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08.01.2014 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.  
Posiedzenie prowadził Andrzej Roch Dobrucki, prezes KR PIIB. Marian Płachecki, 
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB, omówił przebieg ubiegłorocznej 
jesiennej sesji egzaminacyjnej oraz podsumował przeprowadzone w minionym roku 
egzaminy. Na potrzeby tej sesji Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowała 97 rodzajów 
testów oraz wydała 537 testów. W 2013 r. uprawnienia budowlane w całym kraju 
otrzymało 4744 inżynierów w  8 specjalnościach. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się 
z informacją dotyczącą korzystania przez członków PIIB z elektronicznych zaświadczeń 
o przynależności do izby, z biblioteki elektronicznych norm PKN oraz ze szkoleń 
e-learningowych. Na dzień 31.12.2013 r. PIIB liczyła 115.692 członków, aktywowano 67.909 
indywidualnych kont umożliwiających pozyskiwanie elektronicznych zaświadczeń 
o przynależności do izby. Najwięcej kont uaktywnili członkowie Podlaskiej OIIB (89,88%) 
oraz Lubelskiej OIIB (88,55%). Ogółem prawie 58,70% członków Izby posiada swoje konta 
w serwisie internetowym PIIB. Omówiono także temat korzystania przez członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z elektronicznej biblioteki norm PKN. Już 
ponad 15.500 osób skorzystało z tej możliwości, co stanowi 13,41% ogółu zrzeszonych  
w izbie. Najwięcej zainteresowanych odnotowano w Mazowieckiej OIIB, następnie  
w Śląskiej i w Małopolskiej OIIB. Ze szkoleń e-learningowych, które zamieszczone są  
na stronie internetowej PIIB skorzystało już ponad 10.120 członków naszego samorządu 
zawodowego. Na stronie internetowej znajduje się teraz 17 kursów e-learningowych i baza 
ta będzie sukcesywnie rozbudowywana. Prezydium KR PIIB w czasie posiedzenia przyjęło 
także uchwałę w sprawie składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji krajowych 
(Stałe Przedstawicielstwo Kongresu Budownictwa) i zagranicznych (Europejska Rada Izb 
Inżynierskich - ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - ECCE). Sekretarz Krajowej 
Rady PIIB, Ryszard Dobrowolski, omówił terminy tegorocznych zjazdów okręgowych. ŚlOIIB 
reprezentowali wiceprezes Krajowej Rady Stefan Czarniecki i Waldemar Szleper - Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB koordynator. 

 

08.01.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Na posiedzeniu podjęto 3 uchwały: 
 w sprawie przyjęcia 1 osoby w poczet członków izby, 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osobie w prawach członka izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka izby 1 osoby. 
 

09.01.2014 Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych decyzjami Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB po jesiennej sesji egzaminacyjnej 2013 r.  
Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych wręczali: przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka, wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper, przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Piotr Szatkowski. 
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 Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste ślubowanie 

 

09.01.2014 Kontrola pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w roku 2013 przeprowadzona 
przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 

09.01.2014 Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w roku 2013 
przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 

13.01.2014 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB - rozpatrzenie 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i projektanta. 

 

13.01.2014 Posiedzenie Rady Programowej „Informatora ŚlOIIB”.  

 Omówiono ostateczny skład nowego 
numeru 1(41)/2014. 

 

13.01.2014 Spotkanie Noworoczne w Oddziale SEP w Częstochowie. 
Radę ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Waldemar Szleper. 

16.01.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

 przebieg zebrań wyborczych w obwodach, 

 przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozda-
wczo-Wyborczego, 

 sprawozdanie Rady ŚlOIIB za 2013 rok, 

 aktualny stan zaawansowania remontu 
siedziby przy ul. Adama 1b. 
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16.01.2014 Kontrola pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w 2013 r. przeprowadzona przez 
zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

16-17.01.2014 Ogólnopolska Konferencja "Problemy techniczno-prawne utrzymania obiektów 
budowlanych" - Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie.  
ŚlOIIB reprezentowali: Czesława Bella, Edmund Janic, Waldemar Szleper. 

18.01.2014 Obwodowe zebranie wyborcze w Obwodzie nr 7 w Sosnowcu. 

 

 Do Prezydium Zebrania Wyborczego Delegatów wybrano: przewodniczący - Krzysztof 
Ciesiński, zastępca przewodniczącego - Stefan Wójcik, sekretarz - Maria Pałęga.  
W Komisji Wyborczej pracowali: przewodniczący - Marek Karnowski, sekretarz - Elżbieta 
Bryła-Kluczny, członkowie: Włodzimierz Bryła, Artur Fularski, Kazimierz Pięta.  
W Komisji Skrutacyjnej pracowali: przewodniczący - Marek Witwicki, sekretarz - Janusz 
Zygulski, członkowie: Wojciech Dzikowski, Piotr Jakóbczyk, Paweł Kurpas, Andrzej Radosz. 
W Obwodzie nr 7 w Sosnowcu wybrano 30 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

 

18.01.2014 Uroczysta gala XXII edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji 2013 w Domu Muzyki  
i Tańca w Zabrzu zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą 
w Katowicach.  

Złoty Laur za swą działalność zawodową odebrał Grzegorz Gowarzewski - członek Rady 
ŚlOIIB. Spotkanie uświetnił występ Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. 
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19.01.2014 Uroczysta msza święta w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w intencji 
środowisk gospodarczych. 

 

 

21.01.2014  Spotkanie Zespołu Organizacyjnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 

22.01.2014 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym omawiano m.in. przebieg egzaminów  
na uprawnienia budowlane w 2013 r.,  przygotowania do Zjazdów Sprawozdawczo-
Wyborczych w okręgach oraz prace Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji. 
Obrady prowadził prezes KR PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Podsumowania ubiegłorocznych 
obydwu sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane dokonał Marian Płachecki, 
przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W roku 2013 egzamin zdało 4744 
inżynierów. 
Najwięcej uprawnień PIIB nadała w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 1857,  
na drugim miejscu są uprawnienia w zakresie instalacji sanitarnych - 1030. Trzecią liczną 
specjalnością są instalacje elektryczne, w roku 2013 przybyło w niej 718  inżynierów 
z uprawnieniami, w specjalności drogowej nadano 689 uprawnień budowlanych,  
w  mostowej uprawnienia zdobyło 328 inżynierów, w specjalności kolejowej 65, 
w specjalności telekomunikacyjnej - 31 i w architektonicznej - 26. Najwięcej inżynierów 
uzyskało uprawnienia budowlane w izbie mazowieckiej - 617, w śląskiej - 509,  
w małopolskiej - 499. Przewodniczący KKK podkreślił dobrą współpracę  KKK z Okręgowymi 
Komisjami Kwalifikacyjnymi. W czasie dyskusji wskazywano na słuszność wprowadzenia  
do zestawu pytań w ustnej części egzaminu zagadnień dotyczących odbytej przez 
kandydatów praktyki. Weryfikują one często wiedzę, jaką deklarują w książce praktyki 
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kandydaci. Zwrócono także uwagę, że istotnym problemem jest brak możliwości odbycia 
praktyk zawodowych w związku z sytuacją gospodarczą kraju oraz kłopotami firm 
budowlanych. Andrzej R. Dobrucki przedstawił zebranym przebieg prac Komisji 
Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji, która zajmuje się projektem ustawy  
o  ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, m.in. 
inżynierów budownictwa. Prezes omówił przebieg posiedzenia komisji 09.01.2014 r., 
w którym uczestniczyła reprezentacja PIIB. Zwrócił uwagę na uwarunkowania, w jakich 
pracowali członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Podkreślił, jakie znaczenie dla 
społeczeństwa będą miały przyjęte przez komisję regulacje, m.in.  skrócenie o połowę 
wymiaru praktyki projektowej z dotychczasowych 2 lat do 1 roku, możliwość zwalniania 
z egzaminu na uprawnienia budowlane wyłącznie na podstawie faktu ukończenia 
odpowiednich studiów technicznych na uczelni mającej podpisaną umowę z samorządem 
zawodowym, czy też  możliwość zaliczania w całości praktyki studenckiej jako praktyki 
zawodowej. Przegłosowano także zmianę dotyczącą członkostwa do izb - architektów 
i inżynierów budownictwa. Dotyczy ona osób posiadających uprawnienia w specjalności 
architektonicznej. Zgodnie z projektem  zmiany do izby architektów będą zobowiązane 
należeć osoby mające uprawnienia w specjalności architektonicznej w jakimkolwiek 
zakresie (uzyskane obecnie i wcześniej). Natomiast  do izby inżynierów budownictwa będą 
należeli wszyscy posiadający uprawnienia we wszystkich specjalnościach oprócz 
architektonicznej  (uzyskane obecnie i wcześniej). Jeśli propozycje Komisji Nadzwyczajnej 
zostaną przegłosowane w Sejmie wówczas liczba osób zobowiązanych do podwójnego 
członkostwa wzrośnie do ok. 50 tys., co wynika z wcześniejszych regulacji, kiedy to w latach 
1962-1995 uprawnienia budowlane nadawane były łącznie w specjalności architektonicznej 
i konstrukcyjno-budowlanej. Zaistniała sytuacja będzie miała także przełożenie  
na obciążenia finansowe związane z koniecznością opłacania podwójnych składek.  
Jak podkreślił prezes Dobrucki, PIIB nie zgadza się z takim zapisem w projekcie ustawy 
i dołoży wszelkich starań, aby nie wszedł on życie. Jego zaakceptowanie przez komisję 
zaprzecza hasłu, jakie przyświeca jej pracom - ułatwienie dostępu do wykonywania zawodu.  
W posiedzeniu uczestniczyła Aneta Adamska z Departamentu Budownictwa Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.  
 

 

 

23.01.2014 Kontrola wykonania uchwał XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB przeprowadzona przez 
zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
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23.01.2014 Spotkanie  Noworoczne  w  Obwodzie  nr  3  w  Gliwicach zorganizowane przez Placówkę 
Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.  
Spotkanie odbyło się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha  
w Gliwicach. Spotkanie prowadziła opiekunka Placówki Terenowej w Gliwicach - Czesława 
Bella. Ciekawy wykład pani Tatiany Szczęch (stylistki z Centrum SYNERGIA w Gliwicach)  
na temat wizerunku inżyniera jako zawodu zaufania publicznego - wzbudził duże 
zainteresowanie zebranych, padło wiele pytań z sali i nawiązała się dyskusja, w której prym 
wiedli panowie. Czesława Bella  przedstawiła  najważniejsze wydarzenia minionego 2013 r. 
w ŚlOIIB. Zaproponowała, aby w ramach przedsięwzięć na rzecz członków utworzyć  KLUB  
INŻYNIERA  przy Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. Przewodniczący Rady ŚlOIIB, 
Franciszek Buszka, przedstawił plan działania na 2014 r. Przeprowadzona została ankieta, 
która miała na celu poznanie potrzeb środowiska, wytyczenie przyszłych zadań  
i przedsięwzięć ŚlOIIB na rzecz członków . 

 
 

 

30.01.2014 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB – sprawy odpowiedzialności 
zawodowej kierowników budów. 

 

30.01.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Na posiedzeniu podjęto 94 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 38 osób w poczet członków Izby, 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 21 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 41 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 4 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 9 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 36 osób, 

 o uchyleniu Uchwały Rady ŚlOIIB o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu 
nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy - 1 osoba, 

 o zmianie branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB - 1 osoba . 
 

30.01.2014 Spotkanie Noworoczne organizowane przez Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa Oddział w Gliwicach.  
Radę ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Stefan Czarniecki. 

03.02.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

06.02.2014  Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB rozpatrzenie sprawy 
odpowiedzialności zawodowej: kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
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09.02.2014 VII Zawody Narciarskie w kategorii slalom gigant w Międzybrodziu Żywieckim na stoku 
Góry Żar. 

 

 

Zawody rozegrano w następujących konkurencjach wiekowych: 

 DZIECI I MŁODZIEŻ: 

 GRUPA 0  do 14 lat 

GRUPA I   15 do 18 lat          

 

 KOBIETY:  

GRUPA II od 19 lat 

 

 MĘŻCZYŹNI: 

GRUPA III od 19 do 45 lat 
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 MĘŻCZYŹNI: 

GRUPA IV od 46 do 65 lat 

 

 MĘŻCZYŹNI: 

GRUPA V od 66 lat 

 
 

 
10.02.2014 

 
Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB rozpatrzenie sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

11.02.2014 Posiedzenie Rady Programowej „Informatora ŚlOIIB”. 
 

13.02.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Omówiono:  
 kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB w okresie od ostatniego posiedzenia Prezydium Rady 

ŚlOIIB, 
 informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informacje o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, 

 przyjęcie informacji o badaniu sprawozdania finansowego za 2013 rok, 

 przygotowania do XIII Zjazdu ŚlOIIB, 

 przyjęcie projektów: Porządku obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 
i Regulaminu obrad XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, 

 przyjęcie informacji o projekcie sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2013 rok, 

 przyjęcie informacji o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ za 2013 rok, 

 informacje dotyczące siedziby ŚlOIIB przy ul. Adama 1b - Andrzej Nowak, 
wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB. 
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13.02.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały: 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP 1 osoby, 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osobie w prawach członka izby. 
 

18.02.2014 Posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w siedzibie PIIB w Warszawie. 

 

 

Odbyło się 5 rozpraw (1 - odpowiedzialność 
dyscyplinarna, 4 - odpowiedzialność zawodowa). 
Ze ŚlOIIB udział wzięli członkowie KSD: Barbara 
Twardosz-Michniewska jako przewodnicząca 
składów sędziowskich, Zenon Panicz - jako członek 
składów sędziowskich. 
 
Na posiedzeniu zatwierdzono sprawozdanie KSD  
za 2014 r.  
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu udział wzięli członkowie 
KSD: Zenon Panicz, Dorota Przybyła, Barbara 
Twardosz-Michniewska.  
W posiedzeniu uczestniczył także prezes Krajowej 
Rady PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. 
 

19.02.2014 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.  

Obrady prowadził Zdzisław Binerowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. 
Ryszard Dobrowolski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, omówił zebrania obwodowe w OIIB. 
Odbyło się 225 zebrań wyborczych. Dokonano wyboru 2250 delegatów, którzy w kadencji 
2014-2018 będą brali udział w okręgowych zjazdach i spośród których zostaną wybrane 
nowe okręgowe władze oraz delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB. Kolejnym punktem 
posiedzenia Prezydium KR PIIB było omówienie realizacji budżetu Krajowej Izby w 2013 r., 
którego dokonał Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB. Następnie przyjęto uchwałę w sprawie 
powołania Zespołu ds. ubezpieczeń, mającego zająć się oceną i przedstawieniem 
rekomendacji Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela dla grupowego ubezpieczenia OC 
członków PIIB w latach 2015-2018. 

 

  



12 

 

 W skład zespołu weszli: Andrzej Jaworski - przewodniczący, Joanna Gieroba, Waldemar 
Szleper, Ryszard Kolasa i Stanisław Karczmarczyk. Uczestnicy obrad zapoznali się  
także z przebiegiem dotychczasowych prac Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych 
z ograniczaniem biurokracji nad projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
zawodów regulowanych, w tym inżyniera budownictwa oraz mogli na bieżąco obserwować 
przekaz z posiedzenia komisji w dniu 19.02.br., w którym uczestniczył Andrzej R. Dobrucki, 
prezes KR PIIB, Marian Płachecki, przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB 
i Joanna Smarż z Krajowego Biura PIIB. 

W posiedzeniu uczestniczył także Jerzy Baryłka z GUNB, a ze ŚlOIIB: wiceprezes KR PIIB 
Stefan Czarniecki i KROZ koordynator Waldemar Szleper. 

20.02.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

24.02.2014 Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  

Gościem był Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,  który omówił sytuację gospodarczą w kraju 
oraz zadania izb gospodarczych w perspektywie lat 2014-2018. Radę ŚlOIIB reprezentowali 
jej członkowie: Ewa Dworska i Piotr Wyrwas. 

26.02.2014 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP w Katowicach.  
Radę ŚlOIIB reprezentowała wiceprzewodnicząca Dorota Przybyła. Prezesem Oddziału SITK 
RP w Katowicach na drugą kadencję wybrano dotychczasowego prezesa Mieczysława 
Cieszyńskiego. Nasz członek - Zbigniew Herisz - został wybrany ponownie 
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 
 

27.02.2014 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
Omówiono: 
 kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB, 

 uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informacje o działaniach na rzecz członków, 

 zaawansowanie remontu siedziby na ul. Adama 1b, 

 przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, 

 przyjęto informacje o stanie środków finansowych i o badaniu bilansu. 
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28.02.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Na posiedzeniu podjęto 76 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 103 osób w poczet członków Izby, 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 21 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 37 osób, 
 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 2 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 25 osób,  

 o uchyleniu Uchwały Rady ŚlOIIB nr 9.24/R/2014 z 30.01.2014 oraz 146.5/R/2013  
z 31.12.2013r. o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 miesięcy - 2 osoby. 
 

28.02.2014 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
w Bielsku-Białej.  

 Na Zebraniu Radę 
ŚlOIIB reprezentowali: 
wiceprzewodniczący: 
Waldemar Szleper  
i Andrzej Nowak oraz 
Janusz Kozula -  
członek Rady ŚlOIIB. 

 

 

 Prezesem Zarządu Oddziału wybrano Krzysztofa Sitkiewicza, który jest członkiem ŚlOIIB  
i delegatem na Zjazdy ŚlOIIB. Członkami nowo wybranego Zarządu Oddziału SEP, którzy są 
również członkami ŚlOIIB, są: Józef Kluska, Józef Bułka, Małgorzata Harężlak, Janusz 
Juraszek, Adrian Kyrcz i Henryka Ostrowska. 

03.03.2014 Spotkanie Zespołu organizacyjnego XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 

03.03.2014 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
w Częstochowie.  
Na Zebraniu Radę ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Waldemar Szleper. Prezesem 
na nową kadencję 2014-2018 wybrano Kazimierza Jagiełę. Członkami Zarządu Oddziału 
zostali wybrani Zenon Panicz i Adam Panicz, którzy są członkami ŚlOIIB. 

04.03.2014 Otwarte spotkanie członkowskie w Placówce Terenowej w Gliwicach. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu nt. „Kobieta w biznesie - kobieta inżynier 
na różnych stanowiskach pracy” pani Tatiany Szczęch, stylistki „Centrum Synergia" 
w Gliwicach oraz redaktorki Dziennika Zachodniego.  
Opiekunka Placówki w Gliwicach przedstawiła planowane przedsięwzięcia Placówki 
Terenowej w 2014 roku na rzecz członków. Wszystkie obecne panie otrzymały różę z okazji  
zbliżającego się Dnia Kobiet, a w ramach Kawiarni Koleżeńskiej kontynuowana była dyskusja 
o roli kobiet  we współczesnym świecie techniki i biznesu. 
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04.03.2014 Przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

05.03.2014 Przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 

06.03.2014 Kontrola pracy biura ŚlOIIB w roku 2013 przeprowadzona przez zespół kontrolny 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

07.03.2014 ZNAJDŹ SWÓJ PIERWIASTEK K! - Dzień Kobiet w Regionalnej Izbie Gospodarczej  
w Katowicach. Radę ŚlOIIB reprezentowały Dorota Przybyła i Maria Świerczyńska. 

 

 

 

 

 

 

 
Warsztaty ręcznego robienia biżuterii 

07-08.03.2014 Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym organizowane przez 
Mazowiecką OIIB. 
ŚlOIIB reprezentował zespół w składzie: Joanna Cios, Kazimierz Cios, Tadeusz Dudziak, 
Tadeusz Szendzielarz. Reprezentacja ŚlOIIB zajęła III miejsce w turnieju drużynowym - 
najlepsze spośród swojej branży. 

10.03.2014 Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

12.03.2014  Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  
w Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Poznaniu.  
 W czasie obrad zapoznano się m.in. z pracami Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, 
przebiegiem obwodowych zebrań wyborczych przeprowadzonych w OIIB oraz pracami 
Komisji Nadzwyczajnej ds. ograniczania biurokracji. Przybyłych na posiedzenie członków 
Krajowej Rady PIIB serdecznie przywitał Jerzy Stroński, przewodniczący Rady Wielkopolskiej 
OIIB, który następnie przekazał prowadzenie obrad Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu, 
prezesowi KR PIIB. Ryszard Trykosko - prezes Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa omówił pracę Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, której jest 
członkiem. 
Przedstawił on dotychczasowe działania związane z tworzeniem kodeksu oraz 
podejmowane inicjatywy. Podkreślił, że przewodnią myślą autorów jest uproszczenie 
procedur budowlanych, które zajmują najwięcej czasu w procesie inwestycyjno-
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budowlanym. Zaapelował do zebranych o wzięcie aktywnego udziału w konsultacjach, 
podkreślając, że kodeks budowlany jest podstawowym warsztatem pracy członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. O wyrażenie opinii członkowie Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego zwrócą się m.in. do samorządów zawodowych, 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, uczelni i instytutów. Po konsultacjach 
i ewentualnych korektach, kodeks będzie poddany procesowi legislacji. Komisja 
Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego liczy na to, że w 2016 roku Kodeks Urbanistyczno-
Budowlany wejdzie w życie. Marek Walicki, dyrektor Krajowego Biura PIIB, przedstawił 
informację o wynikach obwodowych zebrań wyborczych przeprowadzonych w okręgowych 
izbach inżynierów budownictwa. Zwrócił uwagę, że najwyższą średnią frekwencję 
odnotowano na zebraniach w Podkarpackiej OIIB, wysoką w Warmińsko-Mazurskiej, 
Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej i Świętokrzyskiej OIIB.  Wybrano 2253 delegatów na 
okręgowe Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze, spośród których będą wybrane nowe 
okręgowe władze oraz delegaci  na Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB, 33,6% 
delegatów zostało wybranych po raz pierwszy. Andrzej Jaworski, skarbnik KR PIIB, omówił 
realizację budżetu w 2013 roku Prezes Andrzej R. Dobrucki omówił dotychczasowe prace 
Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczaniem biurokracji nad projektem ustawy 
o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w tym inżyniera 
budownictwa oraz udział PIIB w tych pracach. Prezes PIIB podkreślił, że dzięki aktywnym 
działaniom przedstawicieli samorządu zawodowego inżynierów budownictwa zostały 
wprowadzone zmiany w projektowanych zapisach, które istotnie niwelują negatywne skutki 
tzw. deregulacji oraz wprowadzają rozwiązania, o które samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa występował od dłuższego czasu.  
 Wprowadzono m.in. możliwość uzyskiwania uprawnień bez ograniczeń w zakresie 
wykonawstwa przez inżynierów oraz w ograniczonym zakresie przez techników,  
nie dokonano zakładanego łączenia specjalności i w odniesieniu do pierwotnych zapisów 
projektu (z dn. 27.09.2012 r.) przywrócono możliwość uzyskania odrębnych uprawnień  
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Nie zlikwidowano specjalności 
telekomunikacyjnej i wprowadzono specjalność hydrotechniczną. Należy dodać, że projekt 
ustawy deregulacyjnej był kilkakrotnie zmieniany i PIIB zawsze odnosiła się  
do prezentowanych wersji. Obecnie projekt ustawy jest dalej procedowany i PIIB będzie 
nadal aktywnie uczestniczyć w tym procesie. W posiedzeniu udział wzięli ze ŚlOIIB: Stefan 
Czarniecki, Franciszek Buszka i Waldemar Szleper. 
 

  
 

13.03.2014 Konferencja pod tytułem „Quo Vadis Ukraino”, organizowane przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentowali: Piotr Wyrwas, Ewa Dworska. 
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13.03.2014 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB -  zatarcie kary 
inspektorowi nadzoru z tytułu odpowiedzialności oraz rozpatrzenie sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

14.03.2014 Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Kół Oddziału Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Częstochowie.  
Na Zebraniu Radę ŚlOIIB reprezentowała wiceprzewodnicząca Dorota Przybyła. Wybrano 
nowy Zarząd Oddziału na kadencję 2014-2018 i nowego prezesa Oddziału SITK RP  
w Częstochowie. Został nim Andrzej Mucha - członek ŚlOIIB. Ustępującemu prezesowi - 
Włodzimierzowi Popczykowi  Walne Zgromadzenie jednogłośnie nadało godność Prezesa 
Honorowego Oddziału SITK RP w Częstochowie. Poza Prezesem Honorowym i nowo 
wybranym prezesem członkami ŚlOIIB są : Zbigniew Cichuta, Jerzy Kocyga, Piotr Palka, Jerzy 
Sawicki, a Renata Krok jest w trakcie praktyki budowlanej. Uprawnienia budowlane posiada 
również Wojciech Kot. 

 

Nowo wybrany Zarząd Oddziału SITK RP 
w Częstochowie  
 

17.03.2014 Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

18.03.2014  Posiedzenie Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach.  
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 

 

19.03.2014 Ogłoszenie wyników Konkursu fotograficznego pod tytułem „Najładniejszy budynek  
w mojej stolicy”. ŚlOIIB reprezentował Waldemar Szleper. 

19.03.2014 Przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

20.03.2014 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB - rozpatrzenie sprawy 
odpowiedzialności kierownika budowy. 

20.03.2014 Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
w Okręgowym Inspektoriacie Pracy w Katowicach.  
ŚlOIIB reprezentował Stefan Czarniecki. 

21-23.03.2014 Konferencja Techniczno-Naukowa w Brennej „Aktualne problemy gospodarki ściekowej, 
wodnej i ochrony środowiska w regionach rolniczo-przemysłowych”. 
 

26-29.03.2014 Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2014 w Szczyrku, organizowane przez PZITB 
Oddział w Gliwicach.  
ŚlOIIB reprezentowali: Elżbieta Nowicka-Słowik, Jarosław Paluszyński, Jerzy Skotny, Piotr 
Szatkowski. 
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27.03.2014 Posiedzenie Rady ŚlOIIB.  
W posiedzeniu udział wziął prezes Krajowej Rady PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. 
Omówiono: 

 kalendarium wydarzeń, 

 uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 wnioski z kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB 
 przygotowania do XIII Zjazdu. 

 

 

27.03.2014 Posiedzenie zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

27.03.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 

28-29.03.2014 VI Seminarium Budowlane w Ustroniu.  
Organizatorami byli Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa i Oddział PZITB w Katowicach. Podczas obrad seminarium ustalono założenia  
do programu VI Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, które odbędzie 
się w dniu 24.09.2014 r. Tematem wiodącym będzie „Dostosowanie wielkopłytowego 
budownictwa mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb”. 

 

 

Głos zabiera 
wiceprzewodniczący Rady 
ŚlOIIB  Andrzej Nowak 
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31.03.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 

31.03.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB celem rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 55 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 34 osób w poczet członków Izby, 
 o zakończeniu okresu zawieszenia 19 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 26 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 3 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 4 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków z powodu przeniesienia do Małopolskiej 
OIIB - 1 osoba, 

 o uchyleniu Uchwały Rady ŚlOIIB nr 24.9/R/2014 z 28.02.2014 r. o zawieszeniu  
w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 1 osoba, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 18 osób. 

 
 

31.03.2014 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB - rozpatrzenie sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

31.03.2014 Posiedzenie Rady Programowej „Informatora ŚlOIIB”. 

31.03.2014 Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach. 

01.04.2014  Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach obejmujące obwody Katowice 1 i 2  
oraz obwód Sosnowiec. 

02.04.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 

02.04.2014 Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku. 

02.04.2014 
 
 

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.  
Radę ŚlOIIB reprezentowali Stefan Czarniecki - wiceprezes Krajowej Rady PIIB i Waldemar 
Szleper - KROZ koordynator. 

02.04.2014  Posiedzenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB w siedzibie PIIB 
w Warszawie. Posiedzenie prowadził Waldemar Szleper - KROZ koordynator. 

 
 

03.04.2014  Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.  

Ostatnie posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w III kadencji poświęcone było głównie  
omówieniu przygotowań do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 
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03.04.2014  Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 

04.04.2014  Posiedzenie Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB. 
W czasie posiedzenia omówiono:   

 projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie  -  
w ramach tzw. konsultacji publicznych, 

 projekt zmian do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, zaproponowany przez Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań, 

 projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane - omówienie zmian.  
ŚlOIIB reprezentowała Ewa Dworska - członek Rady. 
 

04.04.2014 Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej. 

Spotkaniu przedzjazdowemu w Obwodzie nr 1 w Bielsku-Białej przewodniczył opiekun 
Placówki Terenowej Józef Kluska. Z 33 delegatów obwodu obecnych było 27 osób,  
co stanowiło frekwencję 82 %. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Delegaci zwracali szczególną uwagę na konieczność zapewnienia PIIB 
większego wpływu na opiniowanie i tworzenie prawa, a także na potrzebę zaktywizowania 
członków do udziału w szkoleniach. Proponowano organizowanie przez poszczególne 
Placówki zwiedzania ciekawych budów oraz zapraszanie na spotkania członkowskie 
przedstawicieli administracji lokalnej. W trakcie spotkania przedstawiano kandydatury  
do komisji zjazdowych XIII Zjazdu ŚlOIIB, do Rady i pozostałych organów ŚlOIIB oraz  
na delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB. 
 

 

 
 

05.04.2014 IV Mistrzostwa Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km. 

IV Mistrzostwa Budowlanych i Architektów na dystansie 10 km odbyły się w ramach  
6 Biegu Częstochowskiego. Organizatorami IV Mistrzostw Budowlanych i Architektów 
byli: 
 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa, 

 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach (ŚlOIIB), 

 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie (PZITB), 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa (SARP). 

Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali: dyrektor biegu Waldemar 

Borkowski, a ze strony ŚlOIIB wiceprzewodniczący Rady Waldemar Szleper. 
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Do 6. Biegu Częstochowskiego zgłosiło się tysiąc 
sto pięćdziesiąt osób. Wśród nich byli również 
reprezentanci: Ukrainy, Hiszpanii, Szwecji, 
Wielkiej Brytanii i Włoch. Bieg ukończyły 1033 
osoby, czas zwycięzcy wynosił 31 min. 23 s,  
a czas ostatniego zawodnika - 1 godz. 25 min. 
48 s. Wszyscy, którzy ukończyli bieg otrzymali 
pamiątkowy medal i pamiątkowe koszulki 
startowe. W IV Mistrzostwach Budowlanych  
i Architektów bieg ukończyły 63 osoby, w tym  
6 kobiet i 57 mężczyzn.  
 

 Wyniki IV Mistrzostw Budowlanych  
i Architektów w kategorii kobiet:  
I m – SOBCZYK Barbara 

 – 41 min. 51 s – zam. Wrocław; 
II m – RELUGA Małgorzata  

– 53 min. 07 s – zam. Warszawa;  
III m – FOKCZYŃSKA Ewa  

 – 57 min. 41 s – zam. Lubliniec; 
IV m – TOPA Katarzyna  

– 58 min. 41 s – zam. Radzionków; 
V m – JASTRZĄB Justyna  

–  1 godz.2 min.27 s – zam. 
Częstochowa. 

  
 Wyniki IV Mistrzostw Budowlanych  

i Architektów w kategorii  mężczyzn: 
I m – WOJTYSIAK Zbigniew   

–  33 min. 34 s – zam. Pacierzów;  
II m – BRZESZCZ Miłosz  

–  35 min. 37 s – zam. Strzelce Opolskie;  
III m – KUREK Jacek   

– 37 min. 01 s – zam. Tychy; 
IV m – KUŚKA Adam  

– 37 min. 08 s – zam. Rybnik; 
V m – WAŁOWSKI Adam  

–  37 min. 16 s – zam. Lubliniec.  

 W biegu uczestniczył nasz „maratończyk” członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
 i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB - Janusz Jasiona, który bieg ukończył z czasem  
56 min. 28 s. 
 

07.04.2014 Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie.  
Obradom w Obwodzie nr 2 przewodniczył opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB  
w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu udział wziął przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Spośród 34 delegatów wybranych na kadencję 2014-2018 na spotkaniu 
były obecne 32 osoby, co stanowiło frekwencję 94%.  
W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z programem działania Izby  
i przedsięwzięciami na rzecz członków. Janusz Jasiona - jako przedstawiciel branży 
telekomunikacyjnej zwrócił uwagę na szybko postępujący rozwój w tej branży 
i na konieczność cyfryzacji wszystkich danych bieżących i archiwalnych, która nastąpi 
w najbliższym czasie. W trakcie spotkania przedstawiano propozycje kandydatów  
z obwodu częstochowskiego do komisji zjazdowych XIII Zjazdu ŚlOIIB, do Rady  
i pozostałych organów ŚlOIIB oraz na delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB. 



21 

 

 
 

10.04.2014  Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności  
zawodowej kierownika budowy. 

12.04.2014 XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB. 

 

Obrady Zjazdu otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych członków ŚlOIIB. Delegaci wybrali Prezydium 
Zjazdu: przewodniczącą Ewę Dworską, dwóch 
wiceprzewodniczących: Janusza Kozulę i Krzysztofa 
Kolonko oraz trzech sekretarzy: Danutę Bochyńską- 
Podloch, Urszulę Kallik i Barbarę Twardosz-
Michniewską. Następnie wybrano komisje zjazdowe: 
mandatową, wyborczą, uchwał i wniosków oraz 
skrutacyjną.  

 Na obrady Zjazdu przybyło 209 spośród 
220 delegatów wybranych, co dało 
wysoką 95% frekwencję. Zjazd miał 
charakter roboczy. Wiele ważnych dla 
naszego samorządu tematów zostało 
poruszonych już wcześniej w dyskusjach 
na spotkaniach przedzjazdowych nowo 
wybranych delegatów poszczególnych 
obwodów z przewodniczącym Rady  
i członkami Prezydium ŚlOIIB; pomocne   

 okazały się zawarte w materiałach zjazdowych tematy do dyskusji merytorycznej. 
O pracach samorządu na szczeblu krajowym, w szczególności działaniach PIIB dotyczących 
proponowanych zmian legislacyjnych oraz rozwijaniu i upowszechnianiu szkoleń 
e-learningowych, poinformował wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki. W części 
sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili główne tezy swoich 
sprawozdań. Przewodniczący Rady mówił m.in. o konieczności budowania silnego zaplecza 
doradczego w zakresie prawnym, ekonomicznym, technicznym, ubezpieczeniowym, 
potrzebie działań integrujących środowisko i aktywizujących młodych członków poprzez 
spotkania członkowskie połączone ze szkoleniami, o wadze współpracy z innymi 
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samorządami zawodowymi w kierunku umacniania ich roli w społeczeństwie 
obywatelskim. Podkreślił sprawne funkcjonowanie organów i biura ŚlOIIB dzięki 
zaangażowaniu pracujących w nich osób. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania 
organów i udzielili absolutorium dla Rady za 2013 rok. Następnie Zjazd uchwalił zasady 
gospodarki finansowej i budżet na 2014 rok, a także ramowy program działania ŚlOIIB  
na IV kadencję (przypadającą na lata 2014-2018), obejmujący przedsięwzięcia na rzecz 
członków. 
 

  

 Ważną częścią XIII Zjazdu był wybór władz ŚlOIIB na kolejną kadencję. Delegaci wybrali 

przewodniczących i składy osobowe poszczególnych organów oraz 22 delegatów 

na Krajowe Zjazdy PIIB. Przewodniczącym Rady ŚlOIIB został ponownie Franciszek Buszka.  

Na stanowiska przewodniczących pozostałych organów zostali wybrani koledzy pełniący te 

funkcje również w III kadencji: Piotr Szatkowski jako przewodniczący Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej, Edmund Janic - przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Jerzy 

Dzierżewicz - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krzysztof Ciesiński  

 - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator.  

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 37 uchwał i 47 wniosków. Przyjęte przez Zjazd 
wnioski skierowano do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę PIIB. 
 

Miłym akcentem było 
wyróżnienie koleżanek  
i kolegów współpracujących 
aktywnie z Radą ŚlOIIB 
Srebrnymi Honorowymi 
Odznakami PIIB. Otrzymali je 
Bożenna Janusik, Katarzyna 
Seweryn i Zenon Kret. 

 
Od lewej: Franciszek Buszka, Katarzyna Seweryn, 

Zenon Kret, Bożenna Janusik, Stefan Czarniecki 

 Organy ŚlOIIB wybrane na Zjeździe:  
 

Rada ŚlOIIB 
Buszka Franciszek - przewodniczący  

 Anders Henryk 
Bella Czesława  
Bojanowski Grzegorz 

Kluska Józef  
Kolonko Krzysztof 
Kozula Janusz  

Seweryn Katarzyna 
Sopata Tadeusz 
Sowa Kazimierz 
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Czarniecki Stefan  
Dworska Ewa  
Franusiak Stanisława 
Gowarzewski Grzegorz  
Hulboj Ryszard 
Karwowski Roman  
Klikowicz Piotr 
 

Mika Tadeusz  
Nowak Andrzej  
Nowicka-Słowik Elżbieta 
Orłowska Agnieszka 
Panicz Zenon  
Przybyła Dorota 
Radziewski Tomasz 

Stolarski Sławomir 
Szleper Waldemar  
Świerczyńska Maria 
Twardosz-Michniewska 
Barbara 
Wójcik Stefan 
Wyrwas Piotr 
 

 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB 
Szatkowski Piotr- przewodniczący 

 Bujoczek Bożena 
Bułka Józef 
Dzierżewicz Zbigniew 
Grochowski Andrzej 
Herisz Zbigniew 
Jasiona Janusz 

Jurkiewicz Bolesław 
Kawa Jan Zygmunt 
Kocyga Jerzy 
Kotajny Jerzy 
Kulawik Andrzej 
Owsiak Jadwiga 
 
 

Paluszyński Jarosław 
Pałęga Maria 
Skotny Jerzy 
Spiżewski Hieronim 
Spychała Jan 
Wiśniowski Jan 
 

 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŚlOIIB 

Janic Edmund - przewodniczący 
Bryła-Kluczny Elżbieta                 Krupa-Brzozowska Agnieszka 
Janocha Kazimierz                        Polisiewicz Anna 
Karnowski Marek                         Trojan Krystyna 
 

 Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB 
Dzierżewicz Jerzy - przewodniczący 

 Bryła Włodzimierz 
Chmura Adam 
Dmytryszyn Mirosław 
Fularski Artur 
Hanak Maria  
Karpiński Stanisław 
 

Kieres Krystyna 
Kleist Rafał 
Latos Ewa 
Maźniak Bożena 
Młynarski Marek 
Pala Jacek 
 

Penar Tadeusz 
Then-Adamus Joanna 
Topolski Mirosław 
Wybraniec Andrzej 

 

 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 
Ciesiński Krzysztof - koordynator 

 Eder Leszek 
Gajecki Wojciech 
Godzieszka Elżbieta  
 

Kallik Urszula 
Kowalski Andrzej 
Kralczyńska Elżbieta 

Stasiński Andrzej 
Szymański Krzysztof 

 

 Delegaci na Krajowe Zjazdy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

 Buszka Franciszek 
Ciesiński Krzysztof 
Czarniecki Stefan 
Dworska Ewa 
Dzierżewicz Jerzy 
Janic Edmund 
Jasiona Janusz 
Urszula Kallik 
 

Karnowski Marek 
Karwowski Roman 
Kluska Józef 
Kolonko Krzysztof 
Kozula Janusz 
Mika Tadeusz 
Nowak Andrzej 
Nowicka-Słowik Elżbieta 

Panicz Zenon 
Przybyła Dorota 
Starosolski Włodzimierz 
Szleper Waldemar 
Świerczyńska Maria 
Wyrwas Piotr 

17.04.2014  Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Okręgowym 
Inspektoriacie Pracy w Katowicach. ŚlOIIB reprezentował Stefan Czarniecki. 
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24.04.2014  Posiedzenie Rady ŚlOIIB.  
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB w całości poświęcone było wyborowi 
Prezydium Rady. 
 

 Skład osobowy Prezydium Rady ŚlOIIB: 
Bella Czesława - zastępca przewodniczącego 
Gowarzewski Grzegorz - zastępca przewodniczącego 
Kluska Józef - zastępca przewodniczącego 
Kozula Janusz - zastępca przewodniczącego 
Nowak Andrzej - zastępca przewodniczącego 
Szleper Waldemar - zastępca przewodniczącego 
Dworska Ewa - sekretarz 
Panicz Zenon - skarbnik  
Mika Tadeusz - zastępca skarbnika 
Czarniecki Stefan - członek Prezydium 
Karwowski Roman - członek Prezydium, rzecznik prasowy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezydium Rady ŚlOIIB 

24.04.2014  Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.  
Członkowie OSD ŚlOIIB wybrali wiceprzewodniczącego Andrzeja Wybrańca oraz sekretarza 
Marka Młynarskiego. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
ŚlOIIB 
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24.04.2014  Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
Członkowie OKK ŚlOIIB wybrali wiceprzewodniczących: Józefa Bułkę i Hieronima 
Spiżewskiego oraz sekretarza Zbigniewa Dzierżewicza. 

 

 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB 
 

28.04.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
Członkowie OKR ŚlOIIB wybrali wiceprzewodniczącego Kazimierza Janochę oraz sekretarza 
Elżbietę Bryłę-Kluczny. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okręgowa Komisja Rewizyjna 
ŚlOIIB 

 

29.04.2014  Spotkanie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB z przedstawicielem Hanza 
Brokers. 

 

30.04.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Na posiedzeniu podjęto 57 uchwał: 
 w sprawie przyjęcia 16 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 22 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 18 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 3 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 2 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 
 6 miesięcy - 31 osób, 

 o zmianie branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB - 1 osoba. 
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08.05.2014  Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

09.05.2014   W ramach XXV Gliwickich Spotkań Teatralnych w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, który jest 
po generalnym remoncie, odbył się spektakl Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi  
pt. „Iwona Księżniczka Burgunda”. Udział wzięli członkowie ŚlOIIB: zastępca przewodniczącego 
Rady Czesława Bella, Włodzimierz Starosolski, Tadeusz Sopata, Anna Polisiewicz, Zbigniew 
Dzierżewicz. 
 

09-11.05.2014  14 Tyskie Targi 14. Tyskie Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Tychach. 
Targi odbywały się na terenie Stadionu Zimowego, pod patronatem Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego, Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego im. Guntera 
Schlagowskiego, Okręgowej Izby Przemysłowej w Tychach, Cechu Rzemiosł  
i Przedsiębiorczości w Tychach oraz Śląskiej Izby Budownictwa.  

 

Na Targach można było obejrzeć i zapoznać się 
z ofertami śląskich inwestorów, dystrybutorów  
i firm wykonawczych związanych z tematem 
przewodnim „DOM PASYWNY - najlepsze 
rozwiązania”. 
Targom towarzyszyły imprezy typu: seminaria, 
prezentacje i wykłady prowadzone przez Polski 
Instytut Budownictwa Pasywnego. Każdego roku 
targi tyskie odwiedzane są przez około 6 tys. 
inwestorów i wykonawców oraz osób związanych 
z branżą budowlaną. 

 Na zaproszenie organizatorów, ŚlOIIB była reprezentowana przez Andrzeja Grochowskiego 
 i Stanisława Przyborowskiego (członków komisji konkursowej Tyskich Targów Budownictwa  
o Złoty Filar Budownictwa) oraz sekretarza Rady Ewę Dworską. 
 

14.05.2014   „Seminarium szkoleniowe dotyczące mieszkalnictwa” w Wyższej Szkole Technicznej  
w Katowicach, z udziałem kierownictwa Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach. Organizatorami byli: Śląska Izba Budownictwa, ŚlOIIB, Oddział PZITB  
w Katowicach oraz Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej  
w Katowicach. Ze ŚlOIIB uczestniczyli w seminarium przewodniczący Rady Franciszek Buszka 
oraz zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 

14-16.05.2014 XXVII Krajowa Narada Seniorów PZITB. Organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku-Białej.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupa uczestników XXVII Krajowej  Narady 
Seniorów PZITB 
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 W Naradzie uczestniczyli przedstawiciele Kół Seniorów z Oddziałów PZITB w liczbie  
41 osób. W trakcie trzydniowej Narady Seniorów został wygłoszony wykład Tadeusza 
Tarczyńskiego z Oddziału PZITB w Opolu na temat „Stanu prawnego Prawa budowlanego”. 
W drugim dniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić Elektrownię Szczytowo-Pompową 
w Międzybrodziu Bialskim. Celem zapoznania się z terenem i okolicami Bielska-Białej 
przejazd odbył się obwodnicą wokół Bielska-Białej, następnie przez Przegibek, 
Międzybrodzie Bialskie i zaporę w Tresnej, a powrót przez Zarzecze, Buczkowice, Szczyrk, 
Wisłę z postojem przy Skoczni „Malince” i do Bielska przez Skoczów. Wieczorem 
organizatorzy Narady zaprosili uczestników do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej na sztukę  
pt. „Latający Cyrk Monty Pythona”. Po zakończeniu spektaklu Janusz Legoń przedstawił 
historię Teatru Polskiego, opowiedział o wykonanych pracach remontowych  w latach 80. 
oraz oprowadził uczestników spotkania po budynku Teatru. Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa współfinansowała Krajową Naradę Seniorów, a w obradach 
uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska. 

 

15.05.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 

W trakcie posiedzenia omówiono: 
 wnioski złożone na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, 

 przygotowania do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, 

 propozycje zakresu kompetencji członków Prezydium Rady, 

 powołanie zespołów opiniodawczo-doradczych Rady, 

 propozycję przedłużenia umowy NNW. 
 

15.05.2014  Posiedzenie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB.  
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15.05.2014  Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej autora opinii technicznej. 

16.05.2014  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB rozpoczęła XXIII sesję egzaminacyjną  
na uprawnienia budowlane. 
W dniu 16.05.2014 r. odbył się egzamin pisemny-testowy na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego, do którego przystąpiły 333 osoby. Z pozytywnym wynikiem egzamin 
pisemny zakończyło 306 osób, które zostały dopuszczone do egzaminu ustnego. W tym samym 
dniu rozpoczęły się egzaminy ustne, których czas przeprowadzania ustalono do dnia 
07.06.2014 r, a odbywały się w siedzibie ŚlOIIB przy ul. Adama 1b w Katowicach. 

 

 

 
 

18.05.2014 
 

Koncert Papieski w Muzeum Zamkowym w Pszczynie z udziałem Edyty Geppert.  
Radę ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Józef Kluska i członek Prezydium 
Roman Karwowski.  

19.05.2014 Konferencja „Górnictwo dziś i jutro” organizowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia 
Inżynierów i Techników Górnictwa SITG. 

19.05.2014 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy   
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

19-21.05.2014 Warsztaty Szkoleniowe w Wiśle. 
 Wiosenne warsztaty szkoleniowe dotyczące współdziałania organów ŚlOIIB z organami 

nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) odbywały się już 
po raz drugi (poprzednio jesienią ubiegłego roku) przy merytorycznym wsparciu Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uczestniczyli w nich oprócz przedstawicieli ŚlOIIB, 
pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów nadzoru oraz pracownicy 
wojewódzkiego i powiatowych oddziałów administracji architektoniczno-budowlanej. Naszą 
Izbę reprezentowali członkowie Rady wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Franciszkiem Buszką 
i zastępcą przewodniczącego Rady Waldemarem Szleperem, pełniącym także funkcję 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - koordynatora oraz przewodniczący OKK, 
OROZ i OSD. Uczestnikami warsztatów byli również zaproszeni goście - Małgorzata Mackiewicz 
i Norbert Książek - przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz 
przedstawiciele okręgowych izb na południu Polski: Lubelskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB, 
Małopolskiej OIIB i Opolskiej OIIB. 
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Po otwierających warsztaty wystąpieniach 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki, 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego Jana Spychały i byłego dyrektora 
Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego Igora Śmietańskiego od 14.05.br. 
jest on zastępcą prezydenta miasta Tychy - oraz 
jego zastępcy Bożeny Goldamer-Kapały, kierującej 
od 14.05.br. pracami Wydziału Infrastruktury,   
odbyła  się   poprowadzona   przez  nich  pierwsza 

 sesja warsztatów. Tematem sesji były: Wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie 
prowadzonych postępowań administracyjnych oraz dyskusja na temat problemów 
występujących we współdziałaniu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami 
nadzoru budowlanego i organami samorządu terytorialnego.  
Do prowadzących dołączył w kolejnym panelu Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego Mirosław Puzia, który wygłosił bardzo ciekawy wykład wraz  
z prezentacją nt.: Wpływ znowelizowanych przepisów wykonawczych do ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne na zakres i formę opracowań geodezyjno-kartograficznych 
sporządzanych na potrzeby budownictwa. Jego wykład spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem słuchaczy i wywołał ożywioną dyskusję, która spowodowała przedłużenie 
tego panelu ponad planowany czas.   
W drugim dniu Warsztatów dyskutowano nt. Problemy występujące we współdziałaniu 
organów AAB i NB. Dyskusji prowadzonej przez Bożenę Goldamer-Kapałę oraz Jana Spychałę  
i jego zastępcę Tomasza Radziewskiego przysłuchiwali się członkowie Izby. Przedstawiciel NB 
na podstawie przeprowadzonych przez NB kontroli omawiał niektóre uchybienia pracowników 
AAB w stosunku do przepisów prawa budowlanego.  Z-ca dyrektora Wydziału Infrastruktury 
przedstawiła - na przykładzie Stadionu Śląskiego, którego budowa została wstrzymana decyzją 
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - temat istnienia  dwóch decyzji  o pozwoleniu 
na budowę.  
W przypadku różnic w stanowiskach prelegentów AAB i NB dot. omawianych tematów zabierał 
głos prawnik z Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, lub - przytaczając 
rozstrzygnięcia sądowe - Adam Wolny kierownik oddziału AAB II instancji  
w Wydziale Infrastruktury UW w Katowicach. Komentarze dodawał również Jan Spychała lub 
jego zastępca Tomasz Radziewski. 

 Kolejne panele dotyczyły bezpieczeństwa na budowie autorstwa 
Beaty Marynowskiej - Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Pracy oraz 
Anetty Ranosz - nadinspektora ds. bezpieczeństwa na budowie. Obok 
tematu bezpiecznej budowy omówiły one współpracę na tym polu 
Wojewódzkiego Inspektoratu Pracy ze ŚlOIIB, NB i AAB. 
W godzinach popołudniowych przedstawiciele Izby omawiali 
Zagadnienia dotyczące funkcjonowania oraz współpracy pomiędzy 
organami statutowymi ŚlOIIB, pracownicy AAB - Bieżące problemy 
związane z prowadzeniem przez organy AAB postępowań 
administracyjnych w aspekcie orzecznictwa z zakresu prawa 
budowlanego i specustawy drogowej, a pracownicy NB - Prowadzenie 
postępowań administracyjnych przez organy NB w aspekcie 
aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych.  

 Równolegle odbywały się przez trzy dni sesje prowadzone przez przedstawicieli kierownictwa 
Oddziału ds. Odszkodowań Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotyczące 
stosowania specustawy drogowej, a ich zakres obejmował następujące tematy: Kontrola 
stosowania specustawy drogowej w zakresie poprawności realizowanych zadań dotyczących 
odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne. Strony postępowania  
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odszkodowawczego oraz stan prawny i stan faktyczny nieruchomości. Procedura 
administracyjna. Zmiany w specustawie drogowej obejmujące termin wypłaty odszkodowań. 
Ocena operatu szacunkowego. Odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym i za ograniczone prawa rzeczowe. Tryby nadzwyczajne w Kodeksie postępowania 
administracyjnego. Wymienione tematy znajdowały się głównie w sferze zainteresowań 
pracowników Wydziału Infrastruktury UW oraz powiatowych starostw, ale przedstawiciele 
ŚlOIIB mogli również uczestniczyć w wybranych panelach poszczególnych sesji.  
W ostatnim dniu Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiadał słuchaczom 
na skierowane do Prezydium w czasie trwania warsztatów zapytania dotyczące szczegółowych 
przypadków z praktyki pracowników Nadzoru Budowlanego. 

 

 

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów 
i prezentacji oraz dyskusji nad szczegółowymi problemami 
zarówno w sali wykładowej jak i w indywidualnych rozmowach 
kuluarowych. Ta forma szkolenia oraz wzajemnej wymiany 
doświadczeń została wysoko oceniona przez uczestników  
ze ŚlOIIB, NB i AAB. Przedstawiciele organizatorów: Franciszek 
Buszka, Jan Spychała i Bożena Goldamer-Kapała podsumowując 
warsztaty dziękowali słuchaczom za aktywność i akcentowali 
potrzebę kontynuacji oraz zintensyfikowania tego rodzaju 
szkoleń do 2 razy w roku. 

19-23.05.2014  Śląskie Dni Techniki, zorganizowane przez Zarząd Główny SITG.  
Program konferencji obejmował: wprowadzenie w historię i tematykę konferencji, sytuację 
górnictwa węgla kamiennego, węgiel energetyczny w świecie - sytuacja 2013 r.  
i perspektywy, węgiel koksowy na świecie - sytuacja 2013 r. i perspektywy, import węgla 
do Polski, konkurencyjność paliw w wytwarzaniu energii, scenariusze wykorzystywania węgla  
w polskiej energetyce w świetle polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 
ŚlOIIB reprezentował Włodzimierz Kulisz. 

21-23.05.2014  XIII Konferencja "Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego Kielce - Cedzyna”.  
To doroczna konferencja gromadząca rzeczoznawców budowlanych z całego kraju. Celem 
konferencji jest przedstawienie problemów technicznych i formalno-prawnych zarządzania 
jakością w budownictwie, głównie w zakresie kontroli i oceny stanu technicznego obiektów  
w stadium projektowania, wykonawstwa i utrzymania, a także oceny bezpieczeństwa  
i trwałości obiektów, zabezpieczenia i wzmocnienia w sytuacjach awaryjnych. Jej uczestnikami 
bywają także rzeczoznawcy ze ŚlOIIB. 
 

22.05.2014  Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska - członek Rady. 

22-24.05.2014 Szkolenie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego wraz z przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych  
i okręgowymi rzecznikami koordynatorami w Nowogrodzie.  
Organizatorem szkolenia była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Do szkolenia zaproszeni 
zostali członkowie KSD, przewodniczący wszystkich OSD, krajowi rzecznicy i rzecznicy-
koordynatorzy wszystkich okręgowych izb oraz osoby obsługujące prace wymienionych 
organów. Ze ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczyli: przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz, rzecznik Wojciech Gajecki, członkowie Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego: Dorota Przybyła, Zenon Panicz, Barbara Twardosz-Michniewska  
i pracownicy biura ŚlOIIB. Szkolenie prowadził radca prawny Krzysztof Zając z pomocą radcy 
prawnego Jolanty Szewczyk. 
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 Panel szkoleniowy rozpoczął się w czwartek w godzinach popołudniowych, na którym 
prowadzący odpowiadali na zadane wcześniej drogą mailową pytania i wątpliwości, jakie 
pojawiły się w czasie orzekania podczas prowadzenia konkretnych spraw w okręgach.  
Na zakończenie tej części uczestnicy, podzieleni na grupy, otrzymali niekompletne akta spraw 
rozpatrywanych przez KSD celem zbadania sprawy. W aktach brakowało ostatecznego 
rozstrzygnięcia. 
Podczas piątkowego szkolenia omawiano otrzymane dokumenty i w trakcie zajęć uczestnicy 
mogli zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami, jakie pojawiały się  w przykładowych 
sprawach. Prowadzący zwracali uwagę m. in. na tryb odpowiedzialności w której jest 
prowadzona sprawa, kwestie przedawnienia oraz fakt pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej przez osoby obwinione. 

 

 

 Szkolenie zaszczycił swoją obecnością prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który 
przybliżył zebranym temat ustawy z dnia 09.05.2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów regulowanych. Na zakończenie panelu piątkowego prezes KR PIIB wraz  
z przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Gilbertem Okuliczem-Kozarynem oraz 
Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej koordynatorem Waldemarem 
Szleperem podziękowali członkom KSD oraz KROZ, a także przewodniczącym OSD oraz 
rzecznikom-koordynatorom izb okręgowych za pracę w III kadencji.  
Piątkową uroczystą kolację uświetnił pokaz tańców regionalnych. W ostatnim dniu szkolenia 
organizatorzy zaprosili uczestników na wycieczkę do Sanktuarium w Świętej Lipce oraz  
do Wilczego Szańca, kwatery Adolfa Hitlera.  
 

23.05.2014  Spotkanie eksperckie „Współpraca nauki z biznesem w perspektywie finansowej UE 
w latach 2014-2020”. 
Gościem specjalnym był Jerzy Buzek - premier rządu RP w latach 1997-2001, przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Jerzy Buzek szeroko omówił cele i metody 
pracy władz Unii Europejskiej. Przewodniczący Rady ŚlOIIB podziękował za Ustawę  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów z roku 
2000 i wręczył Monografię 10-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Organizatorem spotkania była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach - Delegatura  
w Chorzowie, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli oraz Fundacja 
Edukacji Przedsiębiorczej w Chorzowie. 
ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca przewodniczącego 
Rady Grzegorz Gowarzewski, delegat na Zjazd ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski i kierownik biura 
ŚlOIIB Włodzimierz Kulisz. 

 
23-24.05.2014  Narada szkoleniowa skarbników w Warszawie.  

W szkoleniu uczestniczył skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz. 

28.05.2014  Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Było to ostatnie w III kadencji posiedzenie Krajowej Rady, 
poświęcone przygotowaniom do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. 
Uczestniczyli w nim także nowo wybrani podczas okręgowych zjazdów przewodniczący 
okręgowych rad PIIB. Na zakończenie obrad Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB, 
wręczył adresy z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę w mijającej kadencji członkom 

Krajowej Rady oraz przewodniczącym krajowych organów statutowych. W posiedzeniu 
uczestniczyli ze ŚlOIIB: Franciszek Buszka, Janusz Kozula, Józef Kluska i wiceprezes KR PIIB 
Stefan Czarniecki oraz KROZ koordynator Waldemar Szleper. 
 

28-30.05.2014  XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „KONTRA 2014” w Szczyrku. Konferencja 
dotyczy zagadnień trwałości budowli i ochrony przed korozją. ŚlOIIB objęła Konferencję 
patronatem branżowym. 
 

29.05.2014  Narada członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji rewizyjnych 
w Warszawie. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund 
Janic. 
 

29.05.2014  Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

29-30.05.2014  XX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne zagrożenia komunalnych ujęć 
wód podziemnych” w Częstochowie. 
Konferencję zorganizował Oddział PZITS w Częstochowie z Kołem Zakładowym PZITS przy 
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.  
Tematem przewodnim konferencji była eksploatacja ujęć wód podziemnych, weryfikacja ich 
zasobów, monitoring zanieczyszczeń oraz problemy wynikające z nieograniczonego  
wykorzystywania zasobów. Zostały na niej poruszone również bardzo ciekawe tematy: 
wykorzystywania wód podziemnych dla potrzeb deszczowni rolniczych oraz problemów 
użytkowania ujęć wód podziemnych w świetle potrzeb wodnych procesu eksploatacji gazu  
z łupków w Polsce z przedstawieniem możliwych zagrożeń. W czasie konferencji odbyła się 
wizyta uczestników w Stacji Uzdatniania Wody w Kolonii Wierzchowisko. Ciekawa tematyka 
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oraz szerokie spektrum poruszanych zagadnień zgromadziło na konferencji przedstawicieli 
zakładów wodociągowych, przedstawicieli administracji samorządowej, państwowej oraz 
hydrogeologów i przedstawicieli wyższych uczelni. Dorobek częstochowskich konferencji 
poświęconych wykorzystaniu i ochronie wód podziemnych zasłużył na upowszechnienie. Dzięki 
inicjatywie profesora Jana Przybyłka dotychczasowe materiały konferencyjne zostały 

zeskanowane i są dostępne w internecie pod adresem: PPH.PSH.GOV.PL. Śląską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa reprezentowała sekretarz Rady Ewa  Dworska. 
 

30.05.2014  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich.  
Podczas posiedzenia podjęto 68 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 15 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 18 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 32 osoby, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 
 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 9 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej  
6 miesięcy - 19 osób, 

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia 
składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 1 osoba. 

 

30-31.05.2014  W Szczecinie Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 70-lecia urodzin  
i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. inż. Zygmunta Meyera.  
Działalność profesora nie ogranicza się tylko do pracy naukowej i dydaktycznej. W latach  
1999-2003 pełnił on funkcję prezydenta Euroregionu Pomerania, a w latach 2002-2006 funkcję 
marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2010 roku jest przewodniczącym Rady 
Zachodniopomorskiej OIIB.  W uroczystościach uczestniczył Tadeusz Sopata - członek Rady 
ŚlOIIB. 

 

  
 

02.06.2014  Spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP z grupą roboczą ds. zamówień publicznych 
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. 

 

Spotkanie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach otworzył Jarosław Rokicki - kierownik Biura Koordynacji 
Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim  
w Dąbrowie Górniczej, przewodniczący grupy roboczej ds. zamówień 
publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Do zagadnień nawiązali: 
ze strony samorządu zawodowego architektów Małgorzata Pilinkiewicz - 
przewodnicząca Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Roman 
Karwowski - członek Prezydium Rady ŚlOIIB - rzecznik prasowy. 
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 Sławomir Żak - członek Krajowej Izby Architektów RP przedstawił główne zagadnienia 
stanowiące kluczowe elementy w umowach i przetargach na prace projektowe.  
W podsumowaniu stwierdził, że najczęściej spotykane kryterium najniżej ceny jest najgorszym 
z możliwych do przyjęcia. 
Architekt Piotr Buśko - prezes Stowarzyszenia Architektów RP Oddziału w Katowicach 
przedstawił prezentację na temat procedur związanych z ogłoszeniem „konkursu” na prace 
architektoniczne ze wskazaniem kolejnych kroków w procesie inwestycyjnym. 
Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB posumowała przedstawioną prezentację oraz zapoznała 
zebranych z prowadzonymi przez ŚlOIIB działaniami mającymi na celu poprawienie przebiegu 
procesu inwestycyjnego oraz realizację inwestycji na poszczególnych etapach łącznie  
z odbiorem i przyjęciem do użytkowania. Podkreślone zostały prowadzone od dłuższego czasu 
konsultacje z organami samorządu terytorialnego oraz nadzoru budowlanego dla usprawnienia 
przebiegu tego procesu. 
W pytaniach z sali od uczestników spotkania konsultacyjnego najczęściej powtarzającymi się 
problemami były:  
-  dodatkowe kryteria wyboru ofert   
-  wskazanie warunków dla prawidłowego określenia wymagań dla wyboru projektanta. 
Na zakończenie dyskusji zabrał głos Jarosław Rokicki proponując zaangażowanie obydwu Izb  
do prac nad przygotowaniem tzw. „Kodeksu Dobrych Praktyk”, który ułatwiłby stronom 
prawidłowe przygotowanie postępowań w zamówieniach publicznych. W ramach współpracy 
możliwe jest świadczenie pomocy przez członków Izb w ocenie ofert z najniższą ceną  
i stwierdzenie czy możliwa jest ich realizacja. Zamawiający poniesie koszty takiej ekspertyzy  
na etapie procedur przetargowych. Prace nad poprawieniem efektywności inwestycji 
prowadzone w ramach zamówień publicznych będą kontynuowane, a konsultacje 
przeprowadzane będą w mniejszych grupach tematycznych.  

02.06.2014   Otwarcie Klubu Członkowskiego w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
Po powitaniu przybyłych gości, opiekun Placówki Czesława Bella podsumowała dotychczasowe 
działania Placówki i omówiła tematy poruszane w ankietach rozprowadzonych wśród członków 
Izby podczas kilku wcześniejszych zebrań. Tematy te dotyczyły między innymi propozycji zadań 
i przedsięwzięć na rzecz członków Izby oraz szkoleń, którymi byliby zainteresowani członkowie 

 

Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze,  
a każdy z jego uczestników mógł wypowiedzieć się na temat form 
działalności Klubu i zadań stojących przed ŚlOIIB. Spotkania 
członkowskie odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach 
od 15:00 do 18:00 w siedzibie Placówki Terenowej w Gliwicach 
przy ul. Dubois 16. W ramach działalności Klubu 
w czwartki można uczestniczyć w szkoleniach e-learningowych,  
w godzinach 14:00-17:00, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci 
uczestnictwa w wybranym szkoleniu z katalogu szkoleń  
e-learningowych PIIB. 

05.06.2014 Walny Zjazd Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Szczecinie. 
Zjazd przyznał godność Honorowego Członka SEP Zenonowi 
Paniczowi - skarbnikowi ŚlOIIB. 
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05-07.06.2014  Szkolenie dla członków zespołów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  
i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. 
 

 

 Szkolenie rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów z siedmiu okręgowych izb Polski 
południowej w dniach od 05-07.06.2014 r. odbyło się Hucisku, w Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. Oprócz dotychczasowych uczestników z pięciu okręgowych izb z Polski 
południowej: Dolnośląskiej OIIB, Opolskiej OIIB, Małopolskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB  
i Śląskiej OIIB zaproszono także członków ze Świętokrzyskiej OIIB i Łódzkiej OIIB.  
Organizatorem seminarium szkoleniowego, odbywającego się w cyklu rotacyjnym, była tym 
razem Śląska OIIB, a wzięły w nim udział 134 osoby - po raz pierwszy w IV kadencji istnienia 
PIIB uczestnicy szkoleń spotkali się w tak licznym gronie. 
Szkolenie prowadzili mec. Maria Wójcik i mec. Dominik Adamczyk, a tematem szkolenia było 
omówienie problemów występujących w prowadzonych postępowaniach OROZ i orzecznictwie 
OSD na przykładach zaczerpniętych z rozpatrywanych spraw dyscyplinarnych. 
Uczestnikom seminarium przekazano informacje teoretyczne, poprzez analizowanie 
ważniejszych przepisów odpowiednich ustaw i rozporządzeń oraz dokumentów wewnętrznych 
Izby. W części praktycznej analizowano szereg przykładów  z praktyki OROZ i OSD, oczywiście  
z usunięciem danych osobowych, celem ćwiczenia przez uczestników umiejętności rozwiązania 
zaistniałego problemu. 

 Omawianie tych przypadków było przyczynkiem do interesującej wymiany zdań, aktywizowało 
uczestników, wskazując jednocześnie konieczność samokształcenia - bez odpowiedniej 
teoretycznej podbudowy wiele zadań okazało się swoistą pułapką. Poruszone tematy spotkały 
się z dużym zainteresowanych uczestników szkolenia, zwłaszcza nowo wybranych członków 
organów, którzy skrzętnie notowali omawiane zagadnienia. Zajęcia były  prowadzone  w  trybie 

 

interaktywnym: od strony teoretycznej 
problemy przedstawiała mec. Maria Wójcik, 
a mec. Dominik Adamczyk, krążąc 
z mikrofonem po sali, wyjaśniał w żywej 
dyskusji praktyczne zastosowanie 
uzyskanych informacji oraz odpowiadał  
na pojawiające się w trakcie wykładu  
i dyskusji pytania. 
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 W ramach relaksu po intensywnych zajęciach uczestnicy seminarium udali się na zwiedzanie 
na „Szlaku Orlich Gniazd” zabytkowych ruin zamku w Mirowie oraz odrestaurowanego zamku  
w Bobolicach. Przewodnicy przybliżyli zwiedzającym historię powstania i późniejsze losy 
zamków. 
Pod względem merytorycznym i organizacyjnym szkolenie zostało przeprowadzone 
perfekcyjnie, czego wyrazem były podziękowania uczestników.  
 

06-07.06.2014  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła XXIII sesję egzaminacyjną.  
Część ustna egzaminów, w której udział wzięło 370 osób, odbywała się w siedzibie ŚlOIIB  
przy ul. Adama 1b w Katowicach.  
Egzaminy zdało i uprawnienia budowlane uzyskało 278 osób w następujących branżach: 
architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, budownictwa drogowego, budownictwa 
mostowego, budownictwa kolejowego, instalacyjno-elektrycznej, instalacyjno-sanitarnej oraz 
telekomunikacyjnej. 
 

09.06.2014  Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru. 

 

09.06.2014 Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej.  
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB  Franciszek Buszka. 

 

11.06.2014  Spotkanie w Warszawie przewodniczących rad okręgowych izb z Prezesem KR PIIB. 
W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 

11.06.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Placówce 
Terenowej w Bielsku-Białej celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej 
rzeczoznawcy budowlanego. 
 

12.06.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 

W czasie posiedzenia omówiono: 
 stan zaawansowania i sposób realizacji wniosków 

złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
ŚIOIIB, 

 przygotowania do XIII Krajowego Zjazdu Polskiej lzby 
Inżynierów Budownictwa, 

 projekt podziału czynności pomiędzy członków Prezydium 
i Rady,  

 stan wdrożenia uchwały dotyczącej wystawiania 
zaświadczeń o przynależności do ŚlOIIB drogą 
elektroniczną. 

12.06.2014  Posiedzenie nadzwyczajne Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB. Na posiedzeniu podjęto  
1 uchwałę w indywidualnej sprawie członka Izby. 
 

12.06.2014  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w Katowicach celem rozpatrzenia 
indywidualnych spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 16 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 3 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 12 osób, 
 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 1 osoba. 

12-13.06.2014 XVII Konferencja problemowa "Inwestycje budowlane w latach 2014-2020” (warunki, koszty, 
uwarunkowania prawne, nowoczesność projektowania) zorganizowana w Józefowie przez Izbę 
Projektowania Budowlanego i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. ŚlOIIB reprezentował 
Grzegorz Wasylowski - delegat na zjazdy ŚlOIIB. 
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13.06.2014  Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB.  
Posiedzenie Komisji miało tym razem nieco inny charakter, ponieważ uczestniczyli  
w nim członkowie Komisji Prawno-Regulaminowych III i IV Kadencji. Takie spotkanie miało  
na celu zapewnienie kontynuowania prac podjętych przez Komisję minionej kadencji. 
Spotkanie rozpoczął wiceprezes KR PIIB, przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej  
prof. Zbigniew Kledyński. Podziękował członkom Komisji III kadencji za zaangażowanie i wkład 
pracy na polu legislacji państwowej i samorządu zawodowego oraz za wypracowanie stanowisk 
wobec istotnych merytorycznych kwestii zawartych we wnioskach kierowanych przez 
delegatów do zjazdów okręgowych izb.   
W części roboczej przedmiotem posiedzenia było omówienie i zajęcie stanowiska wobec 
wniosków przekazanych wg właściwości przy piśmie Komisji Wnioskowej KR PIIB z dnia  
28.04.2014 r. do Komisji Prawno-Regulaminowej. Wnioski zostały zgłoszone przez delegatów 
okręgowych izb na XIII okręgowym zjeździe. Omawiana była również ostatnia wersja Kodeksu 
Urbanistyczno-Budowlanego przekazana przez Komisję Kodyfikacyjną do konsultacji 
społecznej. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu Komisji uczestniczyła Ewa Dworska - przewodnicząca Komisji Prawno-
Regulaminowej ŚlOIIB w III kadencji. 
 

13.06.2014  XIII Edycja Nagrody NARCYZ 2014.  
W Centrum kultury „FENIKS” w Rydułtowach odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
„NARCYZ 2014” zorganizowana przez Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego, na którą został zaproszony przewodniczący Rady ŚlOIIB. Izbę reprezentował 
w uroczystościach członek Prezydium Rady ŚlOIIB Tadeusz Mika, opiekun Punktu 
Informacyjnego w Rybniku.  
 

16.06.2014  Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

17.06.2014  Uroczystość wręczenia nagród w XXIV edycji Konkursu PZITB Budowa Roku 2013.  
W gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia 
nagród laureatom XXIV edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku 2013”. Zostali oni wyłonieni 
spośród inwestorów, developerów i generalnych wykonawców obiektów budowlanych 
we wszystkich rodzajach budownictwa. Sędziowie Konkursu ocenili blisko 70 zrealizowanych 
budów. Nagrodzono obiekty charakteryzujące się najnowocześniejszymi rozwiązaniami 
technicznymi i technologicznymi, a także funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów 
konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
Ze ŚlOIIB w uroczystości uczestniczyli: Stefan Czarniecki, Urszula Kallik i Waldemar Szleper. 
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Konkurs PZITB został zorganizowany przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury  
i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Wśród członków jury XXIV edycji 
Konkursu były cztery osoby ze ŚlOIIB: Stefan Czarniecki, Urszula Kallik, Janusz Kozula  
i Waldemar Szleper.  
Obiekty z całej Polski zgłaszano w IX grupach. Budowy zrealizowane na terenie województwa 
śląskiego zgłoszono w grupach: I,III,VII,VIII i IX. Nagrodę I stopnia i tytuł „Budowa Roku 2013” 
otrzymała budowa w grupie VIII: obiekty drogowo-kolejowe budowa: Wielofunkcyjne 
zintegrowane centrum komunikacyjno-handlowe na stacji Katowice Osobowa, składające się  
z dworca kolejowego, podziemnego dworca autobusowego, tunelu drogowego, parkingów 
podziemnych, Galerii Handlowej (Galeria Katowicka) i wielosalowego kina. 
Szczegółowe informacje o wszystkich nagrodzonych budowach znajdują się na stronie 
internetowej www.budowaroku.pl. 

 

24.06.2014  Spotkanie przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki i sekretarza Rady ŚlOIIB  
Ewy Dworskiej z prezesem Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jackiem 
Kwiatkowskim w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach.  
W wyniku porozumienia z dnia 20.12.2012 r. i współpracy pomiędzy Zakładem 
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, 
Śląską Izbą Budownictwa i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa oraz na podstawie 
Zarządzenia nr 13/14 Prezesa Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach  
z dnia 24.04.2014 r. powołano w dniu 01.05.2014 r. Branżową Komisję Egzaminacyjną  
w zakresie budownictwa, mającą za zadanie walidację umiejętności zawodowych absolwentów 
kursów organizowanych przez ZDZ Katowice oraz osób bez formalnego wykształcenia, 
chcących potwierdzić wiedzę i umiejętności w danym zawodzie. 
 

 

 
 

W dniu 24.06.2014 r, w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach odbyło się inauguracyjne 
spotkanie członków Branżowej Komisji Egzaminacyjnej połączone z wręczeniem aktów 
powołaniowych.  
W roku 2014 Branżowa Komisja Egzaminacyjna pracować będzie w 9-osobowym składzie,  
w który obok przedstawicieli ZDZ i ŚIB weszło 2 przedstawicieli ŚlOIIB: Ewa Dworska jako 
zastępca przewodniczącego i Tadeusz Sopata jako członek Komisji. Siedzibą Branżowej Komisji 
Egzaminacyjnej jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Tychach, a egzaminy 
przeprowadzane będą w siedzibie Komisji w Tychach lub w Ośrodku Kształcenia Zawodowego 
w Chorzowie. 
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Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną CKZ w Tychach. 
Centrum dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną z salami wykładowymi i pracowniami 
specjalistycznymi; są to m.in.: atestowana spawalnia, poligon budowlany, pracownia 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, pracownia montażu instalacji wewnętrznych oraz 
obiekty sportowe i biblioteka szkolna. 
Doskonalenie i uzupełnianie wiedzy możliwe jest również w strukturach Akademii branżowych. 
Dla przykładu Akademia Budownictwa proponuje w swojej ofercie szereg kursów 
adresowanych do kadry inżynieryjno-technicznej oraz pracowników realizujących prace 
budowlane i pokrewne. 
Wymienione wyżej pracownie specjalistyczne do kształcenia w  zawodach związanych  
z budownictwem powstały dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego oraz z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 
Patronat nad poligonem budowlanym objęła Śląska Izba Budownictwa w Katowicach. 

 

24.06.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

25.06.2014 Konferencja podsumowująca realizację projektu "Nowy start" w Zakładzie Doskonalenia 
Zawodowego w Katowicach. ŚlOIIB reprezentował Dominik Adamczyk. 
 

26.06.2014  Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 
zawodowej kierownika budowy. 

26.06.2014  Spotkanie w Warszawie przewodniczących rad okręgowych izb inżynierów budownictwa  
z udziałem przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki.  

26.06.2014 Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych.  
Uroczyste wręczenie decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały  
z wynikiem pozytywnym egzamin przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną ŚlOIIB. Uroczystość 
prowadził sekretarz OKK Zbigniew Dzierżewicz, przy udziale wiceprzewodniczącego OKK 
Hieronima Spiżewskiego i członka OKK Zbigniewa Herisza.  
Osobom, którym wydawano decyzje złożono serdeczne gratulacje, podkreślając jednocześnie 
konieczność stałego samokształcenia wobec zmieniających się technologii i zmienianych 
przepisów prawa. Zwrócono również uwagę na odpowiedzialność, jaka ciąży na członku izby 
pełniącym samodzielne funkcje w budownictwie, tj. zawodowa, dyscyplinarna,  karna  
i cywilna. 
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 Egzaminy zdało i uprawnienia budowlane uzyskało 278 osób w następujących  
w branżach:  
 architektonicznej   -  2 osoby, 

 konstrukcyjno-budowlane  -  138 osób,  

 budownictwa drogowego  -  44 osoby,  

 budownictwa mostowego -  10  osób,  

  budownictwa kolejowego  -  5 osób, 

 instalacyjno-elektrycznej - 49 osób,  

 instalacyjno-sanitarnej  - 28 osób,  

  telekomunikacyjnej  - 2 osoby. 
 

27-28.06.2014  XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w Warszawie obradował przy wysokiej  
frekwencji (około 94%). 
W Zjeździe uczestniczył komplet delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB ze ŚlOIIB.  
Nasi delegaci w liczbie 22 osób aktywnie uczestniczyli w pracach Zjazdu: Janusz Kozula zasiadał 
w Prezydium Zjazdu pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego XIII Zjazdu, Krzysztof Ciesiński był 
członkiem Komisji Wyborczej, a Maria Świerczyńska sekretarzem Komisji Uchwał i Wniosków. 
W pierwszym dniu Zjazdu w wyborach na przewodniczących organów krajowych PIIB  
na IV kadencję, tj. na lata 2014-2018, prezesem Krajowej Rady PIIB został wybrany Andrzej 
Roch Dobrucki, przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Marian Płachecki, przewodniczącym 
Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak, przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Gilbert 
Okulicz-Kozaryn, a Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej  koordynatorem - 
Waldemar Szleper, delegat ŚlOIIB.  

 

 W wyborach na członków poszczególnych organów w drugim dniu Zjazdu, spośród 
kandydujących członków ŚlOIIB zostali wybrani:  
- do Krajowej Rady PIIB: Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki, Roman Karwowski, Józef Kluska  
i Piotr Wyrwas, 
- do Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB: Urszula Kallik, 
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- do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB: Janusz Jasiona i Elżbieta Nowicka-Słowik, 
- do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB: Zenon Panicz i Barbara Twardosz-Michniewska. 

 

27.06.2014  
 

Uroczysta Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.  
W Zameczku Myśliwskim w Promnicach koło Tychów odbyła się pod patronatem wicepremier 
Elżbiety Bieńkowskiej XIV Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. Organizatorem tej imprezy 
był Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa  
w Tychach. Na Galę przybyli: wicepremier Elżbieta Bieńkowska, europoseł Jan Olbrycht, pięciu 
posłów na Sejmu RP, przedstawiciele władz samorządowych z regionu tyskiego, 
mikołowskiego, bieruńsko-lędzińskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorców tego regionu. 
Wręczono: w kilku kategoriach statuetki Hermesów Biznesu, Tytuły Przedsiębiorcy Roku, 
Wybitnej Postaci Regionu, Prometeusza  oraz wiele innych wyróżnień. ŚlOIIB reprezentował 
Janusz Krasnowski. 

28.06.2014 XIV Zawody Strzeleckie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 
Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego SITG, Zarząd Kół 
SITG „Siemianowice” i „PUMAR”, ŚlOIIB oraz Delegaturę RIG w Świętochłowicach pod 
patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Jacka Guzego. W zawodach 
odbywających się na siemianowickiej strzelnicy myśliwskiej wzięło udział 56 osób 
w 7 zespołach reprezentujących koła SITG oraz ŚlOIIB. 

 
 

 

Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej o Puchar 
Prezydenta Miasta Siemianowice zdobył Zbigniew 
Ciaszkiewicz ze ŚlOIIB z wynikiem 94/100 punktów,  
a w klasyfikacji drużynowej o Puchar Prezesa SITG – 
reprezentacja ŚlOIIB z wynikiem 246 punktów. 
 

30.06.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB celem 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej autora opinii technicznej. 
 

30.06.2014  Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB rozpoczęła przyjmowanie wniosków  
o nadanie uprawnień budowlanych w kolejnej XXIV sesji egzaminacyjnej. Przyjmowanie 
dokumentów będzie trwało do dnia 29.08.2014 r. 
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30.06.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 55 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 10 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 14 osób w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 29 osób, 
 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 9 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia członkostwa  
do innej Izby - 1 osoba, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 6 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 
6 miesięcy - 8 osób. 

 

01.07.2014 W Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej otwarto Klub Członkowski. 
W tym dniu odbyło się w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej spotkanie inauguracyjne Klubu 
Członkowskiego, na które zaproszono delegatów na Zjazdy ŚlOIIB, przedstawicieli Forum 
Młodych oraz osoby ze ŚlOIIB zainteresowane tą formą działań integracyjnych. 

 

Spotkanie przygotowali i poprowadzili zastępcy 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska i Janusz 
Kozula. Prowadzący poinformowali o przebiegu  
XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB 
 i „Głównych kierunkach działania PIIB na kadencję 
2014-2018” przyjętych uchwałą Zjazdu oraz 
zaproponowali dyskusję dot. działalności Klubu. 

 Zebrani wypowiadali się na temat form działania Klubu, który ma integrować środowisko 
zawodowe. Wymieniano także poglądy nt. funkcjonowania samorządu i problemów 
związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie. Józef Kluska omówił 
wnioski złożone na ostatnim Zjeździe ŚlOIIB, poinformował o możliwości korzystania przez 
stronę internetową lub w Placówce Terenowej z dostępu do norm, Serwisu budowlanego  
i szkoleń e-learningowych. W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi akcentował 
potrzebę opiniowania przez członków Izby projektów ustaw i innych przepisów związanych  
z wykonywaniem zawodu inżyniera budownictwa. Jerzy Dzierżewicz zwrócił uwagę na pewne 
luki w ubezpieczeniu członków Izby w zakresie OC. Roman Karwowski przedstawił 
wydawnictwo kwartalne „Informator ŚlOIIB”. Zachęcał do włączenia się w tworzenie biuletynu 
przez przekazywanie informacji o realizacji ciekawych obiektów budowlanych oraz zapraszał 
do uczestnictwa w imprezach ogłaszanych w biuletynie i do nadsyłania zdjęć na coroczny 
konkurs fotograficzny. James Jurczyk proponował zorganizowanie spotkania roboczego 
przedstawicieli urzędów i instytucji związanych z wydawaniem decyzji o pozwoleniu na 
budowę i pozwoleniu na użytkowanie, a przedstawiciele Forum Młodych - organizację szkoleń 
seminaryjnych w godzinach popołudniowych, w czasie dogodnym dla osób zatrudnionych  
na etatach. Dyskutowano także nt.  o  szkodliwości  stosowania  w  przetargach  kryterium  
najniższej  ceny,  etyce zawodowej i wyjazdach technicznych. 

 Spotkanie, w którym wzięło udział  
28 osób, przebiegało w miłej koleżeńskiej  
atmosferze. Ustalono stałe dni spotkań 
członków w ramach Klubu w każdy wtorek  
w godzinach 13.00-17.00, natomiast jeden 
raz w kwartale w szerszym gronie,  
z przygotowanym wcześniej programem. 
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02.07.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
w Katowicach w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej członków ŚlOIIB. 

03.07.2014 Posiedzenie Rady ŚlOIIB.  

 

 
 

W trakcie posiedzenia omówiono: 
 zakres kompetencji poszczególnych członków Prezydium Rady zaproponowany przez 

przewodniczącego, 

 wnioski złożone na XIII Zjeździe ŚlOIIB i przebieg prac nad nimi, 

 przebieg XIII Zjazdu PIIB, 
 zasady zakupu "Środowiskowych zasad wycen prac projektowych" dla siedziby ŚIOIIB oraz 

Placówek Terenowych ŚlOIIB, 

 przebieg spotkania konsultacyjnego ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów w temacie 
zamówień publicznych, 

 wersję projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego przyjętego przez Komisję 
Kodyfikacyjną Prawa Budowlanego w dniu 16.04.2014 r., 

 prezentację dotyczącą uprawnień budowlanych przedstawioną przez Prezesa Krajowej 
Rady PIIB na naradzie dziekanów w dniu 26.05.2014 r. 

03.07.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej  celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności 
zawodowej autora opinii technicznej. 

03.07.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie indywidualnej członka ŚlOIIB. 
Podjęto 1 uchwałę o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osoby w prawach członka Izby. 
 

05.07.2014 Otwarte szkolenie techniczne w Rudach Raciborskich zorganizowane przez Punkt 
Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku. Głównym celem szkolenia było zwiedzanie Pocysterskiego 
Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach i wysłuchanie wykładu nt. wykonanych w obiekcie 
prac konstrukcyjnych, remontowo-budowlanych i rewaloryzacyjnych. W szkoleniu uczestniczyli 
członkowie ŚlOIIB z okręgu rybnickiego oraz z odleglejszych rejonów Śląska. 
Zespół Klasztorno-Pałacowy stanowią: budynek klasztoru, kościół z zakrystią oraz dwa skrzydła 
pałacowe. Wybudowany w XIII wieku przez zakon cystersów klasztor stanowił ich własność 
do początku XIX wieku. Na przestrzeni lat był wielokrotnie niszczony przez pożary, grabieże 
i wojny, przebudowywany i rozbudowywany, zwłaszcza w XVII w., gdy wzniesiono pałac opata. 
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W 1810 roku król pruski wypędził zakonników, a ich dobra zsekularyzowano -  
od 1812 do 1945 roku były one własnością książęcego rodu. 

 Przebudowa obiektu na rezydencję książęcą wiązała się z wyburzeniem zabudowań 
gospodarczych i założeniem parku w stylu angielskim. W styczniu 1945 wojska sowieckie 
poważnie zniszczyły i częściowo spaliły większość zabudowań. Po wojnie w latach 1947-50 
odrestaurowano tylko kościół, a zgliszcza pałacu zostały jedynie zabezpieczone przed 
zawaleniem. Dopiero w 1998 roku ówczesny wojewoda katowicki w imieniu Skarbu Państwa 
przekazał zniszczony obiekt Diecezji Gliwickiej. Od tego czasu rozpoczęły się zakrojone  
na szeroką skalę prace remontowo-budowlane i modernizacyjne sfinansowane w dużej mierze 
przez środki uzyskane z dotacji unijnych. 

 

  

 O tym wszystkim opowiedział uczestnikom szkolenia ks. Jan Rosiek, który czuwał  
z ramienia Kurii Biskupiej nad akcją odbudowy i restauracji oraz adaptacji obiektu na nowe 
cele, a aktualnie jest dyrektorem zlokalizowanego tu Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego 
Diecezji Gliwickiej. Interesujący wykład odbywał się w dużej części w trakcie zwiedzania 
poszczególnych pomieszczeń oraz podczas spaceru po malowniczym parku. Na koniec 
uczestnicy szkolenia prześledzili poszczególne etapy robót na filmie dokumentującym 
wykonane w zespole budynków prace. Duże zainteresowanie wzbudziła rekonstrukcja stropów 
i klatek schodowych, prace wykończeniowe oraz rozwiązanie instalacji na terenie obiektu,  
w szczególności sposób pozyskania ciepła do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej oraz skanalizowanie obiektu z podłączeniem do nowo wybudowanej 
biologicznej oczyszczalni ścieków. Kolejnym etapem wyjazdu szkoleniowego było zwiedzanie 
zbudowanej na początku XX wieku Zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej, a w niej: starej 
parowozowni, wagonowni i bocznic kolejowych. Można tu było obejrzeć kilkanaście typów 
lokomotyw parowych i spalinowych oraz zestawów wagonów kolejowych. 

 

 

W najbliższym czasie zostanie odnowiony peron, 
który wystrojem będzie przypominał stan sprzed  
I wojny światowej. Na zakończenie zaplanowano 
przejazd kolejką wąskotorową i spotkanie 
integracyjne przy ognisku. Uczestnicy wyjazdu 
technicznego - w liczbie 60 osób - wysoko ocenili 
szkolenie oraz zaangażowanie w jego organizację 
koleżanek Stanisławy Franusiak i Katarzyny 
Seweryn - członkiń Rady ŚlOIIB z Punktu 
Informacyjnego w Rybniku. 
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09.07.2014 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady PIIB.  
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy wybrani do Krajowej Rady delegaci ze ŚlOIIB: Franciszek 
Buszka, Stefan Czarniecki, Roman Karwowski, Józef Kluska i Piotr Wyrwas. Głównym punktem 
posiedzenia były wybory Prezydium Krajowej Rady. W tajnych wyborach wybrani zostali: 
 wiceprezesi - Stefan Czarniecki, Joanna Gieroba, Zbigniew Kledyński, 

 skarbnik - Andrzej Jaworski, 

 zastępca skarbnika - Krystyna Korniak-Figa, 

 sekretarz - Danuta Gawęcka, 

 zastępca sekretarza - Piotr Filipowicz, 

 członkowie - Andrzej Pieniążek i Janusz Szczepański. 
Stefan  Czarniecki będzie pełnił funkcję zastępcy prezesa PIIB już po raz drugi. 
 

10.07.2014 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.  
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyli Janusz Jasiona i Elżbieta Nowicka-Słowik. 
 

10.07.2014 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
 

10.07.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach 
przy ul. Adama 1b. 

16.07.2014 Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Urszula Kallik. 

 

17.07.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie indywidualnej członka ŚlOIIB. 
Podjęto 1 uchwałę o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osobie w prawach członka Izby. 
 

22.07.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB celem 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
 

24.07.2014 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 
sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

25.07.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej OIIB w Rzeszowie.  
W posiedzeniu uczestniczyła ze ŚlOIIB Urszula Kallik, jako opiekun ze strony Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB. 
 

31.07.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 102 uchwały: 
 w sprawie przyjęcia 69 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 15 osób w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 27 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 9 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 3 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej  
6 miesięcy - 60 osób. 

 

05.08.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

06.08.2014 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
W czasie posiedzenia Prezydium KR powołano m.in. Komisję ds. Statutu PIIB, z przewodniczącą 
Ewą Dworską. 
 

07.08.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej projektanta. 
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11.08.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie indywidualnej członka ŚlOIIB. 
Podjęto 1 uchwałę o przyjęciu w poczet członków Izby. 
 

21.08.2014 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej autora opinii technicznej. 

 

21.08.2014 Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pierwsze elektryczne oświetlenie uliczne  
w Polsce. 

 

W dniu 21.08.2014 r. odbyła się w Częstochowie uroczystość zorganizowana 
przez Zarząd Oddziału Częstochowskiego SEP w 120 rocznicę zapłonięcia 
pierwszej na ziemiach polskich lampy oświetlenia ulicznego. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia odsłonięta została tablica umieszczona  
na ścianie budynku Muzeum pod Ratuszem przy placu Centralnym 
 im. dra W. Biegańskiego, a w bezpośredniej odległości postawiono replikę 
słupa oświetleniowego z tamtych lat z odtworzoną lampą łukową.  Tablicę 
odsłonili prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Zenon Panicz - 
członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich  
w Częstochowie i skarbnik ŚlOIIB, który przybliżył zebranym rys historyczny 
powstania oświetlenia ulicznego. 

 W uroczystości uczestniczyli radni Rady 
Miasta Częstochowy z przewodniczącym 
Zdzisławem Wolskim, przedstawiciele 
naczelnych władz SEP z prezesem 
Piotrem Szymczakiem, wiceprezes Rady 
Naczelnej FSNT NOT w Warszawie 
Grzegorz Lipowski, przewodniczący 
oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych w Częstochowie, dziekan 
Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki  
Częstochowskiej    prof.    Lech    Borowik,  

 Dyrektor Oddziału Tauron - Andrzej Czerwik, prezes Zarządu ISD Huty „Częstochowa” Anatolij 
Fiediajew oraz duża grupa elektryków - działaczy miejscowego Oddziału SEP 
z wiceprzewodniczącym Rafałem Minkiną. Radę ŚlOIIB reprezentowali zastępcy 
przewodniczącego: Czesława Bella i Waldemar Szleper. 
 

23-30.08.2014 Rejs po Adriatyku - Chorwacja. 
To było już trzecie żeglowanie wzdłuż wybrzeży Chorwacji pod banderą ŚlOIIB, tym razem na 
dwóch ośmioosobowych jachtach ELAN 344. W czasie około 43. godzin żeglowania członkowie 
ŚlOIIB pokonali 155 mil morskich. 
Trasa została tak zaplanowana, aby oprócz zwiedzania niezwykle urokliwych miast 
i zakątków wybrzeża Chorwacji były aspekty techniczne. Zwiedzano między innymi bunkry 
wykute w skałach o długości 100m i wysokości 8m, mosty wiszące i podwieszone. 

  

27.08.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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28.08.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
W czasie obrad Prezydium omówiono: 
 stan realizacji wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, 

 stan wdrożenia ustawy o ułatwieniu dostępu do zawodu, 

 przygotowania do VI Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości oraz 
Śląskiego Dnia Budowlanych, 

 przygotowania do obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa oraz Regionalnych Dni 
Budowlanych w poszczególnych Placówkach Terenowych i w Punkcie Informacyjnym  
w Rybniku, 

 działalność Placówek i Klubów Członkowskich pod kątem rozliczeń finansowych, 

 stan realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy 
ul. Adama 1b. 

 

28.08.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Podjęto 1 uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 miesięcy. 

 

29.08.2014 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 
o nadanie uprawnień budowlanych. 
Komisja Kwalifikacyjna przyjęła 226 nowych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych oraz 
132 wnioski osób przystępujących ponownie do egzaminu.  

29.08.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 55 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 53 osób w poczet członków Izby, 
 zakończeniu okresu zawieszenia 16 osób w prawach członka Izby, 

 zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 23 osoby, 

 skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 7 osób, 

 skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 3 osoby, 

 uchyleniu uchwały w części dotyczącej przyjęcia 1 osoby w poczet członków Izby, 

 uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek 
przez okres powyżej 6 miesięcy - 1 osoba, 

 zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej  
6 miesięcy - 18 osób. 

 

02.09.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej opiniodawcy. 
 

03.09.2014 Konferencja Samorząd zawodowy w służbie społeczeństwu - Sejm RP Warszawa. 

 

 

Konferencja została zwołana z inicjatywy 
Mazowieckiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego. Patronat 
nad Konferencją objął  wicemarszałek 
Sejmu Eugeniusz Grzeszczak. Referaty 
wygłosili: Mieczysław Grodzki - 
przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, 
Andrzej Sawoni - prezes Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Warszawie, Włodzimierz 
Chróścik - dziekan Okręgowej  Izby 
Radców Prawnych w Warszawie oraz 
Stanisław  Leszek - prezes   Rady   Oddziału 
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 Regionalnego Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie. W dyskusji, w imieniu 
samorządów zawodowych inżynierskich głos zabierali: prezes Krajowej Rady PIIB - Andrzej 
Roch Dobrucki, Andrzej Ryba z Izby Architektów RP, Jacek Sztechman - prezes Krajowej Rady 
Izby Urbanistów oraz Aleksander Krupa z Izby Projektowania Budowlanego. 
ŚlOIIB  reprezentowali: sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, zastępca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB Waldemar Szleper oraz rzecznik Urszula Kallik. 
 

03.09.2014 Przesłuchanie przed  Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej  ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

04.09.2014 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

04-06.09.2014 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wspólnie 
z Okręgowymi Komisjami Kwalifikacyjnymi w Serocku k. Warszawy. 

 Ze ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczyli: przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Piotr 
Szatkowski, członkowie Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej: Janusz Jasiona i Elżbieta Nowicka-
Słowik oraz pracownik biura obsługujący OKK. 

 

06.09.2014 II Regaty Żeglarskie klasy Omega o puchar Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej OIIB   
w Olsztynie. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący OKR Edmund Janic. 
 

06.09.2014 Spotkanie integracyjno-szkoleniowe Lubelskiej OIIB z okazji Dnia Budowlanych  
i Dnia Inżyniera Budownictwa w Wierzchowiskach k. Lublina.  
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady ŚlOIIB Tadeusz Mika. 
 

07-13.09.2014 VIII wyjazd techniczno-turystyczny Włochy-Francja-Czechy. 

 

 

Trasa wiodła do Wenecji i Werony we Włoszech oraz we 
Francji na Lazurowe Wybrzeże do Nicei i Monako, 
następnie przez Millau ze znanym wiaduktem - najwyższą 
tego typu konstrukcją w  Europie - do sławnych zamków 
nad Loarą. 
Uczestnicy wyjazdu w liczbie 45 osób obejrzeli film  
i wysłuchali wykładu na temat projektowania i realizacji 
wiaduktu, ponadto zostali zaopatrzeni przez kierownika 
wyjazdu  Zenona  Panicza  w  obszerny  materiał  w wersji  

 
 
 
 

08.09.2014 

elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zwiedzanych obiektów. W wielu 
miejscach grupę zwiedzających oprowadzali zawodowi przewodnicy lub była możliwość 
skorzystania z systemu audio-przewodnika. 
 

Kontrola wydatkowania środków finansowych i zawartej umowy w zakresie dodatkowego 
ubezpieczenia zbiorowego NNW dla członków ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół kontrolny 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 

08.09.2014 Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach  na terenie 
kompleksu „Stara Kablownia”, będącego przykładem rewitalizacji terenów przemysłowych  
po byłej Śląskiej Fabryce Kabli. ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 

09.09.2014 Spotkanie Forum Młodych w Bielsku-Białej. 
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10.09.2014 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
W posiedzeniu uczestniczyli z ramienia ŚlOIIB członkowie Krajowej Rady PIIB Franciszek Buszka, 
Roman Karwowski, Józef Kluska i Piotr Wyrwas oraz Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej koordynator. 
W czasie posiedzenia między innymi: 
 zatwierdzono uchwały Prezydium Rady w sprawie: 

 wzoru Medalu Honorowego PIIB i Regulaminu działania Komisji Medalu Honorowego PIIB, 

 ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne do 24. jesiennej sesji 
egzaminacyjnej w 2014 roku, 

 powołania Komisji Prawno-Regulaminowej (z Ewą Dworską ze ŚlOIIB), 

 powołania Komisji Medalu Honorowego, 

 powołania Komisji Współpracy z Zagranicą, 

 powołania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych, 

 powołania Zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę PIIB. 
  Prezes Krajowej Rady PIIB przedstawił 

reasumpcję działań PIIB w związku  
z projektem rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie. 

 
11.09.2014 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz odpowiedzialności 
dyscyplinarnej członka Izby. 
 

12.09.2014 Konferencja "Instrumenty rynku pracy na rzecz rozwoju gospodarki" ZDZ Katowice. 
W trakcie Konferencji prof. dr hab. Jacek Męcina - wiceminister Pracy i Polityki Społecznej 
mówił na temat nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na rzecz 
rozwoju gospodarki. Grzegorz Sikorski - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Katowicach przedstawił realizowany obecnie Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój 
(PO WER) jako obiecującą perspektywę dla przedsiębiorców, a przedstawiciele lokalnych 
Urzędów Pracy oraz przedsiębiorcy omawiali możliwości wypracowania metod aktywizacji 
zawodowej oraz najlepszego wykorzystania środków z „Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki” dla zwiększenia zatrudnienia i poprawy sytuacji na rynku pracy. 
Ważnym elementem dyskusji było omówienie partnerstwa publiczno-społecznego oraz 
potrzeby zacieśniania współpracy wszystkich jednostek na rynku pracy. Podkreślono, 
że podstawą rozwoju rynku pracy jest bardzo dobre zaplecze szkoleniowe i wszelkie działania 
mające na celu poszerzenie umiejętności zawodowych osób poszukujących pracy. Jednym  
z dobrych przykładów jest współpraca pomiędzy Zakładem Doskonalenia Zawodowego  
w Katowicach, Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Śląską Izbą Budownictwa oraz 
Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, w wyniku której powołano Branżową Komisję 
Egzaminacyjną potwierdzającą zawodowe umiejętności pracowników branży budowlanej. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 

12.09.2014 Opolski Dzień Budowlanych zorganizowany przy udziale Opolskiej OIIB w Prószkowie koło 
Opola. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

13.09.2014 Obchody Dnia Budowlanych i 80-lecia PZITB w Małopolskiej OIIB w Operze Krakowskiej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Janusz Kozula. 
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14-19.09.2014 60. Jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 2014, zorganizowana przez Wydział 
Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. 
 

16.09.2014 Uroczyste obchody 80-lecia PZITB i 60. rocznicy pierwszej Konferencji Naukowej  
w Krynicy. 
 

16-18.09.2014 27. Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB. 
Na największych w Europie Środkowej targach energetycznych 749 wystawców  
z 20 krajów Europy i Azji pokazało swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty 
i technologie służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz 
podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Targi odwiedziła rekordowa liczba 
zwiedzających - ponad 20 tysięcy osób z kraju i zagranicy. 
Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, 
rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty 
 i systemy pomiarowe, automatyka przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty 
prądotwórcze i napędy, a także cała gama specjalistycznych pojazdów czy podnośników, 
panele fotowoltaiczne i nowoczesne źródła światła montowane na efektownych słupach 
kompozytowych, bądź na słupach z odległej epoki lamp gazowych oraz wiele innych wyrobów 
czy oferowanych usług. 
Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz mniej formalne spotkania wystawców  
z ich kontrahentami, w tym z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych 
inwestorów i wykonawców budów energetycznych. Drugiego dnia targów odbyła się 
konferencja podsumowująca VI Krajowy Konkurs Energetyczny „Inteligentne Zarządzanie 
energią i środowiskiem”, na który wpłynęło wiele interesujących opracowań napisanych przez 
młodzież ze starszych klas szkół średnich i pierwszych lat studiów. 
Specjalnym gościem targów był ambasador Konfederacji Szwajcarii w Polsce -  
J.E. Lukas Beglinger, który gościł na targach na zaproszenie Polsko-Szwajcarskiej Izby 
Gospodarczej. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko strategicznego partnera targów - 
TAURON Dystrybucja S.A., na którym zaprezentowano inteligentne liczniki energii elektrycznej  
i objaśniano ich praktyczne zastosowanie.  
Drugiego dnia targów w godzinach popołudniowych odbyło się tradycyjnie spotkanie 
integracyjne członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zorganizowane przez  
Bielsko-Bialski Oddział SEP, w którym udział wzięli elektrycy z oddziałów z Warszawy, 
Wrocławia, Gliwic, Białegostoku i Gorzowa Wielkopolskiego. 
 

18-20.09.2014 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej OIIB w Lasocinie. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

18.09.2014 Prezydium Rady ŚlOIIB. 
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 Program obrad obejmował: 
 przedstawienie propozycji uchwały w sprawie wystąpienia Piotra Wyrwasa  

na XIII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB w dniach 27-28.06.2014 r., 
 omówienie stanu realizacji wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-

Wyborczym ŚlOIIB, 

 podjęcie decyzji w sprawie warunków przedłużenia umowy z firmą Wolters Kluwer Polska 
Sp. z o.o. na korzystanie z Serwisu Budowlanego w zakresie "BHP" i "Ochrony 
Środowiska”, 

 przedstawienie nowego Regulaminu dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego. 

19.09.2014 Wojewódzkie Święto Budowlanych zorganizowane w Łodzi z udziałem Łódzkiej OIIB. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

20.09.2014 Regionalny Dzień Budowlanych w Szczyrku zorganizowany przez biuro ŚlOIIB w Katowicach  
i Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
Z okazji Dnia Budowlanych odbyło się w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” 
otwarte spotkanie dla członków ŚlOIIB z obwodów Katowice I i II oraz Bielsko-Biała 
pn. Regionalny Dzień Budowlanych. O spotkaniu informowano członków w „Informatorze        
ŚlOIIB” nr 3, oprócz tego wysłano zaproszenia do członków organów ŚlOIIB i lokalnych władz.  
 

 
 

Program spotkania obejmował szkolenie seminaryjne na temat „Umowy cywilno-prawne  
w budownictwie”, przygotowane przez dr Joannę Smarż z PIIB, a poprowadził je mec. Dominik 
Adamczyk - pracownik biura ŚlOIIB. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały szkoleniowe  
w wersji elektronicznej na płytce CD. Dom Inwestycyjny Xelion i TFI ALLIANZ POLSKA S.A. 
przedstawiły informacje na temat „Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego”. 
Na zakończenie spotkania przewidziano panel dyskusyjny na temat „Wykonywanie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie”. 
Spotkanie przebiegało w miłej koleżeńskiej atmosferze, a uświetnił je zespół góralski Roztocze. 
Organizatorem spotkania były Placówka Terenowa ŚlOIIB z Bielska-Białej i biuro ŚlOIIB  
w Katowicach. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Franciszek Buszka i zastępca przewodniczącego Czesława Bella. 
 

22-25.09.2014 IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Głównym organizatorem 
KONGRESU była Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Odbywał się on w tym roku pod 
hasłem „10 lat przedsiębiorczości bez granic” i został objęty honorowym patronatem 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przewodniczącego Komisji Europejskiej José 
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Manuela Barroso oraz Parlamentu Europejskiego. Od 2011 roku w ramach Kongresu MŚP 
organizowana jest konferencja  „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”. 
 

22.09.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 

23.09.2014 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
W czasie obrad omówiono: 

  działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., 
  program działania PIIB na lata 2014-2018, 

  terminarz przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 
 

23.09.2014 Gala Inżynierska w ramach Dolnośląskich Dni Budownictwa 2014 zorganizowana  
we Wrocławiu przy udziale Dolnośląskiej OIIB. ŚlOIIB reprezentowała zastępca 
przewodniczącego Rady Czesława Bella. 
 

23-24.09.2014 Targi branżowe InnoTrans Berlin 2014.  
Wyjazd zorganizował Oddział SITK w Częstochowie dla swoich członków, którzy są 
jednocześnie członkami ŚlOIIB, Udział w wyjeździe wzięło  20 członków ŚlOIIB. InnoTrans  
to międzynarodowe targi techniki transportu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy 
innowacyjności w technice kolejowej na świecie.  W tegorocznych targach udział wzięło 2700 
wystawców , w tym ponad 70 z Polski. Jest to największa na świecie tego typu impreza branży 
kolejowej. Oferta targowa obejmowała producentów taboru, producentów elementów dla 
infrastruktury kolejowej, elementy związane z bezpieczeństwem pracy kolei, z obsługą 
pasażerów, projektowaniem i prowadzeniem inwestycji kolejowych. 
 

 

Na stoisku gliwickiej firmy GRAW produkującej 
toromierze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uczestnicy wyjazdu zwiedzili również nowoczesny 
wielopoziomowy dworzec kolejowy w Belinie 
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24-25.09.2014 Konferencja „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” na temat: 
„Dostosowanie wielkopłytowego i wielkoblokowego budownictwa mieszkaniowego  
do współczesnych wymagań i potrzeb”.  
Konferencja odbyła się w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Organizatorem Forum 
była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz ze Śląską Izbą Budownictwa  
w Katowicach oraz Katowickim Oddziałem PZITB, a współorganizatorami: Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Warszawie, 
Instytut Techniki Budowlanej w  Warszawie, Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Lubelska 
i Śląska, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów  
i Techników Sanitarnych. Grupę partnerów instytucjonalnych stanowiły m.in. Okręgowe Izby 
Inżynierów Budownictwa: Dolnośląska, Kujawsko-Pomorska, Lubelska, Łódzka, Małopolska, 
Mazowiecka, Opolska i Świętokrzyska. W skład Rady Programowo-Naukowej VI Śląskiego 
Forum weszli znawcy tematu z polskich uczelni i Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa. 

 

 
 

 

Uczestników konferencji przywitali Franciszek Buszka - przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz 
Tadeusz Wnuk - prezes Śląskiej Izby Budownictwa. Byli wśród zaproszonych m.in.:           
I wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, Andrzej Gościniak - przewodniczący Sejmiku Śląskiego, 
Marzena Rzępołuch i Bogumiła Krystek-Kuncewicz z departamentów Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju, Jacek Szer - zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
prezydenci śląskich miast, Andrzej Roch Dobrucki - prezes Krajowej Rady PIIB, Ryszard Trykosko 
- przewodniczący Zarządu Głównego PZITB i członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej  
Prawa Budowlanego, byli przedstawiciele organizacji pozarządowych związanych  
z budownictwem i liczni przedstawiciele polskich uczelni technicznych, Stowarzyszeń 
Naukowo-Technicznych i samorządów zawodowych. 
Obrady konferencyjne zostały poprzedzone uroczystymi obchodami Śląskiego Dnia 
Budowlanych, w trakcie których instytucje, przedsiębiorstwa i osoby wyróżniające się w branży 
przez swoją działalność zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi, resortowymi  
i nagrodami specjalnymi. Wśród wyróżnionych znaleźli się także koledzy ze ŚlOIIB. Grzegorz 
Gowarzewski otrzymał Odznakę Honorową Ministra Infrastruktury „Za zasługi dla 
budownictwa”, Zdzisław Mądry i Dariusz Spiechowicz - Złotą, a Leszek Kaniowski i Tomasz Tyc - 
Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Nagrodę specjalną - zaszczytny tytuł „Przyjaciela Śląskiego Budownictwa” przyznano 
profesorowi dr. hab. Marianowi Zembali za osobisty wkład naukowy w rozwój polskiej 
kardiochirurgii i transplantologii oraz za „kreatywne i profesjonalne organizowanie 
projektowania, finansowania i realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu”. Jest on dyrektorem tej placówki, a w dziedzinie 
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kardiochirurgii i transplantologii wybitnym i uznanym specjalistą. 
Pierwszy wykład inauguracyjnej sesji konferencji wygłosił prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki nt. „Znaczenie, podstawowe problemy i założenia dalszej renowacji 
mieszkaniowego budownictwa wielkopłytowego. Uzasadnienie programu konferencji”. Kolejne 
wystąpienia wprowadzające dotyczyły działań programowych rządu w odniesieniu  
do budownictwa wielkopłytowego, form i instrumentów finansowania modernizacji  
i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego oraz problemów z wielką płytą w aspekcie 
technicznym i społecznym. 
Założeniami programowymi konferencji były: 
 przywrócenie budynkom mieszkalnym sprawności technicznej poprzez ich modernizację 

i przystosowanie do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych, wymagań użytkowych 
i technologicznych, które stwarzają nową jakość mieszkańcom, 

 obniżenie kosztów utrzymania budynku, podwyższenie wartości nieruchomości oraz 
atrakcyjności budynków i osiedla, 

 poprawa jakości życia i odtworzenie więzi społecznych w wielkich osiedlach - „humanizacja” 
blokowisk. 

W trakcie dwudniowych obrad prelegenci zaprezentowali referaty w następujących blokach 
tematycznych: 
 budownictwo wielkopłytowe realizowane w Polsce w latach 1970-1990  

z charakterystyką materiałowo-konstrukcyjną i oceną trwałości konstrukcji, 
 ocena stanu technicznego istniejących budynków wielkopłytowych w Polsce; 

 formy finansowania modernizacji i rewitalizacji budynków i osiedli z wielkiej płyty  
na przykładzie województwa śląskiego w latach 2014-2020, 

 remonty, naprawa, termoizolacja budynków z wielkiej płyty w celu podniesienia komfortu 
użytkowego mieszkań i ograniczenia strat energii cieplnej, 

 przebudowa (modernizacja) budynków wielkopłytowych w dostosowaniu 
do współczesnych wymagań, 

 Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych. 
Zdaniem prelegentów nie budzą zastrzeżeń konstrukcje nośne budynków wielkopłytowych, 
które są bezpieczne i zapewniają długotrwałe użytkowanie, jeśli zostały wykonane zgodnie  
z projektem. Zdarzały się przypadki wykonania niezgodnego z projektem - te wady ujawniały 
się w trakcie użytkowania i były usuwane na bieżąco. Jednakże konieczność wykonania 
renowacji wynika z kończącego się 50-letniego okresu użytkowania obiektów oraz potrzeby 
dostosowania obiektów do europejskich standardów, m.in. do ograniczania strat cieplnych. 
Wykonywanie prac termomodernizacyjnych jest też okazją do remontów elewacji, jak 
usuwanie nieszczelności i naprawa uszkodzonych złącz elementów. 
Istotny problem stanowi sfinansowanie omówionych w czasie konferencji przedsięwzięć, 
dlatego znaczną część obrad poświęcono tematowi możliwości i sposobów pozyskiwania na nie 
funduszy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. O wsparciu finansowym 
wspominała także w wystąpieniu wprowadzającym w drugim dniu konferencji Joanna Drake - 
dyrektor departamentu MŚP i przedsiębiorczości Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorców  
i Przemysłu Komisji Europejskiej - gość specjalny IV EKMŚP, która zapewniając o kontynuacji 
działań KE związanych ze wspieraniem MŚP mówiła o negocjacjach z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym dotyczących programu opiewającego na kwotę 25 miliardów euro  
z przeznaczeniem na renowacje budynków. Wypracowane w trakcie pokonferencyjnego 
seminarium wnioski zostaną przekazane - wzorem lat ubiegłych - w formie Stanowiska 
końcowego wraz z rekomendacjami do odpowiednich komisji tworzących prawo. Uczestnicy 
konferencji otrzymali treść wykładów w wersji elektronicznej na płytce CD; wykłady większości 
prelegentów VI Śląskiego Forum zostały zamieszczona także w specjalnym wydaniu  
Forum Budownictwa Śląskiego”, którego wersja elektroniczna jest dostępna na stronie 
www.izbabud.pl. 

http://www.izbabud.pl/
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Wydarzeniem towarzyszącym „VI Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” była 
zorganizowana w dniach 24-26.09.2014 r. przez Katowicki Oddział PZITB przy wsparciu Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa konferencja pn. „Obiekty budowlane  
na terenach górniczych”. 

 

24-26.09.2014 Konferencja na temat "Obiekty budowlane na terenach górniczych".  
Konferencję zorganizował Katowicki Oddział PZITB przy wsparciu ŚlOIIB. Obradowała ona  
w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji, w zrewitalizowanym budynku maszyny 
wyciągowej dawnej kopalni Michał - Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach. 
O potrzebie zorganizowania konferencji świadczy wysoka frekwencja - 128 uczestników  
ze Śląska, Małopolski, Lublina, Warszawy oraz Wrocławia, w tym 87 członków ŚlOIIB. Komitet 
naukowy pod kierunkiem prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów, które 
zostały wydane na 407 stronach materiałów konferencyjnych. Zawarto w nich pełną tematykę 
związaną z projektowaniem obiektów budowlanych na terenach górniczych. Zajęcia 
konferencyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inżynierów budownictwa,  
w szczególności osób zajmujących się projektowaniem w branży konstrukcyjnej i instalacyjnej. 
Zainteresowani będą mogli skorzystać z materiałów konferencyjnych, w których obok teorii 
znajdują się przykłady obliczeń statycznych zaprezentowanych w części warsztatowej 
konferencji. Obradom towarzyszyło 7 stoisk firm prezentujących materiały oraz programy 
komputerowe przydatne w pracy projektanta. 

 

25.09.2014 Nadzwyczajne posiedzenie Rady ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach przy ul. Adama 1b. 
Głównym celem posiedzenia było omówienie i akceptacja sposobu realizacji remontu siedziby 
ŚlOIIB przy ul. Adama 1b. 

 

 
 

25.09.2014 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

26.09.2014 Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Częstochowie. 

 

Uroczystości, które odbyły się w centrum szkoleniowo-
konferencyjnym „Złote Arkady” zorganizowała Placówka Terenowa 
ŚlOIIB w Częstochowie z pomocą przedstawicieli częstochowskich 
stowarzyszeń. W otwartym spotkaniu wzięło udział 138 osób  
w tym 124 członków naszej Izby, również spoza Ziemi 
Częstochowskiej. Prowadzący spotkanie Małgorzata Nawrocka, 
przewodnicząca Oddziału PZITB  w Częstochowie i Waldemar 
Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB przywitali 
zebranych, a wśród nich zaproszonych gości. Byli to 
przedstawiciele lokalnych władz oraz szkolnictwa wyższego  
i średniego, m.in.: wiceprezydent Częstochowy,  Mirosław  Sorbak, 
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 radny z Sejmiku województwa śląskiego - Stanisław Dzwonnik, inspektorzy nadzoru 
budowlanego Krystyna Prokopska i Michał Anioł, nadinspektor PIP Anetta Ranosz, Sławomir 
Stolarski, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta  
i Anna Borowiecka, naczelnik Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, dziekani Wydziałów Budownictwa i Elektrycznego z Politechniki 
Częstochowskiej. Prezydium ŚlOIIB reprezentowali Stefan Czarniecki i Grzegorz Gowarzewski. 

 Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu 
nadinspektor Anetty Ranosz nt. „Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy - prewencja 
wypadkowa". Po wystąpieniach zaproszonych 
gości omówiono także: 
 działalność Placówki Terenowej Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Częstochowie, 

 współpracę ŚlOIIB z oddziałami 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
FSNT NOT w Częstochowie,  

  współpracę ŚlOIIB z Wydziałami Budownictwa i Elektrycznym Politechniki w Częstochowie, 

 ciekawe inwestycje w regionie Częstochowy zrealizowane, jak również w trakcie realizacji 
oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, 

 realizację inwestycji kolejowych w Regionie Częstochowskim, 

 szczegóły wyjazdu technicznego do Berlina na Targi InnoTrans 2014 zorganizowanego przez 
Oddział SITK RP w Częstochowie, 

 szczegóły zagranicznego wyjazdu technicznego we wrześniu 2014 zorganizowanego przez 
Oddział SEP w Częstochowie dla członków ŚlOIIB. 

26.09.2014 Dzień Budowlanych w Mazowieckiej OIIB. 
ŚlOIIB była reprezentowana przez przewodniczącego Rady Franciszka Buszkę. 

26-28.09.2014 46. Międzynarodowe „Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Jesień 2014" oraz  
towarzyszące im 16. Targi Technik Grzewczych i Instalacji "Instal System 2014"  
w Bielsku-Białej. 
Tematem wiodącym trzydniowej imprezy była efektywność energetyczna budowanych 
obiektów a także optymalne zarządzanie energią w trakcie ich eksploatacji. W Targach 
uczestniczyło około 180 firm z Polski i zagranicy, przewinęło się kilka tysięcy zwiedzających. 
Oprócz ekspozycji wystawców, miały miejsce specjalne wydarzenia targowe, jak seminaria, 
konferencje, pokazy na Wyspie Nowości. Targi objęła patronatem ŚlOIIB, a reprezentowali ją  
zastępca przewodniczącego Rady Janusz Kozula oraz sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 

30.09.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 79 uchwał: 
 w sprawie przyjęcia 45 osób w poczet członków Izby, 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 10 osób w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 28 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 9 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 11 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia członkostwa 
do Mazowieckiej OIIB - 1 osoba,  

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 
6 miesięcy - 24 osoby, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 4 osoby. 
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02.10.2014 Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2014 odbywały się pod patronatem prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego w warszawskim Domu Technika NOT.  
Na uroczystość, której jednym z organizatorów była Polska Izba Inżynierów Budownictwa  
przybyło 150 osób, wśród nich posłowie, przedstawiciele rządu, organizacji związanych  
z budownictwem, Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, samorządów zawodowych 
i przedsiębiorstw budowlanych. ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady 
Andrzej Nowak. 
 

03.10.2014 Świętokrzyski Dzień Budowlanych w Busku Zdroju.  
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący OKR Edmund Janic. 
 

04.10.2014 Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany przez Punkt Informacyjny ŚlOIIB  
w Rybniku. 
Z tej okazji odbyło się w Raciborzu otwarte spotkanie dla członków ŚlOIIB z okręgu rybnickiego, 
które poprowadziły Stanisława Franusiak i Katarzyna Seweryn. Uczestniczyło w nim 60 osób. 
Wśród zaproszonych gości spoza ŚlOIIB byli przedstawiciele Urzędu Miasta w Raciborzu: 
Wojciech Krzyżek - wiceprezydent miasta i Mariola Isańska-Matela - naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Urbanistyki oraz z Rybnika: Beata Niziołek i Adam Pszczółka  
z Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego, Piotr Wieczorek z Wydziału Inwestycji UM  
w Rybniku i Jerzy Siedlaczek - wiceprezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego 
Okręgu Przemysłowego. W spotkaniu uczestniczył również na zaproszenie organizatorów 
wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki i przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka. 
Spotkanie rozpoczęto prezentacją, którą poprowadził Wojciech Krzyżek - wiceprezydent 
Raciborza. W bardzo ciekawy sposób przybliżył on słuchaczom temat budowy zbiornika 
przeciwpowodziowego,, Racibórz Dolny’’ - największą inwestycję realizowaną obecnie  
na terenie Śląska. Ma ona ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Raciborza, ale 
 i Kędzierzyna-Koźla oraz Wrocławia. Materiały dotyczące inwestycji można było otrzymać  
po wykładzie, są również dostępne w biurze Punktu Informacyjnego w Rybniku. 

 

 
 

Spotkanie w Raciborzu zorganizowane przez Punkt 
Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku pozwoliło uczestnikom 
poznać bliżej jedno z kilku miast rybnickiego obwodu 
wyborczego ŚlOIIB, a niespodzianką i urozmaiceniem 
wieczoru inżynierskiego były gry, konkursy i wspólne 
śpiewanie. 

05.10.2014 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Krakowa zorganizowany przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Gliwicach. 
Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie podziemi Rynku Głównego i wysłuchanie wykładu  
na temat układu urbanistycznego dawnego Krakowa. W szkoleniu uczestniczyli członkowie 
ŚlOIIB w liczbie 50 osób, w większości z Gliwic oraz z Rybnika i Katowic. 
Krakowski Rynek jest miejscem niezwykłym. W 2005 roku ruszyły prace, związane  
z badaniami archeologicznymi wschodniej części Rynku. Czas badań był zaplanowany na sześć 
miesięcy, jednak skala odkrycia sprawiła, że wydłużyły się one do 5 lat. Odkryta sprzed prawie 
1000 lat historia tego miejsca oraz połączenie Krakowa z centralnymi miastami Europy, zostały 
przedstawione na wystawie „Podziemia Rynku”. 
Wytyczony w połowie wieku XIII Rynek stał się główną przestrzenią publiczną miasta. Przez 
stulecia aż do czasów współczesnych pozostaje niezmiennie sercem Krakowa. Ale by zobaczyć 
jak wyglądał u schyłku średniowiecza, trzeba zejść do podziemi. Na obszarze czterech tysięcy 
metrów kwadratowych, ponad cztery metry pod powierzchnią jednego z największych 
i najpiękniejszych placów naszego kontynentu, powstał unikatowy pod względem 
ekspozycyjnym i poznawczym park archeologiczny prezentujący średniowieczny Kraków oraz 
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jego ponad 800-letnią tradycję handlu i rzemiosła. Podziemia Rynku krakowskiego to rezerwat 
z nienaruszonymi w wielu miejscach reliktami konstrukcji, obiektów i architektury. Zachowane 
pod ziemią pozostałości najstarszych świeckich budowli Krakowa wraz ze średniowiecznymi 
brukami, oryginalne fragmenty dróg z czasów panowania króla Władysława Łokietka, 
odsłonięte mury Małej Wagi, Wielkiej Wagi i całego ciągu Kramów Bogatych - swoistego 
centrum handlowego, w którym średniowieczni kupcy sprzedawali luksusowe towary: drogie 
tkaniny, złoto i biżuterię, a nawet ślady po najeździe Tatarów w XIII wieku, który skończył się 
dla Krakowa wielkim pożarem (zachowane są belki ze śladami tatarskich strzał i spalone 
klepisko) - stały się podstawą przemawiającej do wyobraźni prezentacji. Można zobaczyć 
dawne zagrody, domy i kramy, studnie, wodociągi, a nawet groby, ozdoby, monety i różnorakie 
przedmioty zagubione lub celowo pozostawione przez odwiedzających to miejsce w dawnych 
czasach. Podziemia Rynku i średniowiecznego miasta eksponowane są bardzo nowocześnie. 
Znajdują się tu liczne atrakcje multimedialne, między innymi: ekran parowy, projekcje filmów 
dotyczące eksponatów, scenki z życia miasta prezentowane przez aktorów krakowskich oraz 
filmy okolicznościowe dotyczące Krakowa. 

 Po zakończonym zwiedzaniu i wysłuchaniu 
wykładu pt. „Układ urbanistyczny 
średniowiecznego Krakowa”, uczestnicy 
wyjazdu obejrzeli w Teatrze im. Juliusza 
Słowackiego spektakl Michaiła Lermontowa 
„MASKARADA”, arcydzieło należące do kanonu 
dramatu światowego, w reżyserii Nikołaja 
Kolady, jednego z najwybitniejszych 
współczesnych dramatopisarzy i reżyserów 
rosyjskich. 

 
 

09.10.2014 
 

Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej opiniodawcy. 
 

09.10.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Podjęto 1 uchwałę o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby. 
 

09.10.2014 VI Mistrzostwa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym  
w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 

 

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej 
zorganizowała kolejny, już VI Turniej Par  
w Brydżu Sportowym o mistrzostwo Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Frekwencja była 
podobna do roku ubiegłego - udział wzięło 11 par. 
Turniej przygotował i poprowadził sędzia krajowy 
Adrian Bakalarz z Polskiego Związku Brydża 
Sportowego.  Turniej odbył się systemem barometr na 
punkty meczowe, wyniki po każdej rundzie podawane 
były na bieżąco. Rozegrano  27  rozdań,  co  praktycznie  

 sprowadziło się do tego, że każda para brydżowa spotkała się z pozostałymi parami. Rozgrywki 
były emocjonujące, w czasie przerw prowadzono dyskusje i analizy rozdań. Prowadzenie 
w turnieju zmieniało się, przez ostatnie kilka rund prowadziła para Adam Kołodziejczyk i Janusz 
Kozula. Ostatnie trzy rozdania zmieniły układ. 
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 Wygrała para Jerzy Ujma i Tomasz Kłys, która zdobyła tytuł Mistrza ŚlOIIB. Drugie miejsce 
i tytuł Wicemistrza ŚlOIIB zdobyli Adam Kołodziejczyk  i Janusz Kozula. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc nagrody rzeczowe. Organizatorzy przygotowali 
również puchar dla najlepszego uczestnika niestowarzyszonego  w Śląskim Związku Brydża 
Sportowego - Otona Tenglera. Poza tym każdy uczestnik otrzymał książkę  
o tematyce brydżowej. 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pokryła koszty organizacyjne  
i ufundowała nagrody. Turniej odbył się w miłej koleżeńskiej atmosferze. Organizatorzy  
i uczestnicy rozstali się z nadzieją, że w przyszłym roku odbędzie się kolejny turniej brydżowy,  
a frekwencja będzie większa. 
Ostateczne wyniki Mistrzostw: 

 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Jerzy Ujma, Tomasz Kłys 
Adam Kołodziejczyk, Janusz Kozula 
Janusz Hamryszak, Tadeusz Owcarz 
Bogdan Bialik, Marian Gacek 
Oton Tengler, Stanisław Kózka 
Krzysztof Ciesiński, Tomasz Baran 
Andrzej Dobrakowski, Kazimierz Łoziński 
Aleksander Gruca, Stanisław Dąbrowski 
Bogdan Tarnawski, Janusz Zagała 
Kazimierz Cios, Leszek Krzeczek 
Tadeusz Dudziak, Tadeusz Szendzielarz 

30.75 PKL 
23.75 PKL 
23.65 PKL 
18.65 PKL 
  4.90 PKL 
-6.35 PKL 
-8.35 PKL 
-11.60 PKL 
-13.35 PKL 
-17.85 PKL 
-22.60 PKL 
 

10-11.10.2014 Dzień Inżyniera Budownictwa ŚlOIIB w Tychach. 
Obchody Dnia Budowlanych w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 
organizowane są od lat pod nazwą Dzień Inżyniera Budownictwa. 
Uczestnikami uroczystości byli członkowie wszystkich organów ŚlOIIB i zaproszeni goście, 
wśród nich wiceprezydenci Tychów: Mieczysław Podmokły i Igor Śmietański. Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego reprezentował Tomasz Radziewski - zastępca Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

 

 
 

 Uroczystości, które poprowadzili sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska i zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak, rozpoczęły się od dekoracji kolegów 
wyróżniających się w pracy dla Izby. Złotą Odznakę Honorową PIIB otrzymał Włodzimierz Bryła, 
a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali: Agnieszka Krupa-Brzozowska, Anna Polisiewicz, 
Wojciech Gajecki, Kazimierz Janocha, Andrzej Kowalski i Mirosław Topolski. 
Kolejnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników IV edycji konkursu fotograficznego 
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”Fotografujemy budownictwo 2014”. Ten punkt poprowadził Roman Karwowski - rzecznik 
prasowy ŚlOIIB i przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego. Osoby, których zdjęcia 
zostały nagrodzone lub wyróżnione, otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w każdej kategorii konkursowych - dodatkowo nagrody pieniężne. Wyniki 
konkursu wraz z 12 najlepszymi zdjęciami zostały zamieszczone w „Informatorze  
ŚlOIIB” nr 4(44), oprócz tego będą one ilustracjami izbowego kalendarza na 2015 rok. 

 

  

 
 

Część techniczną spotkania stanowił wykład dra inż. Andrzeja Tomany na temat: „Nowoczesne 
techniki w projektowaniu i realizacji inwestycji”. Pierwszy dzień obchodów zakończył się 
koleżeńskim spotkaniem na uroczystej kolacji. Na zakończenie obchodów Dnia Inżyniera 
Budownictwa w ŚlOIIB zaplanowano wycieczkę techniczną do Tyskich Browarów Książęcych. 
Warzy się tam piwo od blisko 400 lat. Zabudowania pochodzą z różnych okresów. 
Jest  m.in. kompleks budynków powstałych u schyłku XIX wieku i są budowane 
od lat 90. XX wieku gigantyczne, widoczne z daleka, cylindryczno-stożkowe zbiorniki, z których 
każdy mieści do 5000 hektolitrów piwa. Tyskie Browary Książęce nazywane są perłą historii  
i nowoczesności, warto było poświęcić czas na poznanie tego miejsca. 
 

13.10.2014 Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 

 

 
16.10.2014 Posiedzenie Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. 

Przedmiotem obrad było: 

 omówienie i zajęcie stanowiska wobec wniosków, przekazanych wg właściwości  
przy piśmie Komisji Wnioskowej KR PIIB z dnia 24.09.2014 r. do Komisji Prawno-
Regulaminowej, 

 omówienie  problemów z jakimi spotykają się członkowie Izby w związku z wejściem  
w życie zmian w ustawie o geodezji i kartografii, 
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 omówienie zaawansowania prac przy Kodeksie Budowlanym.  
W posiedzeniu uczestniczyła Ewa Dworska - koordynator zagadnień prawno-
regulaminowych ŚlOIIB. 
 

16-18.10.2014 Szkolenie organizowane przez Świętokrzyską OIIB dla OROZ i OSD z Polski Południowej. 
Na wstępie Piotr Sztechman, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, omówił 
ostatnie zmiany w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. 
Ponadto w programie szkolenia były: 
 omówienie ostatnich zmian w ustawie „Prawo budowlane” i rozporządzeniach 

wykonawczych - prowadzący Piotr Sztechman, wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Kielcach, 

 wykład „Przesłanki odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie 
doświadczeń organu nadzoru budowlanego wynikających z kontroli przestrzegania  
i stosowania przepisów prawa budowlanego” - prowadzący Ryszard Zgiep, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach, 

 wykład „Procedury związane z przesłuchaniem świadków i biegłych w postępowaniu  
w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie ustawy - kodeks postępowania 
karnego” - prowadzący Paweł Anczykowski, sędzia Sądu Apelacyjnego  

w Krakowie. 
 

 Ze ŚlOIIB uczestniczyli w szkoleniu 
członkowie OSD i OROZ oraz 
Waldemar Szleper - Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynator. 

 
 

17.10.2014 Konferencja "Perspektywa finansowa Unii Europejskiej". 
W dniu 17.10.2014 r. w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach odbyła się, zorganizowana przez 
Okręgową Izbę Przemysłowo Handlową w Tychach, konferencja na temat: "Perspektywa 
finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Szanse rozwojowe dla gmin 
 i przedsiębiorstw”. Perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020 omówiła 
szczegółowo Elżbieta Bieńkowska - komisarz Unii Europejskiej  ds. rynku wewnętrznego, 
przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, a system finansowania 
ochrony środowiska i możliwości programów regionalnych w wyżej wymienionej perspektywie 
finansowej przedstawiły kolejno: Małgorzata Skucha, prezes Zarządu Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Małgorzata Staś, dyrektor Wydziału Rozwoju 
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 
Kolejnymi tematami poruszonymi na Konferencji były:  

 oferta Europejskiego Funduszu Społecznego dla województwa śląskiego przedstawiona 
przez Jarosława Wesołowskiego, dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 

 możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów pomocowych udzielane 
przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprezentowane przez Mieczysława Płanetę, 

dyrektora tegoż Centrum. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
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17.10.2014 60. Zgromadzenie Ogólne European Council of Civil Engineers w Warszawie. 
W trakcie obrad prezes Krajowej Rady PIIB wystąpił z inicjatywą, aby 2017 rok stał się 
Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. W uzasadnieniu podkreślił, że byłaby to 
doskonała okazja nie tylko do promocji zawodu inżyniera budownictwa, czy też prezentacji 
osiągnięć przedstawicieli tego zawodu, ale także uświadomienia społeczeństwu i politykom jak 
odpowiedzialny społecznie i ważny dla rozwoju gospodarczego jest zawód inżyniera  
budownictwa. ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady - Roman Karwowski. 
 

18.10.2014 Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Gliwicach. 
Kolejny Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany w formie otwartego spotkania dla 
członków Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach odbył się na lotnisku sportowym  
w Restauracji „L 'AVION”. Uczestniczyło w nim 79 osób. 
Prowadząca spotkanie Czesława Bella - opiekun Placówki Terenowej w Gliwicach przywitała 
zebranych i zaprosiła do wysłuchania wykładu Anetty Ranosz - nadinspektor pracy  
z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach nt „BHP w budownictwie 
na Śląsku". Szkolenie miało na celu przypomnienie obowiązujących przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazanie najczęściej występujących zagrożeń 
wypadkowych podczas prowadzenia robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
na wysokości. Po wykładzie odbyła się krótka dyskusja na temat poruszanych 
w wykładzie problemów.  
Wśród zaproszonych gości byli również: Krystyna Pilsyk - naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Remontów z UM w Gliwicach, prof. Leszek Szojda - dziekan Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej, Antoni Falikowski - prezes Zarządu Związku Pracodawców Budownictwa, 
Krystyna Jurczewska-Płońska - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele Rady 
ŚlOIIB. 
 Goście złożyli zebranym życzenia z okazji Dnia Budowlanych, a pani prezes UTW oprócz 
przekazania życzeń mówiła o zadaniach i działalności tej cieszącej się coraz większym 
zainteresowaniem placówki dydaktycznej dla seniorów. 

 

 

 Czesława Bella poinformowała o działaniach Placówki Terenowej i planach na najbliższą 
przyszłość oraz zaprosiła zebranych do uczestnictwa w Klubie Członkowskim 
w poniedziałki i w czwartki na szkolenia e-learningowe w siedzibie Placówki. Był też czas 
na koleżeńskie rozmowy i dyskusje przy dźwiękach muzyki, a atrakcją wieczoru - występ 
iluzjonisty Tomasza Kabisa, finalisty V edycji programu „Mam Talent 

  

21.10.2014 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB. 
W czasie posiedzenia wybrano Prezydium Komisji - zgodnie z Regulaminem KW KR oraz 
omówiono stan realizacji wniosków po XIII Krajowym Zjeździe PIIB i przyjęto harmonogram 
posiedzeń. W posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska - członek Rady ŚlOIIB. 
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22.10.2014 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka otrzymał „Dyplom z okazji 25-lecia polskiej 
transformacji”, przyznany przez wicepremiera Janusza 
Piechocińskiego, będący wyrazem uznania za aktywne działania 
oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. 

 
 Podczas posiedzenia omówiono: 

 skutki wprowadzenia ustawy z dnia 05.06.2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne  
i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

 uchwałę nr 32/2014 XIII Krajowego Zjazdu w sprawie przyjęcia programu działania PIIB  
na lata 2014-2018 pod kątem określenia wiodących kierunków działania Krajowej Rady  
w 2015 roku, 

 działalność wydawnictwa „Inżynier Budownictwa” w 2014 roku oraz omówienie założeń 
programowych na rok 2015, 

 zatwierdzenie wydatków na biuletyn PIIB „Inżynier Budownictwa” w 2015 roku, 

 podjęcie uchwały w sprawie zwołania XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego i uchwały  
w sprawie terminarza przygotowań do Zjazdu. 

Radę ŚlOIIB reprezentowali: Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki - wiceprezes KR PIIB, Roman 
Karwowski, Józef Kluska, Piotr Wyrwas i Waldemar Szleper - KROZ koordynator. 

23.10.2014 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej 
członka ŚlOIIB. 
 

23.10.2014 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

 

 
 Porządek obrad obejmował: 

 projekt Regulaminu zasad dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego ŚlOIIB, 

 prezentację statystyki szkoleń organizowanych dla członków ŚlOIIB w ramach doskonalenia 
zawodowego w I kwartale 2014 roku,  

 powołanie Zespołu ds. organizacji konkursu „Nowoczesny inżynier” - zatwierdzenie 
Regulamin konkursu, 

  propozycję Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 

 terminarz działań przygotowawczych do XIV Zjazdu ŚlOIIB, 

 stan realizacji wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB. 
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23-25.10.2014 Narada szkoleniowa dla członków organów kontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim.  
Udział wzięli członkowie OKR ŚlOIIB. 

 

24.10.2014 Dzień Budowlanych w Śląskiej Izbie Pracodawców w Gliwicach. 
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella. 
 

24.10.2014 Uroczysta immatrykulacja studentów I roku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. 
 

28.10.2014 Otwarcie nowego budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
w Katowicach.  Wydarzenie uświetnił uroczysty koncert w wykonaniu Piotra Beczały oraz 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Łukasza 
Borowicza. ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka i zastępca 
przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 

28.10.2014 Dzień Budowlanych w Operze „Nova” w Bydgoszczy zorganizowany przez Kujawsko-
Pomorską OIIB. W części oficjalnej miały miejsce wystąpienie zaproszonych gości, wręczenie 
odznak honorowych PIIB i rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsze prace dyplomowe za rok 2013. 
Następnie zebrani obejrzeli operę „Księżniczka Czardasza” i brali udział w spotkaniu 
koleżeńskim we foyer opery.  
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Tadeusz Sopata. 
 

30.10.2014 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

31.10.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Podjęto 41 uchwał: 
 w sprawie przyjęcia 22 osób w poczet członków Izby,  

 zakończeniu okresu zawieszenia 22 osób w prawach członka Izby, 

 zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 13 osób, 

 skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 3 osoby, 

 skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 4 osoby, 

 zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej  
6 miesięcy - 19 osób. 

 

03.11.2014 Spotkanie członkowskie w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. 
Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok, przewodniczący sejmiku                                                                                                                                                                                                
śląskiego Andrzej Gościniak i prezes Parku Śląskiego (dawna nazwa WPKiW) Arkadiusz 
Godlewski. 
W ramach spotkania prezydent Katowic omówił zakończone i realizowane jeszcze na terenie 
miasta inwestycje z udziałem pozyskanych funduszy unijnych, Tadeusz Freisler - prezes Zarządu 
Spółki Tramwaje Śląskie S.A. zapoznał uczestników spotkania z przebiegiem realizacji inwestycji    
„ Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w aglomeracji górnośląskiej wraz 
 z towarzyszącą infrastrukturą”, a Agnieszka Doering-Szyrszeń - zastępca dyrektora Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach oraz Marcin Zimnal - starszy specjalista 
w katowickiej delegaturze UOKiK przedstawili uczestnikom spotkania główne kierunki zmian 
wprowadzanych w przepisach konsumenckich od 25.12.2014 r. 
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz sekretarz Rady Ewa 
Dworska. 
 

05.11.2014 Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Okręgowym 
Inspektorze Pracy w Katowicach. 
W posiedzeniu uczestniczył ze ŚlOIIB Stefan Czarniecki - członek Prezydium Rady. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dzki_Park_Kultury_i_Wypoczynku
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05.11.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
w Katowicach celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

06.11.2014 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 
sprawy zatarcia kar nałożonych w trybie odpowiedzialności zawodowej. 

 

06.11.2014 Kontrola działalności Rady w zakresie wydatkowania środków finansowych  
na dofinansowanie doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół 
kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 

08.11.2014 XVII Śląska Gala Budownictwa. 
Gala Budownictwa odbyła się w sali Opery Śląskiej w Bytomiu i wieńczyła obchody Święta 
Budowlanych, rozpoczęte w tym roku w dniu 24.09.2014 r. konferencją „VI Śląskie Forum 
Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości”. Gala jest od lat okazją do uhonorowania firm  
i osób odgrywających ważną rolę w budownictwie, a jej głównym organizatorem jest Śląska 
Izba Budownictwa. 
Po raz kolejny spotkali się reprezentanci nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz 
przedstawiciele znaczących firm, stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych 
z branżą budowlaną i zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju śląskiego budownictwa. 
Uroczystości, na które złożyło się m.in. wręczenie odznaczeń państwowych i honorowych 
odznak resortowych, poprowadzili prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk 
i wiceprezes ŚIB, przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, z udziałem Andrzeja Pilota - 
I wicewojewody śląskiego i Andrzeja Gościniaka - przewodniczącego sejmiku województwa 
śląskiego. 

 W trakcie Gali wręczono także nagrody i tytuły IV edycji 
Konkursu „Śląskie Budowanie”. Były to: „Śląska 
Wielka Nagroda Budownictwa” - przeznaczona dla 
wyróżniających się przedsiębiorstw, organizacji 
spółdzielczych i samorządów terytorialnych oraz 
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” - 
wyróżnienie dla osób indywidualnych, kadr kierowniczych 
organizacji budownictwa regionu i kraju. 
Ponadto wybitnym postaciom związanym  
z budownictwem w kraju i w regionie zostały nadane 
zaszczytne tytuły: „Osobowość Budownictwa Śląskiego” 
oraz „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”. Nagrodę i tytuł 
„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”, 
przyznawane za szczególne osiągnięcia w działalności  
zawodowej oraz wkład w rozwój regionu, otrzymali  
w tym roku koledzy ze ŚlOIIB Janusz Krasnowski 
i Kazimierz Konieczny. 

 

 
 

 
12.11.2014 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o realizacji wniosków przyjętych na XIII Krajowym 
Zjeździe PIIB oraz o szkoleniach przeprowadzonych przez Krajowe Komisje: Kwalifikacyjną 
i Rewizyjną oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej. W obradach uczestniczył Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper - 
KROZ koordynator.  
 

12.11.2014 
 

Spotkanie członków i delegatów w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku. 
Tematem spotkania były propozycje i uwagi do projektu Regulaminu zasad dofinansowania 
szkoleń. Uczestnicy spotkania przygotowali bogaty materiał do dyskusji i dalszych prac nad 
regulaminem, który został w postaci uwag i wniosków przekazany do biura ŚlOIIB. 
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13.11.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Porządek obrad obejmował następujące tematy: 
 projekt budżetu na 2015 rok, 

 realizacja wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, 

 realizacja umowy PIIB z firmą Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. na korzystanie z Serwisu 
Budowlanego w zakresie „BHP” i  „Ochrony środowiska”, 

 remont nowej siedziby Izby, 

 regulamin dofinansowania szkoleń i doskonalenia zawodowego. 
 

 

 
 

13.11.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 
w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności 
zawodowej kierownika budowy. 
 

14.11.2014 Uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
ŚlOIIB reprezentował sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zbigniew Dzierżewicz. 
 

14.11.2014 Wręczenie prestiżowych nagród Czarny Diament. Nagrody przyznawane są od 16 lat przez 
Izbę Przemysłowo Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Uroczysta gala odbyła się  
w Teatrze Ziemi Rybnickiej w Rybniku. ŚlOIIB reprezentował Stanisław Tatarczyk. 
 

17.11.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 
w Katowicach celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

17.11.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB.  
Podjęto uchwałę w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia 
usług transgranicznych na terytorium RP jednej osoby. 
 

18.11.2014 Wyjazd techniczny na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach zorganizowany 
przez Placówkę Terenową ŚlOIIB. 
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 Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie budowy Hali Widowiskowo-Sportowej  
w Gliwicach wraz z wysłuchaniem informacji na temat jej realizacji i stosowanych rozwiązań 
technicznych. Po obiekcie oprowadzał zwiedzających kierownik budowy mgr inż. Tomasz 
Kaźmierczak oraz z-ca kierownika mgr inż. Michał Grzywacz z firmy MIRBUD SA  
ze Skierniewic, która jest Generalnym Wykonawcą tego przedsięwzięcia. Obiekt powstaje  
w miejscu dawnego stadionu XX-lecia, pomiędzy ulicami Akademicką i Kujawską. W skład 
Hali Widowiskowo-Sportowej Gliwice wchodzą: Hala Główna, Hala Treningowa, Budynek 
Fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. W ramach projektu mają też powstać: 
boisko, bieżnia lekkoatletyczna, sala treningowa, ściana wspinaczkowa. Kibice będą mogli 
skorzystać z dwóch restauracji oraz 10 innych punktów gastronomicznych.  

 

 
 

 Po zapoznaniu się z budową Hali była możliwość dyskusji na temat rozwiązań technicznych 
obiektu oraz szczegółów realizacji. Placówka Terenowa ŚlOIIB Gliwice planuje kolejną wizytę 
na budowie Hali Widowiskowo-Sportowej w przyszłym roku, kiedy będą wykonywane prace 
wykończeniowe. 

 

18.11.2014 
 

Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności 
zawodowej projektanta. 
 

19.11.2014 Przesłuchanie przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  
w Katowicach celem rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

20.11.2014 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

20.11.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

21.11.2014 Rozpoczęcie XXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną ŚlOIIB. W tym dniu odbył się egzamin pisemny, do którego przystąpiło  
313 osób. 
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24.11.2014 Szkolenie pn. SPOTKANIE Z EKSPERTEM na temat: "Zakończenie budowy. Przekazanie 
obiektu budowlanego do użytkowania". Szkolenie prowadził Tomasz Radziewski. 
 

25.11.2014 Spotkanie w dniu Święta Kolejarza z okazji 15-lecia pomnika Ernesta Malinowskiego 
zorganizowane przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 
Pomnik został postawiony na przełęczy Ticlio w Peru staraniem członków SITK. Pomysł Elżbiety 
Dzikowskiej został zrealizowany w setną rocznicę śmierci Malinowskiego. Autorem pomnika 
jest artysta rzeźbiarz Gustaw Zemła.  
 

 

 
 

Spotkanie zaszczyciła delegacja z Ambasady Peru  
w Polsce z panią ambasador na czele. Obecnych było 
wiele osób, zaangażowanych przy pracach 
organizacyjnych Komitetu Honorowego i Komitetu 
Wykonawczego. Miniatura pomnika zwana ERNESTEM 
jest wręczana najbardziej zasłużonym członkom SITK.  
Ze ŚlOIIB udział wzięła Dorota Przybyła. 
 
 Na zdjęciu Elżbieta Dzikowska wspomina historię powstania 
pomnika 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gośćmi spotkania byli (w środku): 
Zbigniew Grabowski - Prezes Honorowy Krajowej Rady PIIB  
i Andrzej Roch Dobrucki - prezes Krajowej Rady PIIB 
 
 

27.11.2014 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.  
Podczas posiedzenia między innymi podjęto uchwałę w sprawie projektu budżetu ŚlOIIB  
na 2015 rok, a także zajmowano się Regulaminem dofinansowania szkoleń i doskonalenia 
zawodowego. W posiedzeniu brali udział również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB. 
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28-29.11.2014  Narada szkoleniowa Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, członków 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wraz z okręgowymi rzecznikami-koordynatorami 
i przewodniczącymi okręgowych sądów dyscyplinarnych w Jadwisinie k. Serocka. 
Ze ŚlOIIB w naradzie uczestniczył KROZ koordynator Waldemar Szleper, przewodniczący  
OSD Jerzy Dzierżewicz oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej Elżbieta 
Godzieszka. 

 

29.11.2014  Uroczyste zebranie członków Izby Urbanistów w Katowicach. 
Radę ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Franciszek Buszka oraz zastępca przewodniczącego 
Grzegorz Gowarzewski. 
 

29.11.2014 Druga edycja Konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2014”. 

 

 
  

Konkurs zorganizowano w dwóch kategoriach: Członkowie indywidualni oraz Placówki 
Terenowe, a wzięło w nim udział 8 członków ŚlOIIB reprezentujących 3 Placówki Terenowe: 
Bielsko-Biała, Gliwice i Katowice. Uczestnicy reprezentowali branże: budownictwo ogólne -  
5 osób, budownictwo drogowe - 2 osoby, budownictwo mostowe - 1 osoba. Zadaniem 
uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu Prawa 
budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
ogólnych przepisów bhp oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i szkód 
górniczych. Test składał się z 12 pytań z zakresu bhp, 10 pytań z zakresu Prawa budowlanego  
i warunków technicznych, 5 pytań z zakresu KPA i 3 pytań z zakresu szkód górniczych. 
Wszyscy odpowiedzieli w sposób prawidłowy na więcej niż 50% pytań, przy czym osoba, która 
zajęła pierwsze miejsce odpowiedziała prawidłowo na 40 pytań, zaś 2 osoby z najniższym 
wynikiem - na 23 pytania. Najwięcej trudności sprawiły pytania dotyczące szkód górniczych  
i przepisów bhp. Konkurs został zorganizowany przez zespół w składzie: przewodniczący 
Tadeusz Mika oraz członkowie - Janusz Jasiona, Piotr Klikowicz, Janusz Krasnowski, Agnieszka 
Orłowska, Tomasz Radziewski. Jury Konkursu pracowało w składzie: Tadeusz Mika - 
przewodniczący, Janusz Krasnowski - zastępca przewodniczącego, Agnieszka Orłowska - 
sekretarz, a obsługę techniczną zapewnili pracownicy biura ŚlOIIB. Na zakończenie jury 
gratulując wyników, wręczyło wszystkim uczestnikom pamiątkowe albumy oraz dyplomy  
za udział w konkursie. Na podstawie formularzy testowych jury ustaliło następujące wyniki 
konkursu: 
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W kategorii „Członkowie indywidualni”: 
 Miejsce I 

Miejsce II 
Miejsce III 
Miejsce IV 
Miejsce V 
Miejsce VI 
Miejsce VII 
Miejsce VII 

- Paweł Okroj 
- Marcin Paruzel 
- Dorota Setlak 
- Sylwia Jarka 
- Elżbieta Nowicka-Słowik 
- Maciej Cieślik 
- Justyna Mansel 
- Krzysztof Nowok 

- 40 pkt. 
- 39 pkt. 
- 38 pkt. 
- 36 pkt 
- 35 pkt. 
- 34 pkt. 
- 23 pkt. 
- 23 pkt. 

Katowice 2 
Gliwice 
Gliwice 
Gliwice 
Gliwice 
Gliwice 
Katowice 
Bielsko-Biała 

2500 zł 
2000 zł 
1500 zł 
1000 zł 
1000 zł 
1000 zł 
1000 zł 
1000 zł 

 W kategorii „Placówki Terenowe”: 
 Miejsce I 

Miejsce II 
Miejsce III 
 

- Gliwice 
- Katowice 
- Bielsko-Biała 

- 113 pkt. 
- 63 pkt. 
- 23 pkt. 

5000 zł 
3000 zł 
2000 zł 

01.12.2014 

 

Uroczystość 65-lecia Politechniki Częstochowskiej. 
W uroczystościach uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper. 

 

01.12.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 48 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia 10 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 14 osobom w prawach członka Izby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 18 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 4 osoby, 
 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia członkostwa 

do innej Izby - 1 osoba, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 1 osoba, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 
6 miesięcy - 22 osoby. 

 

04.12.2014 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 
spraw odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy budowlanego oraz autora opinii 
technicznej. 
 

04.12.2014 Posiedzenie Krajowej Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Komisję Wnioskową Krajowej Rady PIIB analizowano 
następujące wnioski złożone na XIII Zjeździe PIIB: 

 o wprowadzeniu zmian statutowych w zakresie zapisów ograniczających łączenie funkcji  
w organach Izby; wniosek został skierowany do rozpatrzenia i uwzględnienia w pracach 
Komisji ds. Statutu, 

 o wprowadzeniu dodatkowej opłaty za czynności usługi transgranicznej; na chwilę obecną 
wprowadzenie takiej opłaty nie jest możliwe z uwagi na zapisy Ustawy,  

 o konieczności uporządkowania i wprowadzenia spójności zapisów w Statucie oraz 
regulaminach określających zakres działania i kompetencje rzeczników, 

 o konieczności skoordynowania współpracy pomiędzy izbami okręgowymi w zakresie 
ujednoliconej interpretacji przepisów prawnych przy postępowaniach administracyjnych, 

 o wykreśleniu z rozporządzenia Rady Ministrów z 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w paragrafie 3 podpunktu 79 mówiącego  
o kanalizacji dłuższej niż 1km jako inwestycji mogącej potencjalnie zagrażać środowisku.  

W posiedzeniu uczestniczyła ze ŚlOIIB Ewa Dworska - członek Komisji Prawno-Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB i przewodnicząca Komisji ds. Statutu PIIB. 
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05-06.12.2014 Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane organizowane przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 

05.12.2014 Dni Techniki Regionu Częstochowskiego zorganizowane przez Placówkę Terenową Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.  
 

 

  

 Uroczystość odbyła się z siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. W części 
technicznej zwiedzano zaplecze techniczne MPK dla obsługi taboru autobusowego  
i tramwajowego, w tym halę która zajęła III miejsce w konkursie o tytuł Budowy Roku 2013.  
Ze ŚlOIIB udział wzięli: Dorota Przybyła (SITK), Waldemar Szleper (PZITB), Zenon Panicz (SEP), 
Jerzy Kocyga (SITK) i Alojzy Sawicki (PZITS). 

08.12.2014 Kontrola wykonania uchwały XII Zjazdu dotyczącej wydatkowania środków finansowych  
do wysokości 1,5 mln złotych, przeznaczonych na remont i modernizację zakupionej siedziby 
ŚlOIIB przy  ul. Adama 1b w zakresie procedur i zgodności z regulaminem zamówień 
obowiązującym w ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 

10.12.2014 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Dyskutowano m.in. o ubezpieczeniu OC, opłatach egzaminacyjnych na uprawnienia 
budowlane oraz o świadczeniu usług transgranicznych. Dr hab. Joanna Smarż omówiła uwagi 
i wnioski zgłoszone przez PIIB do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego, 
przewodnicząca Komisji Wnioskowej KR Krystyna Korniak-Figa zreferowała realizację 
wniosków przyjętych na XIII Krajowym Zjeździe oraz na okręgowych zjazdach, a skarbnik KR 
Andrzej Jaworski przedstawił realizację budżetu PIIB za 11 miesięcy 2014 roku. 

11.12.2014 Spotkanie w siedzibie NOSPR członków i sympatyków Regionalnej Izby Gospodarczej  
w Katowicach. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 

 

11.12.2014 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 
zatarcia kary upomnienia w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 

11.12.2014 Otwarcie Klubu Członkowskiego przy Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku.  
W spotkaniu inaugurującym działalność Klubu Członkowskiego, zorganizowanym przez 
dyżurujących i czynnie działających członków Izby w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku, 
uczestniczyło 37 osób. Rozmawiano o formach działania klubu, organizacji cyklicznych spotkań, 
szkoleń oraz o propozycjach tematów do dyskusji na kolejnych spotkaniach. 
Najbliższe spotkanie w ramach klubu poświęcone będzie dyskusji dot. zmian w Statucie Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Obecny na spotkaniu członek Krajowej Rady PIIB Piotr Wyrwas 
omówił najważniejsze zmiany wynikające z tzw. ustawy deregulacyjnej, w odniesieniu do 
ustawy Prawo budowlane oraz nowego rozporządzenia MTiB w sprawie samodzielnych funkcji 
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technicznych w budownictwie, dotyczące dokumentowania praktyk zawodowych oraz 
egzaminów na uprawnienia budowlane. 
Tadeusz Mika, opiekun  z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB Punktu Informacyjnego w Rybniku, 
podziękował uczestnikom spotkania za liczny udział, ciekawą, merytoryczną dyskusję  
i złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
Spotkania członkowskie odbywać się będą we wtorki w godzinach 15.00-17.00. 
 

12.12.2014 Spotkanie świąteczne Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

12.12.2014 Świąteczno-Noworoczne spotkanie Oddziału PZITB w Częstochowie. 
ŚlOIIB reprezentował skarbnik Zenon Panicz. 
 

12.12.2014 XIV edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku". 
Organizatorem konkursu jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie.  
W piątkowy wieczór odbyła się w sali widowiskowej częstochowskiego Klubu Politechnik 
uroczysta gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom tegorocznej edycji Konkursu.  
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 

12.12.2014 Gala rozdania nagród "Kreator Budownictwa roku 2014" przyznawanych przez Wydawnictwo 
PIIB firmom i osobom, których działalność przyczynia się do rozwoju budownictwa w Polsce. 
W 2014 roku wyróżniono tym zaszczytnym tytułem pięciu naszych członków:  
inż. Janusza Krasnowskiego, dr inż. Rudolfa Mokrosza, mgr inż. Alojzego Sawickiego,  
prof. dr hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego i inż. Stanisława Tatarczyka. 

12-13.12.2014 Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane organizowane przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
 

12-14.12.2014 III Mistrzostwa PIIB w brydżu sportowym. 

 

 
 Organizowane z inicjatywy ŚlOIIB ogólnopolskie mistrzostwa w brydżu sportowym weszły już 

do tradycji PIIB. Po raz trzeci zorganizowała je w Szczyrku Placówka Terenowa ŚlOIIB  
w Bielsku-Białej. W Mistrzostwach uczestniczyli członkowie OIIB: Mazowieckiej, Podkarpackiej 
i Śląskiej. Ze ŚlOIIB udział wzięło 5 par: K.Cios - A.Kołodziejczyk, T.Dudziak - T.Szendzielarz, 
J.Kozula - J.Ujma, J.Hamryszak - J.Wysocka, B.Tarnawski - J.Zagała.  
W tym roku zmieniono formułę Mistrzostw i wprowadzono do programu jako pierwszy -  
turniej indywidualny na punkty meczowe. Oprócz tego turnieju rozegrano dwa turnieje parami 
i główny turniej drużynowy o Puchar Przechodni Prezesa KR PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego.  
Turniej otwarcia, indywidualny, na punkty meczowe, rozegrano w piątek po kolacji. Udział 
wzięło w nim 20 zawodników. Emocji było sporo: uzgodnienia systemów, wistów, zrzutek, itp. 
Rozegrano 30 rozdań. Sukces odnieśli członkowie ŚlOIIB. Zwyciężył Kazimierz Cios, drugie 
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miejsce zajął Janusz Kozula, a trzecie Leon Łobaczewski z Warszawy.  
Turnieje par zakończyły się zwycięstwami pary Roman Opaliński i Jacek Znamirowski  
z Podkarpackiej OIIB, którzy wygrali zarówno turniej par na zapis maksymalny oraz na punkty 
meczowe. Drugie miejsce w turnieju par zajęła para ze ŚlOIIB - Kazimierz Cios i Adam 
Kołodziejczyk, a na zapis maksymalny para Tadeusz Dudziak i Tadeusz Szendzielarz. 

 W sobotę wieczorem rozpoczęto mistrzostwa w turnieju drużynowym, które zakończono  
w niedzielę. Od początku na prowadzeniu był zespół z Podkarpackiej OIIB, który z dużą 
przewagą wygrał turniej. Trzecie z rzędu zwycięstwo drużyny z Rzeszowa pozwoliło 
Podkarpackiej OIIB zatrzymać Puchar Przechodni Prezesa PIIB. Drugie miejsce zajęła drużyna  
z Mazowieckiej OIIB, a trzecie ze Śląskiej OIIB w składzie: K.Cios, T.Dudziak, A.Kołodziejczyk, 
J.Kozula, J.Ujma, T.Szendzielarz.  
Zmiana formuły Mistrzostw i wprowadzenie turnieju indywidualnego pozwoliły  
na jednoznaczną klasyfikację w punktacji długofalowej. W niej zwycięstwo odniósł Roman 
Opaliński z Podkarpackiej OIIB, Kazimierz Cios zajął 3 miejsce. 
Uroczyste zakończenie Mistrzostw, wręczenie pucharów i nagród odbyło się w niedzielę  
po zakończeniu turnieju drużynowego. Puchary i nagrody wręczali Zbigniew Detyna - 
przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB, Jerzy Kotowski - zastępca przewodniczącego Rady 
Mazowieckiej OIIB oraz Józef Kluska - zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.  
Członkowie ŚlOIIB zdobyli trzy tytuły wicemistrzów PIIB w brydżu sportowym. Zawody odbyły 
się przy profesjonalnej obsłudze sędziego Polskiego Związku Brydża Sportowego, 
który na koniec w imieniu PZBS przekazał uczestnikom literaturę brydżową dla poprawy 
umiejętności brydżowych.  

14.12.2014 Otwarte szkolenie wyjazdowe zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 

 

W szkoleniu uczestniczyli członkowie ŚlOIIB w liczbie 50 osób 
z Gliwic, Rybnika i Katowic. Celem wyjazdu było zwiedzanie 
budynku Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie połączone  
z wysłuchaniem wykładu nt. „Gmach Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie jako dzieło sztuki budowlanej początku 
XX wieku”. 
W 1890 roku przyjęto do realizacji projekt 36-letniego Jana 
Zawiejskiego, z którym zawarto umowę 18.03.1891r. Pod 
kamieniem węgielnym okolicznościowe dokumenty złożyły Helena 
Modrzejewska i Antonina Hoffmann. Ogólny koszt budowy teatru 
wyniósł 767 tys. złotych reńskich. 

 Był to pierwszy budynek w Krakowie, który posiadał oświetlenie elektryczne. Gmach, 
zbudowany przez Jana Zawiejskiego jest zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury 
teatralnej w Europie. Na frontonie widnieje napis: „Kraków narodowej sztuce”. Wnętrza 
ozdabiają freski wiedeńskiego artysty Antona Tucha oraz słynna kurtyna Henryka 
Siemiradzkiego. 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Modrzejewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Helena_Modrzejewska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Antonina_Hoffmann
http://pl.wikipedia.org/wiki/Złoty_reński
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15.12.2014 Jubileusz 95-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Krzysztof Kolonko. 

 

15.12.2014 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych spraw 
członkowskich. 
Podjęto 2 uchwały: 
 w sprawie przyjęcia 2 osób w poczet członków Izby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osoby w prawach członka Izby. 
 

15.12.2014 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

15.12.2014 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 

16.12.2014 Posiedzenie Śląskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.  
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
 

16.12.2014 Świąteczne otwarte posiedzenie członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa  
i Komisji Rewizyjnej ŚIB oraz członków Rady Programowo-Konsultacyjnej. 
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 

16.12.2014 Spotkanie świąteczne Chorzowsko-Rudzkiego Oddziału SITG.  
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

18.12.2014 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
Omawiano m.in.: 

 stan realizacji wniosków przyjętych na XIII Zjeździe ŚlOIIB,  
 stan zaawansowania prac modernizacyjnych nowej siedziby przy ul. Adama 1b,  

 stan zaawansowania prac nad Regulaminem zasad dofinansowania szkoleń i doskonalenia 
zawodowego członków ŚlOIIB.  

Przyjęto uchwałę w sprawie prowizorium budżetowego na 2015 rok. 
 

 

 

18.12.2014 

18.12.2014 

Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
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18.12.2014 

18.12.2014 

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 

 

 

18.12.2014 Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów ŚlOIIB w siedzibie Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach.  

 

 

 
 

20.12.2014 Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane organizowane przez Okręgową Komisję 
Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  

 
Co tydzień odbywały się szkolenia e-learningowe: w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach w każdy poniedziałek, 
w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej i Punkcie Informacyjnym w Rybniku w każdy wtorek, a w Placówce 
Terenowej w Gliwicach w każdy czwartek. W tych samych dniach otwarte były Kluby członkowskie 
w Bielsku-Białej, Rybniku i Gliwicach. 

Opracowali:  
01.01-31.03.2014. Dorota Przybyła, Dominik Adamczyk 

01.04-31.12.2014. Roman Karwowski, Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła 
                                                                                                                                                    Zdjęcia: archiwum ŚlOIIB 
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