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02.01.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 75 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 10 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 17 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 45 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 6 osób, 

 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 - 13 osób, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 2 osób, 

 o uchyleniu uchwały Rady ŚlOIIB o zawieszeniu na własny wniosek w prawach 
członka Izby - 1 osoby. 
 

05.01.2015 Kontrola pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w 2014 roku 
przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
05.01.2015 Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  

w 2014 roku przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB. 

 
07.01.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
08.01.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia spraw odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy.  
 
08.01.2015 Posiedzenie Zespołu Redakcyjnego Informatora na temat zawartości numeru 1/2015. 
 
09.01.2015 Laury Umiejętności i Kompetencji w Opolu.  

W gali uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 

12.01.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Wybrane zagadnienia ochrony 
przeciwpożarowej w obiektach budowlanych” w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
Szkolenie prowadził brygadier Mariusz Karolczyk - naczelnik Wydziału Kontrolno-
Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. 
 

13.01.2015 Spotkanie Klubu Członkowskiego w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
W pierwszej części organizatorzy spotkania: Józef Kluska i Janusz Kozula przedstawili 
sprawozdanie z działalności Klubu oraz z działalności Placówki Terenowej w Bielsku-
Białej w roku ubiegłym. W trakcie dyskusji na temat sprawozdań zaproponowano 
kierunki działania na 2015 rok. Ważniejsze propozycje to m.in. zorganizowanie 
spotkania roboczego z przedstawicielami urzędów i instytucji związanych z wydaniem 
decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie oraz udział w konkursie 
fotograficznym ŚlOIIB. Tradycyjnie będą organizowane Zawody Narciarskie  
i Mistrzostwa w Brydżu Sportowym ŚlOIIB i PIIB.  
W drugiej części uczestnikom zaprezentowano najpopularniejsze oprogramowanie 
do kosztorysowania pn. „Norma PRO”. Prezentację opracował Autoryzowany Partner 
producenta programu - firma Partner Soft, a prowadziła ją mgr inż. Małgorzata 
Siemianowicz-Książek. W programie przedstawiono obsługę najważniejszych funkcji 
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programu. Na zakończenie zainstalowano na komputerze Placówki zakupioną  
„Normę PRO”. Zakupione oprogramowanie i jego prezentacja zostały sfinansowane  
z nagrody w konkursie „Nowoczesny Inżynier”, którą zdobyli młodzi koledzy dla 
Placówki w Bielsku-Białej. W Placówce przygotowano stanowisko komputerowe,  
z dostępem dla członków z bielskiego obwodu, umożliwiające szkolenie w obsłudze 
tego oprogramowywania.  
W ostatniej części spotkania przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB 
Piotr Szatkowski omówił temat: „Warunki uzyskiwania uprawnień budowalnych po 
zmianach w przepisach”. Odpowiadał również na pytania uczestników zebrania, 
dotyczące przepisów Prawa budowlanego i oczekiwanych zmian.  
Spotkanie upłynęło w przyjaznej, koleżeńskiej atmosferze; uczestniczyło w nim  
21 osób. 
 

 
 

14.01.2015 Spotkanie Zarządu PZITS. 
Radę ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Franciszek Buszka i sekretarz Ewa 
Dworska. 
 

15.01.2015 Posiedzenie Prezydium Rady. 
 

 
 
W trakcie posiedzenia omówiono: 

 stan realizacji wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym 
ŚlOIIB, 

 terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami na XIV Zjazd ŚlOIIB, 

 stan realizacji prac remontowych siedziby Izby, 

 zasady, formy i zakres doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB oraz 
pracowników biura Izby. 



5 
 

15.01.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podjęto 5 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 4 osób. 

 
15.01.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcone w całości tematowi doskonalenia zawodowego 

członków ŚlOIIB. 
 

 
 
17.01.2015 XXIII Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. 

Uczestników uroczystości, której głównym organizatorem jest Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach a honorowym gospodarzem prezydent Zabrza Małgorzata 
Mańka-Szulik, przywitał prezes RIG Tadeusz Donocik. Wśród osób zaproszonych 
na galę byli przedstawiciele parlamentu, polskiego rządu i samorządu śląskiego, 
reprezentanci wielu dziedzin życia publicznego: gospodarki, polityki, nauki, kultury, 
sztuki oraz mediów i liczni członkowie samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w Polsce. Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali Prezes 
Honorowy Krajowej Rady PIIB Zbigniew Grabowski i wiceprezes Krajowej Rady PIIB 
Stefan Czarniecki, a okręgowe izby przewodniczący okręgowych rad: Eugeniusz Hotała 
z Dolnośląskiej OIIB, Wojciech Szewczyk z Lubelskiej OIIB, Andrzej Cegielnik z Lubuskiej 
OIIB, Barbara Malec z Łódzkiej OIIB, Stanisław Karczmarczyk z Małopolskiej OIIB, 
Mieczysław Grodzki z Mazowieckiej OIIB, Adam Rak z Opolskiej OIIB wraz z Wiktorem 
Abramkiem - przewodniczącym Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Zbigniew Detyna  
z Podkarpackiej OIIB, Wojciech Płaza ze Świętokrzyskiej OIIB, Mariusz Dobrzeniecki  
z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Włodzimierz Draber z Wielkopolskiej OIIB oraz 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka wraz z grupą członków Śląskiej OIIB. 
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Laureatami Laurów - prestiżowej śląskiej nagrody przyznawanej od 1992 roku - są 
ludzie nieprzeciętni, wybitni reprezentanci gospodarki, polityki, nauki, kultury i sztuki, 
znani z działalności gospodarczej i społecznej dla dobra kraju i społeczeństwa, często 
będący jednocześnie autorytetami moralnymi. Kapituła Laurów przyznaje co rok  
w różnych kategoriach Laury Złote, Platynowe, Kryształowe i Diamentowe 
wyróżniającym się osobom, organizacjom i instytucjom. Również w tym roku otrzymali 
je wybitni przedstawiciele samorządów: terytorialnego i gospodarczego, 
przedsiębiorcy, przedstawicieli nauki, kultury i medycyny. Ceremonie wręczania 
nagród najzacniejszym laureatom wcześniejszych edycji przypomnieli organizatorzy 
interesującym filmem. 
Najwyższym wyróżnieniem - Diamentowym Laurem - uhonorowała Kapituła Laurów 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w uznaniu jego umiejętności łączenia ludzi 
wywodzących się z różnych tradycji w jedną nowoczesną wspólnotę Polaków  
i konsekwencji, z jaką z niej korzysta w służbie polskiemu państwu. Kilkuminutowy film, 
przybliżył sylwetkę laureata i jego drogę do najwyższej funkcji w państwie polskim. 
Nieobecny na uroczystości prezydent, przekazał słowa podziękowania 
za pośrednictwem filmu nagranego w prezydenckiej kancelarii, nagrodę odbierze 
w terminie późniejszym. 
Kryształowy Laur otrzymali sędzia Jerzy Stępień - były prezes Trybunału 
Konstytucyjnego, Mirosław Sekuła - były marszałek województwa śląskiego, ksiądz 
biskup Gerard Kusz z diecezji gliwickiej, Małgorzata Mańka-Szulik - prezydent Zabrza 
oraz Franciszek Buszka - przewodniczący Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
Nagrodą specjalną - statuetką „Orła Piastów Śląskich” uhonorowany został ksiądz 
arcybiskup Wiktor Skworc, który obok funkcji metropolity katowickiego pełni szereg 
odpowiedzialnych funkcji, jako przewodniczący komisji i zespołów Konferencji 
Episkopatu Polski, i w ich ramach zajmuje się i zajmował problematyką ekonomiczną, 
polityczną a zwłaszcza społeczną. Ksiądz arcybiskup przybył spóźniony, bowiem 
uczestniczył w rozmowach w Urzędzie Wojewódzkim, ale z dobrą wiadomością 
dotyczącą podpisania porozumienia kończącego trwający od wielu dni spór 
przedstawicieli górnictwa ze stroną rządową. 
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Podczas sobotniej gali wręczono 52 wyróżnienia w postaci Laurów Umiejętności  
i Kompetencji. Zakończył ją koncert pt. „Cudowny świat musicalu” w wykonaniu 
orkiestry symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira 
Chrzanowskiego z udziałem solistów warszawskiego Teatru Roma. 
 

18.01.2015 Msza święta w intencji środowisk gospodarczych w krypcie Katedry Chrystusa Króla.  
Uroczystą mszę św. koncelebrowaną, w intencji środowisk gospodarczych oraz 
członków ŚlOIIB i ich rodzin, odprawił w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach 
ksiądz arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc. Bezpośrednio po mszy św. 
odbyło się w holu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego noworoczne 
spotkanie z ks. arcybiskupem oraz wspólne kolędowanie z udziałem Zespołu 
Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. W spotkaniu uczestniczyli również 
członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele innych okręgowych izb inżynierów 
budownictwa. 
 

19.01.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
19.01.2015 Uroczyste spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Częstochowie. 

W spotkaniu uczestniczył skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz. 
 

20.01.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
22.01.2015 Kontrola pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w 2014 roku 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
22.01.2015 Kontrola wykonania uchwał XIII Zjazdu ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół kontrolny 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
23.01.2015 Spotkanie noworoczne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 

Spotkanie odbyło się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha  
w Gliwicach, a prowadziła je Czesława Bella - opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach. W części szkoleniowej wykład nt. „Mosty Australii, Nowej Zelandii, 
Singapuru i Hong-Konga” wygłosił prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek.  
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Wykład został urozmaicony prezentacją bogatej dokumentacji fotograficznej  
z naukowej wyprawy profesora. Następnie Czesława Bella omówiła najważniejsze 
wydarzenia 2014 roku w ŚlOIIB, w których uczestniczyli aktywnie także inżynierowie  
z obwodu gliwickiego, oraz planowane przedsięwzięcia na rzecz członków w 2015 roku. 
Zaprosiła też zebranych do przedstawiania innych propozycji, możliwych do 
realizowania w ramach Placówki Terenowej w Gliwicach oraz działającego przy niej 
Klubu Członkowskiego. Zaproszony na spotkanie przedstawiciel Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Gliwicach - dr inż. Tomasz Steidl 
obiecał organizować w ramach Gliwickiego Oddziału PZITB szkolenia dla członków 
ŚlOIIB. Po części oficjalnej odbyło się koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem, przy 
dźwiękach żywej muzyki w wykonaniu zaproszonego akordeonisty. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 50 osób. 
 

23.01.2015 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych - uroczystość zorganizowana 
przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 

 W dniach 21.11 - 20.12.2014 r. odbyła się XXIV sesja egzaminacyjna na uprawnienia 
budowlane. Do OKK wpłynęło łącznie 386 wniosków o dopuszczenie do egzaminu, 
z czego 3 wnioski zostały zaopiniowane negatywnie z powodu niewystarczającej 
praktyki zawodowej. 

 Do egzaminu testowego przystąpiło 313 osób, natomiast do egzaminu ustnego 
- 321 osób. W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane 208 osobom  
w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej - 98 osobom, 

 inżynieryjno-drogowej - 21 osobom, 

 inżynieryjno-mostowej - 10 osobom, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 11 osobom, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 3 osobom, 

 instalacyjno-sanitarnej - 32 osobom,  

 instalacyjno-elektrycznej - 32 osobom, 

 instalacyjno-telekomunikacyjnej - 1 osobie. 
Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 
ślubowanie. 

 
26.01.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i inspektora 
nadzoru. 

 
26.01.2015 Walne Zgromadzenie ČKAIT w Ostrawie.  
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz 

członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Grochowski. 
 
29.01.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
01.02.2015 Spotkanie Noworoczne Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej 

Organizacji Technicznej w Warszawie. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

02.02.2015 Posiedzenie Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. 
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
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02.02.2015 Posiedzenie Rady Śląskiej Izby Budownictwa. 
W posiedzeniu udział wziął przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 

 
02.02.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 68 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 12 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 12 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 23 osób, 

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

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

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 32 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - przeniesienie członkostwa  
1 osoby, 

 w sprawie tymczasowego wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 
transgranicznych na terytorium RP - 2 osób. 

 
04.02.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
05.02.2015 Spotkanie prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Spotkanie odbyło się w siedzibie PIIB w Warszawie. Wzięli w nim udział: Ryszard 
Trykosko - przewodniczący Zarządu Głównego PZITB, członek Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego, Krystyna Korniak-Figa - prezes Zarządu Głównego PZITS, Dorota 
Przybyła - wiceprezes Zarządu Krajowego SITK RP, Krzysztof Kolonko - członek Zarządu 
Głównego SEP, Janusz Rymsza - przedstawiciel Związku Mostowców RP oraz 
reprezentant SITWM. Obecni byli również członkowie Krajowej Rady PIIB i biura PIIB. 
Podpisano ramowe Porozumienie nt. współdziałania stowarzyszeń naukowo-
technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w kadencji 2014-2018. W czasie 
dalszych obrad uczestnicy posiedzenia - w trosce o właściwy kształt przepisów 
projektowanego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego - poparli stanowisko PIIB w 
sprawie projektu kodeksu. Omówiono uwagi i propozycje zapisów dotyczące 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. wprowadzenia zagadnień 
z zakresu specjalności uprawnień budowlanych do przepisów kodeksu, utrzymania 
dotychczasowych wszystkich specjalności uprawnień budowlanych oraz przywrócenia 
do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie funkcji rzeczoznawcy 
budowlanego. Stanowisko stowarzyszeń naukowo-technicznych i PIIB zostało 
przesłane do Marka Wierzbowskiego, przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Budowlanego. Dyskutowano również nad formułami współpracy stowarzyszeń i PIIB 
w zakresie organizowania i współfinansowania form szkoleniowych dla członków tych 
stowarzyszeń, będących jednocześnie członkami PIIB. Ustalono, że stowarzyszenia 
będą opiniowały wnioski dla przyszłych rzeczoznawców budowlanych PIIB w zakresie 
działalności zawodowej i stowarzyszeniowej. 

 
06.02.2015 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 

o nadanie uprawnień budowlanych. 
 
09.02.2015 Kontrola wykonania budżetu ŚlOIIB za 2014 rok przeprowadzona przez zespół 

kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
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09.02.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
10.02.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
10.02.2015 Seminarium i warsztaty pod tytułem: "Miasta zrównoważonego rozwoju. Wymiana 

doświadczeń i przykładowe rozwiązania. Green Buildings - Norweskie rozwiązania 
w projektowaniu budynków zrównoważonego rozwoju” w hotelu Novotel 
w Katowicach. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski.  
 

11.02.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
12.02.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 

Przedmiotem obrad były następujące tematy:  

 zmiany w budżecie ŚlOIIB w 2014 roku, 

 omówienie realizacji wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym ŚlOIIB, 

 przygotowania do XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB: 

 przyjęcie projektów: Porządku obrad XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 
i Regulaminu obrad, 

 przyjęcie informacji o badaniu sprawozdania finansowego za 2014 rok, 

 przyjęcie informacji o projekcie sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2014 rok, 

 przyjęcie informacji  o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ za 2014 rok,  

 stan realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu,  

 informacja o organizowanym wyjeździe techniczno-szkoleniowym do Szwajcarii 
dla członków ŚlOIIB, 

 powołanie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB,  

 powołanie Zespołu ds. problematyki budownictwa na terenach górniczych.  
 

14.02.2015 Szkolenie techniczne organizowane przez firmę DEHN POLSKA pn. "Normy i przepisy 
dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej”, część 1. 

 W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach, uczestniczyło  
15 członków ŚlOIIB z branży elektrycznej. 
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14.02.2015 Seminarium szkoleniowe „Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar 
w Międzybrodziu Bialskim - budownictwo wodne.”  
Seminarium zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej wraz 
z Oddziałem PZITB w Bielsku-Białej. W seminarium uczestniczyło 23 członków ŚlOIIB. 

 
15.02.2015 VIII Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii slalom gigant w Międzybrodziu Żywieckim. 
 

 
 
Otwarte zawody narciarskie ŚlOIIB dla członków i ich rodzin odbyły się 
w Międzybrodziu Żywieckim na stoku Góry Żar. Uczestniczyło w nich 62 zawodników 
ze Śląskiej OIIB oraz 12 z Mazowieckiej OIIB. Zawody rozegrano w VI kategoriach 
wiekowych: kat. I - Dzieci, kat. II - Młodzież 13-18 lat, kat. III - Kobiety, kat. IV - 
Mężczyźni 19-45 lat, kat. V - Mężczyźni 46-65 lat i kat. VI - Mężczyźni powyżej 65 lat. 
Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wywalczyły następujące osoby: 

 w kategorii „Kobiety”: 1-Maria Świerczyńska, 2-Magdalena Drabik, 3-Maria Nowak 
(Mazowiecka OIIB),  

 w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1-Zygmunt Binda, 2-Tadeusz Biernacki 
(Mazowiecka OIIB), 3-Edward Nowak,  

 w kat. „Mężczyźni 46-65 lat”: 1-Jacek Rakszawski, 2-Wojciech Ziemski, 3-Sławomir 
Stępniewski,  

 w kat. „Mężczyźni 19-45 lat”: 1-Marcin Szweda, 2-Damian Siwek, 3-Marcin Szkop,  

 w kat. „Młodzież 13-18 lat”: 1-Szymon Angeloni, 2-Patryk Kierlin, 3-Bartosz 
Adamek,  

 w kat. „Dzieci”: 1-Stanisław Miśniakiewicz, 2-Jakub Keiper, 3-Maria Miśniakiewicz. 
 
Nagrody ufundowały: ZPUE S.A. z Włoszczowy, Ormazabal Polska Sp. z o.o. oraz Rynek 
Energetyki Elektroskandia Polska z siedzibą w Poznaniu. 

 
16.02.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. Wpływ zmian w ustawie Prawo 

geodezyjne i kartograficzne na etapy procesu budowlanego w siedzibie ŚlOIIB  
w Katowicach.  
Wykładowcą był Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego Mirosław Puzia. 
 

17.02.2015 Spotkanie przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa z prezesem 
Krajowej Rady PIIB. 
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17.02.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
17.02.2015 Pierwsze szkolenie z cyklu "Podzielmy się wiedzą" zorganizowane w Punkcie 

Informacyjnym w Rybniku w ramach Klubu Członkowskiego.  
Tematem szkolenia prowadzonego przez inż. Józef Maskiewicza było ,,Projektowanie 
sieci kanalizacji sanitarnej na terenach górniczych”. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób. 

 

 
 
18.02.2015 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 W trakcie posiedzenia omówiono m.in. prace Komisji ds. Statutu PIIB, projekt zasad 

zawierania umów z uczelniami technicznymi oraz współpracę ze stowarzyszeniami 
naukowo-technicznymi. 

 
18.02.2015 Posiedzenie Zespołu ds. obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
19.02.2015 Posiedzenie Zespołu ds. zmian w Statucie PIIB. 
 
19.02.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
23.02.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków przy  
sprawowaniu kontroli technicznej. 

 
23.02.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB celem rozpatrzenia 

wniosku o zatarcie kary. 
 
24.02.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
26.02.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Przedmiotem obrad były następujące tematy: 

 zmiany w budżecie ŚlOIIB na rok 2014,  

 stan realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚIOIIB w Katowicach-Giszowcu, 

 informacja o stanie przygotowań do XIV Zjazdu Sprawozdawczego: 

 przedstawienie projektu Sprawozdania Rady ŚlOIIB za rok 2014,  
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 przedstawienie Sprawozdania ŚlOIIB z działalności w 2014 roku w zakresie 
realizacji przedsięwzięć na rzecz członków,  

 propozycja zmian do Ramowego programu działania ŚlOIIB na IV kadencję 
w latach 2014-2018, 

 przedstawienie Programu przedsięwzięć na rzecz członków ŚlOIIB w roku 2015, 

 przedstawienie Tez do dyskusji merytorycznej podczas XIV Zjazdu 
Sprawozdawczego ŚlOIIB w dniu 18.04.2015 roku,  

 informacja o sprawozdaniach OKK, OSD, OROZ,OKR,  

 informacja stanie realizacji wniosków XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego 
ŚlOIIB,  

 prezentacja uchwały z kontroli działalności Rady w zakresie wydatkowania środków 
finansowych na remont i dostosowanie zakupionej siedziby ŚIOIIB przy  
ul. Adama 1b, 

 przyznanie pomocy finansowej członkom ŚlOIIB. 
 

 
 

02.03.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 58 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 66 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 19 osób, 

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób, 

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

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 16 osób. 

 
02.03.2015 Uroczystość przyznania tytułów „Złoty Inżynier 2014”.  

 W Domu Technika w Warszawie odbyła się, pod patronatem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, uroczystość przyznania tytułów „Złoty Inżynier 2014”, uzyskanych  
w XXI edycji plebiscytu czytelników „Przeglądu Technicznego”. Laury w sześciu 
kategoriach: menedżer, jakość, zarządzanie, high-tech, nauka, ekologia otrzymało 
łącznie 27 osób. Wśród zaproszonych gości Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 
reprezentowali: prezes Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki oraz Honorowy Prezes 
Krajowej Rady Zbigniew Grabowski. Ze ŚlOIIB obecny był członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej Marek Karnowski. 
 

03.03.2015 Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego XXX Jubileuszowych Warsztatów Pracy 
Projektanta Konstrukcji w Bielsku-Białej. 
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 Patronami branżowymi konferencji są Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 
Małopolska OIIB i Śląska OIIB, a członkami Komitetu Organizacyjnego WPPK 2015 
ze ŚlOIIB: Ludwik Ignatowicz, Janusz Kozula, Janusz Krasnowski, Małgorzata Łyko, 
Andrzej Nowak, Andrzej Szydłowski, Zbigniew Walawski i Jan Wiśniowski. 
 

04.03.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie wyników egzaminów na uprawnienia w jesiennej sesji egzaminacyjnej 
w 2014 roku, 

 przyjęcie uchwały w sprawie postępowania kwalifikacyjnego dot. nadawania 
uprawnień budowlanych, 

 informację o stanie prac nad projektem zasad zawierania umów z uczelniami 
technicznymi, 

 przyjęcie uchwały w sprawie nadania odznak honorowych PIIB, 

 informację o stanie realizacji wniosków, 

 PIIB w statystyce. 
W posiedzeniu uczestniczyli ze ŚlOIIB Stefan Czarniecki - wiceprezes Krajowej Rady PIIB, 
oraz członkowie KR PIIB: Franciszek Buszka, Roman Karwowski, Józef Kluska, Piotr 
Wyrwas, a także Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator 
Waldemar Szleper. 
 

05.03.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
05.03.2015 Otwarte spotkanie członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego. 

Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu Anny Pietroszczenko, radiestetki 
i bioenergoterapeutki z Centrum Medycyny Alternatywnej w Gliwicach, na temat 
„Radiestezja w budownictwie. Bioenergoterapia”. Na zakończenie wykładu odbył się  
na prośbę uczestników seans bioenergoterapeutyczny. Reszta wieczoru upłynęła  
na wspólnych koleżeńskich rozmowach, dyskusjach i śpiewie przy akompaniamencie 
gitary. 
 

 
 

09.03.2015 Posiedzenie Prezydium Śląskiej Izby Budownictwa.  
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  
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09.03.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
10.03.2015 V Śląska Konferencja na temat Zapobieganie Wypadkom przy Pracy pt. „Czy to 

wypadek? Na wszelki wypadek...” zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Katowicach pod patronatem Głównego Inspektora Pracy.  

 ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella. 
  
12.03.2015 Posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 

 
 
12.03.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
12.03.2015 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
12.03.2015. Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB. 
 
12.03.2015 Kontrola pracy Biura ŚlOIIB w 2014 roku przeprowadzona zespół kontrolny Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
14.03.2015 Szkolenie techniczne organizowane przez firmę DEHN POLSKA pn. „Normy i przepisy 

dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej”, część 2. 
 W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach, uczestniczyło  

15 członków ŚlOIIB z branży elektrycznej. 
 
16.03.2015 Posiedzenie Prezydium RIG. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
16.03.2015 Posiedzenie Zespołu ds. zmian w Statucie PIIB. 
 
16.03.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. "Bezpieczeństwo pracy przy robotach 

budowlano-remontowych w świetle obowiązujących przepisów" w siedzibie ŚlOIIB  
w Katowicach. Szkolenie prowadziła Anetta Ranosz - nadinspektor pracy w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyło 14 osób. 
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16.03.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
17.03.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
17.03.2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” w Punkcie Informacyjnym w Rybniku. 

Szkolenie poświęcone Rozdziałowi 5. ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
pt. „Budowa i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych” prowadziła Katarzyna 
Seweryn, a uczestniczyli w nim, oprócz koleżanek i kolegów z obwodu rybnickiego, 
szefowie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego: Wojciech Długosz 
w Jastrzębiu-Zdroju, Gabriel Kuczera w Raciborzu, Piotr Zamarski w Wodzisławiu 
Śląskim i Andrzej Brocki w Żorach. Była okazja wymiany doświadczeń i omówienia 
różnych przypadków z działalności zawodowej. Dyskusji towarzyszyła świadomość, 
że budownictwo to gra zespołowa, w której uczestnicy procesu budowlanego 
i organy NB grają w tej samej drużynie choć na różnych pozycjach. W spotkaniu wzięło 
udział 35 osób. 

 

 
 
18.03.2015 Uroczystość podpisania porozumienia o współpracy między Wydziałem Budownictwa 

Politechniki Częstochowskiej, a Oddziałem PZITB w Częstochowie. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
19.03.2015 Spotkanie Komisji ds. Statutu PIIB. 
 
19.03.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 1 osoby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 2 osób, 

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby -  
1 osoby. 

 
19.03.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.  

Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do XIV Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB. 
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19.03.2015 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB w Warszawie. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Dzierżewicz. 

 
20.03.2015 Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej.  

Przed Zjazdem Sprawozdawczym ŚlOIIB Placówka Terenowa w Bielsku-Białej 
zorganizowała spotkanie delegatów z obwodu bielsko-bialskiego, na które zaproszono 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszkę i Dominika Adamczyka z biura ŚlOIIB. 
W spotkaniu wzięło udział 28 osób.  
 

 
 
Spotkanie otworzył i przywitał wszystkich przybyłych zastępca przewodniczącego  
Rady ŚlOIIB Janusz Kozula. W pierwszej części zaprezentowano sprawozdanie  
z działalności Placówki w ostatnich 12. miesiącach. Omówiono szkolenia seminaryjne 
dla członków Izby z obwodu w Bielsku-Białej (21 szkoleń) organizowane przez PZITB 
Oddział w Bielsku-Białej i SEP Oddział w Bielsku-Białej oraz imprezy sportowe 
organizowane jak co roku przez PT w Bielsku-Białej: VI Mistrzostwa ŚlOIIB w Brydżu 
Sportowym i III Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym oraz VIII Otwarte Zawody 
Narciarskie w Slalomie Gigancie.  
Dominik Adamczyk złożył sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez 
członków ŚlOIIB z obwodu bielsko-bialskiego na XIII Zjeździe ŚlOIIB w 2014 roku. 
Z czterech wniosków jeden odrzucono, jeden zrealizowano, a dwa są w trakcie 
realizacji.  
Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB Jerzy Dzierżewicz omówił 
problemy, z którymi spotkał się Sąd. Zwrócił uwagę na brak wiedzy osób pełniących 
funkcje kierownika budowy w zakresie obowiązków, przestrzegania przepisów Prawa 
budowlanego i odstępstw od tych przepisów. Krytycznie ocenił mały wachlarz kar 
za popełniane wykroczenia.  
W czasie dyskusji uczestnicy poruszali tematy związane z trybem załatwiania pozwoleń 
na budowę, zmieniającymi się przepisami bezpieczeństwa pożarowego, Prawa 
budowlanego, brakiem wykonawcy jako uczestnika procesu budowlanego  
w Prawie budowlanym. Podnoszono sprawy płac minimalnych i zaniżania cen  
w ofertach w branży budowlanej.  
Część spotkania poświęcono remontowi i adaptacji budynku przy ul. Adama 1b  
w Katowicach-Giszowcu, który będzie pełnił funkcję siedziby ŚlOIIB. Przewodniczący 
Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka w podsumowaniu wysoko ocenił działalność Placówki 
Terenowej w Bielsku-Białej, zaangażowanie w pracach na rzecz członków Izby  
i merytoryczną dyskusję.  
 



18 
 

20-21.03.2015 - VII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu Śląskim zorganizowane przez Śląską 
Izbę Budownictwa. 
W seminarium uczestniczyli członkowie Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Jego 
program obejmował: 

 omówienie Programu wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych 
Forum Budownictwa Śląskiego w 2015 roku, 

 omówienie Projektu organizacji i założeń programowych VII Śląskiego Forum 
Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości w dniach 10-11.06.2015 r. 

 
21.03.2015 Posiedzenie przedzjazdowe członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
23.03.2015 Posiedzenie Rady RIG Katowice. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
23.03.2015 Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach obejmujące obwody wyborcze: Katowice I, 

Katowice II i Sosnowiec. 
W spotkaniu przedzjazdowym, które odbyło się w sali katowickiego NOT-u, wzięło 
udział 36. delegatów z trzech obwodów: Katowice I, Katowice II i Sosnowiec,  
co stanowiło 43,37 % wszystkich delegatów z tych obwodów. W spotkaniu uczestniczyli 
również zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka i dyrektor 
biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka, a prowadzili je: Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB, 
Krzysztof Ciesiński - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 
koordynator oraz Andrzej Nowak - zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
 

 
Od lewej: Franciszek Buszka, Krzysztof Ciesiński, Ewa Dworska, Andrzej Nowak 

 

Uczestnicy spotkania w koleżeńskiej atmosferze poruszali nurtujące ich sprawy, m.in. 
temat szkoleń prowadzonych w ramach ŚlOIIB - zakres, formę i miejsce szkolenia, 
problem zaniżania cen w ofertach na roboty budowlane oraz możliwość określenia 
minimalnej ceny za usługi budowlane, tj. prace projektowe i realizacyjne. Prowadzący 
spotkanie odpowiadali także na pytania uczestników związane z materiałami 
zjazdowymi. 
Szerzej omówiono temat remontu i modernizacji budynku nowej siedziby przy  
ul. Adama 1b w Katowicach-Giszowcu. Andrzej Nowak przestawił aktualny stan 
zaawansowania prac oraz stanowisko Zespołu ds. modernizacji siedziby ŚlOIIB, który 
zawnioskował aby w ramach modernizacji wykonać wszystkie prace budowlane  
w standardzie odpowiadającym aktualnym wymaganiom oraz ująć w kosztach 
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zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka omówił szkolenia prowadzone dla członków ŚlOIIB, w tym organizowane w 
siedzibie Izby w Katowicach „Spotkania z ekspertem”, oraz bardzo obszernie 
ustosunkował się do prowadzonej modernizacji budynku przy ul. Adama 1b.  

  
25-28.03.2015 XXX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Centrum Kongresów  

i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku.  
Organizatorem jubileuszowych Warsztatów był Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy 
współpracy Oddziałów PZITB w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. W Warsztatach 
uczestniczyło 497 osób, wśród nich zaproszeni goście, m.in. przewodniczący Zarządu 
Krajowego PZITB Ryszard Trykosko oraz przedstawiciele Patronów Branżowych: 
wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady MOIIB 
Stanisław Karczmarczyk i przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 
 
Franciszek Buszka podczas spotkania 
uczestników Warsztatów z przedstawi-
cielami Patronów Branżowych, wysoko 
ocenił doroczne WPPK, zarówno w zakresie 
merytorycznym jak i pod względem 
organizacyjnym, oraz podziękował 
Oddziałom PZITB za przyjęty kierunek 
działań. 
 
 
 
 

 
 
Na mównicy Franciszek Buszka - przewodniczący 
Rady ŚlOIIB 

  

 
Frekwencja tegorocznych Warsztatów potwierdziła ich pozycję jako największej 
inżynierskiej konferencji w kraju, przeznaczonej dla projektantów, wykonawców  
i pracowników nadzoru budowlanego. Opracowanie tematów wykładów oraz ich 
ocenę merytoryczną powierzono pracownikom naukowym Politechniki Śląskiej  
dr. hab. inż. Łukaszowi Drobcowi i dr. inż. Zbigniewowi Pająkowi.  
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Tematem wiodącym jubileuszowych WPPK były „Naprawy i wzmocnienia obiektów 
budownictwa ogólnego”. Temat ten był przedmiotem obrad konferencyjnych przed 
ośmiu laty - teraz został zaprezentowany w nowym, rozszerzonym i uwspółcześnionym 
wydaniu, w związku ze zmianami jakie zaszły w zakresie materiałowym  
i technologicznym. Wykład inauguracyjny pt. „Utrzymanie budynków i rewitalizacja 
obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju” wygłosili 
profesorowie Lech Czarnecki i Zbigniew Paszkowski. W ośmiu sesjach konferencyjnych 
wygłoszono i poddano dyskusji podczas paneli dyskusyjnych 31 merytorycznych 
wykładów, opublikowanych w trzech tomach obejmujących 1442 strony. Wykłady 
zostały przygotowane przez naukowców z jedenastu ośrodków naukowo-badawczych 
oraz przez praktykujących inżynierów, legitymujących się znacznym doświadczeniem. 
Oddział PZITB w Bielsku-Białej, zachowując tradycje z lat poprzednich, poświęcił jeden 
z wieczorów tematyce związanej z wykonywaniem zawodu inżyniera. Wieczór 
poprowadził Jan Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który 
wygłosił referat na temat: „Nadzór autorski w świetle przepisów Prawa budowlanego”, 
a potem udzielał odpowiedzi na pytania uczestników dyskusji dotyczącej sprawowania 
nadzoru autorskiego i przepisów ustawy Prawo budowlane w tym zakresie.  
 
W programie Warsztatów znalazły się również spotkania promocyjno-techniczne 
partnerów konferencji (PERI, CONSOLIS, Farby KABE, MAPEI, RAWLPLUG, SPC) oraz 
firm wystawienniczych (XELLAPOLSKA, ROBOBAT, FISCHERPOLSKA, CONSTRUSOFT, 
HYDROSTOP, PRUSZYŃSKI, MERCOR, CPJS, S&P, QUICK-MIX, TECHSERVICE, ASTRA). 
Tradycyjnie zorganizowano Konkurs na Lidera Wystawy Towarzyszącej i najciekawsze 
stoiska wystawiennicze.  
 

 
Przewodniczący Zarządów Oddziałów PZITB: z Bielska-Białej Janusz Kozula, z Gliwic Tomasz Steidl,  
z Katowic Andrzej Nowak, z Krakowa Marian Płachecki 
 

Tegoroczne Warsztaty miały stosowną oprawę związaną z jubileuszem. W czasie 
otwarcia konferencji wystąpił gitarowy duet koncertowy NOVA, drugi dzień zakończył 
recital Iwony Loranc i Roberta Talarczyka - dyrektora Teatru Śląskiego w Katowicach,  
a finałem trzeciego dnia był Wieczór Jubileuszowy XXX-lecia Warsztatów, 
z przypomnieniem ich trzydziestoletniej historii, okolicznościowym tortem 
i występem zespołu CRAZY BAND pod kierunkiem Ewy Zug. W trzydziestu 
konferencjach uczestniczyło ponad 11.500 osób, wydano ponad 20 tys. stron 
„Materiałów konferencyjnych”, prezentowało się ponad 600 wystawców. Członkami 
Komitetów Organizacyjnych wszystkich dotychczasowych konferencji byli: Zbysław 
Kałkowski, Janusz Krasnowski i Włodzimierz Starosolski.  
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Wysoki poziom organizacyjny tegorocznych Warsztatów jest zasługą Komitetu 
Organizacyjnego z przewodniczącym Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Januszem Kozulą 
i członkami Oddziału: Ludwikiem Ignatowiczem, Małgorzatą Łyko, Zbigniewem 
Walawskim i Janem Wiśniowskim - wszyscy są członkami ŚlOIIB - oraz pracownic biura 
Oddziału. 
Podczas zakończenia Warsztatów przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Janusz 
Kozula przekazał symboliczną pałeczkę Andrzejowi Nowakowi - przewodniczącemu 
Oddziału PZITB z Katowic; Katowicki Oddział będzie organizatorem kolejnych 
Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w 2016 roku.  

 
25-27.03.2015 XIII Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń 

ELEKTROTECHNIKA 2015 w Warszawie. 
ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Marek Karnowski. 
 

26.03.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
26.03.2015 Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach.  
 

 
 
Przedzjazdowe spotkanie delegatów z gliwickiego obwodu wyborczego, zorganizowane 
przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach, odbyło się w Klubie Pracowników 
Politechniki Śląskiej. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego delegata 
Romualda Romanowskiego. W pierwszej części uczestnicy spotkania wysłuchali 
krótkiego wykładu Leszka Gamracego na temat: „Budowa, stopień zaawansowania 
Drogowej Trasy Średnicowej”, jako wprowadzenia do planowanego w maju wyjazdu 
technicznego na budowę DTŚ na odcinku gliwickim. 
Następnie opiekun Placówki w Gliwicach Czesława Bella dokonała podsumowania  
2014 roku. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka mówił o oczekiwaniach 
członków, szkoleniach, dużej odpowiedzialności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz 
o ochronie prawnej działalności członków Izby i trwającej modernizacji nowej siedziby 
ŚlOIIB. Delegaci podkreślali konieczność szkoleń, m.in. na temat zmian w normach oraz 
nt. wymagań dotyczących stosowanych materiałów budowlanych. 
Na zakończenie zebrania Czesława Bella przedstawiła plan działania Placówki 
na I półrocze 2015 roku, w którym znalazły się m.in. propozycje wyjazdów członków 
ŚlOIIB na budowę DTŚ oraz do nowej siedziby NOSPR w Katowicach. 
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27.03.2015 Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie. 
Obradom delegatów z obwodu częstochowskiego przewodniczył opiekun Placówki 
Terenowej w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu udział wziął 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Spośród 34. delegatów wybranych 
na kadencję 2014-2018 w spotkaniu uczestniczyły 22 osoby, co stanowiło frekwencję 
65%.  
W trakcie spotkania omówiono otrzymane przez delegatów materiały na XIV Zjazd 
Sprawozdawczy ŚlOIIB, przedyskutowano porządek obrad, regulamin i wszystkie 
załączone sprawozdania, jak również realizację wniosków zgłoszonych na XIII Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB - prawie każdy z obecnych minimum jeden 
raz zabrał głos. 
 

 
 

W czasie dyskusji, w której oprócz poruszania tematów związanych z programem 
działania izby i przedsięwzięciami na rzecz członków, zwracano uwagę 
na zaktywizowanie członków Izby do udziału w szkoleniach, konieczność zapewnienia 
PIIB większego wpływu na opiniowanie i tworzenie prawa, zapewnienie każdemu 
członkowi Izby pomocy prawnej. Podnoszono także nierzetelne potwierdzanie praktyki 
zawodowej przez niektórych członków Izby i zbyt krótki okres praktyk 
po wprowadzeniu ustawy deregulującej nasz zawód. Ponadto w ramach dyskusji 
zgłoszono potrzebę spotkań delegatów co najmniej dwa razy w roku - raz tuż przed 
kolejnym Zjazdem ŚlOIIB, drugi raz w III kwartale roku. Drugie spotkanie pozwoliłoby 
delegatom obwodu zapoznać się z realizacją przez Radę ŚlOIIB stawianych przez nich 
i wszystkich członków ŚlOIIB wniosków i postulatów oraz omówić na bieżąco nurtujące 
problemy. Delegaci potwierdzili potrzebę organizacji regionalnych dni budowlanych  
i integracyjnych spotkań w ramach Klubu Członkowskiego przy Placówce Terenowej. 
W trakcie spotkania przedstawiano propozycje kandydatów z obwodu 
częstochowskiego do komisji zjazdowych XIV Zjazdu ŚlOIIB.  

 
28.03.2015 X Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  
 

30.03.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Pierwsza pomoc w budownictwie.”  
 Prowadzącym spotkanie była mł. kpt. Jolanta Towarek - Wojewódzki Koordynator 

Ratownictwa Medycznego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. 
 W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. 
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30.03.2015 Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku. 
Przedzjazdowe spotkanie delegatów obwodu rybnickiego odbyło się w Punkcie 
Informacyjnym w Rybniku, a poprowadził je opiekun tej placówki Tadeusz Mika. 
 

 
 
Gośćmi spotkania, w którym uczestniczyło 20 spośród 25 delegatów, byli 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek i z-ca dyrektora biura ŚlOIIB Włodzimierz Kulisz. 
Po krótkim przedstawieniu przez prowadzącego spotkanie działalności Punktu 
Informacyjnego oraz planowanych działań w 2015 roku, omówiono materiały 
zjazdowe. W dyskusji dominowały dwa ważne tematy: wypracowanie i przyjęcie zasad 
wspomagania członków ŚlOIIB w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz 
kwalifikacja osób ubiegających się o uprawnienia budowlane w związku 
z różnorodnością programów uczelni technicznych.  

 
30.03.2015 Spotkanie wielkanocne RIG w Katowicach. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
31.03.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
31.03.2015  Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB poświęcone w całości sprawom 

związanym z remontem siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b. 
 
31.03.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 35 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 57 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 34 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 23 osób, 

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

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 3 osób. 
 

01.04.2015 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.  
Podczas posiedzenia omówiono projekty sprawozdań z działalności w roku 2014: 
Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
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Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z uwagami i wnioskami zgłoszonymi przez 
okręgowe izby do projektu ustawy Kodeks budowlany, które omówił Zbigniew 
Kledyński, wiceprezes KR PIIB, oraz wysłuchali informacji Andrzeja Jaworskiego, 
skarbnika KR PIIB, o realizacji budżetu Krajowej Izby za dwa miesiące bieżącego roku. 
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu Prezydium uczestniczyli Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB 
i Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator. 

 
02.04.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
09-10.04.2015 Konferencja IZOLACJE 2015 w Warszawie. 
 ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki.  
 
09.04.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Podczas obrad omówiono: 

 przygotowania do XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,  

 przebieg zebrań przedzjazdowych delegatów, 

 stan realizacji prac modernizacyjnych nowej siedziby ŚIOIIB w Katowicach przy  
ul. Adama 1b, 

 propozycje wyjazdów techniczno-szkoleniowych: 

 w dniach 6-12.09.2015 r. do Barcelony, Genewy i Monachium, 

 w dniach 19-25.09.2015 r. do Szwajcarii. 
 

 
 

11.04.2015 Szkolenie techniczne organizowane przez firmę DEHN POLSKA pn. „Normy i przepisy 
dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej”, część 3. 

 W szkoleniu, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach, uczestniczyło  
15 członków ŚlOIIB z branży elektrycznej. 

 
11.04.2015 V Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w biegu długodystansowym 

na 10 km odbyły się w ramach 7 Biegu Częstochowskiego - pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy i przeora Jasnej Góry. 
Organizatorami V Mistrzostw Budowlanych i Architektów byli: 

 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa; 

 Śląska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach; 
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 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie; 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa. 
 
Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali Waldemar Borkowski 
i ze strony ŚlOIIB zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 

 
 
Obsada Biegu Częstochowskiego była doborowa, z utytułowanymi Kenijczykami (Rop 
Abel Kibet, Kembol Henry, Barsosio Stellah Jepngetich) i Ukraińcami (Pecznikov Rusłan, 
Kiliarska Valentyna) na czele. Pokonując męczący dystans zawodnicy wykazali się 
hartem ducha i wolą pokonywania własnych słabości. Mimo dużej rywalizacji, podczas 
biegu czuło się wzajemną życzliwość i koleżeńską chęć wspierania słabszych. Na całej 
trasie był przyjazny doping kibiców - czirliderek i entuzjastów biegów, a także 
przygodnych mieszkańców Częstochowy. Każdy z zawodników otrzymał chip kontrolny 
umożliwiający elektroniczny pomiar czasu. Trasę biegu stanowiły dwa okrążenia wokół 
Klasztoru Jasnogórskiego - z różnicą wysokości terenu. Trasa była bardzo dobrze 
przygotowana i oznakowana, grupę biegaczy pilotowali policjanci na motocyklach. 
Do 7. Biegu Częstochowskiego zgłosiło się prawie tysiąc dwieście osób, bieg ukończyło 
1046 osób, czas zwycięzcy - jednocześnie rekord trasy - wyniósł 29 min. 56 s, a czas 
ostatniego zawodnika 1 godz. 22 min. 37s. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg 
otrzymali pamiątkowy medal i pamiątkowe koszulki startowe. 
W V Mistrzostwach Budowlanych i Architektów trasę 10 km pokonały 64 osoby,  
5 kobiet i 59 mężczyzn.  
 
Wyniki V Mistrzostw Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km: 

 w kategorii kobiet: 
I miejsce - RELUGA Małgorzata - z czasem 50 min. 38 s - zam. w Warszawie; 
II miejsce - KORYCKA-KORZENIOWSKA Magdalena - z czasem 58 min. 53 s -  

zam. w Łodzi;  
III miejsce - JASTRZĄB Justyna - z czasem 1 godz. 51 s - zam. w Częstochowie; 
IV miejsce - LECHOWSKA Joanna - z czasem 1 godz. 6 min. 52 s - zam. w Koniecpolu; 
V miejsce - ŚWIERCZYŃSKA Maria - z czasem 1 godz. 12 min. 56 s - zam.  

w Siemianowicach Śląskich; 
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 w kategorii mężczyzn: 
I miejsce - MIKIELSKI Daniel - z czasem 35 min. 00 s - zam. w Olsztynku;  
II miejsce - ULFIK Rafał - z czasem 36 min. 25 s - zam. w Zabrzu;  
III miejsce - KUKOWKA Marek - z czasem 36 min. 58 s - zam. w Gwoździanach; 
IV miejsce - KUŚKA Adam - z czasem 37 min. 42 s - zam. Boguszowie-Gorcach;  
V miejsce - WOJTYSIAK Zbigniew - z czasem 37 min. 46 s - zam. w Pacierzowie. 
 

Członek Rady ŚlOIIB Maria Świerczyńska - zajmując V miejsce w klasyfikacji ogólnej 
kobiet w V Mistrzostwach Budowlanych i Architektów - zdobyła również III miejsce  
w 7 Biegu Częstochowskim w kat. K60. 
 

 

Dekoracja uczestniczek 7 Biegu 
Częstochowskiego w kategorii K60;  
od lewej: 
Krzysztof Matyjaszczyk - prezydent 
Częstochowy,  
zdobywczyni II miejsca Gabriela 
HASZCZYK,  
zdobywczyni I miejsca KUCZYŃSKA 
Danuta,  
zdobywczyni III miejsca ŚWIERCZYŃSKA 
Maria,  
Marcin Borkowski - organizator biegu.  

 
13.04.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
14.04.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
14-15.04.2015 Konferencja dla Budownictwa zorganizowana przez Związek Pracodawców 

Producentów Materiałów dla Budownictwa pod patronatem Komisji Infrastruktury 
Sejmu RP w miejscowości Ossa koło Rawy Mazowieckiej. 
Oprócz wysłuchania referatów ogólnych z zakresu problematyki związanej  
z budownictwem, zamówieniami publicznymi i uwarunkowaniami wynikającymi  
z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, można było w czasie Konferencji wziąć 
udział w bardzo zróżnicowanych i ciekawych panelach tematycznych poświęconych  
m. in. znowelizowanej ustawie o wyrobach budowlanych, omówieniu ostatniej wersji 
Kodeksu Budowlanego oraz realizacji planów mających na celu zwiększenie liczby 
budynków o niskim zużyciu energii. Prelegentami na Konferencji byli m.in. 
 Robert Dziwiński - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego GUNB, Piotr Andrzejewski 
z Izby Architektów RP, Andrzej Roch Dobrucki - prezes Krajowej Rady PIIB, Tomasz 
Gałązka z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Aleksander Krupa z Izby 
Projektowania Budowlanego, Marek Poddany z Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, prof. Marek Wierzbowski z Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Budowlanego. 
Ze ŚlOIIB w Konferencji uczestniczyli: sekretarz Rady Ewa Dworska oraz członkowie 
organów ŚlOIIB: Jan Spychała (OKK) - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i jego zastępca Tomasz Radziewski (Rada). 
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16.04.2015 Inauguracja Roku Jubileuszowego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 
NOT. 

 Uroczystość inaugurująca Rok Jubileuszowy Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT odbyła się w warszawskim Domu Technika NOT.  

 Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Jubileuszowym z uwagi na przypadające w nim 
następujące rocznice związane z naszym środowiskiem: 

 180 lat od założenia przez gen. inż. Józefa Bema Towarzystwa Politechnicznego 
Polskiego w Paryżu, 

 110 lat Warszawskiego Domu Technika, głównej siedziby stowarzyszeń inżynierów 
i techników, 

 70 lat od powstania Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, 

 60 lat Muzeum Techniki i Przemysłu. 
Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronisław Komorowski, którego reprezentował sekretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta Olgierd Dziekoński.   
Wśród obecnych na uroczystości byli m.in. wiceprezes Rady Ministrów Janusz 
Piechociński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Małgorzata  
Kidawa-Błońska, prawnuczka Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego 
i prawnuczka premiera rządu II RP Władysława Grabskiego, PIIB reprezentował prezes 
Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki. Ze ŚlOIIB obecni byli Waldemar Szleper, 
zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB i Marek Karnowski, członek Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej. 
Prezes FSNT NOT Ewa Mańkiewicz-Cudny przypomniała rys historyczny integracji 
środowiska technicznego w Polsce - od czasu rozbiorów po okres III Rzeczypospolitej.  
Interesującym fragmentem uroczystości były prezentacje i autoprezentacje młodych 
inżynierów, studentów oraz uczniów mających osiągnięcia w dziedzinie techniki  
w skali krajowej, a nawet światowej. 

 
16.04.2015 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
18.04.2015 XIV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB obradował w budynku Biura Centrum przy  

ul. Mickiewicza 29 w Katowicach. Delegaci podsumowali pierwszy rok pracy organów 
wybranych na IV kadencję. 

 

 
 

Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Przy wysokiej, około 
82-procentowej frekwencji delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: 
Mandatową, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Prezydium Zjazdu pracowało  
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w składzie: przewodniczący Jan Spychała, zastępcy: Elżbieta Godzieszka i Andrzej 
Kysiak, sekretarz Urszula Kallik oraz zastępcy sekretarza: Maria Hanak, Agnieszka 
Orłowska, Małgorzata Szukalska i Barbara Twardosz-Michniewska.  
Gościem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby był prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch 
Dobrucki, który mówił o pracach samorządu na szczeblu krajowym, m.in.  
o działaniach PIIB dotyczących zmian legislacyjnych i wspomaganiu członków PIIB 
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez rozszerzanie na portalu PIIB oferty 
pomocnych programów i szkoleń e-learningowych. Podkreślał również wagę działań 
organów statutowych na poziomie okręgów dla umacniania dobrego wizerunku 
naszego zawodu oraz potrzebę aktywizowania w pracach samorządu młodych 
członków. 
Miłym akcentem było wyróżnienie 11 osób Dyplomami Ministra Gospodarki, z okazji 
25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha 
przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki, a także  
3 osób Srebrną Odznaką Honorową PIIB.  

 

 
Odznaczeni Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji, z prezesem  
KR PIIB; od lewej: Zb.Dzierżewicz, S.Czarniecki, J.Dzierżewicz, T.Mika, R.Mokrosz, A.Nowak,  
H.Nowak, J.Kozula, A.R.Dobrucki, B.Twardosz-Michniewska, Z.Panicz, W.Szleper 

 

 
Odznaczeni Srebrną Odznaką Honorową PIIB, z prezesem KR PIIB; od lewej: K.Szymański, A.R.Dobrucki, 
A.Fularski, G.Bojanowski  
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W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili główne tezy 
swoich sprawozdań. Pełne teksty sprawozdań otrzymali delegaci z wyprzedzeniem 
wraz z zaproszeniem na Zjazd, była więc możliwość dyskutowania na ich temat już na 
spotkaniach przedzjazdowych delegatów poszczególnych obwodów. Przewodniczący 
Rady Franciszek Buszka podkreślił sprawne funkcjonowanie organów statutowych 
ŚlOIIB i podziękował osobom szczególnie zaangażowanym w prace samorządu. 
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez delegatów propozycjom działań na rzecz 
członków, szczególnie w zakresie zwiększenia pomocy prawnej oraz dotyczących 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zapowiedział przedstawienie przez Radę 
w najbliższym czasie propozycji rozwiązań systemowych doskonalenia zawodowego 
dla wszystkich członków ŚlOIIB, natomiast zwiększenie pomocy prawnej będzie 
realizowane przez osobiste dyżury prawników w biurze Izby w Katowicach oraz 
w placówkach terenowych i punkcie informacyjnym. W ramowym programie działania 
założono, że siedziba ŚlOIIB i placówki terenowe będą centrum kształcenia, rozwijania 
i wymiany myśli technicznej oraz miejscem spotkań integrujących środowisko. 
Realizacji tych zamierzeń służyć będzie m.in. przekazanie do użytku po modernizacji 
nowej siedziby w Katowicach-Giszowcu.  
 

 
 
Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów i udzielili absolutorium dla Rady 
za 2014 rok. Przyjęli także zasady gospodarki finansowej i budżet na 2015 rok oraz 
ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny rok, w którym duży nacisk położono  
na przedsięwzięcia na rzecz członków. Uchwalono również zwiększenie funduszu  
na modernizację i podniesienie standardu siedziby w Katowicach-Giszowcu.  
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 20 uchwał i 18 wniosków. Przyjęte przez Zjazd 
wnioski zostaną skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową Radę PIIB.  
 

21.04.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
22.04.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.  

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie sprawozdań na XIV Krajowy Zjazd PIIB: 

 Krajowej Rady PIIB, 

 Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
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 Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

 Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

 Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 podjęcie uchwał przyjmujących sprawozdania, 

 omówienie realizacji budżetu za I kwartał 2015, 

 podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB; medale otrzymają: 

 prof. Zbigniew Grabowski - prezes Krajowej Rady PIIB w I i II kadencji, 

 prof. Stanisław Kuś - przewodniczący Komitetu Założycielskiego PIIB, 

 śp. Andrzej Orczykowski - pierwszy dyrektor Biura PIIB, 

 omówienie przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych. 
 
23.04.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
23.04.2015 Uroczystość wręczenia nagród uczestnikom XIV edycji wojewódzkiego Konkursu Prac 

Uczniów Szkół Budowlanych w PSB ZS w Bytomiu (w Bytomskiej Budowlance). 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
  
27-29.04.2015 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku poświęcone tematyce współdziałania 

organów izby z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-
budowlanej.  

 

 
             Od lewej: Bożena Goldamer-Kapała, Jan Spychała, Franciszek Buszka  
 

Wiosenne warsztaty organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, zgromadziły liczną grupę uczestników. Wspólne szkolenia 
przedstawicieli trzech podmiotów, odgrywających główną rolę w procesie inwestycji 
budowlanych, służą bezpośrednim kontaktom, wzajemnemu poznaniu, wypracowaniu 
jak najlepszych form współpracy oraz zasygnalizowaniu problemów występujących  
w codziennej pracy. 
W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów 
nadzoru budowlanego (NB), pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów 
administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) oraz przedstawiciele samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady  
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z przewodniczącym Rady Franciszkiem Buszką, 
zastępcą przewodniczącego Waldemarem Szleperem, pełniącym w Krajowej Izbie 
funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora  
i członkiem Prezydium Rady ŚlOIIB, wiceprezesem Krajowej Rady PIIB Stefanem 
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Czarnieckim oraz przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej koordynator. Samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa reprezentowali również zaproszeni goście z okręgowych izb na południu 
Polski: Opolskiej OIIB, Małopolskiej OIIB i Podkarpackiej OIIB. Na zaproszenie 
organizatorów w szkoleniu uczestniczyli także przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP: przewodnicząca Rady i przewodniczący OKK. 
Po uroczystym otwarciu warsztatów i wystąpieniach wicewojewody śląskiego Piotra 
Spyry, przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki, wojewódzkiego inspektora 
Nadzoru Budowlanego Jana Spychały i dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Bożeny Goldamer-Kapały, odbyła się poprowadzona przez 
nich pierwsza sesja warsztatów. Tematem sesji były: „Nowelizacja przepisów ustawy 
Prawo budowlane” oraz „Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w postępowaniach organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego”.  
 

 
 
W tej sesji uczestnicy wysłuchali także interesującego wykładu kierownik Bożeny 
Gindery-Malickiej Oddziału Nadzoru Budowlanego w Wydziale Infrastruktury ŚUW, 
w związku z uchwaleniem przez sejm 20.03.2015 r. tzw. ustawy krajobrazowej. Ustawa 
zawiera szereg rozwiązań prawnych mających służyć ochronie krajobrazu,  
m.in. zobowiązuje samorządy wojewódzkie do wykonywania audytu krajobrazowego, 
w celu wskazania zagrożeń oraz rekomendacji odnośnie jego kształtowania i ochrony. 
Ten akt prawny jest następstwem ratyfikowania przez Polskę w 2004 roku Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, do której zapisów nawiązuje polityka krajowa dotycząca 
zagospodarowania przestrzennego i ekologii. Ustawa krajobrazowa wnosi zmiany do 
wielu już obowiązujących ustaw.  
W drugim dniu warsztatów przedstawiciele ŚlOIIB uczestniczyli w 3 panelach 
tematycznych. Podczas pierwszego, prowadzonego przez Bożenę Goldamer-Kapałę 
i Jana Spychałę, pt. „Korelacja przepisów ustawy Prawo budowlane z przepisami 
ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w procesie inwestycyjnym - 
liberalizm a legalizm” omawiano m.in. przykłady zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego i interpretacji tych zapisów w orzecznictwie sądów 
oraz przykłady odstępstw istotnych lub nieistotnych od przepisów Prawa budowlanego 
i odpowiedzialność za kwalifikowanie odstępstw. Swoje stanowiska prezentowali 
przedstawiciele ŚWINB, Wydziału Infrastruktury ŚUW oraz gość warsztatów z GUNB - 
zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski. Zastrzeżeniom 
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dotyczącym nadmiernej szczegółowości planów, która blokuje inwestorów, 
przeciwstawiany był argument konieczności interpretacji zapisów ogólnych - zapis 
precyzyjny interpretacji nie potrzebuje. Dyskusja świadczyła o ścieraniu się dwóch opcji 
- inżynierskiej i prawniczej.  
Temat „Praktyczne aspekty kontroli dopuszczenia do stosowania w obiektach 
wyrobów budowlanych w świetle obowiązujących przepisów” przedstawił naczelnik 
Wydziału Wyrobów Budowlanych WINB. Posługując się ciekawą prezentacją omówił 
podstawowe akty prawne regulujące dopuszczenie do zabudowy wyrobu 
budowlanego w obiekcie budowlanym i regulacje Prawa budowlanego dotyczące 
wyrobów budowlanych oraz weryfikację - na podstawie dołączonej dokumentacji - 
wyrobów ze znakiem CE, ze znakiem budowlanym lub wyrobów legalnie stosowanych 
w innych krajach UE.  
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się w popołudniowej sesji panel: „Wybrane 
zagadnienia związane z procedurą administracyjną” (m.in. strona w postępowaniach 
administracyjnych organów I i II instancji; stosowanie art. 61a Kpa - dopuszczalność 
zażalenia; konkurencyjność trybów nadzwyczajnych; wykładnia literalna 
a celowościowa), prowadzony przez prof. dra hab. Czesława Martysza, dziekana 
Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, prezesa Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach. O sprawach zawiłych i kontrowersyjnych mówił on 
w klarowny i przystępny sposób, podpowiadając prawidłowe rozwiązania 
w przykładowych postępowaniach. 
Przez trzy dni odbywały się równolegle sesje prowadzone przez osoby z kierownictwa 
Wydziału Infrastruktury ŚUW, dotyczące „Problemów w postępowaniach 
administracyjnych, w aspekcie orzecznictwa z zakresu specustawy drogowej, Prawa 
budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz odszkodowań  
za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej”.  
Te tematy znajdowały się głównie w sferze zainteresowań pracowników Wydziału 
Infrastruktury ŚUW oraz powiatowych starostw, ale przedstawiciele ŚlOIIB mogli także 
uczestniczyć w wybranych panelach poszczególnych sesji.  
 

 
 
Uczestnicy ze ŚlOIIB odbyli również w ramach warsztatów posiedzenie celem 
omówienia zagadnień dotyczących funkcjonowania oraz współpracy pomiędzy 
organami statutowymi ŚlOIIB, w którym brali udział goście z innych izb okręgowych. 
Była okazja podzielenia się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatów  
i polityki budowlanej oraz własnymi doświadczeniami z zakresu kontaktów z NB i AAB 
w innych rejonach kraju.  
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Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów i prezentacji, 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 szkolenia ze ŚlOIIB, NB i AAB. 
 

27.04.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
28.04.2015 W Warszawie uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy w ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Ofiar Wypadków przy Pracy i chorób Zawodowych, 
pod honorowym patronatem marszałka Sejmu. 

 W bieżącym roku, z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych, w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony 
Pracy, połączona z konferencją pt. „Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny 
i czasu pracy w dziedzinach gospodarki w których występuje największa liczba 
wypadków”. Założeniem konferencji było przypomnienie, że promocja oraz tworzenie 
kultury bezpiecznej pracy przyczynia się w znacznym stopniu do redukcji osób zmarłych 
lub ciężko rannych w związku z warunkami pracy. W sesji oprócz członków Rady 
Ochrony Pracy przy Sejmie RP, z przewodniczącą ROP Izabelą Katarzyną Mrzygłocką, 
uczestniczyli liczni zaproszeni goście: przedstawiciele parlamentarzystów, ministerstw, 
związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych, 
m.in. Wanda Nowicka - wicemarszałek Sejmu,  Iwona Hickiewicz - Główny Inspektor 
Pracy i jej zastępca Leszek Zając, Radosław Mleczko - podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Nie zabrakło reprezentantów Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Budownictwo wraz z górnictwem to dwie branże 
charakteryzujące się szczególnie wysokim wskaźnikiem wypadków przy pracy. 
Przedstawiciele wszystkich środowisk uczestniczących w konferencji, solidarnie 
zobowiązali się do działań mających za zadanie poprawę bezpieczeństwa w miejscu 
wykonywania pracy. 

 ŚlOIIB reprezentował Łukasz Mikulski - delegat na Zjazdy ŚlOIIB. 
 

28.04.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 7 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
76 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia  w poczet członków Izby - 31 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 23 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 51 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 10 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 5 osób. 

 
04.05.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Wybrane problemy projektowania 

konstrukcji stalowych”, w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
Szkolenie prowadził dr inż. Marian Kazek. 
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05.05.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
06.05.2015 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB, poświęcone w głównej mierze 

przygotowaniom do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

 
06-09.05.2015 INTERMASZ 2015 - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych, Pojazdów 

i Sprzętu Specjalistycznego oraz Kongres Infrastruktury Transportowej w Poznaniu. 
Podczas kongresu rozmawiano na temat przyszłości polskiej infrastruktury 
transportowej, planowanych oraz realizowanych inwestycji. Poruszano zagadnienia 
związane z wykorzystaniem unijnych środków na lata 2014-2020 oraz przewidywanego 
zapotrzebowania sprzętowego w drogownictwie i kolejnictwie. Drugi dzień kongresu 
był „Dniem Inżyniera Budownictwa”. 
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Grzegorz Bojanowski. 

 
07.05.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
07.05.2015 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe redaktorów biuletynów okręgowych izb 

w siedzibie PIIB w Warszawie. 
Ze ŚlOIIB w spotkaniu uczestniczyli: redaktor prowadząca „Informatora ŚlOIIB” Maria 
Świerczyńska oraz rzecznik prasowy Roman Karwowski. 

 
07.05.2015 Uroczysta gala z okazji Święta Europy w ramach 25-lecia Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach. 
W gali wzięli udział ze ŚlOIIB przewodniczący Rady Franciszek Buszka i zastępca 
przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski.  
 

07.05.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków projektanta. 

 
11.05.2015.  Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB. 

Po wcześniejszym przeanalizowaniu ofert siedmiu firm ubezpieczeniowych, Zespół 
wnioskował o podpisanie przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB umowy ubezpieczenia 
NNW członków ŚlOIIB na kolejny rok, tj. do 31.05.2016 r. z Compensa TU SA Vienna 
Insurance Group. Miesięczna stawka ubezpieczenia członka ŚlOIIB wynosi 3,45 zł.  

 
13.05.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej. 
 
13.05.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. W posiedzeniu wzięli udział ze ŚlOIIB członkowie 

Krajowej Rady PIIB: Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki, Roman Karwowski, Józef 
Kluska i Piotr Wyrwas oraz Waldemar Szleper KROZ koordynator i Ewa Dworska, 
przewodnicząca Komisji ds. Statutu KR PIIB. 
Program posiedzenia obejmował: 

 przyjęcie projektu porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 przyjęcie projektu regulaminu obrad XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 przyjęcie projektu budżetu PIIB na 2016 rok, 

 omówienie wniosków złożonych na okręgowych zjazdach, skierowanych do 
XIV Krajowego Zjazdu PIIB i Krajowej Rady PIIB, 
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 omówienie propozycji Komisji ds. Statutu zmian w Statucie PIIB, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli 
przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną. 

 
14.05.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 analizę realizacji budżetu za okres styczeń-kwiecień 2015, 

 omówienie przebiegu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz Warsztatów 
szkoleniowych w Wiśle-Jaworniku w dniach 27-29.04.2015 r., 

 sprawy organizacyjne związane z XIV Krajowym Zjazdem PIIB, 

 stan realizacji prac modernizacyjnych siedziby izby w Katowicach-Giszowcu, 

 podjęcie uchwały w sprawie umowy ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB, 

 podjęcie uchwały w sprawie organizacji konkursu fotograficznego 
„FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2015", 

 organizację obsługi prawnej członków ŚlOIIB, 

 organizację wyjazdu techniczno-szkoleniowego dla członków ŚlOIIB do Szwajcarii 
w dniach 13-19.09.2015 r. 

 

 
 

15.05.2015 Szkolenie techniczne organizowane przez firmę DEHN POLSKA pn. „Normy 
i przepisy dotyczące ochrony odgromowej i przepięciowej”, część 4. 

 W szkoleniu praktycznym (badania laboratoryjne), które odbyło się w siedzibie 
Politechniki Białostockiej, uczestniczyło 15 członków ŚlOIIB z branży elektrycznej. 

 
15.05.2015 Rozpoczęcie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB XXV sesji egzaminacyjnej 

na uprawnienia budowlane. 
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 Do egzaminu pisemno-testowego w aulach Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, 
przystąpiło 456 osób. Z pozytywnym wynikiem egzamin pisemny zakończyło 414 osób. 
W tym samym dniu rozpoczęły się egzaminy ustne, które trwały do dnia 20.06.2015 
roku. 

 
15-16.05.2015 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 

PIIB i Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB z przewodniczącymi 
okręgowych sądów dyscyplinarnych, okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności 
zawodowej koordynatorami.  

 

 
 
Szkolenie odbyło się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym NICOLA w Serocku 
w formie warsztatów, które prowadzili mec. Jolanta Szewczyk i mec. Krzysztof Zając.  
Ze ŚlOIIB w szkoleniu wzięli udział: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
koordynator Waldemar Szleper, członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara 
Twardosz-Michniewska i Zenon Panicz oraz przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
Leszek Eder. 

 
15-16.05.2015 IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym „Misja”  

w siedzibie Mazowieckiej OIIB. 
 

 
Od lewej: J.Kozula, L.Krzeczek, T.Szendzielarz, T.Dudziak, K.Cios 

 

W Mistrzostwach wzięło udział 57 osób. Reprezentowane były samorządy lekarzy, 
adwokatów, radców prawnych i inżynierów budownictwa. Polską Izbę Inżynierów 
Budownictwa reprezentowali brydżyści z Mazowieckiej, Lubelskiej i Śląskiej OIIB. 
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W składzie reprezentacji ŚlOIIB byli: Kazimierz Cios, Tadeusz Dudziak, Janusz Kozula 
i Tadeusz Szendzielarz. 
W poszczególnych turniejach nasi przedstawiciele zajęli wysokie miejsca. W turnieju 
par na maxy T. Dudziak i T. Szendzielarz zajęli 3 miejsce, a J. Kozula i S. Stępniewski 
(MOIIB) - 5 miejsce. W turnieju par na punkty meczowe K. Cios i L. Krzeczek zajęli 
1 miejsce, a J.Kozula i S.Stępniewski 5 miejsce. W turnieju drużynowym team 
ze ŚlOIIB (K.Cios, T.Dudziak, J.Kozula, T.Szendzielarz) zajął 2 miejsce (startowało 
6 drużyn). Zwyciężyła drużyna z Mazowieckiej OIIB. W klasyfikacji generalnej nasi 
członkowie zajęli również wysokie miejsca: K.Cios miejsce 3, J.Kozula - 8, T.Dudziak 
i T.Szendzielarz - 12.  
 

16.05.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
18.05.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
19.05.2015 Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w Bytomskim 

Ośrodku Edukacji. 
Posiedzenie poświęcone było debacie dotyczącej dalszych prac w ramach zawartego 
„Porozumienia o współpracy” w zakresie kształcenia w zawodach budowlanych. 
ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
Wcześniej odbył się finał XVI edycji konkursu wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy 
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodach budowlanych - 
ŚlOIIB należy do grona sponsorów konkursu. 
 

19.05.2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny  
w Rybniku. 
Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Małgorzata Szukalska przedstawiła temat: „Skutki 
błędów projektowych i wykonawczych w budownictwie kubaturowym na przykładzie 
domów jednorodzinnych”. W spotkaniu wzięło udział 18 osób. 

 
21.05.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
22.05.2015 Otwarty szkoleniowy wyjazd do nowo wybudowanego gmachu siedziby Narodowej 

Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia NOSPR w Katowicach zorganizowany przez 
Placówkę Terenową w Gliwicach.  
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Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie gmachu NOSPR wraz z wysłuchaniem 
informacji na temat realizacji i stosowanych rozwiązań technicznych. Po obiekcie 
oprowadzał przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, firmy WARBUD, Bartłomiej 
Nowakowski. W zamyśle architekta projektu, Tomasza Koniora, z zewnątrz gmach ma 
przypominać stos partytur. Architektonicznie prosty, jednocześnie elegancki i czytelny, 
kryje niezwykle starannie zaprojektowane wnętrze. W siedzibie NOSPR 
zaprojektowano ponad 100 różnego rodzaju pomieszczeń. Najważniejszym z nich jest 
stanowiąca "serce" gmachu Wielka Sala Koncertowa. Jest ona "budynkiem w budynku", 
stanowi bowiem samodzielną, odseparowaną od otoczenia bryłę, wstawioną w sam 
środek gmachu. Dzięki grubym ścianom z czarnego betonu oraz elewacji z cegły nie 
docierają do niej hałasy z zewnątrz. Warunki akustyczne i techniczne sytuują ją 
w światowej czołówce sal koncertowych.  

 

 
 

Po zapoznaniu się z budową gmachu NOSPR uczestnicy wysłuchali koncertu, 
w wykonaniu zespołu London Sinfonietta, w ramach trwającego Festiwalu Katowice 
Kultura Natura, z utworami Karola Szymanowskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. 
W wyjeździe wzięło udział 50 osób, członków ŚlOIIB. 

 
22-23.05.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
22-23.05.2015  Narada szkoleniowa skarbników okręgowych izb w Lublinie.  

Ze ŚlOIIB uczestniczył skarbnik Zenon Panicz. 
 
24.05.2015 XI Koncert Papieski ku Pamięci Jana Pawła II w Pszczynie. 

ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski. 
 
25.05.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
26.05.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
28.05.2015 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej, jako członka składu orzekającego. 
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28-29.05.2015 VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców "Konstrukcja i Wyposażenie Mostów" 
w Wiśle. 
Konferencję objęły patronatem: Katedra Dróg i Mostów Politechniki Śląskiej  
w Gliwicach, Oddział Górnośląski Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz 
marszałek województwa śląskiego i przewodniczący Rady ŚlOIIB. Tematyka konferencji 
nawiązywała do wcześniejszych tego rodzaju spotkań mostowców, organizowanych 
przez ośrodek gliwicki w Kozubniku  (w latach 1985 i 1994) oraz w Wiśle (w latach 1997, 
2005, 2008, 2012). W skład Komitetu Organizacyjnego konferencji weszli działacze 
Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP oraz pracownicy Politechniki 
Śląskiej. Komitet Programowy stanowili profesorowie: Jan Bień, Jan Biliszczuk, 
Kazimierz Flaga, Kazimierz Furtak, Józef Głomb, Marek Łagoda, Arkadiusz Madaj, 
Wojciech Radomski, Tomasz Siwowski, Janusz Szelka, Jerzy Weseli, Witold Wołowicki, 
Adam Wysokowski, Henryk Zobel  i Krzysztof Żółtowski.  
W konferencji uczestniczyło ponad 280 osób reprezentujących administrację drogową 
i kolejową (15%), jednostki naukowo-badawcze (10%), biura projektów (30%) oraz 
przedsiębiorstwa wykonawcze, produkcyjne i handlowe związane z mostami (45%).  
Spośród zgłoszonych 42 referatów Komitet Programowy zakwalifikował do publikacji 
w formie monografii 34 teksty, 32 referaty zostały zaprezentowane. Wiodącą 
tematykę konferencji stanowił zespół problemów technicznych związanych z szeroko 
rozumianym wyposażeniem mostów, który ma często decydujący wpływ na trwałość, 
bezpieczeństwo i sprawność użytkową obiektów mostowych (nawierzchnie, 
odwodnienie, bariery, urządzenia dylatacyjne itd.). Referaty wygłaszane były podczas 
sześciu sesji tematycznych, rozłożonych na dwa dni obrad i nazwanych kolejno: 
Problemowa, Wyposażenie mostów, Mosty kolejowe, Technologie budowy, 
Projektowanie mostów oraz Badania konstrukcji mostowych. Prawie połowa tekstów 
dotyczyła różnych problemów związanych z mostami kolejowymi i wyposażeniem 
mostów, a pozostałe - problemów konstrukcyjnych i badawczych. W pierwszym dniu 
konferencji odbyły się również obchody Dnia Mostowca, podczas których został 
wygłoszony referat okolicznościowy, autorstwa państwa Barbary i Janusza Rymszów, 
poświęcony mniej znanym mostowcom. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Głos zabiera  
Piotr Klikowicz,  
członek Rady 
ŚlOIIB 

 

Dyskusję generalną i całą konferencję podsumował w drugim dniu prof. Kazimierz 
Flaga. Podkreślał on wagę tematyki, wysoki poziom merytoryczny, świetną organizację 
i miłą atmosferę organizowanych przez środowisko śląskie spotkań mostowców. 
Zamykając obrady doktor Salamak podziękował wszystkim uczestnikom, sponsorom 
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oraz patronom, zapraszając jednocześnie na kolejną konferencję mostowców, która 
odbędzie się za dwa lata w Wiśle, oraz na konferencję poświęconą nowym 
technologiom w projektowaniu infrastruktury InfraBIM pt. „BIM w infrastrukturze 
drogowej i kolejowej” - w przyszłym roku Gliwicach. ŚlOIIB reprezentował członek Rady 
Piotr Klikowicz. 

 
28-30.05.2015 Narada szkoleniowa dla członków okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej z okręgowych izb inżynierów budownictwa 
z południa Polski: Dolnośląskiej OIIB, Opolskiej OIIB, Małopolskiej OIIB, Śląskiej OIIB, 
Podkarpackiej OIIB i Świętokrzyskiej OIIB, zorganizowane przez Dolnośląską OIIB 
w Wałbrzychu. 
Szkolenie prowadziła radca prawny mec. Jolanta Szewczyk, której kancelaria zapewnia 
obsługę prawną Krajowym Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. 
Panel szkoleniowy obejmował wykład oraz warsztaty związane z odpowiedzialnością 
dyscyplinarną. W ramach warsztatów przedstawiciele każdej z uczestniczących  
w szkoleniu izb otrzymali do przeanalizowania akta sprawy pod kątem orzecznictwa. 
ŚlOIIB reprezentował sędzia Mirosław Topolski. Pozorowane przesłuchanie przed 
rzecznikiem oraz późniejszą rozprawę „protokołowała” Agnieszka Jagła, obsługująca  
w ŚlOIIB Okręgowy Sąd Dyscyplinarny. Prowadząca szkolenie kładła główny nacisk 
na popełniane błędy formalne, jednocześnie wcielając się w rolę pełnomocnika stron. 
Jej działanie miało na celu uświadomienie uczestnikom szkolenia jak się zachowywać 
w przypadku, gdy strona korzysta z usług pełnomocnika procesowego, który ma pełny 
wachlarz możliwości zakłócania prawidłowego toku postępowania. 
Imprezami towarzyszącymi szkolenia były: turniej bowlingowy o „Puchar 
przewodniczącego Rady DOIIB” (ŚlOIIB wystawiła drużynę w składzie OSD - Maria 
Hanak, Krystyna Kieres, Stanisław Karpiński, ROZ - Krzysztof Szymański, Krzysztof 
Ciesiński) oraz wycieczka na Zamek Książ trasą "Od Piastów do tajemnic II Wojny 
Światowej”. 

 

 
 
W szkoleniu uczestniczył także przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka oraz 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Waldemar Szleper. 
 

29-30.05.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 



41 
 

01.06.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 19 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
69 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 20 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 21 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 49 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 7 osób, 

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

01.06.2015 Klub Członkowski RIG. 
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska oraz zastępca przewodniczącego 
Rady Grzegorz Gowarzewski.  
 

08.06.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
09.06.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
10.06.2015 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB poświęcone przygotowaniom  

do XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 
 
10-11.06.2015 Konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w Wyższej 

szkole Technicznej w Katowicach nt. „Aspekty techniczne i ekonomiczne 
dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej do obowiązujących norm i wymogów” w ramach przedsięwzięcia 
programowego „ Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast”. 

 

 

Wybór planowanego przedsięwzięcia oraz 
tematu konferencji był uzasadniony 
koniecznością wdrażania obowiązujących 
Dyrektyw i Rozporządzeń Parlamentu 
Europejskiego i Rady UE oraz wynikających  
z nich regulacji krajowych. Konferencja była 
wydarzeniem poprzedzającym V Europejski 
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Katowicach, którego głównym 
organizatorem jest Regionalna Izba 
Gospodarcza w Katowicach. Tradycyjnie 
zaproszenia do udziału w konferencji zostały 
skierowane do branżowych komisji sejmu 
i senatu, resortowych członków rządu, 
państwowych i samorządowych władz 
województwa śląskiego oraz największych 
krajowych i regionalnych organizacji 
budownictwa, ochrony środowiska 
i zarządzania nieruchomościami. 
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W Forum wzięli udział m.in. wicewojewoda śląski Piotr Spyra, przewodniczący Rady 

Polskiej Izby Ekologii Czesław Śleziak, prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców Antoni 

Falikowski, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Tadeusz Wnuk, prezes Krajowej Rady 

PIIB Andrzej Roch Dobrucki, przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Rady Opolskiej OIIB Mieczysław Molencki, sekretarz generalny 

Zarządu Krajowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Wiktor 

Piwkowski. 

 
 
11.06.2015 Spotkanie robocze przewodniczących okręgowych izb inżynierów budownictwa 

poświęcone przygotowaniom do XIV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 
 
11.06.2015 Posiedzenie całego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
  
11.06.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
11.06.2015 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Zenona 

Panicza, jako członka składu orzekającego. 
 
12.06.2015 Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Forum Przestrzenie Miejskie" w auli głównej 

Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. 
 ŚlOIIB reprezentował Grzegorz Gowarzewski, zastępca przewodniczącego Rady. 
 
12.06.2015 Uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia „Bytomskiej Budowlanki” (Państwowe Szkoły 

Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu).  
  ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka i zastępca 

przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
12.06.2015 XV Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości.  
 Uroczystości odbyły się w zabytkowych wnętrzach Zameczku Myśliwskiego 

w Promnicach. Była to coroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Tychach, stanowiąca gospodarcze podsumowanie roku w życiu Izby. 
W trakcie Gali wręczone zostały prestiżowe statuetki „Hermesów Biznesu”, stanowiące 
wyróżnienie dla firm, przedsiębiorców i instytucji w istotny sposób wpływających 
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na rynek regionalny, promujących produkty regionalne, tworzących nowe więzi 
gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażających usługi innowacyjne, jak 
również łączących gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. 
Wyróżniane zostały również produkty oferowane dla mieszkańców regionu w ramach 
działań podejmowanych we współpracy z samorządem terytorialnym. Statuetki 
przyznawane są przez Kapitułę w kategoriach dla najlepszej Firmy, Produktu i Usługi, a 
także Przedsiębiorcy Roku i Wybitnej Postaci Regionu, tj. osobistości 
woj. śląskiego, mającej największy wpływ zarówno na rozwój gospodarczy jak 
i społeczno-kulturowy regionu. W trakcie Gali wręczone były również odznaczenia 
państwowe, samorządu wojewódzkiego oraz gospodarczego. 
W ramach Gali Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości corocznie bierze udział ok. 500 
zaproszonych gości ze świata biznesu, kultury, polityki oraz mediów. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. posłowie do Parlamentu Europejskiego i krajowego, 
przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i miejskiego, przedsiębiorcy, ludzie kultury.  

 ŚlOIIB reprezentowali: sekretarz Rady Ewa Dworska oraz Grzegorz Bojanowski, Andrzej 
Grochowski i Stanisław Przyborowski. 

  
12-13.06.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
15.06.2015 Egzaminy ustne w XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
16.06.2015 Posiedzenie Zespołu obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
16.06.2015 Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej 

z prawnikiem ŚlOIIB mec. Karolem Urbanem. 
 W ramach Klubu Członkowskiego odbyło się spotkanie z mec. Karolem Urbanem. 

Tematem spotkania był zakres pomocy prawnej udzielanej członkom ŚlOIIB  w związku 
z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. W pierwszej części 
określono formę pomocy prawnej. Następnie odbyła się dyskusja i wymiana poglądów 
dotycząca m.in. ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków izby, zakresu 
ubezpieczenia, jego zróżnicowania w zależności od formy zatrudnienia inżyniera 
i stanowiska na którym pracuje. W dalszej części ustalono termin obchodów 
Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w PT Bielsku-Białej. Na spotkanie zostali 
zaproszeni delegaci na Zjazdy ŚlOIIB, przedstawiciele Forum Młodych oraz członkowie 
ŚlOIIB z obwodu bielskiego. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB Józef Kluska.  
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16.06.2015 Posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej XXII Konferencji „Ekologia a Budownictwo” 
w Warszawie. 
ŚlOIIB jest współorganizatorem konferencji, a przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka - członkiem Rady Naukowo-Technicznej. W posiedzeniu uczestniczył Janusz 
Kozula, który jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 

 
16.06.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
17.06.2015 Spotkanie delegatów ŚlOIIB na XIV Krajowy Zjazd PIIB w siedzibie ŚlOIIB. 
 

 
 
18.06.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy zatarcia kary oraz odpowiedzialności zawodowej, w związku 
z niedbałym pełnieniem obowiązków kierownika budowy. 

 
18.06.2015 Spotkanie przewodniczących okręgowych rad w Warszawie poświęcone w całości XIV 

Krajowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu PIIB.  
 
19.06.2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny  

w Rybniku nt. Nowelizacja Prawa budowlanego z 27.03.2015 r.  
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Szkolenie prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Żory,  
mgr inż. Andrzej Brocki, który po omówieniu zmian w postępowaniu 
przygotowawczym poprzedzającym rozpoczęcie robót budowlanych udzielał 
odpowiedzi na zadawane przez uczestników spotkania pytania. W spotkaniu wzięło 
udział 30 osób. 
 

19-20.06.2015  Egzaminy ustne w XX V sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 

19-20.06.2015 XIV Krajowy Zjazd  Sprawozdawczy PIIB.  
Kolejny Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB obradujący w Warszawie przy wysokiej, 
ponad 90-procentowej frekwencji, podsumował działalność samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa w 2014 roku. 

 Na Zjazd przybyli oprócz delegatów liczni zaproszeni goście, wśród nich posłowie  
i przedstawiciele administracji państwowej oraz samorządów zawodowych  
i stowarzyszeń naukowo-technicznych. W pierwszym dniu obrad delegaci 
z 16 okręgowych izb ocenili działalność samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Po wysłuchaniu sprawozdań przewodniczących wszystkich krajowych 
organów statutowych przyjęli uchwałami sprawozdania oraz udzielili absolutorium 
Krajowej Radzie PIIB. Ważnymi punktami obrad drugiego dnia Zjazdu było podjęcie 
uchwał w sprawie zmian w Statucie PIIB oraz Zasadach gospodarki finansowej  
i przyjęcie budżetu na 2016 rok. Projekt zmian w statucie omówiła szczegółowo 
przewodnicząca Komisji ds. Statutu. Za uchwałą w sprawie zmian głosowała ponad 
połowa delegatów, zabrakło jednak kwalifikowanej większości 2/3 głosów. Ze względu 
na wagę statutu dla funkcjonowania samorządu, delegaci zdecydowali poświęcić 
tematowi zmian w tym dokumencie Nadzwyczajny Zjazd PIIB. Odbędzie się on 
20 sierpnia 2015. Po zreferowaniu tematów finansowych przez skarbnika PIIB oraz 
dyskusji delegaci, przyjęli uchwałami zmiany w Zasadach gospodarki finansowej 
i budżet na 2016 rok, a także sprawozdanie przewodniczącego zjazdowej Komisji 
Uchwał i Wniosków. 

 

 
 

19.06.2015 Posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady PIIB poświęcone w całości omówieniu 
propozycji zakupu siedziby PIIB. 
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20.06.2015 Posiedzenie nadzwyczajne Krajowej Rady PIIB w celu podjęcia uchwały w sprawie 
powołania Zespołu ds. Statutu PIIB. 

 
20.06.2015 XV Zawody strzeleckie w Siemianowicach Śląskich. 

XV Zawody strzeleckie zorganizowane przez Oddział Chorzowsko-Rudzki 
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, przy współudziale Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Delegatury Regionalnej Izby 
Gospodarczej, odbyły się na siemianowickiej strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego. 
Honorowy Patronat nad zawodami objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał 
Piech.   
 

 
Klęczą członkowie ŚlOIIB: drugi od lewej A.Panicz, trzeci C.Lewicki, czwarty Zb.Ciaszkiewicz  
 

W zawodach wzięło udział 76 zawodników reprezentujących 10 zespołów: ŚlOIIB, Koła 
SiTG Siemianowice, Pumar SA, Prinżbud, Kopalnie Węgla Kamiennego Pokój i Halemba 
Wirek, Rudpol - OPA , Zarząd Oddziału SiTG oraz Koła Terenowe Chorzów  i Ruda Śląska.  
 
W kategorii indywidualnej zwycięzcami zostali: 
I miejsce - Zbigniew Ciaszkiewicz - ŚlOIIB, 
II miejsce - Piotr Antonowicz z Rudpol - OPA, 
III miejsce - Adam Panicz - ŚlOIIB. 

 
W klasyfikacji drużynowej zwycięzcami zostały: 
I miejsce - drużyna ŚlOIIB, 
II miejsce - drużyna z RudPol - OPA, 
III miejsce - drużyna z Koła KWK Pokój. 
 
Puchary Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie w klasyfikacji indywidualnej oraz 
puchary Prezesa Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego SiTG w klasyfikacji drużynowej 
wręczyli wiceprezesi Zarządu Głównego SITG Henryk Brol i Piotr Antonowicz oraz 
wiceprezes Zarządu Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego SITG Włodzimierz Kulisz. 
Zawody odbywały się w przyjaznej atmosferze i miały charakter rodzinnego pikniku.  
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22.06.2015 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo 
budowlane - istotne zmiany w procedurach administracyjnych” w siedzibie ŚlOIIB 
w Katowicach. 

 Szkolenie prowadził Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 Ramowy program szkolenia:  

 Podstawy prawne.  

 Modyfikacja obowiązków projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę - zmiana art. 28 Prawa budowlanego, 
ostateczność, wykonalność decyzji. 

 Modyfikacja katalogu obiektów podlegających zgłoszeniu. 

 Nowy rodzaj zgłoszenia - zgłoszenie z projektem budowlanym. 

 Opłaty legalizacyjne - zmiana przepisów. 

 Skrócenie i uproszczenie procedur dotyczących oddawania obiektów budowlanych 
do użytkowania. 

 Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone ustawą z dnia 20.03.2015r. 
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które weszły  
w życie w dniu 30.04.2015 r. 

 Podsumowanie, pytania, dyskusja. 

 Zmiany w ustawie Prawo budowlane wprowadzone ustawą z dnia 20.02.2015 r. 
o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, które wejdą w 
życie z dniem 28.06.2015 r. (z wyjątkiem przepisu dotyczącego prowadzenia 
rejestrów, który wchodzi w życie w dniu 01.01.2016 r.). 

  Zmiana definicji obiektu budowlanego. 
 
23.06.2015 Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Placówce Terenowej w Gliwicach.  

Szkolenie nt. „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane - istotne zmiany w 
procedurach administracyjnych” prowadził Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Program szkolenia był identyczny 
jak w dniu 22.06.2015 r. w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział 47 członków. 

 
23.06.2015 Uroczyste zakończenie Konkursu PZITB Budowa Roku 2015 połączone z wręczeniem 

nagród.  
Zakończyła się jubileuszowa 25 edycja Konkursu Budowa Roku, organizowanego przez 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Współorganizatorami byli 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Konkurs jest jednym z najbardziej prestiżowych przeglądów osiągnięć polskiego 
budownictwa. Nagrody i wyróżnienia przyznano w dziewięciu kategoriach. 
Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane charakteryzują się nowoczesnymi 
rozwiązaniami technologicznymi, wysoką jakością wykonawstwa robót, dobrą 
organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpieczeństwa 
i ochrony środowiska. Wśród nagrodzonych obiektów znalazły się cztery obiekty 
budowlane ze Śląska. Nagrody I stopnia otrzymały: Budowa Siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (kat. obiekty kultury i sztuki) 
oraz Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej (kat. obiekty 
indywidualnie oceniane), Nagrodę II stopnia - Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka 
w Zabrzu (kat. obiekty służby zdrowia), Nagrodę III stopnia - Budowa Zakładu 
Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu.  
Uroczystości odbyły się w budynku NOT w Warszawie, a uświetnili je swoją obecnością 
m.in. Olgierd Dziekoński sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Robert Dziwiński, 
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Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Paweł Ziemski, z-ca Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz Zbigniew Grabowski, Honorowy Prezes Krajowej Rady PIIB. 
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konkursu Budowa Roku 2015 był 
Zdzisław Binerowski, przewodniczącym Sądu Konkursowego Leszek Ganowicz,  
a członkami Sądu byli m.in. Waldemar Szleper - sekretarz Sądu, oraz Stefan Czarniecki, 
Urszula Kallik i Janusz Kozula - członkowie ŚlOIIB.  

 
24.06.2015 Przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
25.06.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 8 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 1 osoby,  

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

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 4 osób, 

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB- 1 osoby, 

 o tymczasowym wpisie na listę członków w celu świadczenia usług transgranicznych 
na terytorium RP - 1 osoby. 

 
25.06.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie realizacji budżetu ŚlOIIB na 2015 rok, 

 omówienie stanu realizacji prac nad modernizacją siedziby Izby, 

 podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 

 podjęcie uchwały w sprawie przyznania honorowych odznak PIIB dla członków 
ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i stanu prac 
nad realizacją złożonych wniosków, 

 omówienie przebiegu XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 omówienie zaawansowania prac nad konkursem „Nowoczesny inżynier”, 

 informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB  
nt. warunków podpisanej umowy na okres od 1.06.2015-31.05.2016 r.,  

 informację o pracach Zespołu ds. problematyki budownictwa na terenach 
górniczych, 

 omówienie organizacji obchodów Dni Inżyniera Budownictwa w Placówkach 
Terenowych. 
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26.06.2015 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Zenona 

Panicza, jako członka składu orzekającego. 
 
29.06.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
01.07.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 109 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
101 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 12 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 23 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 40 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 14 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 - 35 osób, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 
członkostwa - 1 osoby. 

 
02.07.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem obowiązków 
kierownika budowy. 

 
08.07.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 8 uchwał: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 7 osób. 
 
09.07.2015 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych, uroczystość zorganizowana 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
 W dniach 15.05-20.06.2015 r. odbyła się XXV sesja egzaminacyjna na uprawnienia 

budowlane. Do OKK wpłynęły łącznie 522 wnioski o dopuszczenie do egzaminu, z czego 
2 wnioski zostały zaopiniowane negatywnie z powodu niewystarczającej praktyki 
zawodowej. 

 Do egzaminu testowego przystąpiło 459 osób, natomiast do egzaminu ustnego 
- 400 osób. W trakcie wiosennej sesji uprawnienia budowlane uzyskało 268 osób 
w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej - 111 osób, 

 inżynieryjno-drogowej -  28 osób, 

 inżynieryjno-mostowej - 11 osób, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 7 osób, 

 inżynieryjno-kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 2 osoby, 

 inżynieryjno-hydrotechnicznej - 3 osoby,  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych - 49 osób,  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych - 54 osoby, 
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 instalacyjno-telekomunikacyjnej - 3 osoby. 
Wśród osób zaproszonych na uroczystość wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych byli przedstawiciele Prezydium Rady ŚlOIIB: Andrzej Nowak, zastępca 
przewodniczącego Rady i Ewa Dworska, sekretarz Rady oraz reprezentanci 
stowarzyszeń naukowo technicznych.  
Osoby, które odebrały decyzje złożyły uroczyste ślubowanie. 
 

09.07.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
W trakcie posiedzenia omówiono: 

 kontrolę realizacji budżetu na 2015 rok i stan środków finansowych, 

 realizację wniosków z XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

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

 program doskonalenia zawodowego członków Izby. 
 

 
 
14.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
15.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
15.07.2015 Szkolenie pracowników biura ŚlOIIB. 

Szkolenie obejmowało wiele zagadnień, w związku z tym podzielone było na grupy 
tematyczne. Wśród tematów omawianych przez prawnika ŚlOIIB radcę prawnego 
Dominika Adamczyka, znajdowały się: 

 Obieg dokumentów w biurze ŚlOIIB. Przedstawiono najważniejsze zasady 
rządzące obiegiem dokumentów, w tym faktur. Nacisk położono w szczególności 
na terminowość pism, które wymagają szybkiej reakcji biura, na zasady 
postępowania z przesyłkami adresowanymi imiennie oraz parafowania przez 
autora pisma (pracownika biura) pism wychodzących za zewnątrz.  
Na przykładach przećwiczono właściwą reakcję na rozmaite sytuacje. 

 Ochrona danych osobowych. Zwrócono uwagę na politykę czystego biurka, 
nieużywanie prywatnych adresów e-mail do celów izbowych, dostęp 
do komputerów służbowych tylko dla osób upoważnionych, używanie niszczarki 
dokumentów czy nieinstalowanie na własną rękę oprogramowania. 
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 Informacja publiczna. Przedstawiono zasady rządzące udzielaniem odpowiedzi 
na podstawie regulacji o informacji publicznej, wskazując które informacje 
o członkach Izby mogą, a które absolutnie nie mogą być udostępniane. 

 Zagadnienie zaświadczeń elektronicznych. W tym elemencie przedstawiono 
zarówno formę, numerację, jak i sposoby potwierdzania wiarygodności 
wydrukowanych dokumentów „zaświadczeń elektronicznych”. Omówiono 
problemy, które mogą wystąpić w praktyce. 

 Zawartość strony internetowej ŚlOIIB. Szczegółowo przypomniano pracownikom 
biura lokalizację informacji na stronie internetowej, w szczególności dotyczących 
spraw członkowskich, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB oraz miejsca 
umieszczania różnych komunikatów. 
 

 
Od lewej: W. Leszczyński, P. Szatkowski, Z. Królicka, D. Adamczyk 

 
Odrębne części szkolenia poprowadzili: Piotr Szatkowski, przewodniczący OKK ŚlOIIB, 
który przedstawił nowości prawne dotyczące egzaminów na uprawnienia budowlane 
oraz Grzegorz Wasylowski, który uszczegółowił przekazane wcześniej informacje 
dotyczące strony internetowej przez pokazanie dokładnego sposobu obsługi modułów, 
dostępnych dla członków Izby po uprzednim zalogowaniu się.  

 
16.07.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia spraw odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
17.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
20.07.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

Posiedzenie odbyło się w nowej siedzibie ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu przy 
ul. Adama 1b. Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej z zainteresowaniem obejrzeli 
budynek, w którym zakończono prace modernizacyjne. Aktualnie trwają prace 
odbiorowe. Zespoły odpowiedzialne za wykonanie zadania i inspektorzy nadzoru 
kończą swoją działalność. Pomieszczenia zostaną jeszcze wyposażone w meble. 
Podczas posiedzenia OKR omówiono program seminarium szkoleniowego, które ma 
się odbyć dla wszystkich okręgowych komisji rewizyjnych we wrześniu br. 
w Warszawie. 
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22.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
23.07.2015 Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa na Stadionie Narodowym w Warszawie. 

Program Kongresu dotyczył całokształtu zagadnień związanych z profilaktyką 
i skutecznymi sposobami ochrony pożarowej we wszystkich branżach budownictwa. 
Uczestnicy Kongresu zapoznali się z aspektami technicznymi i ekonomicznymi 
planowania i projektowania, zarządzania, rozbudowy  i modernizacji obiektów 
budowlanych z uwzględnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.  
Podczas Kongresu odbyły się specjalistyczne wykłady dla projektantów, instalatorów 
i eksploatatorów. Omówiono zmiany w przepisach i ich interpretacje. Wskazano zasady 
doboru dobrych rozwiązań projektowych, najczęściej popełniane błędy montażowe 
oraz sposoby ich unikania. Prezentowano narzędzia do projektowania ArchiCAD 19.  
W części wystawowej kilkadziesiąt firm prezentowało ponad 2000 produktów, 
a w nich nowości systemów bezpieczeństwa i automatyki, nowości w monitoringu, 
sygnalizacji pożarowej, detekcji i kontroli dostępu, urządzenia DSO.  
Odbyły się łącznie 24 panele techniczne i merytoryczne. Sześciu ekspertów 
i rzeczoznawców prowadziło konsultacje projektowe, interpretacje prawne 
i doradztwo techniczne. W krótkiej relacji trudno przedstawić bardzo obszerną 
tematykę Kongresu. Warto jednak wymienić chociaż niektóre z tematów jak: systemy 
wykrywania i sygnalizacji pożaru, oświetlenie awaryjne, nowoczesne kable 
ognioodporne, sposoby instalacji kabli i przewodów, zbiorniki zapasu wody pożarowej, 
ocena zagrożenia wybuchem, płyty budowlane o właściwościach przeciwpożarowych, 
przegrody przeciwpożarowe, drzwi i fasady, sufity podwieszane, systemy gaśnicze, 
scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, sprzęt gaśniczy. Pokazy sprzętu 
ratowniczego i gaśniczego odbyły się na placu przed Stadionem Narodowym. 
Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa był bardzo dobrze zorganizowany i prowadzony, 
ponad 10 godzin jego trwania minęło niezauważalnie. Uczestniczyło w nim ponad 
300 osób, ze ŚlOIIB Marek Karnowski, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Każdy 
uczestnik otrzymał certyfikat.  
 

23.07.2015 Rozprawa i posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 
rozpatrzenia spraw odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 

 
24.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
29.07.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
03.08.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
80 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 92 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 14 osób, 

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 
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 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 8 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 39 osób. 
 

04.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
05.08.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, w czasie którego: 

 przyjęto protokoły z poprzednich posiedzeń, 

 przyjęto projekt porządku obrad II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB, 

 przyjęto projekt regulaminu obrad II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB, 

 przedstawiono propozycje zmian w Statucie PIIB, a po dyskusji podjęto stosowną   
uchwałę, 

 podjęto uchwałę o nadaniu odznak honorowych PIIB, 

 zapoznano się z informacją o realizacji budżetu za I półrocze2015 r., 

 przyjęto terminarz posiedzeń Prezydium i Krajowej Rady w I półroczu 2016 r., 

 podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę 
PIIB - wyrażono zgodę na wzięcie udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości 
ogłoszonym przez prezydenta Warszawy. 

 
06.08.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
12.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
15.08.2015 I Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB w Centrum Rekreacyjno-Sportowym 

"Ukiel" w Olsztynie. 
W regatach brali udział Roman Karwowski i Tadeusz Sopata, zajmując 7 miejsce. 
 

18.08.2015 Spotkanie delegatów przed II Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem PIIB w siedzibie 
ŚlOIIB w Katowicach. 

 
19.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
20.08.2015 II Nadzwyczajny Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie w celu 

uchwalenia zmian w Statucie PIIB. 
Mimo okresu wakacyjnego na II Nadzwyczajny Zjazd przybyło 167 delegatów, 
frekwencja wyniosła 83,1%. Obrady II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB, (I Nadzwyczajny 
Zjazd miał miejsce w 02.02.2007 r.), odbywały się w sali konferencyjnej Warszawskiego 
Domu Technika NOT, a przysłuchiwał się im podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.  
II Nadzwyczajny Zjazd rozpoczął Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki. 
Apelował o owocne obrady, z uwagi na konieczność przyjęcia ważnych dokumentów 
dla dalszego działania Izby, spójnego funkcjonowania jej struktur, budowania  
i rozwoju dobrych relacji z członkami oraz umacniania prestiżu naszego zawodu. 
Delegaci wybrali na przewodniczącego Zjazdu Wojciecha Płazę i pozostałych członków 
Prezydium Zjazdu oraz komisje zjazdowe.  
Projekt zmian w statucie omówił Zbigniew Kledyński - wiceprezes Krajowej Rady PIIB, 
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB. Był to projekt 
rekomendowany Zjazdowi przez Krajową Radę, ze zmianami przygotowanymi przez 
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Zespół ds. Statutu. Zespół został powołany na posiedzeniu Krajowej Rady bezpośrednio 
po XIV Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, składał się z przewodniczących okręgowych izb, 
a przewodniczył mu Mieczysław Grodzki - przewodniczący Mazowieckiej OIIB. 
Po wprowadzeniu do treści statutu zmian wg wniosku zgłoszonego do Komisji Uchwał 
i Wniosków II Nadzwyczajnego Zjazdu i przyjętego przez delegatów - pozostałe  
3 wnioski dotyczące zmian w statucie zostały przez delegatów odrzucone - odbyło się 
głosowanie uchwały dotyczącej przyjęcia nowej wersji statutu. Za przyjęciem Statutu 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa głosowało 94,4% delegatów 
obecnych na Zjeździe, przeciw 3,7%, a 1,9% wstrzymało się od głosu. 

 

 
 

Propozycje zmian w regulaminach organów krajowych i okręgowych odczytała 
sekretarz Krajowej Rady PIIB Danuta Gawęcka. Ponieważ do Komisji Uchwał  
i Wniosków nie wpłynęły wnioski dotyczące zmian w regulaminach, w kolejnych 
głosowaniach delegaci przyjęli uchwały dotyczące wszystkich regulaminów. 
 
Główne zmiany wprowadzone w nowej wersji Statutu: 

 statut uzyskał nazwę „statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa”, 

 w jednostkach organizacyjnych samorządu zawodowego oprócz Krajowej Izby 
Inżynierów Budownictwa wprowadzono wymienione z nazwy wszystkie okręgowe 
izby inżynierów budownictwa, 

 odrzucono propozycję ograniczenia możliwości pełnienia funkcji w organach tego 
samego rodzaju w okręgowej i Krajowej Izbie, 

 wprowadzono pełną rozdzielność i niezależność majątkową Krajowej Izby i izb 
okręgowych. 

 
20.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
25.08.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej, w związku z niedbałym pełnieniem 
obowiązków kierownika budowy. 
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26.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
27.08.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby 2 osób.  
 

27.08.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
  W trakcie posiedzenia omówiono: 

 realizację wniosków z XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 wdrożenie nowych form komunikacji z członkami ŚlOIIB (newsletter, telewizja 
internetowa, Facebook), 

 organizację szkoleń w starostwach na temat Prawa budowlanego, 

 analizę wydatków na dofinansowanie konferencji i dotacje w latach 2000-2015, 

 realizację prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu, 

 terminarz posiedzeń Rady i Prezydium Rady w 2016 roku, 

 podsumowanie obrad II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB. 
 

 
 
28.08.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
31.08.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 10 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
45 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 57 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 13 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 22 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 5 osób, 

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

 o skreśleniu na własny wniosek z powodu przeniesienia członkostwa - 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 12 osób. 
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01.09.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
02.09.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
04.09.2015 Mazowiecki Dzień Budowlanych w Warszawie. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 

04-05.09.2015 Konferencja z okazji Dnia Budowlanych w Dychowie k. Krosna Odrzańskiego 
połączona z obchodami Lubuskiego Dnia Budowlanych, zorganizowana przez Lubuską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładów na tematy związane z budownictwem: 
„Budownictwo ekstremalne” oraz „Zmiany w Prawie budowlanym”. Zwiedzili również 
największą lubuską elektrownię w Dychowie, będącą jednocześnie najstarszą w Polsce 
elektrownią szczytowo-pompową. Podstawowe dane techniczne: 

 różnica poziomów między zbiornikiem górnym a dolnym wynosi 18 m, a wydajność 
osiąga 90 MW,  

 budowę elektrowni zapoczątkowano w 1933 roku, pierwszy turbozespół rozpoczął 
pracę w 1936, drugi w 1937, trzeci w 1939 roku. 

Część integracyjna uroczystości przewidywała możliwość wzięcia udziału w zawodach 
sportowych oraz zawodach wędkarskich, z czego uczestnicy bardzo licznie korzystali. 
Życzenia sukcesów zawodowych oraz gratulacje z tytułu zrealizowanych inwestycji 
przekazała w imieniu przewodniczącego Rady ŚlOIIB oraz członków ŚlOIIB, sekretarz 
Rady Ewa Dworska, reprezentująca ŚlOIIB. 
 

05-06.09.2015 Forum Rusztowaniowe w Częstochowie zorganizowane przez Polską Izbę 
Gospodarczą Rusztowań, we współpracy z firmami członkowskimi Layher i Ramirent.  
Gospodarzem spotkania była Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej. 
Temat przewodni tegorocznego Forum brzmiał "Jakość to bezpieczeństwo". 
Organizatorzy spotkania chcieli w ten sposób podkreślić dobitnie związek między 
jakością elementów rusztowań i technologią montażu a bezpieczeństwem wszystkich 
osób montujących i eksploatujących rusztowania. Na poligonie z rusztowaniami odbył 
się pokaz ratownictwa - przedstawiono zasady udzielania pierwszej pomocy osobom 
znajdującym się na rusztowaniu. 
 

 
 



57 
 

W panelu konferencyjnym dużą uwagę poświęcono przestrzeganiu reżimu przy 
produkcji i montażu rusztowań. Elżbieta Nowicka-Słowik z firmy Ramirent, członek 
Rady ŚlOIIB, przedstawiła prezentację ze zdjęciami i filmami ilustrującymi 
nieprawidłowości i ewentualne zagrożenia w pracy z rusztowaniami. Wskazała czynniki 
wpływające na prawidłowość montażu rusztowania jak: przepisy, kompetencje 
uczestników procesu i jakość sprzętu. Omówiła najważniejsze przepisy dotyczące 
rusztowań, w tym zapisy dotyczące ich montażu, oraz dokumenty jakie muszą posiadać 
osoby zajmujące się projektowaniem, montowaniem i nadzorem rusztowań. Zwracała 
uwagę, że nawet najlepszy sprzęt i przeszkolony pracownik nie są gwarancją 
prawidłowości. Przedstawiono również szkody, jakie powodują błędy popełniane przy 
montażu oraz ich konsekwencje: zniszczenie sprzętu, straty w gospodarce, urazy osób 
wykonujących montaż lub eksploatujących rusztowania.  
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa reprezentowali: Waldemar Szleper, 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator, Marek Walicki, 
dyrektor biura Krajowej Rady PIIB, Edmund Janic, przewodniczący Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB oraz przedstawiciele izb okręgowych w Polsce. 
Uroczystym elementem Forum był finał V edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
„Rusztowanie Roku”, który honorowym patronatem objęła - podobnie jak 
w poprzednich edycjach - Państwowa Inspekcja Pracy. 
Nagrody i wyróżnienia zdobyły w konkursie działające na rynku polskim firmy 
rusztowaniowe, za profesjonalny i bezpieczny montaż rusztowań na wiodących 
polskich budowach.  

 
10.09.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy stwierdzenia utraty uprawnień budowlanych. 
 
10-12.09.2015 Narada szkoleniowa dla wszystkich członków okręgowych komisji rewizyjnych  

i Krajowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie.   
W naradzie udział wzięła wiceprzewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Urszula 
Kallik oraz wszyscy członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
10-12.09.2015 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych 

komisji kwalifikacyjnych wraz z obsługą w Dębem w powiecie serockim. 
 Ze ŚlOIIB w spotkaniu udział wzięli: wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Hieronim Spiżewski, sekretarz Zbigniew Dzierżewicz  
i pracownicy obsługujący biuro OKK ŚlOIIB oraz sekretarz Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej PIIB Janusz Jasiona i jej członek Elżbieta Nowicka-Słowik. 
Przedmiotem spotkania były następujące tematy: 

 Postępowanie kwalifikacyjne w XXVI sesji w świetle nowych regulacji prawnych: 

 wnioski z przebiegu ostatnich sesji, 

 weryfikacja praktyki zawodowej, 

 omówienie zagadnień przesłanych przez okręgowe komisje kwalifikacyjne. 

 Postępowanie egzaminacyjne w XXVI sesji w świetle nowych regulacji prawnych: 

 przygotowanie pytań z teorii oraz z praktyki zawodowej, 

 kwestie dot. egzaminów pisemnych, 

 wydawanie decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz  
o nadaniu uprawnień. 

 Procedura postępowania w trybie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego  
w świetle nowych regulacji prawnych. 

 Wnioski z analizy odwołań skierowanych do KKK od decyzji wydanych przez OKK  
w sprawach postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. 
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12.09.2015 Spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji Dnia Budowlanych i Dnia Inżyniera 
Budownictwa w Wierzchowiskach koło Lublina, organizowane przez  Lubelską OIIB.  
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB Jerzy 
Dzierżewicz. 
 

15.09.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach oraz Placówce 
Terenowej w Bielsku-Białej. 

 
15.09.2015 Spotkanie grup roboczych okręgowych izb inżynierów budownictwa i okręgowych izb 

architektów RP w sprawie Kodeksu Budowlanego. 
 ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 
15-17.09.2015 28. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2015. 

Na Międzynarodowych Energetycznych Targach ENERGETAB 2015 swoje najnowsze 
produkty zaprezentowało 736 wystawców  z 17 krajów Europy i Azji. Chociaż liczba 
wystawców była prawie taka sama jak w roku ubiegłym, to powierzchnia zajmowana 
przez ekspozycję targową wzrosła o ok. 5% osiągając prawie 4 ha terenu położonego 
urokliwie u stóp Dębowca i Szyndzielni.   
Wśród uczestniczących w targach specjalistów można było często usłyszeć opinie,  
że ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej, które wystąpiły czasie sierpniowych 
upałów być może spowodują, że politycy z większą uwagą podejmą się poprawienia 
uwarunkowań prawnych i ekonomicznych w kierunku usprawnienia realizacji 
inwestycji w energetyce. 
Energetyka w ostatnich latach istotnie zwiększyła nakłady na inwestycje 
lub modernizacje w sektorze wytwarzania energii, zaś w sektorze przesyłania 
i dystrybucji łączne nakłady będą w najbliższych latach sięgać średnio 7 mld zł rocznie.  
 

 
 

Dlatego na tych największych w Europie Środkowej targach w branży energetycznej 
wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty 
czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej 
oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Prezentowano bardzo 
szeroką gamę urządzeń i aparatów. Były to: stacje transformatorowe, rozdzielnice, 
wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty  
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i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, 
urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii NN, SN a nawet 110 kV, 
źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz coraz sprawniejsze i gustowne 
oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele 
innych wyrobów czy oferowanych usług. Praktycznie prawie na każdym stoisku można 
było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania - niektóre zrozumiałe być może tylko 
dla wąskiej grupy specjalistów. Coraz większa była też ilość urządzeń i systemów 
wspomagających produkcję energii z OZE, prezentowano także czynne instalacje 
fotowoltaiczne. 
Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz ponad 20 prezentacji firmowych,  
a także wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym 
z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów 
i wykonawców budów energetycznych.  
Wysokim poziomem merytorycznym odznaczały się warsztaty zorganizowane przez 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na których zostały 
przedstawione doświadczenia z budowy linii kablowych WN, pomiarów obciążeń  
i temperatur linii napowietrznych, a także zagadnienia związane z automatyzacją sieci.  
Przewodniczący komisji konkursowej prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz zapoznał 
licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec z werdyktem komisji. 
Spośród 57 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się 
produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa wyróżniła Pucharem Ministra 
Gospodarki „kompozytowy izolator osłonowy typ 442/200/1700” zgłoszony przez 
Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Puchar PTPiREE zdobył natomiast 
„podnośnik izolowany do prac pod napięciem w sieciach SNAltec A50-OC” zgłoszony 
przez ARCON POLSKA Sp. z o.o. Przyznaną po raz pierwszy statuetkę „Energia” 
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała otrzymała Elektrobudowa SA za rozdzielnicę SN 
w izolacji gazowej typu OPTIMA-24. Złoty Medal PSE SA za rejestrator zakłóceń  
i pomiarów synchronicznych RZ-40-PMU trafił do ENERGOTESTu, zaś „Złoty Lew” 
im. Kazimierza Szpotańskiego „powędrował” do ZPrAE w Świętochłowicach za 
rejestrator RZS-9. 
Uroczystość ogłoszenia wyróżnień w Konkursie targowym wykorzystał organizator - 
ZIAD Bielsko-Biała - dla złożenia gratulacji wystawcom obchodzącym swoje jubileusze, 
jak na przykład PTPiREE (za 20 lat owocnej współpracy), Schneider Electric (na 70-lecie 
REFA), Computers & Control (25-lecie) APS Energia (20-lecie). 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Strategicznego Partnera targów - 
TAURON Dystrybucji S.A., na którym prezentowane były nowoczesne technologie 
stosowane w spółce, jak e-BUS, AMI plus Wrocław oraz Dyspozycja Wysokich Napięć. 
Można było też wylosować przejażdżkę elektrycznym skuterem. Mówiąc  
o elektrycznych pojazdach warto wspomnieć o dużym zainteresowaniu, jakim cieszyły 
się hybrydowe samochody bmw eksponowane na stacji ładowania pojazdów obok 
pawilonu Schneider Electric Energy Polska. 
Dziękując wszystkim uczestnikom za liczny udział w udanych tegorocznych targach 
organizator ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału  
w następnej edycji ENERGETAB.w 2016 roku. 
ŚlOIIB reprezentowali na targach zastępcy przewodniczącego Rady - Józef Kluska  
i Janusz Kozula. 
 

16.09.2015 Jubileuszowe spotkanie z okazji 25-lecia działalności Izby Projektowania 
Budowlanego na rzecz środowiska budowlanego. 
Spotkanie odbyło się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Ze ŚlOIIB udział wzięli 
przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz członek Prezydium Rady Roman 
Karwowski.  
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17-19.09.2015 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Brunowie.  
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  

 
17.09.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
  Program posiedzenia obejmował: 

 przyjęcie uchwał podjętych przez Prezydium Rady na posiedzeniu w dniu 
09.07.2015 i 27.08.2015, 

 przyjęcie uchwał podjętych przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach 
01.07.2015, 08.07.2015, 03.08.2015, 27.08.2015 i 31.08.2015, 

 stan realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu, 

 organizacja i stan przygotowania Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa  
w poszczególnych placówkach ŚlOIIB, 

 organizacja Dnia lnżyniera Budownictwa ŚlOIIB w Bielsku-Białej w hotelu Dębowiec, 

 omówienie  przebiegu II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB, 

 omówienie realizacji wniosków z XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB, 

 możliwości wdrożenia oraz ocena funkcjonowania w innych okręgowych izbach 
nowych form komunikacji z członkami: 

 newsletter  

 telewizja internetowa  

 Facebook, 

 organizacja w starostwach szkoleń na temat "Prawa budowlanego", 

 terminarz posiedzeń Prezydium i Rady ŚIOIIB oraz Zjazdu Sprawozdawczego ŚIOIIB 
w 2016 roku. 

 

 
 
17-19.09.2015 Narada szkoleniowa dla członków okręgowych sądów dyscyplinarnych 

i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w Uniejowie k. Łodzi. 
Uczestniczyło w niej 6 okręgowych izb inżynierów budownictwa z południa Polski: 
Dolnośląska OIIB, Opolska OIIB, Małopolska OIIB, Śląska OIIB, Podkarpacka OIIB  
i Świętokrzyska OIIB, a także Łódzka OIIB, która tym razem zorganizowała szkolenie  
w położonym nad Wartą Uniejowie.  
Przedmiotem narady szkoleniowej były dwa wykłady wygłoszone przez: 

 prof. dr hab. .Justynę Jurewicz na temat przesłanek prawnych do prowadzenia 
postępowania wyjaśniającego i sądowego w sprawach odpowiedzialności 
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zawodowej i dyscyplinarnej osób pełniących samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, w aspekcie ustawy deregulacyjnej i zmian w Prawie budowlanym, 
oraz odpowiedzialności karnej członków organów samorządu zawodowego - 
rzeczników i członków składów orzekających sądu dyscyplinarnego, 

 mgr Annę Kostrzewę-Krejczy na temat wybranych zagadnień z zakresu procedury 
administracyjnej prowadzenia postępowania w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej, na podstawie przepisów karnych zawartych w Prawie budowlanym.  

Na zakończenie odbyła się interesująca prezentacja Architekta Miasta Łodzi na temat 
rewitalizacji łódzkich kamienic. W następnym dniu uczestnicy szkolenia mieli okazję 
zapoznać się z instalacjami technologicznymi ujęć wód geotermalnych 
wykorzystywanych do ogrzewania miasta oraz zwiedzić zabytkowy, średniowieczny 
zamek.  
Ze ŚlOIIB w szkoleniu wzięło udział 12 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego,  
9 Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, prawnik ŚlOIIB mec. Karol Urban oraz 
obsługa biura OROZ. 

  
17.09.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 1 uchwałę o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach 
członka Izby - 1 osoby. 

 
17.09.2015 55-lecie Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP i nadania Oddziałowi imienia Karola 

Franciszka Pollaka.  
 W czasie uroczystości zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska został 

oznaczony Złotą Odznaką Honorową NOT.  
   
18.09.2015 Wielkopolski Dzień Budowlanych w Boszkowie zorganizowany przez Wielkopolską 

OIIB.  
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella-Rokosz.  
 

20-25.09.2015 61 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu 
Nauki PZiTB „BYDGOSZCZ-KRYNICA 2015”. 

 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady ŚlOIIB  Franciszek Buszka. 
  
21.09.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
24.09.2015 Kontrola działalności Rady ŚlOIIB przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej w zakresie wydatkowania środków finansowych na dofinansowanie 
podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB. 

 
25.09.2015 Podsumowanie Regionalnego Konkursu "Technik Absolwent 2015" w Domu 

Technika NOT w Bielsku-Białej. 
W tym dniu odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu „Technik Absolwent 2015”, 
którego organizatorem były: Beskidzka Federacja SNT-NOT w Bielsku-Białej, Wydział 
Edukacji UM w Bielsku-Białej i stowarzyszenia naukowo-techniczne.  
Do Konkursu zgłosiło się 85 uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych  
ze Śląska, m.in. z Bielska-Białej, Wisły, Skoczowa, Wadowic, Żywca, Cieszyna  
i Wodzisławia. Tytuł Super-Technika otrzymał Adam Kucak. Konkurs odbył się  
w dziewięciu branżach zawodowych. Laureaci otrzymali dyplomy, okolicznościowe 
statuetki i nagrody rzeczowe. W uroczystościach uczestniczył ze ŚlOIIB zastępca 
przewodniczącego Rady Janusz Kozula.  
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25.09.2015 Centralne obchody Dnia Budowlanych 2015 w Warszawie. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB Jerzy 
Dzierżewicz. 

   
25.09.2015 Gala Inżynierska pod patronatem Wojewody Dolnośląskiego w ramach obchodów 

Dolnośląskich Dni Budownictwa 2015. 
 ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 

 
25.09.2015 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Placówkę Terenową 

ŚlOIIB w Częstochowie w Kompleksie Konferencyjno-Restauracyjnym „Złote 
Arkady”. 
Stowarzyszeniami współpracującymi w organizacji uroczystości były częstochowskie 
oddziały SITK i SEP. W spotkaniu wzięło udział 156 osób, w tym 138 członków ŚlOIIB, 
część ich również spoza częstochowskiego obwodu. 
Wśród zaproszonych gości byli: Henryk Kasiura, wicestarosta częstochowski, Krzysztof 
Łoziński, zastępca prezydenta Częstochowy, Bogdan Anioł, szef Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego w Częstochowie i Bożena Drewniak, inspektor Powiatowego Nadzoru 
Budowlanego dla miasta Częstochowy, Sławomir Stolarski, naczelnik Wydziału 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy, Anna 
Borowiecka, naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 
Powiatowego w Częstochowie, Jacek Halbiniak i Maciej Major, prodziekani Wydziału 
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Zbigniew Miszczyk, prezes Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie, Anetta Ranosz, nadinspektor pracy 
w Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, przedstawiciele Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Częstochowie, dyrektorzy częstochowskich szkół 
ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach budowlanych oraz przedstawiciele 
stowarzyszeń: PZITB, PZITS, SEP, SITK RP, SITP, SARP z Grzegorzem Lipowskim, 
prezesem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Częstochowie.  
Spotkanie poprowadzili: Małgorzata Nawrocka, przewodnicząca Oddziału PZITB  
w Częstochowie oraz Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB  
i opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie. 
Wykład nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa" wygłosiła 
nadinspektor pracy Anetta Ranosz, a przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka 
mówił o działaniach samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 
w szczególności ŚlOIIB na rzecz członków.  
Omówiono także:  

 działalność Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie,  

 współpracę ŚlOIIB z oddziałami stowarzyszeń naukowo-technicznych FSNT NOT  
w Częstochowie, 

 współpracę ŚlOIIB z Wydziałem Budownictwa i Elektrycznym Politechniki 
Częstochowskiej,  

 ciekawe inwestycje w częstochowskim regionie - zrealizowane, bądź będące 
w trakcie realizacji - oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata, 

 zagraniczne wyjazdy techniczne zorganizowane przez Oddział SEP w Częstochowie 
dla członków ŚlOIIB. 

Dzień Budowlanych jest okazją do zwrócenia uwagi na trudną i odpowiedzialną pracę 
budowlanych, wśród nich członków ŚlOIIB oraz członków PZITB. Jest też okazją do 
podsumowań minionego roku i prognozowania następnego. Na uznanie zasługuje 
umiejętność współdziałania ŚlOIIB oraz Oddziału PZITB w Częstochowie na rzecz 
rozwoju i rozszerzania działalności statutowej, a także współdziałania z samorządem 
terytorialnym, organami administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorem 
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budowlanym, samorządami zawodowymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 
oraz uczelniami. Mówili o tym w swoich wystąpieniach zaproszeni goście. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska reklamowe wystawców nowych 
technologii budowlanych. 
Po części szkoleniowo-seminaryjnej odbyło się plenerowe spotkanie koleżeńskie,  
a w jego programie znalazły się m.in. zawody rekreacyjno-sportowe w kręgle. 
 

 
 
26.09.2015 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany w Żorach przez Punkt 

Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku. 
Głównym tematem otwartego spotkania dla członków ŚlOIIB z obwodu rybnickiego był 
wykład na temat budowy i funkcjonowania ,,Muzeum Ognia’’ w Żorach, który 
poprowadził Oskar Grąbczewski, autor projektu obiektu; projekt architektoniczno-
budowlany został wykonany w pracowni OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI. Uczestnicy 
spotkania mieli również okazję zwiedzić muzeum. 
Na uroczystości został zaproszony prezydent Żor Waldemar Socha, który przedstawił 
najważniejsze inwestycje w mieście i okolicy oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata. 
Druga część spotkania odbyła się w Miasteczku Westernowym Twinpigs, gdzie w sali 

konferencyjnej omówiono działalność Punktu Informacyjnego w Rybniku, plany 
związane z organizacją szkoleń oraz spotkań w ramach działającego przy nim Klubu 
Członkowskiego. 
Zorganizowany po raz trzeci Regionalny Dzień Budowlanych, tym razem w Żorach, 
pozwolił na przybliżenie uczestnikom kolejnego miasta z rybnickiego obwodu 
wyborczego, poznanie jego historii, ciekawych inwestycji i ludzi związanych  
z budownictwem. 
W spotkaniu wzięło udział 96 osób, wśród nich obecni byli także wiceprezes Krajowej 
Rady PIIB Stefan Czarniecki oraz Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB.  
 

25-27.09.2015 48 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz „JESIEŃ 2015” w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Bielsku-Białej pod patronatem Prezydenta Miasta 
Bielska-Białej Jacka Krywulta, członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka 
Mercika oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Jana 
Spychały. 
Równocześnie zorganizowano 17 Targi Technik Grzewczych i Zielonych 
Energii  „INSTAL SYSTEM 2015”. Połączenie tych dwóch tematów targowych pozwoliło 
zwiedzającym zapoznać się z nowymi, energooszczędnymi rozwiązaniami 

http://www.targibielskie.pl/17-targi-technik-grzewczych-i-instalacji-instal-system-2015
http://www.targibielskie.pl/17-targi-technik-grzewczych-i-instalacji-instal-system-2015
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w budownictwie oraz w branży grzewczej i instalacyjnej. W targach uczestniczyło 
ok. 200 producentów i dystrybutorów branży budowlanej i instalacyjnej oraz około 
7000 gości targowych. Targom towarzyszył atrakcyjny program wydarzeń jak: 
warsztaty, seminaria i konferencje. W otwarciu Targów wzięli udział przedstawiciele 
ŚlOIIB, będącej jednym z patronów branżowych. Byli to: Andrzej Nowak, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB i Andrzej 
Grochowski, członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
 

30.09.2015 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., projekt 
regulaminu funkcjonowania Komisji ds. wyrobów budowlanych i terminarz 
przygotowań do XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. W posiedzeniu 
uczestniczyli ze ŚlOIIB wiceprezes Krajowej Rady PIIB Stefan Czarniecki oraz Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Waldemar Szleper. 

 
01.10.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 10 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz 
39 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 30 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 18 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 16 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 6 osób, 

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

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 9 osób, 

 o skreśleniu z listy członków  Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 12 miesięcy - 4 osób, 

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacania 
składek członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy - 1 osoby.  

 
 

01.10.2015 Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 na Wydziale Budownictwa Politechniki 
Częstochowskiej oraz rozdanie dyplomów absolwentom wydziału z roku 
akademickiego 2014/2015. 
Inauguracja Roku Akademickiego Wydziału Budownictwa odbyła się zgodnie  
z tradycją w Klubie Politechnik. W uroczystości, którą poprowadził dr hab. inż. Lucjan 
Kurzak, dziekan Wydziału Budownictwa, prof. Politechniki Częstochowskiej, udział 
wzięli m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, absolwent Wydziału 
Budownictwa, prof. dr hab. inż. Zygmunt Nitkiewicz, prorektor Politechniki 
Częstochowskiej, Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa oraz Waldemar 
Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.  
Ślubowanie i immatrykulację studentów pierwszego roku poprowadził dr inż. Jacek 
Halbiniak, prodziekan ds. nauczania. Wykład inauguracyjny nt. „MASDAR CITY - 
zeroemisyjne miasto przyszłości" wygłosił mgr inż. arch. Henryk Katowicz-Kowalewski. 
Po wykładzie odbył się uroczysty akt wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału 
Budownictwa z roku akademickiego 2014/2015. 
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01-04.10.2015 XXII Spotkanie Izb i Związków Organizacji Budowlanych Krajów Grupy 
Wyszehradzkiej V-4 w Gdańsku  zorganizowane przez PIIB i PZITB. 

 ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
 
02.10.2015 Opolski Dzień Budowlanych w Kędzierzynie-Koźlu. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka i zastępca 

przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 
02.10.2015 Wojewódzkie Święto Budowlanych w Łodzi zorganizowane przez Łódzką OIIB. 
 ŚlOIIB reprezentował członek Rady Tadeusz Sopata. 
 
03.10.2015 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Katowicach-Giszowcu dla delegatów 

obwodów Bielsko-Biała, Katowice I, Katowice II, Sosnowiec. 
Spotkanie rozpoczęło się zwiedzaniem nowej siedziby ŚlOIIB przy ul. Adama 1b, która 
została odremontowana i dostosowana do aktualnych potrzeb. Przewodniczący 
Zespołu ds. remontu - Andrzej Nowak omówił zakres remontu, przyjęte zmiany, 
nowoczesne rozwiązania. Pod względem architektonicznym roboty koordynował 
architekt Tadeusz Kostoń. Obiekt przypadł do gustu zwiedzającym. 
 

 
 
W drugiej części spotkania przedstawiciel firmy ZPUE Włoszczowa przedstawił ofertę 
swojej firmy. Natomiast prawnicy obsługujący ŚlOIIB, radca prawny Dominik Adamczyk 
i mec. Karol Urban przeprowadzili szkolenie seminaryjne, w którym poruszano dwa 
tematy: informacje dotyczące ubezpieczeń OC i podstawowe zagadnienia praktyczne 
oraz umowy o roboty budowlane i umowy o dzieło. Tematy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem - w czasie dyskusji uczestnicy zadawali szczegółowe pytania. 
Na koniec uczestnicy udali się do „Dworku pod Lipami” na spotkanie koleżeńskie, 
wspólny posiłek i kuluarowe dyskusje. Tę część uświetnił recital piosenek Anny German 
w wykonaniu Beaty Deutschman przy akompaniamencie Ewy Zug, sponsorowany przez 
Firmę ZPUE Włoszczowa.  
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Katowicach zorganizowała Placówka 
Terenowa ŚlOIIB z Bielska Białej. Jego uczestnikami byli, obok członków ŚlOIIB 
z obwodów Bielsko-Biała, Katowice I, Katowice II i Sosnowiec, zaproszeni goście - 
przedstawiciele władz budowlanych i samorządowych, ogółem 100 osób. 

 
05.10.2015 Spotkanie integracyjne członków okręgu bydgoskiego z okazji obchodów Dnia 

Budowlanych w Bydgoszczy, zorganizowane przez Kujawsko-Pomorską OIIB.  
 ŚlOIIB reprezentował członek Rady Tadeusz Sopata. 

http://www.teatrzaglebia.pl/aktorzy/beata-deutschman/
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06.10.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
06.10.2015 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015-2016 na Politechnice 

Częstochowskiej.  
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund Janic. 
 
06.10.2015 Inauguracja Roku Akademickiego 2015-2016 w Wyższej Szkole Technicznej  

w Katowicach.  
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
07.10.2015 Przesłuchanie w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
07.10.2015 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej, jako członka składu orzekającego. 
 
08.10.2015 VII Mistrzostwa ŚlOIIB w brydżu sportowym - turniej par, zorganizowane przez 

Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
W rozgrywkach udział wzięło 12 par. Mistrzostwa przygotował i poprowadził sędzia 
krajowy z PZBS Adrian Bakalarz. Turniej odbył się systemem barometr na zapis 
maksymalny, wyniki po każdej rundzie podawane były na bieżąco. Rozegrano  
27 rozdań - prawie każda para brydżowa spotkała się z pozostałymi parami. Rozgrywki 
były emocjonujące, w czasie przerw prowadzono dyskusje i analizy rozdań. 
Na kilka rozdań przed zakończeniem turnieju na pierwszym miejscu była para Andrzej 
Staszek i Edwin Szenkelbach z Katowic, ona też wygrała turniej z dużą przewagą  
i zdobyła tytuł Mistrza ŚlOIIB na 2015 rok. Wicemistrzami zostali Tadeusz Dudziak  
i Tadeusz Szendzielarz z Bielska-Białej.  
Zwycięzcy otrzymali puchary, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc nagrody rzeczowe. 
Organizatorzy przygotowali również puchar dla najlepszego uczestnika 
niestowarzyszonego w Polskim Związku Brydża Sportowego - Krzysztofa Ciesińskiego. 
Poza tym każdy uczestnik otrzymał książkę o tematyce brydżowej. ŚlOIIB pokryła koszty 
organizacyjne i ufundowała nagrody. 
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Wyniki Mistrzostw: 
1 Andrzej Staszek - Edwin Szenkelbach 62.59 
2 Tadeusz Dudziak - Tadeusz Szendzielarz 56.30 
3 Mieczysław Madej - Krzysztof Sałaj 55.93 
4 Krzysztof Ciesiński - Tomasz Baran 54.44 
5 Kazimierz Cios - Leszek Krzeczek 52.59 
6 Jerzy Ujma - Tomasz Kłys 50.37 
7 Janusz Kozula - Józef Sordyl 49.63 
8 Adam Kołodziejczyk - Jan Pustelnik 49.63 
9 Janusz Bachrach - Marian Gacek 46.67 

10 Bogdan Tarnawski - Janusz Zagała 45.56 
11 Janusz Hamryszak - Tadeusz Owcarz 40.00 
12 Andrzej Dobrakowski - Kazimierz Łoziński 36.30 

 
08.10.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

stwierdzenia utraty uprawnień budowlanych. 
 
08.10.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 3 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 1 osoby,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 2 osób, 

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacania 
składek członkowskich przez okres powyżej 6m-cy - 1 osoby.  

 
09.10.2015 Przesłuchanie w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
12-14.10.2015 V Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - temat wiodący „Nauka - 

Biznes - Samorząd. Razem dla gospodarki” - obradował w Katowicach, w nowym 
Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 

 

 
 

 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - doroczne spotkanie 
przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm z przedstawicielami świata nauki, samorządu 
terytorialnego, władz rządowych i instytucji z otoczenia biznesu - odbywa się  
w Katowicach od 2011 roku. Organizatorem Kongresu jest Regionalna Izba 
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Gospodarcza w Katowicach, przewodniczącym Komitetu Honorowego EKMŚP Jerzy 
Buzek, a przewodniczącym Rady Programowej Janusz Steinhoff. Kongres stanowi 
płaszczyznę debat, dyskusji i wymiany poglądów na tematy od lat uznawane przez 
przedsiębiorców za najważniejsze jak m.in. współpraca nauki z biznesem, dostęp 
do kapitału, kształcenie kadr dla gospodarki, system stabilnego i przyjaznego prawa. 
Od lat jest najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym.  

 W wystąpieniach inaugurujących Kongres podkreślano znaczenie małych i średnich 
przedsiębiorstw dla gospodarki. Stanowią one 99% firm w Polsce, zapewniając aż 70% 
miejsc pracy i 48,5% PKB (dane PARP dot. sektora MŚP w Polsce, przytoczone 
na Kongresie), „to właśnie mali i średni przedsiębiorcy są rdzeniem i krwioobiegiem 
polskiej gospodarki” podkreślał europoseł Jerzy Buzek.  

 

 
 
O możliwościach rozwoju i wyzwaniach stojących przed przedsiębiorcami 
dyskutowano podczas kilkudziesięciu sesji panelowych. W ciągu trzech dni Kongresu 
odbywały się także warsztaty i spotkania, w których uczestniczyli eksperci z kraju  
i zagranicy. Kongres zgromadził ponad 6 tys. uczestników. Zgłaszane w trakcie debat 
Kongresu MŚP postulaty uczestników dyskusji, opracowywane następnie w formie 
Rekomendacji, są wskazówkami dla tworzenia lepszych warunków rozwoju 
największego - nie tylko w Polsce - sektora gospodarki. Służą także zniwelowaniu, bądź 
ograniczeniu barier uniemożliwiających wejście MŚP na zagraniczne rynki. 
 

12.10.2015 Uroczystość z okazji Jubileuszu 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach oraz 25-lecia Odrodzonego Samorządu Gospodarczego w Polsce 
w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach. 

 W ciekawej prezentacji pokazano wieloletnią działalność RIG oraz uhonorowano 
odznaczeniami osoby wyróżniające się w działaniach na rzecz gospodarki i samorządu 
gospodarczego. Był wśród nich Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB  
i pierwszy wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Otrzymał 
Jubileuszową Odznakę 25-lecia przyznawaną osobom, które współtworzyły RIG  
i budowały jej struktury. Uroczystość uświetniła Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia w Katowicach oraz światowej sławy solistka operowa Joanna Woś 
koncertem „Włosko-francuski świat pięknych utworów”. W gali uczestniczyła także 
liczna grupa członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

 
12.10.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Buzek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Buzek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Steinhoff
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13.10.2015 II konferencja "VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości" 
w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

 

 
 
W ramach V Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się w drugim dniu 
Kongresu, w audytorium Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, 
druga konferencja siódmej edycji Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości nt. „Wspieranie efektywności energetycznej budynków  
w programach i planach zmniejszania emisyjności gospodarki”, a jej wiodącymi 
organizatorami były Śląska Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa. Konferencja stanowiła kontynuację i podsumowanie pierwszej 
konferencji VII. Śląskiego Forum w czerwcu 2015, a uczestniczyli w niej przedstawiciele 
samorządów zawodowych i gospodarczych, organizacji i instytucji należących  
do FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO, m.in. Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa - będącej jednym 4 założycieli FORUM - oraz zaproszeni goście, wśród 
nich przedstawiciele władz rządowych, samorządowych województwa śląskiego  
i przedstawiciele kilku okręgowych izb inżynierów budownictwa: Dolnośląskiej, 
Opolskiej, Mazowieckiej, Zachodniopomorskiej i Kujawsko-Pomorskiej.  
Moderatorem obrad konferencyjnych był prof. nauk ekonomicznych Andrzej 
S.Barczak, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wystąpieniu 
wprowadzającym Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, przedstawił 
„Reasumpcję pierwszej konferencji „VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości” w dniach 10-11 czerwca 2015 roku wraz z końcowymi ocenami 
i rekomendacjami - jako opracowanie zbiorowe członków Komitetu Organizacyjnego i 
Rady Programowo-Naukowej”. Uczestnicy konferencji wysłuchali również autorskich 
wystąpień przedstawicieli instytucji pośredniczących lub wdrażających „Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko” - krajowy program wspierający m.in. 
gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska i bezpieczeństwo energetyczne. Mieli 
także możliwość zadawania pytań dot. treści wystąpień oraz uczestniczenia w dyskusji.  
Obrady konferencji zostały poprzedzone obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych 
2015, które poprowadzili Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa 
i Franciszek Buszka, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 
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Miłym akcentem było wręczenie odznak honorowych osobom i instytucjom 
wyróżniającym się w pracy dla resortu budownictwa. Odznaki wręczali Gabriela 
Lenartowicz, wicewojewoda śląski, Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki oraz Tadeusz Wnuk i Franciszek Buszka. Wśród 
odznaczonych były również osoby pracujące w Radzie ŚlOIIB III i IV kadencji. Odznakę 
Honorową „Za Zasługi dla Gospodarki RP” otrzymali: Czesława Bella-Rokosz, Ewa 
Dworska, Stefan Czarniecki, Grzegorz Gowarzewski, Roman Karwowski, Alojzy Sawicki 
i Stefan Wójcik. 
 

 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla budownictwa” otrzymali: Maria Świerczyńska, 
Rudolf Mokrosz, Tadeusz Sopata i Stefan Wójcik, a Odznakę Honorową „Zasłużony 
dla gospodarki komunalnej” - Tadeusz Mika. 
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14-16.10.2015 Narada szkoleniowa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego w Sulisławiu zorganizowana przez Opolską OIIB.  
 ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jan Spychała, Śląski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 
14-16.10.2015 VI konferencja naukowo-techniczna dotycząca skrzyżowań linii kolejowych  

z drogami kołowymi w poziomie szyn. 
Konferencja została zorganizowana przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów  
i Techników Komunikacji RP w Częstochowie i objęta Patronatami Honorowymi przez 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Prezesa PKP 
Polskich linii Kolejowych SA, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, 
Prezesa SITK RP. 
 

 
 
W konferencji uczestniczyło 145 przedstawicieli zarządcy infrastruktury kolejowej, firm 
wykonawczych i projektowych oraz przedstawiciele ośrodków naukowych. 
W jej trakcie omówiono realizację wniosków z poprzednich edycji konferencji i zmiany, 
które obejmie nowelizacja rozporządzenia MIR  w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 
Nowelizacja ta została podpisana 20.10.2015r. (Dz.U.2015.1744), dzięki wielkim 
staraniom organizatorów poprzednich edycji konferencji oraz przedstawicieli PKP PLK 
SA i wchodzi w życie w dniu 14.11.2015r. 
Zajmowano się także kolejną edycją akcji „Bezpieczny przejazd”, dzięki której o 14 % 
zmalała liczba wypadków na przejazdach kolejowych, chociaż i tak dalej świadomość 
społeczeństwa jeszcze jest za mała i wnioskowano o dalsze prowadzenie tej akcji przez 
zarządcę infrastruktury kolejowej. Omówiono również najnowsze rozwiązania techniki 
i organizacji, które pozwolą poprawić funkcjonalność ruchu i bezpieczeństwo  
na przejazdach kolejowych.  
 

15.10.2015 Posiedzenie całego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 
15.10.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
 



72 
 

15-17.10.2015 XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a Budownictwo" 
zorganizowana przez Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w Bielsku-Białej.  

 Jej współorganizatorami byli: ŚlOIIB, Komitet Ekologii Zarządu Głównego PZITB, 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Krakowska, Politechnika 
Śląska. Komitetem Organizacyjnym Konferencji kierował Janusza Kozula, a Radą 
Naukowo-Techniczną prof. Leonard Runkiewicz. Patronatem medialnym objęły 
Konferencję czasopisma: „Izolacje”, „Przegląd Budowlany” i „Inżynieria 
i Budownictwo”, a jej sponsorami byli: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 
AERECO Sp. z o.o., AUSTROTHERM Sp. z o.o., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Sempre 
Farby Sp. z o.o. 

 

 
 
W czasie Konferencji wygłoszono 35 referatów, które zostały opublikowane  
w „Materiałach konferencyjnych”. Referaty zostały zgłoszone wcześniej przez 
uczestników i kwalifikowane przez Radę Naukowo-Techniczną, w skład której wchodzili 
profesorowie: Tomasz Błaszczyński, Ryszard Kostuch, Bohdan Stawiski, Krzysztof 
Stypuła, Leonard Runkiewicz oraz dr inż. Jacek Kostuch, dr inż. Paweł Krause, 
dr inż. Michał Piasecki, dr inż. Halina Prejzner. 
W Konferencji wzięło udział 71 uczestników reprezentujących wyższe uczelnie, 
instytuty naukowe, biura projektowe i firmy wykonawcze. Obrady prowadzone były 
w siedmiu sesjach, po których odbywały się dyskusje.   
Tematyka konferencji była różnorodna i dotyczyła m.in. rozwoju zrównoważonego 
w budownictwie, budownictwa ekologicznego, recyklingu, dynamiki i wibracji 
związanych z robotami drogowymi, wymagań europejskich dotyczących wyrobów 
budowlanych, usuwania azbestu, budownictwa na terenach zalewowych, wentylacji, 
certyfikacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi. 
W ramach konferencji zorganizowano sesję ekologiczną, połączoną ze zwiedzaniem 
Gospodarstwa Rolnego w Kostkowicach, który działa w ramach Zakładu 
Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim. Uczestnicy mieli możliwość 
zwiedzania biogazowni, agrorafinerii, elektrowni wiatrowej, obory kurtynowej 
i nowoczesnych budynków inwentarskich, w tym budynku produkcji suma 
afrykańskiego. 
Konferencja zakończona została dyskusją generalną, w czasie której pozytywnie 
oceniono jej poziom merytoryczny. Uznano, że wymiana poglądów między 
inżynierami, architektami i przyrodnikami przynosi obustronne korzyści. Podkreślono, 
że Konferencja przyczyniła się do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej. 
Widoczny był udział młodych pracowników naukowych i większa frekwencja niż  
w latach poprzednich.  
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17.10.2015 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Placówce Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach. 
Uroczyste otwarte spotkanie z okazji Święta Budowlanych - Regionalny Dzień Inżyniera 
Budownictwa - zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach w Restauracji 
L’AVION na lotnisku sportowym w Gliwicach. Uczestniczyło w nim około 90 osób, 
wśród nich zaproszeni goście, m.in. Stefan Mercik, przewodniczący Stowarzyszenia 
Wychowanków Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, Kazimierz Boba, 
przedstawiciel SEP w Gliwicach, Antoni Falikowski, prezes Śląskiej Izby Pracodawców. 
Organy ŚlOIIB reprezentowali: Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, 
Grzegorz Gowarzewski, z-ca przewodniczącego Rady, Ewa Dworska, sekretarz Rady 
ŚlOIIB, Edmund Janic, przewodniczący OKR, Jerzy Dzierżewicz, przewodniczący OSD  
i Krystyna Kieres, członek OSD.  
Prowadząca spotkanie Czesława Bella-Rokosz, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
i opiekun placówki, przywitała przybyłych i zaprosiła do wysłuchania wykładu Anetty 
Ranosz, nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy  
w Katowicach, nt. „Wypadki w budownictwie - roboty ziemne".  
 

 
 
Szkolenie miało na celu przypomnienie obowiązujących przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazanie najczęściej występujących zagrożeń 
wypadkowych podczas prowadzenia robót budowlanych ziemnych w wykopach. Prace 
budowlane prowadzone w głębokich wykopach wiążą się z dużym ryzykiem 
wystąpienia wypadków ciężkich i śmiertelnych. Inspektorzy PIP stwierdzają często brak 
należytych zabezpieczeń, chroniących przed osuwaniem się gruntu i zasypaniem ludzi, 
oraz bagatelizowanie zagrożeń przez pracowników. W celu zminimalizowania zagrożeń 
niezbędne jest kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród pracodawców, osób 
kierujących robotami i wśród wykonujących prace. Na szczęście rośnie świadomość 
niebezpieczeństw i ilość wypadków z każdym rokiem się zmniejsza. Kolejny wykład 
wygłosił Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach, nt. „Nowelizacja przepisów ustawy Prawo Budowlane - 
istotne zmiany w procedurach administracyjnych”, podając wszystkie zmiany w Prawie 
Budowlanym, które weszły w życie z dniem 28.06.2015 r. oraz we wrześniu 2015 roku. 
Po wykładach odbyła się krótka dyskusja na temat poruszanych w nich problemach. 
Franciszek Buszka złożył zebranym życzenia z okazji Dnia Budowlanych. O działaniach 
Placówki Terenowej w Gliwicach i planach na najbliższe miesiące poinformowała jej 
opiekun oraz zachęcała do uczestnictwa w spotkaniach w Klubie Członkowskim  
w poniedziałki i w szkoleniach e-learningowych w czwartki, w siedzibie placówki. 
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Był też czas na koleżeńskie rozmowy i dyskusje przy dźwiękach muzyki a największą 
atrakcją wieczoru okazał się występ Kabaretu Masztalskich. Uczestnicy spotkania 
integracyjnego spędzili miło czas, bawiąc się doskonale w przyjaznej atmosferze. 

  
19.10.2015 Wyjazd techniczny do Elektrowni Opole na budowę nowych bloków energetycznych, 

zorganizowany przez Klub Członkowski Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z budową oraz wysłuchanie informacji 
technicznych na temat realizacji inwestycji i stosowanych rozwiązań technicznych. 
Przeprowadzone przez Mostostal Warszawa betonowanie fundamentu kotłowni bloku 
nr 5 było jednym z największych przedsięwzięć tego typu na terenie Polski i jednym  
z większych w Europie. Zwiedzanie całej budowy trwało około 2 godziny, a zwiedzający 
przeszli trasę około 5 km. 
 

 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili także miasto Opole, rozpoczynając od górującej nad 
miastem Wieży Piastowskiej i odnowionego 2 lata temu amfiteatru opolskiego, gdzie 
w tym roku otwarte zostało Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. Następnie  
w towarzystwie przewodniczki obejrzeli stare miasto zrekonstruowane po wojnie.  
Na opolskim Rynku podziwiać można barokowy ratusz, a w pobliskim odwiedzić groby 
Piastów Śląskich z XII do XV w. 
Uczestnikami wyjazdu technicznego było 17 osób, członków ŚlOIIB, wśród nich  
3 inspektorów z Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z Katowic i Gliwic. 
 

19.10.2015 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
  
20.10.2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku. 
Dr inż. Izabela Bryt-Nitarska przedstawiła temat: „Wpływ górniczych deformacji 
podłoża na obiekty budowlane - wybrane problemy”, omawiając różne aspekty tego 
trudnego zagadnienia. 
Zakres tematyczny to: 

 oddziaływania górnicze i warunki środowiskowe, 

 ocena przydatności do zabudowy terenów inwestycyjnych, 
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 zasady projektowania na terenach górniczych, 

 ocena stanu technicznego budynków na terenach górniczych, działania 
diagnostyczne, 

 pojęcie odporności na wpływ oddziaływań górniczych. 
Podczas dyskusji uczestnicy spotkania mieli możliwość wymiany doświadczeń  
i omówienia różnych przypadków, z którymi spotykają się swojej działalności 
zawodowej. W szkoleniu wzięło udział 27osób. 
 

21.10.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
21.10.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 omówienie propozycji dotyczącej poświęcenia części XV Zjazdu na obrady 
problemowe dotyczące tematyki „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu 
zawodu projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru”, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie zwołania XV Zjazdu Sprawozdawczego 
PIIB, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie terminarza działań przygotowawczych 
do XV Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie regulaminu funkcjonowania Komisji  
ds. Wyrobów Budowlanych, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie trybu i zakresu przeszkoleń 
uzupełniających, 

 omówienie działań i wyniku finansowego wydawnictwa „Inżynier Budownictwa”  
za I półrocze 2015r, przewidywanych wyników na koniec 2015r. oraz założeń 
programowych na 2016 rok, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo 
PIIB „Inżynier Budownictwa” w 2016 roku, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie powołania Zespołu ds. remontu  
i rozbudowy nieruchomości przeznaczonej na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1  
w Warszawie,  

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie zmian w polityce bezpieczeństwa oraz 
instrukcji zarządzania systemem informatycznym, 

 informację nt. skargi złożonej przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju  
za pośrednictwem PIIB do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwały  
II Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB dotyczące Statutu i regulaminów, 

 omówienie realizacji budżetu za okres 9 miesięcy. 
 
21-23.10.2015 II Konferencja Naukowo-Techniczna "TECH-BUD 2015" nt. „Nowoczesne materiały, 

techniki i technologie we współczesnym budownictwie”  zorganizowana przez 
Oddział Małopolski PZiTB, a honorowy patronat nad konferencją objął Minister 
Infrastruktury i Rozwoju. 
Celem konferencji była prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, 
technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań 
związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie. 
ŚlOIIB reprezentowali: członkowie Prezydium Rady: Stefan Czarniecki, Janusz Kozula, 
Andrzej Nowak i Waldemar Szleper. 
 

22.10.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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23.10.2015 Konferencja Energetyczna nt. „Jak zapewnić bezpieczeństwo, komfort i rozwój 

klientom biznesowym na rynku energii” w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach, 
zorganizowana przez Okręgową Izbę Przemysłowo Handlową w Tychach.  
Główne tematy do dyskusji: „Wyzwania i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw 
wynikające z realizacji strategii bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej” oraz 
„Kierunki synergii działań klientów biznesowych i wytwórców energii dla zapewnienia 
komfortu i bezpieczeństwa dostaw” omówiły Elżbieta Bieńkowska, Europejski 
Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług oraz Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. 
 

 
 
Bardzo merytoryczna dyskusja na tematy związane z kierunkami dywersyfikacji 
wytwarzania energii elektrycznej, rozwoju branży oraz możliwości uzyskania nowych 
kredytów i warunków wsparcia prosumentów prowadzona była przy udziale 
przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw energetycznych w kraju, przedstawicieli 
Sejmu, Ministerstwa Gospodarki, samorządów terytorialnych oraz przedstawicieli 
lokalnego przemysłu i firm związanych z energetyką.  
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 

23.10.2015 Odsłonięcie pomnika upamiętniającego postać inżyniera Józefa Nowkuńskiego 
 - projektanta i budowniczego magistrali węglowej Śląsk - Porty, tzw. Węglówki.  
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Pomnik usytuowano w pobliżu budynku dworca w Tarnowskich Górach. Odsłonięcia 
dokonał wnuk budowniczego - również Józef Nowkuński - w asyście oficjeli kolejowych 
i samorządowych, a towarzyszyła uroczystości dęta orkiestra kolejowa. 
Po uroczystości w Tarnogórskim Centrum Kultury odbyło się seminarium poświęcone 
historii magistrali i jej dzisiejszym funkcjom. Linia ta o długości 552 km funkcjonuje 
sprawnie od ponad 80 lat, sprzyjając realizowaniu transportu z regionu Śląska  
do portów i stanowiąc jedną z najważniejszych tras przewozów towarowych w sieci 
kolejowej Polski.  
Pomnik powstał staraniem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Komunikacji RP w Katowicach w 90. rocznicę podjęcia decyzji o budowie tej linii, 
a Zarząd Krajowy SITK uchwalił rok 2015 Rokiem Józefa Nowkuńskiego. Członkowie 
SITK z całej Polski zakupili cegiełki wyemitowane z tej okazji, budowę wsparli również 
prywatni darczyńcy i duże firmy z branży kolejowej. Również ŚlOIIB dołożyła swą 
cegiełkę do upamiętnienia tego inżynierskiego przedsięwzięcia. 

 
23.10.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Współczesne Problemy 

Budownictwa-Teoria i Praktyka”, zorganizowana z okazji 40-lecia Wydziału 
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
27.10.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
28.10.2015 Szkolenie nt. „Zmiany w Prawie Budowlanym” w Starostwie Powiatowym  

w Tarnowskich Górach, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
Szkolenie odbyło się ze wspólnej inicjatywy ŚlOIIB i Starostwa Powiatowego. Miało  
na celu przybliżenie członkom ŚlOIIB z Tarnowskich Gór i okolicznych gmin nowych 
przepisów Prawa budowlanego i przekazanie interpretacji zawartych w nim zapisów. 
Po wykładzie nastąpiła dyskusja i pytania na zagadnienia z Pb nurtujące słuchaczy. 
W szkoleniu uczestniczyło 45 osób, w tym kilku pracowników Starostwa Powiatowego. 
Wysoka frekwencja świadczy o dużym zainteresowaniu tematem - przybyli nawet 
członkowie z Gliwic i Rybnika - dlatego szkolenie zostanie powtórzone 16.11.2015 r. 
 

28.10.2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą" zorganizowane przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Częstochowie oraz Oddział PZITB w Częstochowie. 
Tematami szkolenia były:  

 Zamówienia publiczne w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych; prowadzący Zbigniew 
Leszczyński. 

 Charakterystyka energetyczna budynku. Analiza środowiskowo-ekonomiczna. 
Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza na przykładzie 
oprogramowania ArCADia-TERMO; prowadzące: Małgorzata Chrząstowska i Marta 
Kamińska. 

 
29.10.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały o wpisie 2 osób na listę członków ŚlOIIB w celu 
świadczenia usług transgranicznych. 
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29.10.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
Program posiedzenia obejmował: 

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 omówienie wyników finansowych za trzy kwartały 2015 i założeń do budżetu  
na 2016 rok, 

 informację na temat zakończenia prac przy remoncie siedziby ŚlOIIB w Katowicach 
Giszowcu, 

 omówienie realizacji wniosków z XIV zjazdu ŚlOIIB, 

 informację na temat realizacji prenumerat w 2015 roku, propozycje ewentualnych 
zmian w 2016 roku, 

 omówienie statystyki szkoleń seminaryjnych w 2015 roku, propozycje zmian  
w regulaminie szkoleń, 

 propozycje terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB oraz Zjazdu 
Sprawozdawczego w 2016 roku, 

 propozycje zmian w regulaminie Konkursu „Nowoczesny Inżynier”. 
 

30.10.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 45 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 9 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 17 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 21 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu -8 osób, 

 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. 

 
04.11.2015 Konferencja "70-lecie Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej na tle rozwoju 

inżynierii budowlanej" w ramach obchodów Jubileuszu Politechniki Śląskiej  
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka, członkowie Rady: Stefan 
Czarniecki, Dorota Przybyła, Henryk Anders oraz Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Urszula Kallik. 
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04.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
05.11.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej projektanta. 
 
05.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
06.11.2015 Uroczyste wręczenie dyplomów na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
06-07.11.2015 Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  

w hotelu „Dębowiec” w Bielsku-Białej. 
W uroczystości udział wzięli członkowie organów statutowych Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa: Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentowali 
Stefan Czarniecki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB oraz Waldemar Szleper, Krajowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator. Byli także Jan Spychała,  
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego i jego zastępca -Tomasz 
Radziewski. 
Spotkanie prowadzili - Józef Kluska i Janusz Kozula - zastępcy przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB. Na wstępie głos zabrał Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB.  
Osobom wyróżniającym się w pracy dla ŚlOIIB wręczono Złote i Srebrne Honorowe 
Odznaki PIIB. Złote Odznaki otrzymali Józef Bułka, Stanisława Franusiak, Elżbieta 
Godzieszka, Grzegorz Gowarzewski, Marek Młynarski, Jarosław Pałuszyński, Alojzy 
Sawicki, Kazimierz Sowa, a Srebrne Odznaki - Henryk Anders, Maria Pałęga,  Zbigniew 
Herisz. 
 

 
Od lewej: E.Godzieszka, J.Bułka, G.Gowarzewski, M.Młynarski, J.Pałuszyński, A.Sawicki, S.Czarniecki, 
F.Buszka, K.Sowa 
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Od lewej: F.Buszka, M.Pałęga, H.Anders, Zb.Herisz, S.Czarniecki 

 
Kolejnym punktem programu było ogłoszenie wyników V edycji konkursu 
fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2015”. Wyniki ogłosił 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 z trzech kategorii 
konkursowych nagrody pieniężne. Wszystkie nagrodzone zdjęcia będą ilustracjami 
izbowego kalendarza na 2016 rok. 
Zwycięzcami konkursu zostali: 

 W kategorii „Budynki, budowle i budowy ze Śląska”: Łukasz Raducki (I miejsce), 
Janusz Najewski (II), Joanna Szuścik (III), 

 W kategorii „Budynki, budowle i budowy z Polski”: Ewa Latos (I miejsce), Łukasz 
Raducki (II), Stanisława Franusiak (III), 

 W kategorii „Budynki, budowle i budowy ze świata”: Krystyna Trojan (I), Józef 
Szuścik (II), Ewa Latos (III). 

Wyróżnienia otrzymali: Rafał Piernikarczyk, Justyna Wieczorek, Andrzej Bączkiewicz. 
 

 
Zwycięzcy konkursu wraz z jury  
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Spotkanie zakończył: dr Jerzy Polak interesującym wykładem pt. „Architektura Bielska-
Białej”, wzbogaconym prezentacją wielu archiwalnych i aktualnych zdjęć 
charakterystycznych dla miasta miejsc i obiektów oraz aktorzy Teatru Polskiego  
w Bielsku-Białej - parodią piosenek znanych wokalistów polskich i zagranicznych. 
W sobotni ranek, organizatorzy zaplanowali wycieczkę techniczną na Szyndzielnię, 
gdzie zwiedzano oddaną do użytku w sierpniu br. 18-metrową wieżę widokową, 
z której można podziwiać wspaniałą panoramę Beskidów.  
 

09.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
09.11.2015 Kontrola Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie przeprowadzona przez zespół 

kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
 
09.11.2015 Kontrola Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach przeprowadzona przez zespół 

kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
 
12.11.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
16.11.2015 Szkolenie nt. "Zmiany w Prawie Budowlanym” w Starostwie Powiatowym  

w Tarnowskich Górach zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB  
w Gliwicach. 
Wykład wygłosił Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób. 

 
16.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
16.11.2015 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
17.11.2015 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
17.11.2015 Spotkanie w ramach Klubu Członkowskiego w Punkcie Informacyjnym w Rybniku. 

Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą”. 
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Tomasz Kubina i Marek Chorowski omówili Rozdział 6 Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane "Utrzymanie obiektów budowlanych". Zakres tematyczny: 

 Zarządca,  właściciel ( pojęcia ogólne). 

 Kontrola obiektów budowlanych w oparciu o art. 62. - po nowelizacji ustawy Prawo  
budowlane z 28.06.2015r. 

 Książka obiektu budowlanego. 

 Przykłady awarii i katastrof budowlanych z uwagi na stan techniczny obiektu. 

 Organy nadzoru górniczego ( rodzaje, właściwości zakres działań). 
  W szkoleniu uczestniczyło 28 osób. 
   
17-20.11.2015 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologia uprawy 

mikroglonów w bioreaktorach zamkniętych z recyklingiem CO2 i innych odpadów  
z biogazowni" zorganizowana przez Politechnikę Częstochowską. 
W ramach konferencji odbyły się panele dyskusyjne na styku nauki i biznesu z zakresu 
biotechnologii i energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Jedną  
z głównych atrakcji była wizyta techniczna w obiekcie szklarni przeznaczonej do 
uprawy mikroglonów, jedynej takiej inwestycji w Polsce.  
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
18.11.2015 Prezydium Krajowej Rady PIIB.  

Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat wniosków przyjętych na XIV Krajowym 
i II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB,  o szkoleniach przeprowadzonych przez 
krajowe organy statutowe i o pracach remontowo-modernizacyjnych nowej siedziby 
PIIB. Wiceprezes KR PIIB Stefan Czarniecki poinformował o przebiegu 22. posiedzenia 
izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się 
w Gdańsku. Głównym tematem tegorocznego spotkania było wdrażanie technologii 
BIM, pozwalającej na optymalizację prowadzenia inwestycji przez modelowanie 
informacji o budynkach i budowlach, oraz koordynowanie działań wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. Na zakończenie tego spotkania podpisano 
porozumienie o współpracy przy wdrażaniu BIM. 

 
18.11.2015 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
18.11.2015 Rozstrzygnięcie regionalnego etapu XXII edycji konkursu "Pracodawca - organizator 

pracy bezpiecznej" 2015, konkursów "Buduj bezpiecznie" oraz o tytuł 
"Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy". 
ŚlOIIB reprezentowała dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. 

 
19.11.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
20.11.2015 Druga edycja Ogólnopolskiej Konferencji "Konstrukcje Budowlane" na temat: 

"Bezpieczeństwo procesu projektowo-konstrukcyjnego. Przykłady rozwiązań  
w praktyce". 
Konferencja odbyła się w Centrum konferencyjnym MURANÓW, mieszczącym się  
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i zgromadziła 200 uczestników.  
Po wykładzie inauguracyjnym pt. Bezpieczeństwo eksploatacyjne i pożarowe tuneli 
drogowych i metra odbyła się debata nt. Jak nowoczesne rozwiązania technologiczne 
poprawiają poziom bezpieczeństwa. W czterech panelach konferencyjnych poruszano 
ważne tematy jak: prawo i wymagania techniczne w praktyce konstrukcji 
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budowlanych, bezpieczeństwo prac konstrukcyjnych, awarie i usterki oraz dobre 
praktyki realizacyjne. Jeden z tematów panelu poświęconego ciekawym realizacjom 
ostatnich lat dotyczył wzniesionych w gmachu muzeum największych ścian 
krzywoliniowych zrealizowanych w tej technologii w Europie. Konferencja była dobrą 
okazją do wymiany opinii i doświadczeń. 
ŚlOIIB - jednego z patronów branżowych konferencji - reprezentowali członkowie Rady 
Maria Świerczyńska i Henryk Anders. 

 
20.11.2015 Rozpoczęcie XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową 

Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  
W tym dniu odbył się egzamin pisemny w Międzynarodowym Centrum Kongresowym 
w Katowicach, do którego przystąpiło 420 osób.  
 

 
  
20.11.2015 XVIII Gala Budownictwa w Dąbrowie Górniczej.  

 

 
 

Podczas Gali wręczono nagrody i tytuły laureatom Konkursu „Śląskie Budowanie”. Były 
to: Śląska Wielka Nagroda Budownictwa, Autorytet - Budownictwa i Gospodarki 
Śląskiej oraz Osobowość Budownictwa Śląskiego - tę godność otrzymali ze ŚlOIIB 
zastępcy przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Nowak.  
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Wręczono także Nagrodę i Tytuł „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego”. Uroczystości 
uświetnił galowy występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.  
 

20-21.11.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
21.11.2015 VI Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB.  
Zawody zostały rozegrane na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej, uczestniczyło 
w nich około 50 pływaków. Międzynarodowy wymiar imprezy zapewniło uczestnictwo 
drużyny z Litwy. Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników mógł wybrać 2 spośród  
6 konkurencji indywidualnych: 25 m stylem motylkowym, dowolnym, klasycznym lub 
grzbietowym i 50 m stylem dowolnym lub klasycznym oraz - w przypadku liczniejszej 
drużyny - startować dodatkowo w  lub 2 sztafetach 4 x 25 m.  
 

 
 
ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady Maria Świerczyńska i Grzegorz Bojanowski. 
Nasi zawodnicy startowali w kategorii wiekowej „C” 55-69 lat (kat.”D” to 70 lat 
i powyżej). Maria Świerczyńska na dystansie 25m stylem dowolnym zdobyła srebrny 
medal i na dystansie 50 m stylem klasycznym medal brązowy. Grzegorz Bojanowski 
wybrał 2 razy styl klasyczny, zdobywając na dystansie 25 m medal srebrny i na 50 m 
medal brązowy. Znakomitym dopingiem było uczestnictwo w tych konkurencjach 
zawodników pływających regularnie w klubach pływackich. O stopniu integracji 
świadczyć może stworzenie sztafety mieszanej 2 kobiety i 2 mężczyzn (4 x 25 m - style: 
grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny), w której popłynęli zawodnicy z 3 izb: 
Mazowieckiej, Podkarpackiej i Śląskiej (Maria Świerczyńska stylem dowolnym). 
Sztafeta „międzyizbowa” osiągnęła drugi czas wśród sztafet tej konkurencji, niestety 
„poza konkursem”, bowiem regulamin zawodów nie przewidział takiej kombinacji. 
Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB zdobyła drużyna z Ciechanowa 
(Mazowiecka OIIB). Organizatorzy zapewnili profesjonalną obsługę zawodów 
i stworzyli miłą atmosferę, sprzyjającą integracji uczestników. 

 
23.11.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
23.11.2015 Cztery przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
 
24.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
24.11.2015 Spotkanie Izb Terytorialnych województwa śląskiego w Regionalnej Izbie 

Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach. 
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Podczas spotkania podsumowano tegoroczną edycję Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw oraz wymieniono informacje o planowanych przedsięwzięciach izb 
dla zbudowania kalendarza wydarzeń w 2016 roku. Referat nt. „Kierunki programowe 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 
nowe możliwości” wygłosił Rafał Biegański z Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella-Rokosz. 

 
25.11.2015 Spotkanie Komitetu Budowlanego w Tychach. 

ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska.  
 

25.11. 2015 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą" zorganizowane przez Placówkę Terenową  
w Częstochowie oraz Oddział PZITB w Częstochowie. 
Temat szkolenia: „Projektant w procesie budowlanym. Podstawowe prawa i obowiązki 
wynikające z przygotowania dokumentacji i realizacji budowy, w tym rozbudowy, 
nadbudowy, odbudowy oraz robót budowlanych takich jak: termomodernizacja, 
remont, modernizacja, przebudowa z uwzględnieniem obiektów zabytkowych", 
prowadzący Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. W szkoleniu uczestniczyło 63 członków ŚlOIIB oraz 
14 członków Oddziału PZITB. 
 

25-27.11.2015 Narada szkoleniowa dla przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych, 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej-koordynatorów, członków 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB wraz z obsługą OIIB w Warszawie. 

 Ze ŚlOIIB w szkoleniu wzięli udział: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
koordynator Waldemar Szleper, członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Barbara 
Twardosz-Michniewska i Zenon Panicz oraz przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
- koordynator Krzysztof Ciesiński i prawnik ŚlOIIB mec. Karol Urban. 

 
26.11.2015 Wręczenie tytułów „Kreator Budownictwa Roku 2015”. 

W odbywającej się w Warszawie uroczystości, objętej od tego roku patronatem PIIB, 
uczestniczyli m.in. Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu ds. budownictwa, 
prof. Zbigniew Grabowski, prezes honorowy Krajowej Rady PIIB i Stefan Czarnecki, 
wiceprezes KR PIIB. Laureaci nagrody związani są z procesem inwestycyjnym jako 
producenci, projektanci, deweloperzy, inwestorzy oraz generalni wykonawcy.  

 
26.11.2015 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

W trakcie posiedzenia między innymi: 

 przyjęto prowizorium budżetowe na 2016 rok, 

 omówiono realizację wniosków złożonych na XIV Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB, 

 omówiono stan realizacji prac nad modernizacją siedziby ŚlOIIB w Katowicach-
Giszowcu, 

 przyjęto propozycje powołania Zespołu ds. doskonalenia zawodowego, 

 przyjęto regulamin konkursu „Nowoczesny Inżynier 2016”. 
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Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 

 
27.11.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
27-28.11.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
30.11.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
01.12.2015  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 6 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzędu postępowania 
w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby, z powodu nieopłacenia składek przez 
okres powyżej 6 m-cy, z tytułu bezprzedmiotowości dalszego postępowania, oraz  
40 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 5 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 10 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 25 osób, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 11 osób, 

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

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

 
01.12.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz 
odpowiedzialności dyscyplinarnej członka ŚlOIIB. 

 
03.12.2015 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej projektanta. 
 
04.12.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 5 osób. 
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04-05.12.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
07.12.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
09.12.2015 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

W części posiedzenia uczestniczył Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Minister powiedział między innymi - 
Deklaruję, że postaramy się, aby kwestie budownictwa były dopilnowane 
i budownictwo, które znalazło się w nazwie ministerstwa wybrzmiało bardziej znacząco 
i żeby wszyscy ci, którzy współtworzą tę rzeczywistość, będącą podstawowym filarem 
gospodarki mieli też takie poczucie, że ma to odzwierciedlenie w organach 
administracji centralnej, zarówno z tytułu podejmowanych działań, jak i doceniania 
środowisk, które to współtworzą… 
Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów 
budownictwa przekazaną przez przedstawicieli Ergo Hestia SA,  

 przedstawienie informacji o stanie realizacji wniosków przyjętych na XIV Krajowym 
Zjeździe PIIB oraz II Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe PIIB, 

 przedstawienie informacji o 22. posiedzeniu izb i organizacji inżynierskich państw 
Grupy Wyszehradzkiej w Gdańsku, 

 przedstawienie informacji na temat zebrań informacyjno-szkoleniowych Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowej Komisji Rewizyjnej w 2015 roku, 

 przekazanie informacji dotyczącej prac Zespołu ds. przebudowy i modernizacji 
budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, 

 omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej Rady za 2015 rok, 

 przedstawienie informacji na temat realizacji budżetu za 10 miesięcy 2015 roku, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu 
na 2015 rok, 

 podjęcie uchwały w sprawie ryczałtów i ekwiwalentów, 

 podjęcie uchwały w sprawie stawki za 1 km zwrotu kosztów podróży służbowej 
odbywanej samochodem osobowym, 

 podjęcie uchwały w sprawie organizowania kursów przygotowawczych 
dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

 zatwierdzenie uchwały Prezydium KR w sprawie zmian w regulaminie pracy oraz 
regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych Krajowego Biura PIIB. 

 
09.12.2015 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w siedzibie 

w Katowicach. 
 
09.12.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
10.12.2015 Spotkanie sprawozdawczo-organizacyjne Klubu Członkowskiego w Punkcie 

Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku. 
Celem spotkania było omówienie dotychczasowej działalności Klubu oraz propozycje 
działań w 2016 roku. Ustalono tematykę spotkań na I kwartał 2016 r. uwzględniając 
propozycje członków okręgu rybnickiego. 
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Obecni byli również  prelegenci i goście uczestniczący w spotkaniach w mijającym roku, 
którzy spotkania z cyklu ,,Podzielmy się wiedzą’’ uważają za ciekawe, dające możliwość 
wymiany doświadczeń i  merytorycznej dyskusji. 
Spotkanie to było również okazją do wzajemnego złożenia życzeń na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. 
W spotkaniu uczestniczyło 40 osób. 
 

 
 

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

10.12.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 

 
10.12.2015 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia spraw odpowiedzialności zawodowej kierowników budowy. 
 
10.12.2015 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
11-12.12.2015 Egzaminy ustne w XXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
11.12.2015 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB. 

Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Dzierżewicz. 
 

11.12.2015 Jubileusz 70-lecia powstania NOT w Warszawie. 
ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Marek Karnowski. 

 
11.12.2015 Spotkanie świąteczne Oddziału PZITB w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
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11-13.12.2015 IV Mistrzostwa Polski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Brydżu Sportowym 
zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej w Centrum 
Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”w Szczyrku.  
Prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki ufundował nowy puchar przechodni, 
poprzedni po trzech kolejnych zwycięstwach znajduje się w Rzeszowie. 
W mistrzostwach udział wzięli przedstawiciele siedmiu izb okręgowych: Małopolskiej, 
Mazowieckiej, Łódzkiej, Śląskiej, Świętokrzyskiej, Podlaskiej i Warmińsko-Mazurskiej. 
Niestety w tym roku nie zgłosiła się Podkarpacka OIIB. 
 

 
 
ŚlOIIB reprezentowana była przez 6 par: K.Cios - J.Ujma, T.Dudziak - T.Szendzielarz, 
M.Gacek - J.Kozula, B.Tarnawski - J.Zagała, A.Staszek - E.Szenkelbach, J.Hamryszak - 
J.Wysocka oraz jedną parę mieszaną M.Madej - St.Skrzypczak.  
Do turnieju drużynowego zgłoszono dwie drużyny ze ŚlOIIB oraz jedną drużynę 
mieszaną ze Śląskiej OIIB i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 
Turniej otwarcia, indywidualny, rozegrano w piątek wieczorem, po kolacji. Wzięło  
w nim udział 32 zawodników. Sporo emocji towarzyszyło uzgadnianie systemów 
licytacyjnych, wistów i zrzutek. Rozegrano 24 rozdania na zapis maksymalny. Nasza 
Izba nie odniosła w tym turnieju sukcesów, wygrał Waldemar Ładowski z Podlaskiej 
OIIB, a  trzecie miejsce zajął Mieczysław Madej ze Śląskiej OIIB. 
W sobotę odbyły się zaplanowane dwa turnieje par, jeden na zapis maksymalny, drugi 
na punkty meczowe. W każdym z nich udział wzięło 20 par. W sobotę w tych turniejach 
Śląska OIIB odniosła znaczące sukcesy. Turniej na impy wygrała para A.Staszek - 
E.Szenkelbach, a trzecie miejsce zajęli K.Cios - J.Ujma. Turniej na maxy wygrała para  
z Mazowieckiej OIIB  P.Wowkonowicz - R.Wowkonowicz, drugie miejsce zajęła para 
A.Staszek - E.Szenkelbach ze ŚlOIIB.  
Po kolacji rozpoczęto trzeci, główny turniej drużynowy o Puchar Prezesa PIIB Andrzeja 
Rocha Dobruckiego. Do turnieju zgłosiło się 9 drużyn, rozgrywki przeprowadzono  
na zasadzie meczów 4-rozdaniowych system każdy z każdym. W sobotę rozegrano trzy 
rundy, po których na pierwszym miejscu był II Zespół z Warszawy a na drugim miejscu 
II Zespół ze Śląska (J.Kozula - M.Gacek, T.Dudziak - T.Szendzielarz). 
W niedzielę turniej dokończono, emocji było sporo, a o ostatecznej  klasyfikacji 
zadecydowały ostatnie mecze, które dla naszych śląskich drużyn zakończyły się 
pomyślnie. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza PIIB oraz Puchar zdobył II Zespół ŚlOIIB  
w składzie: M.Gacek, J.Kozula i T.Dudziak, T.Szendzielarz, drugie miejsce I Zespół 
ŚlOIIB w składzie: K.Cios, A.Staszek, E.Szenkelbach i J.Ujma. 
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   Zwycięski zespół; od lewej: T.Szendzielarz, M.Gacek, J.Kozula, T.Dudziak 

 
W czasie uroczystego zakończenia Mistrzostw zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Józef Kluska oraz zastępca przewodniczącego Mazowieckiej OIIB Jerzy Kotowski 
(również uczestnik Mistrzostw) wręczyli puchary za pierwsze miejsca i nagrody za 
pierwsze trzy miejsca  w każdym turnieju. W ramach dodatkowej klasyfikacji 
długofalowej, do której zaliczane są wyniki wszystkich turniejów, pierwsze miejsce 
ex aequo zajęli A.Staszek i E.Szenkelbach ze ŚlOIIB. 
 

 
 
Uczestnikom z Małopolskiej OIIB, Podlaskiej OIIB, Łódzkiej OIIB i Warmińsko-
Mazurskiej OIIB, którzy wzięli udział w Mistrzostwach po raz pierwszy, organizatorzy 
wręczyli literaturę brydżową. 

 
14.12.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
 
14.12.2015 Spotkanie świąteczne w Katowickim Oddziale SEP. 

ŚlOIIB reprezentował prawnik ŚlOIIB radca prawny Dominik Adamczyk.  
 
15.12.2015 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie w Katowicach. 
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15.12.2015 Szkolenie w zakresie ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa połączone 
ze spotkaniem świątecznym zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB 
w Bielsku-Białej. 

 

 
 

Szkolenie przeprowadziła Maria Tomaszewska-Pestka, przedstawiciel Ergo Hestii.  
W jego ramach zaprezentowano zakres roszczeń, wybrane zagadnienia dotyczące 
odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, 
przykłady wysokości odszkodowań oraz możliwość doubezpieczenia członków Izby. 
Przedstawione tematy były szeroko dyskutowane i analizowane. W związku  
ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia podzielono się opłatkiem i złożono 
wzajemnie okolicznościowe życzenia świąteczne i noworoczne. W spotkaniu udział 
wzięło 18 osób. 

 
16.12.2015 Seminarium szkoleniowe z cyklu szkoleń “Podzielmy się wiedzą” w Placówce 

Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie nt. "Zmiany w Prawie budowlanym i innych 
przepisach okołoustawowych - zaawansowanie prac przy kodeksie budowlanym”. 
Szkolenie prowadził Sławomir Stolarski, naczelnik Wydziału Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy. 

 
17.12.2015 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 28 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 2 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby - 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy - 4 osób, 

 o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o wpisie na listę członków ŚlOIIB - 21 osób. 
 
17.12.2015 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.  

Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 
 
17.12.2015 Posiedzenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
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17.12.2015 Posiedzenie całego Zespołu Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 

17.12.2015 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
Podczas posiedzenia: 

 zatwierdzono uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB, 

 wysłuchano informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB i podjęto uchwałę  
w sprawie aktualizacji budżetu na 2015 rok, 

 podjęto uchwały w sprawie zmian w Polityce bezpieczeństwa ŚlOIIB, w Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych oraz w Instrukcji zarządzania kopiami zapasowymi, 

 omówiono stan realizacji wniosków przyjętych na XIV Zjeździe ŚlOIIB, 

 podsumowano prace związane z modernizacją siedziby ŚlOIIB przy ul. Adama 1b, 

 poinformowano o realizacji szkoleń w okresie trzech kwartałów 2015 roku, 

 podjęto uchwałę w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 

 powołano Zespół organizacyjny XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 wysłuchano informacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli działalności Rady 
ŚlOIIB w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego członków izby. 

 
17.12.2015.  Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB  

w Katowicach-Giszowcu przy ul. Adama 1b. 
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Wśród zaproszonych gości byli ze Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP Małgorzata 
Pilinkiewicz, przewodnicząca Rady i Wojciech Podleski, przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej oraz ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena  
Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego reprezentowali Jan Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, członek Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB oraz jego zastępca Tomasz 
Radziewski, członek Rady ŚlOIIB.  
Po odśpiewaniu kolęd podzielono się opłatkiem, składając wzajemnie życzenia  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2016.  
 

 
 
22.12.2015 Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach 

-Giszowcu przy ul. Adama 1b. 
 W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak, sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, 
skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka oraz pracownicy 
biura ŚlOIIB w Katowicach. 

  
 
 
Szkolenia e-learningowe odbywały się: w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach w każdy poniedziałek, 
w Placówce Terenowej w Bielsku-Białej w każdy wtorek, w Placówce Terenowej w Gliwicach w każdy 
czwartek.  
W tych samych dniach otwarte były kluby członkowskie placówek w Bielsku-Białej, Rybniku 
i Gliwicach oraz we wtorek w Punkcie Informacyjnym w Rybniku. 
 
 

Opracowali: Roman Karwowski, Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła 


