, osadzone 

w miejscach przecięcia wahaczy 
z pierścieniem fundamentów, 
związano z kolei kablobetowym 
pierścieniem głównym, z któ-
rego wyrastają wychylające się 
na zewnątrz stalowo-betonowe 
żebra hali związane górą pochy-
łym pierścieniem żelbetowym, 
będącym jednocześnie obej-
ściem widowni. Ze stalowych 
wsporników pierścienia została 
poprowadzona linowo-rozporowa 

 Przekrój 
podlużny A-A

 Widok 
od strony MCK



nych ze sobą elementami wiot-
kimi następuje wzajemna stabi-
lizacja elementów rozciąganych 
i ściskanych; przykładem działania 
tej zasady jest koło rowerowe, 
w którym szprychy i dwie obręcze 
– wewnętrzna (piasta) i zewnętrz-
na wzajemnie się naprężają.

Uchwałą Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Katowicach 
przyjęto w kwietniu 1960 roku 
zwycięski projekt do realizacji; 
tą uchwałą zmieniono także 
lokalizację Spodka, decydując 
o jego usytuowaniu w pobliżu 
ścisłego centrum miasta, przy 
skrzyżowaniu dwóch głównych 
arterii komunikacyjnych, w miej-
scu planowanego wcześniej 
gmachu Teatru, Opery i Baletu, 
zamiast na terenie tzw. Rowu 
Wełnowieckiego, obecnie jest 
tam Park im. Alojzego Budnio-
ka (jeszcze wcześniejsze plany 
dot. terenu WPKiW). Gorącym 
zwolennikiem tej zmiany był gen. 
Jerzy Ziętek, ówczesny zastępca 
przewodniczącego Prezydium 
WRN w Katowicach i członek jury 
konkursowego, któremu bardzo 
spodobał się awangardowy pro-
jekt z nowatorskim rozwiązaniem. 

Przesuniętą w czasie o kilka lat 
realizację poprzedziły żmudne 
prace, mające na celu niezmie-
nioną bryłę hali dostosować do 
nowych warunków gruntowych 
i zróżnicowanego ukształtowa-
nia terenu. Analizowano wyniki 
kilkunastu ekspertyz zlecanych 
ze względu na trudne do jedno-
znacznego określenia warunki 
posadowienia, na które miało 
wpływ bogate uzbrojenie terenu, 
istnienie niezinwentaryzowanych 
pozostałości po dziewiętnasto-
wiecznej hucie, zróżnicowane 
grunty (skały piaski, gliny) oraz 
hałda zużlowa, szkody górnicze 
spowodowane wcześniejszą 
eksploatacją płytkich pokładów 
węgla na zawał i bieżące wydo-

bycie prowadzone przez pobliską 
kopalnię Katowice. 

Plan zagospodarowania kom-
pleksu w zmienionej lokalizacji 
przyjęto w 1963 roku, a ostatecz-
ny projekt budowlany zatwierdzo-
no kilka miesięcy później. Budowę 
rozpoczęto w 1964 roku.

Generalnym wykonawcą robót 
budowlanych było Katowickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Przemysłowego. Prototypowy 
charakter budowli, dotyczący 
zarówno konstrukcji (sama kon-
strukcja stalowa składała się w ok. 
70 % z elementów nietypowych), 
instalacji, jak i wyposażenia, nie 
ułatwiał prac - niejednokrot-
nie urządzenia nieosiągalne 
na polskim rynku trzeba było 

• Kubatura kompleksu/hali głównej     330708 m3/246624 m3 (wg projektu); 
   338732 m3/246624 m3 (obecnie)
• Powierzchnia użytkowa kompleksu    29473 m2 (obecnie)
• Rozpiętość zadaszenia                                  126 m
• Maksymalna wysokość                          32 m
• Pojemność widowni hali głównej (maksymalna)  11036 osób
• Miejsca siedzące stałe (trybuny)       6992 (pierwotnie); 7776 (obecnie)

Cały kompleks zajmuje powierzchnię 7 hektarów.
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konstrukcja zadaszenia. Ogromną 
stalową kopułę o średnicy 26 m 
(przy rozpiętości dachu hali 126 
metrów) i wadze 300 ton wsparto 
na stalowym pierścieniu połą-
czonym z zewnętrznym stalo-
wym pierścieniem przy pomocy 
promienistego systemu 120 lin 

nośnych w formie prętowo-cię-
gnowych kratownic, na których 
osadzono pokrycie dachowe. 
Elementy konstrukcji obiektu za-
bezpieczono zgodnie z obowiązu-
jącymi wymogami antykorozyjnie 
i przeciwpożarowo.

Spodek był ówcześnie pierw-

szym na świecie obiektem, 
w którego konstrukcji zastosowa-
no koncepcję tensegrity (z ang. 
tension – naprężenie pochodzące 
od rozciągania, integrity - integral-
ność), zgodnie z którą w układzie 
przestrzennym składającym się 
z elementów sztywnych połączo-
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importować. Negatywny wpływ 
na tempo robót miały odkrywane 
pozostałości starej huty w postaci 
kanałów, częściowo zawalo-
nych lub pustek po wydobytym 
węglu. Dodatkowo niesłuszne 
podejrzenia o błędy zagrażające 
stateczności konstrukcji spowo-
dowały konieczność weryfikacji 
obliczeń i wstrzymanie budowy 
na 18 miesięcy. Również brak 
zaufania do realizowanej nowa-
torskiej konstrukcji spowodował 
przeprowadzenie przed oddaniem 
obiektu do użytku specyficznej 
próby z uczestnictwem 4 tys. 
żołnierzy, którzy na rozkaz tupali, 
klaskali i hałasowali na trybunach, 
a powstające drgania rejestrowały 
czujniki. Także ta próba wypadła 
pomyślnie. 

Najwcześniej z całego kom-
pleksu udostępniono kryte 
lodowisko o wymiarach 30 m na 
60 m, z trybunami na 2500 miejsc 
i kawiarnią, na którym w listo-
padzie 1969 rozegrano pierwszy 
mecz hokejowy.

Uroczyste otwarcie Spodka 
- największego i najnowocze-
śniejszego obiektu widowisko-
wo-sportowego w Polsce – na-
stąpiło 8 maja 1971. W tym dniu 

w gali zorganizowanej z okazji 
50. rocznicy wybuchu I po-
wstania śląskiego i 26. rocznicy 
zakończenia II wojny światowej 
uczestniczyło ponad 12 000 
osób, a wydarzenie uświetniły 
występy artystyczne, m.in. Anny 
German i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk”. Oddana do użytku hala 
mogła pomieścić 12 tys. osób, 
w tym 7 tys. na miejscach siedzą-
cych. Parę miesięcy później, pod 
koniec lipca 1971 zamknięto ją 
na kilka miesięcy, celem zainsta-
lowania sieci rurek do mrożenia 
lodowiska i dokończenia stref 
magazynowych tzw. zapadni.

„Koniec wieńczy dzieło” - Ka-
towice wzbogaciły się o super-
nowoczesny, uniwersalny obiekt, 
w którym przez lata odbywały 
się rozmaite imprezy sportowe, 
również te wymagające urządze-
nia lodowiska, wielkie widowiska 
estradowe – koncerty, rewie, 
przedstawienia cyrkowe, targi, 
wystawy, kongresy, wiece, wy-
darzenia religijne. Przez wiele lat 
działało w hali okazjonalnie kino 
„Rondo” – na ekranie o wymia-
rach 22 na 14 m wyświetlano takie 

hity, jak „W pustyni i w puszczy”, 
który obejrzało 104 tys. widzów, 
czy „Ojciec chrzestny” - 60 tys. 
widzów. Kolejny rekord frekwencji 
odnotowano podczas Wielkiej 
Wystawy Samochodów w grudniu 
1972, na której zaprezentowano 
po raz pierwszy fiata 126; w ciągu 
tygodnia samochód obejrzało 
250 tysięcy ludzi. 

Spodek stał się areną waż-
nych międzynarodowych imprez 
sportowych, pierwsza z nich – już 
w kwietniu 1972, to mistrzostwa 
Europy w zapasach w stylu 
klasycznym i wolnym, a w latach 
1974 i 1982 mistrzostwa świata 
w zapasach w stylu klasycznym, 
halowe mistrzostwa Europy 
w lekkoatletyce w 1975 roku, 
czy Mistrzostwa Europy w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn w 2017 roku. 
W XXI wieku zagościły w Spodku 
również dyscypliny sportowe zy-
skujące na popularności w ostat-
nich latach. Nową dziedziną 
aktywności doskonale wpisującą 
się w przestrzeń katowickiej hali 
są zawody e-sportowe – od 2013 
roku odbywa się tu finał świato-
wych mistrzostw w grach kompu-

terowych Intel Extreme Masters, 
przyciągający rzesze miłośników 
e-sportu. Spodek to także ważne 
miejsce cyklicznych imprez, jak 
festiwale, targi, wystawy, i arena 
licznych występów artystycznych 
oraz koncertów znanych zespo-
łów polskich i zagranicznych.

W Spodku odbywały się także 
oficjalne uroczystości z udzia-
łem przedstawicieli władz pań-
stwowych i partyjnych, wiece 
i akademie. Był też Spodek 
miejscem centralnych obchodów 
barbórkowych, na które z całego 
regionu zwożono górników, 
a honorowe miejsca zajmowały 
delegacje rządowe z Warsza-
wy i lokalni działacze partyjni. 
Najczęściej wspominaną maso-
wą imprezą propagandową, na 
którą zwożono z całego regionu 
„uczestników uroczystości” 
był w lipcu 1972 wiec z udzia-
łem Fidela Castro, sekretarza 
Komunistycznej Partii Kuby, 
który gościł w Polsce z oficjalną 
„wizytą przyjaźni” i wygłosił 
kilkugodzinne przemówienie, 
lub w lipcu 1974 wizyta Leonida 
Breżniewa, sekretarza KC KPZR. 

Równie licznym, ale tym razem 
z dobrowolnym udziałem, było 
spotkanie w październiku 1980 
roku, zorganizowane przez 
Międzyzakładowy Komitet 
Założycielski Katowice w czasie 
tzw. karnawału Solidarności po 
podpisaniu porozumień sierp-
niowych w 1980 roku. W spotka-
niu uczestniczył Lech Wałęsa, 
którego wystąpienie spotkało 
się z żywiołową, spontaniczną 
reakcją blisko dziewięciotysięcz-
nej rzeszy uczestników.

Na przełomie pierwszej 
i drugiej dekady 2021 roku 

Spodek przechodził gruntowny 
remont i modernizację. W hali 
został zamontowany system 
klimatyzacji oraz nowoczesne 
oświetlenie, powiększono widow-
nię, utworzono siedzenia 
i wysuwane na płytę loże dla 
VIP-ów. Odnowiono elewację, 
a przy okazji znacznie ją odchu-
dzono, dopasowując do obowią-
zujących norm bezpieczeństwa. 
Materiały użyte wcześniej 
w konstrukcji fasady zamieniono 
na znacznie lżejsze. Płyty ociepla-
jące i zewnętrzne poszycie zostały 
przymocowano do lekkiej 
aluminiowej podkonstrukcji. 
Ciężkie azbestowo-cementowe 
płytki (łuski) poszycia wymienio-
no na nowe, wykonane z cienkiej, 
lekkiej blachy aluminiowej 
powleczonej farbą proszkową; ich 
kształt, wymiary, sposób ułożenia 
i kolor nawiązują do pierwotnych. 
Łącznie do pokrycia elewacji 
użyto prawie 32 tysiące płytek. 

 Wejście 
z placu Sławika 

i Antalla

 Mistrzostwa 
Europy w Piłce 

Siatkowej 
Mężczyzn, 

marzec 2017 r.

Od ponad 50 lat Spodek - symbol miasta i jego architektoniczna ikona - jest miejscem 
licznych, niezapomnianych imprez sportowych, koncertów i widowisk artystycznych. 
Połączony zgrabnie z nowoczesnym i atrakcyjnym Międzynarodowym Centrum Kon-
gresowym, będącym jednym z trzech obiektów - obok siedziby NOSPR-u i Muzeum 
Śląskiego – tzw. Osi Kultury w Katowicach, stanowi niejako bramę tej osi. Pięknie 
odnowiony i z nocną iluminacją, podkreślającą niezwykły kształt, cieszy oko przechod-
niów i budzi zainteresowanie turystów chętnie fotografujących obiekt i jego otoczenie. 
W kampanii promocyjnej Katowic w listopadzie 2011 na antenie TVN 24 i TVP Kultura, 
spot reklamowy „Katowice. Miasto wielkich wydarzeń” przedstawiał unoszący się nad 
polskimi miastami Spodek (fragment czaszy), jako symbol „inwazji kultury”, reklamując 
stolicę województwa śląskiego jako miejsce uznanych cyklicznych wydarzeń kultural-
nych i artystycznych.

Materiały źródłowe: 
Architektoniczny Projekt Techniczny Wojewódz-
kiej Hali Widowiskowo-Sportowej (oprac. z grud-
nia 1963), Archiwum Urzędu Miasta Katowice;
„Domy i gmachy Katowic”, tom 1; Wydawnictwo 
PRASA I KSIĄŻKA Grzegorz Grzegorek;
Artykuły prasowe (wraz ze zdjęciami z budowy 
obiektu); Internet;
Materiały promocyjne UM Katowice;
Wikipedia.
Zamieszczone rysunki pochodzą 
z Architektonicznego Projektu Technicznego 
Wojewódzkiej Hali Widowiskowo-Sportowej, 
zdjęcia - Maria Świerczyńska
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Zastosowanie innowacyjnych 
technologii parametrycznego 
modelowania na przykładzie 
budynku, wykonaną pod kierun-
kiem dr. inż. Konrada Sikory.

Konkurs prac za 2020 r. 
obejmował prace dyplomowe 
inżynierskie oraz pierwsze prace 
magisterskie, które wykonano 
w ATH na kierunku budownictwo. 
Nagrody uzyskali:

Studia inżynierskie:
1.  Katarzyna Boczkowska, studia 

zaoczne, za pracę pt. Projekt za-
bezpieczenia skarpy przy drodze. 
powiatowej nr 14755 Żywiec-Ry-
chwałd w miejscowości Żywiec 

w km od 0+450 do km 0+455, 
wykonaną pod kierunkiem 
dr inż. Moniki Gwóźdź-Lasoń.

Studia magisterskie – zaoczne:
1.  inż. Małgorzata Suchy, studia 

zaoczne, za pracę pt. Optymalne 
projektowanie hal stalowych, 
wykonaną pod kierunkiem dr. 
hab. inż. Jana Zamorowskiego;

2.  inż. Tomasz Brzozowski, studia 
zaoczne, za pracę pt. Analiza 
postaci i częstości drgań wła-
-snych mostu łukowego, wyko-
naną pod kierunkiem 
dr. inż. Piotra Owerki;

3.  inż. Jakub Urbaczka, studia 
zaoczne, za pracę pt. Sztywność 
przestrzenna budynków wielo-
-kondygnacyjnych – analiza 

wpływu pionowych usztywnień 
na poziome przemieszczenia kon-
-strukcji, wykonaną pod kierun-
kiem dr. inż. Zbigniewa Pająka. 

Za prace inżynierskie wykonane 
w 2021 r. przyznano 4 nagrody, 
w tym dwie nagrody trzecie, które 
otrzymali:
1.  Marek MICZKO, studia zaoczne,  

za pracę pt. Wybrane elemen-
ty projektu budowlanego hali 
warsztatowej, opracowaną pod 
kierunkiem dr. hab. inż. Jana 
Zamorowskiego, prof. ATH; 

2.  Łukasz KOCJAN, studia 
zaoczne, za pracę pt. Projekt 
3-kondygnacyjnego budynku 
magazy-nowego o żelbetowej 
konstrukcji prefabrykowanej, 
opracowaną pod kierunkiem 
dr. inż. Zbigniewa Pająka;

3.  Beata SADUŚ, studia stacjonar-
ne, za pracę pt. Projekt pod-
ziemnego zbiornika przeciw-
pożarowego, opracowaną pod 
kierunkiem dr. inż. Szymona 
Dawczyńskiego;

3.  Michał FERENC, studia zaoczne, 
za pracę pt. Projekt budynku 
jednorodzinnego z zastosowa-
-niem technologii BIM i druku 
3D, opracowaną pod kierun-
kiem dra inż. Konrada Sikory.

Za prace magisterskie wykonane 
w 2021 roku przyznano jedną 
pierwszą nagrodę, którą uzyskała 
inż. Natalia BYRDY, studia zaoczne, 
za pracę pt. Wpływ warunków 
użytkowych na własności geosynte-
-tyków biodegradowalnych, 
opracowaną pod kierunkiem dr inż. 
Joanny Grzybowskiej-Pietras. 

Od redakcji:
Spotkanie odby-
ło się w ramach 
zawartego 29 
września 2021 
Porozumienia 
o współpracy 
pomiędzy Ślą-
ską Okręgową 
Izbą Inżynierów 
Budownictwa 
i Akademią 
Techniczno-
-Humanistyczną 
w Bielsku-Białej.

SPOTKANIE 
ZE STUDENTAMI ATH 
w Bielsku-Białej  Dr hab. inż. Jan Zamorowski, prof. ATH

W spotkaniu udział 
wzięli: Józef Kluska 
- zastępca przewod-

niczącego Rady ŚlOIIB, Elżbieta 
Godzieszka - Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodo-
wej ŚlOIIB koordynator, Prze-
mysław Pępek - członek Rady 
ŚOIIB i przewodniczący PZITB 
Odziału w Bielsku-Białej, Janusz 
Kozula - zastępca przewodniczą-
cego PZITB Oddziału w Bielsku-
-Białej oraz studenci wszystkich 
lat kierunku budownictwo na 
Wydziale Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska wraz 
z dziekanem dr. hab. inż. Wło-
dzimierzem Binasiem, prof. ATH, 
prodziekanem dr. inż. Andrzejem 
Haratem i przewodniczącym 
Rady Dyscypliny Inżynieria Lą-
dowa i Transport, kierownikiem 
katedry budownictwa dr. hab. inż. 
Januszem Juraszkiem, prof. ATH.

Program spotkania obejmował:
•  wręczenie dyplomów i nagród 

z trzech konkursów na najlepsze 
prace dyplomowe na kierunku 
budownictwo, za lata 2019, 
2020 i 2021, 

•  wykłady związane tematycznie z:
•  samorządem zawodowym, 

wykład wygłoszony przez 
Józefa Kluskę,

•  uprawnieniami budowlanymi, 
z omówieniem warunków 
jakie należy spełnić by można 
ubiegać się o uprawnienia, 
wygłoszony przez Przemysła-
wa Pępka,

•  etyką i odpowiedzialnością za-
wodową, temat zaprezentowa-
ny przez Elżbietę Godzieszkę,

•  stowarzyszeniem PZITB od-
dział Bielsko-Biała, wygłoszo-
ny przez Janusza Kozulę.

Po spotkaniu zakończonym 
dyskusją studenci z uznaniem 

wypowiedzieli się o wygłoszonych 
wykładach.

Za prace dyplomowe inżynier-
skie wykonane w 2019 r. przyzna-
no dwie drugie nagrody i jedną 
trzecią. Nagrody otrzymali: 
2.  Józef Hyrnik, studia zaoczne, za 

pracę pt. Projekt konstrukcji hali 
magazynowej, wykonaną pod 
kierunkiem dr. inż. Zbigniewa 
Pająka;

2.  Michał Pławecki, studia sta-
cjonarne, za pracę pt. Projekt 
konstrukcyjny żelbetowej wieży 
ciśnień, wykonaną pod kierun-
kiem dr. inż. Szymona Dawczyń-
skiego;

3.  Aleksandra Lah-Klimczyk, 
studia zaoczne, za pracę pt. 

Spotkanie ze studentami ATH w Bielsku-Białej  z życia stowarzyszeńz życia stowarzyszeń  Spotkanie ze studentami ATH w Bielsku-Białej

22 kwietnia 2022 r. odbyło się 
spotkanie przedstawicieli Ślą-
skiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa i Polskiego 
Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa Odział 
w Bielsku-Białej ze studentami 
Akademii Techniczno-Humani-
stycznej, kierunek budownic-
two, w Bielsku-Białej.

KONKURS PRAC ZA 2020 R. OBEJMOWAŁ 

PRACE DYPLOMOWE INŻYNIERSKIE ORAZ 

PIERWSZE PRACE MAGISTERSKIE, KTÓRE 

WYKONANO W ATH NA KIERUNKU 

BUDOWNICTWO. 



Zespół Redakcyjny
Tomasz Radziewski – przewodniczący 

Maria Świerczyńska – redaktor naczelna
Ewa Bieroń – redaktor

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. Mate-
riałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki 

i wykorzystanie opublikowanych materiałów 
mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

odeszli wydarzenia
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Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio

kontakt@anuncio.net.pl

Pozostaną w naszej pamięci
Non omnis moriar

Piotr Budzyński
Fryderyk Grunwald

Edward Knap
Józef Kosa

Zuzanna Maciejko
Juliusz Nowacki

Jan Sumara

informator
Ś ląsk ie j  Okręgowe j  I zby  Inżyn ie rów Budownic twa

Każdy członek naszej Izby może skorzystać z bezpłatnej porady prawników. Aktualnie może się to 
odbywać bezpośrednio w Izbie - podczas dyżurów prawników (v. str. 2) - lub telefonicznie. 

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.

  POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

  POMOC TECHNICZNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

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 

Co należy zrobić? 

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

  ZAWIADOMIENIA O SZKOLENIACH ONLINE!

  PRENUMERATA

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



§ 1
1.  Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTO-

GRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2022 jest Śląska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowi-
cach Giszowcu ul. Adama 1b, zwana dalej Organizatorem.

2.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
• kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska;
• kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski;
• kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata.

§ 2
Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowi-
cach, który ma opłacone składki, z wyłączeniem członków Jury.

§ 3
1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnione-

go i podpisanego formularza zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. 
Każdy uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksy-
malnie po 2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któ-
regokolwiek punktu formularza, brak podpisu oraz podanie 
nieprawdziwych informacji powoduje wykluczenie z udziału 
w Konkursie.

2.  Zdjęcia muszą być wykonane samodzielnie, muszą być praca-
mi autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współ-
autorstwo).

3.  Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy 
przesyłać pocztą elektroniczną na adres: foto@slk.piib.org.
pl oraz wypełniony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem 
wydrukowanym na komputerze w formacie A5 lub odbit-
ki wielkości 10x15cm – dla prawidłowej identyfikacji zgło-
szonego zdjęcia – listownie lub osobiście na adres: Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-467 Katowi-
ce, ul. Adama 1b.

4.  Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, 
każdy inny napis spowoduje wykluczenie zdjęcia z konkursu 
/poza napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/.

5.  Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
6.  Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagrodzona 

w żadnym innym konkursie fotograficznym.

§ 4
1.  Zdjęcia i dokumenty, o których mowa w paragrafie 3 ust. 3, na-

leży nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.
2.  W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze 

zdjęcia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie (4 
przedstawicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny).

3.  Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
• zgodność z tematem konkursu;
• walory artystyczne zdjęcia;
• jakość techniczna zdjęcia;
• oryginalność ujęcia.

§ 5
1.  W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej 

z trzech kategorii.
• za zajęcie I miejsca - 1500 zł
• za zajęcie II miejsca - 1000 zł
• za zajęcie III miejsca - 700 zł 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II 
nagrody oraz do przyznania nagród równorzędnych.

3.  Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień.
4.  Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
5.  Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną 

osobę.
6.  Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą 

o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
1.  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową do 

dwóch tygodni po terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
2.  Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie na-

gród nastąpi podczas wydarzeń/uroczystości ŚlOIIB.
3.  Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w „In-

formatorze ŚlOIIB” i innych wydawnictwach ŚlOIIB oraz na 
stronie internetowej ŚlOIIB  www.slk.piib.org.pl i Facebooku 
ŚlOIIB.

§ 7
1.   Załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu jest „Klauzula 

informacyjna” o ochronie danych osobowych oraz wizerunku 
uczestników. Załącznikiem nr 2 jest Zgłoszenie na Konkurs 
„Fotografujemy Budownictwo 2022”.

2.  Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest 
równoważne:

    a)  ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniej-
szym regulaminie;

    b)  z oświadczeniem, że autorowi zdjęcia przysługują wy-
łączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego 
zdjęcia, które jako utwór fotograficzny pozbawione jest 
jakichkolwiek wad prawnych i nie jest obciążone prawami 
i roszczeniami osób trzecich;

    c)  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych 
uczestnika Konkursu przez Organizatora Konkursu do ce-
lów związanych z przeprowadzaniem Konkursu, a w przy-
padku otrzymania nagrody i dyplomu lub wyróżnienia rów-
nież w celach promocyjnych i marketingowych;

    d)  z wyrażeniem zgody na wykorzystanie, bez dodatkowych 
opłat, prac do publikacji, wraz z ewentualnym podaniem 
informacji o imieniu i nazwisku autora zdjęcia, w „Informa-
torze ŚlOIIB” i innych wydawnictwach ŚlOIIB oraz na stro-
nie internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl i Facebooku 
ŚlOIIB.

§8
Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za przesłane 
prace oraz zastrzega sobie  prawo do wykluczenia z Konkursu 
zdjęć niespełniających warunków Regulaminu.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosu-
je się przepisy prawa polskiego.

§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie inter-
netowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl .

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2022” 
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

2022FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO
W tym roku odbędzie się dwunasta edycja organizowanego w ŚlOIIB konkursu fotograficznego, 
którego tematem jest budownictwo. Spodziewamy się, że jak co rok członkowie ŚlOIIB przyślą 
dużą ilość ciekawych zdjęć. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w biuletynach, 
kalendarzach i innych wydawnictwach naszej Izby. Druk zgłoszenia znajduje się na stronie 
www.slk.piib.org.pl, a zdjęcia prosimy nadsyłać od 1 sierpnia do 30 września 2022.




