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02.01.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 

Podczas posiedzenia postanowiono o wznowieniu postępowania odnośnie wpisu 
członka Izby na listę członków ŚlOIIB. 

 
05.01.2017 Uroczystość wieńcząca jubileuszową XXV edycję Laurów Umiejętności  

i Kompetencji zorganizowana w siedzibie NOSPR przez Regionalną Izbę Gospodarczą  
w Katowicach.  
W tym roku po raz dwudziesty piąty wręczono w wielkiej sali koncertowej NOSPR Laury 
Złote, Platynowe, Kryształowe i Diamentowe, przyznawane w różnych kategoriach 
przez Kapitułę Laurów wyróżniającym się osobom, organizacjom i instytucjom. 
Najwyższym wyróżnieniem - Diamentowym Laurem - uhonorowano arcybiskupa 
metropolitę katowickiego Wiktora Skworca, laudację na jego cześć wygłosił Jerzy Buzek. 
Złote Laury Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny, zawodowy  
i gospodarczy” otrzymały Dolnośląska OIIB i Opolska OIIB za m.in.: profesjonalne  
i skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz 
aktywny udział w procesie integracji środowisk gospodarczych. W imieniu 
wyróżnionych izb Złote Laury odebrali Eugeniusz Hotała, przewodniczący Rady 
Dolnośląskiej OIIB, i Mieczysław Rak, przewodniczący Rady Opolskiej OIIB. W gali 
uczestniczyli licznie członkowie Śląskiej OIIB, jak również reprezentanci Dolnośląskiej 
i Opolskiej OIIB. Uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach z udziałem solisty - tenora operowego 
Piotra Beczały, który otrzymał Kryształowy Laur z Diamentem. 
 

06.01.2017 Msza święta w Katedrze Chrystusa Króla m. in. w intencji środowisk gospodarczych.  
Tradycyjnie w styczniową niedzielę, po sobotniej gali wręczania Laurów Umiejętności  
i Kompetencji, odprawiana jest uroczysta msza św. w intencji środowisk gospodarczych  
i członków ŚlOIIB wraz z rodzinami. W tym roku ta intencja została dołączona do dwóch 
innych, związanych z dziewiętnastą rocznicą sakry biskupiej metropolity katowickiego 
Wiktora Skworca oraz drugą rocznicą sakry biskupów pomocniczych Marka Szkudło  
i Adama Włodarczyka. Uroczystą mszę św. koncelebrowaną odprawił w Katedrze 
Chrystusa Króla arcybiskup Wiktor Skworc, a oprawę muzyczną zapewnił chór  
i orkiestra Akademii Muzycznej w Katowicach. 

 
09.01.2017 Kontrola pracy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w 2016 roku 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
09.01.2017 Kontrola pracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB  

w 2016 roku przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
ŚlOIIB. 

 
11.01.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

W czasie posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach XXVIII sesji 
egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, o korzystaniu przez członków samorządu 
zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB oraz o pracach Zespołu  
ds. przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB. 

 
12.01.2017 Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia sprawy 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
12.01.2017 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w jesiennej sesji 

egzaminacyjnej - uroczystość zorganizowana przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 
ŚlOIIB. 
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 XXVIII sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się w dniach  

18.11 – 13.12.2016 r. Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB wpłynęły łącznie 

554 wnioski o dopuszczenie do egzaminu, z czego 4 wnioski zostały zaopiniowane 

negatywnie z powodu niewystarczającej praktyki zawodowej. Do egzaminu testowego 

przystąpiło 365 osób, natomiast do egzaminu ustnego – 460 osób.   

 

 
  

W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane 294 osobom w następujących 

specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej – 161 osobom, 

 drogowej – 29 osobom, 

 mostowej - 9 osobom, 

 kolejowej – w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 3 osobom, 

 kolejowej – w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 2 osobom, 

 hydrotechnicznej – 2 osobom, 

 telekomunikacyjnej – 5 osobom, 

 instalacji sanitarnych – 39 osobom,  

 instalacji elektrycznych - 44 osobom. 
W uroczystości uczestniczyli oprócz przedstawicieli OKK, z przewodniczącym Piotrem 
Szatkowskim, reprezentanci Prezydium Rady ŚlOIIB oraz stowarzyszeń naukowo-
technicznych. Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły 
uroczyste ślubowanie. 

 
12.01.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 2 uchwały o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach 
członka Izby 2 osób. 

 
13.01.2017 Gala XX-lecia Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej i Jubileuszowe Noworoczne 

Spotkanie Przedsiębiorców w tyskiej Mediatece. 
Gośćmi spotkania byli m.in. polityk Andrzej Arendarski, wieloletni prezes Krajowej Izby 

Gospodarczej, Michał Wójcik, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

pełnomocnik ds. Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości oraz prezydent Tychów 

Andrzej Dziuba i wiceprezydenci Daria Szczepańska i Igor Śmietański. Podczas gali 

wręczono odznaczenia państwowe i samorządowe, wyróżnienia i statuetkę Integratora 

Roku 2016. Uroczystość uświetnił koncert muzyki filmowej w wykonaniu i aranżacji 
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Hadriana Filipa Tabęckiego z udziałem AUKSO - Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy pod 

dyrekcją Marka Mosia, dyrektora artystycznego orkiestry, który otrzymał zaszczytny 

tytuł Integratora Roku. Tym tytułem władze miasta i OIPH honorują osoby, które 

wniosły szczególny wkład w integrację lokalnego środowiska wokół spraw 

i przedsięwzięć najważniejszych zarówno dla przedsiębiorców jak i społeczności 

lokalnej.  

Z ŚlOIIB w uroczystościach uczestniczyli Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB oraz 

Stanisław Przyborowski. 

 
16.01.2017 Walne Zgromadzenie ČKAIT w Ostrawie. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Grzegorz Gowarzewski oraz członek 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Andrzej Grochowski. 

 
17.01.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
19.01.2017 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.  

Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska, członek Komisji. 
 
19.01.2017  Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia sprawy odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz 
projektanta. 

 
19.01.2017 Kontrola pracy Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w 2016 roku 

przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
19.01.2017 Kontrola wykonania uchwał XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB przeprowadzona 

przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
19.01.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Podczas posiedzenia omówiono przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB: 

 ustalono terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami na XVI Zjazd 
ŚlOIIB, 

 omówiono propozycje regulaminów i materiałów zjazdowych, 

 zapoznano się ze stopniem zaawansowania prac nad sprawozdaniami Rady  
i pozostałych organów ŚlOIIB. 

 
20.01.2017 Spotkanie noworoczne Zarządu Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska. 
 
21.01.2017 Spotkanie noworoczne połączone z wręczaniem uprawnień w Opolskiej OIIB.  

ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper oraz 
członek Prezydium Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki. 

 
23.01.2017 Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach 

dla członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego. 
Opiekun placówki Czesława Bella przywitała przybyłych członków ŚlOIIB i zaproszonych 
gości, m.in. prodziekanów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz 
przedstawicieli Prezydium Rady ŚlOIIB i Oddziału PZITB w Gliwicach. Spotkanie 
poprowadził Krzysztof Kolonko. Zebrani obejrzeli film nagrany przez ekipę telewizji 
internetowej Dolnośląskiej OIIB z oficjalnego otwarcia siedziby ŚlOIIB w Katowicach-
Giszowcu oraz zorganizowanego z tej okazji w dniu 14 maja 2016 festynu rodzinnego. 
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Czesława Bella omówiła działalność placówki i istniejącego przy placówce Klubu 
Członkowskiego, a Grzegorz Gowarzewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 
przybliżył zebranym najważniejsze wydarzenia czekające członków ŚlOIIB w 2017 roku. 
Zabierali głos również zaproszeni goście, podkreślając dobrą współpracę z placówką 
oraz życząc dalszej aktywności w działaniach na rzecz członków. Następnie uczestnicy 
spotkania mogli przenieść się „wirtualnie” na kilkadziesiąt minut do USA dzięki 
interesującej prezentacji Marii Hanak i Jacka Pali pt. „Architektura miast i Parki 
Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki”.  
 

 
 
Na koniec kwartet smyczkowy muzyków z likwidowanego Gliwickiego Teatru 
Muzycznego, występujący wyjątkowo w trzyosobowym składzie, wykonał koncert 
składający się z hitów muzyki klasycznej oraz kolęd. Sympatyczne spotkanie koleżeńskie 
z poczęstunkiem trwało do późnych godzin wieczornych. 

 
24.01.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
26.01.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
26.01.2017 Rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w I instancji z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej jako członka składu orzekającego.  
 
31.01.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
31.01.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej członka Izby. 
 

31.01.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 

Podczas posiedzenia przyjęto 4 decyzje 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 64 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby –  52 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby – 16 osób, 
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 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby – 38 osób, 

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

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

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby i przeniesieniu członkostwa do 
innej Izby – 2 osób,  

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 10 osób.  

 
01.02.2017 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 

o nadanie uprawnień budowlanych. 
 

02.02.2017 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 

02.02.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
sprawy stwierdzenia utraty uprawnień budowlanych. 

 
06.02.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
7-10.02.2017 26 edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2017. 

BUDMA jest jednym z najważniejszych wydarzeń targowych organizowanych przez 

Międzynarodowe Targi Poznańskie, największe centrum targowe w Polsce. W ramach 

BUDMY Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w dniu 

8 lutego spotkanie przewodniczących okręgowych izb w siedzibie Wielkopolskiej OIIB. 

ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz członek Prezydium 

Rady Roman Karwowski. 

 

07.02.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

07.02.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

08.02.2017 Przesłuchanie w dwóch sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

09.02.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
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W trakcie posiedzenia omawiano: 

 przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB: 

 przyjęto projekty: Zaproszenia, Porządku obrad i Regulaminu obrad, 

 przyjęto informację o badaniu sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

 przyjęto informację o projekcie sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2016 rok, 

 przyjęto informację o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ za 2016 rok; 

 stan prac nad wdrożeniem zasad obowiązkowego podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych członków PIIB pełniących samodzielne funkcje w budownictwie; 

 propozycję wyjazdu szkoleniowo-technicznego organizowanego przez SEP 

Częstochowa w 2017 roku; 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do 

imprez okolicznościowych, wraz z propozycjami kwot dofinansowania; 

 stan przygotowań obchodów 15-lecia ŚlOIIB i organizowanego z tej okazji 

rodzinnego festynu dla członków ŚlOIIB. 

 

11-14.02.2017 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. 
Odbywająca się po raz drugi w Katowicach impreza konferencyjno-wystawiennicza  
pn. 4 Design Days jest największym w tej części Europy wydarzeniem rynku 
nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. To wielkie targi designu 
prezentujące najnowsze trendy w budownictwie, architekturze i projektowaniu oraz 
spotkania branżowe w formie konferencji, debat i prelekcji z udziałem wybitnych 
projektantów z dziedziny architektury i budownictwa, przedstawicieli światowego 
i polskiego wzornictwa, producentów, deweloperów i reprezentantów firm 
usługowych. Tematyka koncentrowała się wokół symboli: A – architektura, B – biznes, 
C – człowiek, D – design. O rozmiarze imprezy świadczy m.in. uczestnictwo ponad 5000 
gości biznesowych, 300 prelegentów, ponad 200 wystawców, a w czasie dni otwartych 
ponad 30000 zwiedzających. W spotkaniach z dziedziny architektury i budownictwa 
uczestniczył członek Rady ŚlOIIB Henryk Anders. 
 

12.02.2017 X Jubileuszowe Zawody Narciarskie ŚlOIIB w Szczyrku w kategorii slalom gigant 

zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 

 
 

Na jubileuszowe zawody narciarskie zjechała do Szczyrku rekordowa ilość uczestników. 

Sprzyjały temu utrzymujące się od wielu dni dobre warunki narciarskie, 

a w weekend słoneczna pogoda. Zawody odbyły się na stoku Skrzycznego, na odcinku 

czarnej trasy FIS zwanej Dolinami. Na starcie stanęły 93 osoby, dorośli i dzieci, spośród 
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zgłoszonych 107 osób; wszyscy zgłoszeni zostali objęci, jak zawsze, grupowym 

ubezpieczeniem NNW na okoliczność uczestnictwa w zawodach. Oprócz członków 

ŚlOIIB i ich rodzin, w slalomie uczestniczyła 9-osobowa reprezentacja Mazowieckiej 

OIIB. Ta izba od 2014 roku bierze udział w zawodach ŚlOIIB. 

Zawodnicy mieli do pokonania 20 bramek na trasie o długości ponad 500 m, z różnicą 

wzniesień 110 m. Tradycyjnie nad przebiegiem zjazdów czuwali zawodowi sędziowie  

z profesjonalnej firmy „4M” Zbigniew Stanisławski; czas mierzono elektronicznie,  

a fotograf „dokumentował” wszystkie zjazdy. Uczestnicy slalomu startowali  

w 6 kategoriach: kat. 0 - Dzieci do 12 lat, I - Młodzież 13-18 lat, II - Kobiety, 

III-Mężczyźni 19-45 lat, IV-Mężczyźni 46-65 lat, V-Mężczyźni powyżej 65 lat. Odbyły się  

2 przejazdy, a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy czas przejazdu. 

Spośród dorosłych uczestników miejsce „na podium” mogły zająć tylko osoby będące 

członkami okręgowych izb. 

Zakończenie imprezy nastąpiło przed „Barem u Józka”, w którym wszyscy uczestnicy 

otrzymali gorący posiłek. W imieniu organizatorów wyniki zawodów ogłosił Janusz 

Kozula z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej, zastępca przewodniczącego Rady 

ŚlOIIB. Wcześniej przedstawił w skrócie dziewięcioletnią „statystykę zawodów”, które 

do 2016 roku zgromadziły w sumie 535 uczestników. Niektórzy z nich brali udział 

wielokrotnie, najczęściej Józef Kluska, Jacek Miśniakiewicz, Maria Świerczyńska, Jan 

Świędzioł, Marek Waszczewski, Wojciech Ziemski – 8 razy, a Zygmunt Binda, Ryszard 

Hensler, Krzysztof Kolonko – 7 razy. Pamiątkowe dyplomy, puchary, medale i nagrody 

ufundowane przez ŚlOIIB oraz sponsorów wręczył zwycięzcom Janusz Kozula wraz 

z Waldemarem Szleperem, zastępcą przewodniczącego Rady ŚlOIIB, oraz Andrzejem 

Warachimem, przedstawicielem firmy Ormazabal Polska Sp. z o.o. ze Zgierza, będącej 

od lat sponsorem zawodów. Najmłodsi uczestnicy otrzymali dodatkowo słodycze.  

Spośród członków okręgowych izb trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 

wywalczyły następujące osoby:  

w kat. „Kobiety”: 1. Maria Świerczyńska, 2. Grażyna Sadal (Mazowiecka OIIB),  

3. Marzena Rojek;  

w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1. Edward Mika, 2. Edward Nowak, 3. Tadeusz 

Biernacki (Mazowiecka OIIB);  

w kat. „Mężczyźni 45 – 65 lat”: 1. Jacek Rakszawski, 2. Marek Krupa, 3. Adam Cieślar;  

w kat. „Mężczyźni 19 – 45 lat”: 1. Damian Siwek, 2. Marcin Szweda, 3. Mateusz Gąska;  

w kat. „Młodzież 13-18 lat”: 1. Dariusz Warachim, 2. Filip Keiper, 3. Paweł Misztal;  

w kat. „Dzieci”: 1. Aleks Rakszawski, 2. Bartosz Kuszka, 3. Karol Żyrek. 

Janusz Kozula podziękował w imieniu organizatorów zawodnikom, sponsorom oraz 

obsłudze i zaprosił na kolejne zawody za rok. 

Tegoroczni sponsorzy to: AERECO WENTYLACJA Sp. z o.o. z Katowic, ORMAZABAL 

POLSKA Sp. z o.o. ze Zgierza i ZPUE S.A z Włoszczowy.  

 

13.02.2017 Kontrola wykonania budżetu ŚlOIIB za 2016 rok przeprowadzona przez zespół 
kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
13.02.2017 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z Ekspertem” nt. „Kryteria dokładnościowe oceny 

zgodności wybudowanego obiektu z projektem oraz nowe zasady koordynacji 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” w siedzibie ŚlOIIB.  

 Prowadzący szkolenie Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Geodezyjnego i Kartograficznego omówił: 

 nowe zasady przeprowadzania narad koordynacyjnych, 

 nowe symbole kartograficzne i zasady tworzenia mapy zasadniczej (MdCP), 



10 

 kryteria dokładnościowe zgodności ustawiania obiektu z projektem 

zagospodarowania działki i terenu.  

W szkoleniu uczestniczyło 13 osób. 

 

14.02.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

15.02.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.  

 W trakcie posiedzenia omówiono m.in. przygotowania do konferencji pn. „Etyka  

i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania 

społecznego” oraz przebieg Dni Inżyniera Budownictwa na Międzynarodowych Targach 

Budownictwa BUDMA w Poznaniu. 

 

16.02.2017 Kontrola Biura ŚlOIIB za 2016 rok przeprowadzona przez zespół kontrolny Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  

Kontrola dotyczyła ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów. 

 

16.02.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w celu rozpatrzenia odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

 

20.02.2017 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

 
20.02.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 

21.02.2017 Przesłuchanie w dwóch sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

21.02.2017 Posiedzenie członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w Warszawie z udziałem 
Barbary Twardosz-Michniewskiej.  

 

23.02.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
24.02.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
27.02.2017 Szkolenie nt. "Edukacja praktyczna BIM szansą dla polskich inżynierów". 
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Poruszono następujące zagadnienia: 

 Faza 3D - projektowanie trójwymiarowe  

 Faza 4D - moduł czasowy 

 Faza 5D - moduł kosztowy 

 Faza 6D – eksploatacja 

 Warunki funkcjonowania procesu 

 Korzyści w praktyce projektowej, wykonawczej i użytkowaniu 

 Potencjał kadry inżynierskiej w Polsce 

 Perspektywy 

 Dyskusja (pytania i odpowiedzi) 
W szkoleniu uczestniczyło 48 członków ŚlOIIB. 

 
27.02.2017 Przesłuchanie w dwóch sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
28.02.2017 Przesłuchanie w dwóch sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
01.03.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o wynikach jesiennej sesji na uprawnienia budowlane  
w poszczególnych izbach, 

 podjęcie uchwały w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB, 

 zatwierdzenie uchwały Prezydium PIIB w sprawie przekazania rocznych składek 
z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych, 

 przedstawienie relacji ze spotkania Grupy V-4 w sprawie zaawansowania 
technologii BIM w krajach Grupy, 

 przedstawienie informacji o stanie sprawozdań w poszczególnych izbach 
okręgowych za rok 2016, 

 przedstawienie informacji Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, 

 przedstawienie statystyki Izby. 
 
01.03.2017  Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 2 decyzje 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 41 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 122 osób,  

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

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu – 4 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 7 osób.  

 
01.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
01-03.03.2017 Posiedzenie zespołów weryfikacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 
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02.03.2017 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
W trakcie posiedzenia omówiono przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB, w tym: 

 projekt sprawozdania Rady ŚlOIIB za rok 2016, 

 sprawozdania ŚlOIIB z działalności w 2016 roku w zakresie realizacji przedsięwzięć  
na rzecz członków, 

 propozycje zmian do ramowego programu działania ŚlOIIB na IV kadencję w latach 
2014-2018, 

 program przedsięwzięć na rzecz członków ŚlOIIB w roku 2017, 

 tezy do dyskusji merytorycznej podczas XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 informację o sprawozdaniu OKK, 

 informację o sprawozdaniu OSD, 

 informację o sprawozdaniu OROZ, 

 informację o sprawozdaniu OKR, 

 stan realizacji wniosków XV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 uchwały pokontrolne Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
 
06.03.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podjęto 3 uchwały: 

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

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

 
06.03.2017 Wyjazd techniczny na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach. 

Budowana w miejscu Stadionu XX-lecia hala widowiskowo-sportowa będzie jednym  
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. Na powierzchni ponad 5,6 ha 
powstaje arena wielkości dwóch Spodków, hala pomieści ponad 15 000 widzów. Koszt 
budowy hali wraz z wyposażeniem oświetleniowym i nagłośnieniowym wyniesie 
ok. 360 mln zł. W skład hali widowiskowo-sportowej wchodzą: hala główna, hala 
treningowa, budynek fitness, zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt obejmuje 
również estakadę drogi pożarowej. Zarówno pod względem funkcjonalnym jak  
i przestrzennym projekt hali nawiązuje do współczesnych tendencji w kształtowaniu 
obiektów sportowo-widowiskowych. Nad całością dominuje założony na planie okręgu 
budynek hali głównej. Ogólny plan budynku i jego forma są efektem optymalizacji 
układu widowni i systemu komunikacji wokół niej. Zewnętrzny obrys trybun wynika  
z chęci uzyskania jak największej liczby miejsc w strefach o najlepszych warunkach 
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widoczności. Wprowadzono najkorzystniejszy, sprawdzony, krzywoliniowy rzut 
widowni. Ten zabieg kierunkuje uwagę widza na centrum wydarzeń. 
 

 
 
Generalnym Wykonawcą obiektu jest firma MIRBUD S.A. ze Skierniewic.  
Po obiekcie oprowadzał uczestników wyjazdu kierownik budowy mgr inż. Tomasz 
Kaźmierczak oraz dwóch młodych inżynierów, którzy będą w tym roku zdawali egzamin 
na uprawnienia w ŚlOIIB. Kierownik budowy przedstawił aktualny stan zaawansowania 
robót.  
Do hali głównej przylega zespół hali treningowej i budynek fitness. Główne wejścia 
do budynku znajdują się na poziomie +5,85 m w stosunku do istniejącego poziomu 
placu przed obiektem. Przed wejściem zaprojektowano plac rozłożony na czterech 
tarasach, połączonych schodami i rampami. Od strony ul. Akademickiej przewidziano 
ozdobny zieleniec ze ścieżkami i schodami prowadzącymi na koronę placu. Od strony  
ul. Kujawskiej znajduje się otwarty garaż dwupoziomowy, którego górna płyta stanowi 
plac przeznaczony do organizowania imprez, wystaw zewnętrznych towarzyszących 
imprezom głównym odbywającym się w hali. 
 

 
 
Na zakończenie odbyło się w pomieszczeniu przyszłej restauracji podsumowanie. 
Uczestnicy wyjazdu, w liczbie 37 osób, interesowali się żywo nowościami budowlanymi 
z zakresu materiałów, technologii i wykonawstwa oraz wyrazili chęć ponownego 
obejrzenia obiektu bezpośrednio przed oddaniem go do użytkowania. 
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06.03.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w sprawie postępowania dotyczącego 
wpisu członka Izby na listę członków ŚlOIIB na okoliczność posiadanych uprawnień 
budowlanych. 

 
07.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
07-10.03.2017 XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji w Hotelu Stok w Wiśle. 

WPPK 2017 zorganizował Małopolski Oddział PZITB we współpracy z Oddziałami PZITB  
w Katowicach, Bielsku-Białej i Gliwicach. Patronat branżowy nad konferencją 
sprawowała Krajowa Rada PIIB oraz Małopolska i Śląska OIIB. Krajową Radę PIIB 
reprezentował na konferencji wiceprezes Stefan Czarniecki, Małopolską OIIB 
przewodniczący Rady Stanisław Karczmarczyk, Śląską OIIB przewodniczący Rady 
Franciszek Buszka. Gościem konferencji był także Ryszard Trykosko, przewodniczący 
PZITB. Tematem przewodnim konferencji była „GEOTECHNIKA”, w kontynuowanym 
czteroletnim cyklu „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”, rozpoczętym  
w 2014 roku. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji są aktualnie największym  
w kraju spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa 
ogólnego, przemysłowego i komunikacyjnego, producentów materiałów budowlanych, 
przedstawicieli specjalistycznych firm oraz pracowników przedsiębiorstw 
wykonawczych. Celem konferencji jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej  
i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. Warsztaty obejmowały 
35 wykładów problemowych, 6 wykładów firmowych, 12 prezentacji promocyjnych 
przygotowanych przez wybitnych specjalistów z całego kraju, reprezentujących 
środowiska naukowe, projektowe, wykonawcze i produkcyjne. Problematyka 
Warsztatów, prezentowana w formie wykładów i seminariów, w pełni odpowiada 
kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego i spełnia oczekiwania członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego dokształcania. 
WPPK spełniają również wymogi określone w systemach zapewnienia jakości  
i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach zgodnie z normami serii PN-ISO 9000. 
Małopolski Oddział PZITB uatrakcyjnił inżynierskie wieczory występami artystycznymi: 
zespołu „Wieko”, wokalistki z Uzbekistanu wykonującej piosenki Anny German,  
i w ostatni „Wieczór z koncertem” – występem „Piwnicy pod Baranami”. 
Na zakończenie konferencji Maciej Gruszczyński, przewodniczący Małopolskiego 
Oddziału PZITB, przekazał symboliczną pałeczkę Ryszardowi Walentyńskiemu, 
przewodniczącemu Gliwickiego Oddziału PZITB; Gliwicki Oddział będzie w 2018 roku 
głównym organizatorem XXXIII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta 
Konstrukcji. 

 
08.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
09.03.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
13.03.2017 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z Ekspertem” nt. „Dopuszczenie do zabudowania 

wyrobów budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, 
kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego” w siedzibie ŚlOIIB. 

  Prowadzący szkolenie Grzegorz Skórka, ekspert przepisów prawa w zakresie wyrobów 
budowlanych specjalizujący się od lat w tematyce związanej z rynkiem wyrobów 
budowlanych, omówił następujące tematy: 
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 we wstępie – co to jest wyrób budowlany, metody weryfikacji co jest a co nie jest 
wyrobem budowlanym oraz jakie wyroby znakujemy CE a jakie znakiem 
budowlanym, 

 prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego związane z wyrobami, 
a także kompetencje organów nadzoru budowlanego w zakresie zastosowanych 
na budowie wyrobów budowlanych, z przedstawieniem regulacji Prawa 
budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych w tym zakresie, 

 metody weryfikacji dokumentacji dołączanej do wyrobu, 

 wyroby oznakowane znakiem CE – jak powinno wyglądać oznakowanie, deklaracja, 
karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza 
do zabudowania ich w obiekcie budowlanym, 

 wyroby oznakowane znakiem budowlanym – jak powinno wyglądać oznakowanie, 
deklaracja, karta charakterystyki REACH, jaki komplet dokumentów dopuszcza 
do zabudowania ich w obiekcie budowlanym, 

 inne rodzaje wyrobów dopuszczone do zastosowania w budownictwie (wyroby 
jednostkowego zastosowania, wyroby wytwarzane na budowie, wyroby legalnie 
wprowadzone do obrotu w innych krajach UE). 

W szkoleniu uczestniczyło 25 członków ŚlOIIB. 
 
14.03.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w celu rozpatrzenia odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 
 
15.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
15.03.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
16.03.2017 Konferencja pn. "Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 

fundamentem zaufania publicznego" zorganizowana przez PIIB w ramach obchodów  
15-lecia utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Konferencja miała na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności zawodowej  
w środowisku inżynierów budownictwa, poprawę wizerunku zawodu, a także 
wskazanie roli samorządu zawodowego przy budowaniu wzajemnego zaufania między 
członkami izby a odbiorcami ich usług. 
 

 
 
Uczestniczyli w niej m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, 
Tomasz Żuchowski, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, 
Stanisław Piotrowicz, przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka, Stanisław Żmijan, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji 
Infrastruktury, Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz 
przedstawiciele samorządów zawodów zaufania publicznego i samorządów 
terytorialnych, uczelni, organizacji i firm budowlanych. W konferencji uczestniczyli 
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przedstawiciele wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa. ŚlOIIB 
reprezentowało 11 członków, wśród nich: Roman Karwowski, który prowadził 
konferencję i był członkiem Komisji Wnioskowej oraz Waldemar Szleper, który był 
jednym z panelistów sesji III i członkiem Komisji Wnioskowej. 
Po otwarciu konferencji przez prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego, wykłady 
wprowadzające wygłosili: prof. dr hab. Irena Lipowicz z Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, była Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. dr hab. Hubert 
Izdebski z SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego i prof. dr hab. inż. Kazimierz 
Flaga z Politechniki Krakowskiej. Następnie odbyły się trzy sesje zatytułowane: 

 Normy etyczne jako wyznacznik odpowiedzialności zawodowej, 

 Postępowanie dyscyplinarne na straży etyki i zaufania do zawodu inżyniera 
budownictwa – egzekwowanie odpowiedzialności, 

 Etyka współpracy inżynierowie/zawody regulowane a zleceniodawcy dla budowania 
relacji na rynku w standardzie społecznej gospodarki rynkowej. 

Relację z konferencji przygotowała ekipa telewizji internetowej Dolnośląskiej OIIB.  
 

20.03.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
zatarcia kary. 

 
20.03.2017 Posiedzenie całego składu członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 
21.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
22.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
23.03.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
W trakcie posiedzenia: 

 rozpatrzono wniosek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o udzielenie pożyczki 
na sfinansowanie remontu i adaptacji budynku zakupionego przez PIIB, 
znajdującego się w Warszawie przy ul. Kujawskiej, 

 omówiono organizację konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY 
BUDOWNICTWO - 2017” i zatwierdzono regulamin konkursu, 

 przyjęto informację o przebiegu rozmów prowadzonych z dyrekcją NOT przez Zespół 
ds. (byłej) siedziby ŚlOIIB przy ul. Podgórnej w Katowicach, 

 omówiono propozycję szkoleń prowadzonych w starostwach powiatowych 
nt. zmian w Prawie budowlanym oraz w ramach działalności poszczególnych 
placówek terenowych ŚlOIIB,  
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 omówiono realizację uchwały podjętej przez PIIB, dotyczącej doskonalenia 
zawodowego,  

 omówiono stan przygotowań festynu dla członków ŚlOIIB w „Parku pod Lipami”, 

 omówiono przygotowania do XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. 
 
24.03.2017 Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie, Obwód nr 2. 

Obrady delegatów z obwodu częstochowskiego prowadził opiekun Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Częstochowie Waldemar Szleper a gościem był przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Frekwencja wyniosła 90 % – spośród 31 aktualnych delegatów 
przybyło na spotkanie 28 osób. 

 

 
 

 Na początku Waldemar Szleper omówił prezentację dotyczącą danych statystycznych 
PIIB i ŚlOIIB, zawierającą również informację o doskonaleniu zawodowym w ŚlOIIB 
w 2016 roku. Następnie omówiono otrzymane przez delegatów materiały na XVI Zjazd 
Sprawozdawczy ŚlOIIB: porządek obrad, regulamin, załączone sprawozdania organów 
statutowych i realizację wniosków zgłoszonych podczas XV Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB oraz przedstawiano propozycje kandydatów z obwodu częstochowskiego 
do komisji zjazdowych. W dyskusji, w której delegaci licznie zabierali głos, poruszano 
tematy związane z działalnością śląskiego samorządu inżynierów budownictwa  
i przedsięwzięciami na rzecz członków. Akcentowano potrzebę zaktywizowania 
członków do udziału w szkoleniach, wywierania przez PIIB większego wpływu 
na opiniowanie i tworzenie prawa oraz zapewnienia każdemu członkowi pomocy 
prawnej. W sprawach dotyczących uzyskiwania uprawnień budowlanych wskazywano 
zbyt krótki okres praktyk po wprowadzeniu ustawy deregulacyjnej oraz zdarzające się 
przypadki nierzetelnego potwierdzanie praktyki zawodowej. Zgłaszano też potrzebę 
organizacji regionalnych dni budowlanych i spotkań integracyjnych w ramach Klubu 
Członkowskiego przy Placówce Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie.  

 
25.03.2017 XII Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP. 

ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 
28.03.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
28.03.2017 Posiedzenie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego w siedzibie Izby 

Lekarskiej w Katowicach. 
Podczas posiedzenia podpisane zostało „Porozumienie o współpracy” pomiędzy 
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Województwem Śląskim reprezentowanym przez marszałka województwa, a Śląskim 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego reprezentowanym przez 
przewodniczącego Forum, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza, 
co winno zapoczątkować aktywną współpracę pomiędzy samorządami. W czasie obrad 
odbyła się dyskusja nt. uwarunkowań prawnych i realizacji doskonalenia zawodowego 
w poszczególnych samorządach zawodów zaufania publicznego. 
W posiedzeniu Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
uczestniczył marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. ŚlOIIB reprezentowali 
zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Rady Ewa Dworska 
i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. 

  
29.03.2017 Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy 

Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach w siedzibie OIP w Katowicach. 
Gospodarzami spotkania byli: Lesław Mandrak, p.o. Okręgowego Inspektora Pracy 
w Katowicach, Tomasz Golis, przewodniczący „Śląskiej Rady”. 
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele:  
 Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości z Warszawy,  
 Śląskiego Stowarzyszenia Dekarzy, 
 Okręgowej Izby Architektów RP, 
 Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach, 
 Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, 
 Śląskiego Kuratorium Oświaty, 
 Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach, 
 Urzędu Dozoru Technicznego – Oddział w Katowicach,  
 Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach, 
 Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, 
 Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 
Podczas posiedzenia przyjęto do realizacji program pracy „Śląskiej Rady” na 2017 rok. 
Omówiono wyniki działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w branży 
budowalnej za 2016 r. Lesław Mandrak przedstawił zmiany w prawie pracy w 2017 
roku, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów dotyczących zapewnienia minimalnej 
stawki godzinowej przy umowach zleceniach oraz przy świadczeniu usług. W trakcie 
spotkania przedstawiono założenia do programu prewencyjnego „Budowa. Stop 
wypadkom!” skierowanego w 2017 roku do branży budowlanej, zachęcając do udziału 
w organizowanych szkoleniach oraz w konkursie „Bezpieczna budowa”.   
Program pracy „Śląskiej Rady” na 2017 rok: 
 organizacja konkursu dla młodzieży z wiedzy o bhp w budownictwie, 
 udział w konkursie "Buduj bezpiecznie" - zgłaszanie budów, udział w kapitule 

konkursu, 
 organizacja kolejnego posiedzenia „Śląskiej Rady” na jednej z dużych budów 

województwa śląskiego, 
 podjęcie prac w obszarze odstępstw od oświetlenia i zagłębienia pomieszczeń stałej 

pracy (współpraca ze Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym), 

 zaplanowanie i zorganizowanie wspólnego seminarium w 2018 roku z ŚlOIIB, UDT, 
ZUS, ŚWINB, ŚPWIS, 

 współpraca z Radą Głównego Inspektora Pracy. 
Reprezentantem ŚlOIIB w Śląskiej Radzie ds. BHP w Budownictwie jest Stefan 
Czarniecki, członek Prezydium Rady ŚlOIIB. 

 
30-31.03.2017 X Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.  

Organizatorem jubileuszowego seminarium były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB), Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB w Katowicach i Regionalny 
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Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, a uczestnikami 
przedstawiciele firm i organizacji samorządowych działających wspólnie w ramach 
Forum Budownictwa Śląskiego. 

 

 

W imieniu organizatorów, 
seminarium otworzyli Tadeusz 
Wnuk, prezydent ŚIB  
i Franciszek Buszka, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB.  
 
 

 
Na wstępie zaprezentowano projekt „Programu wspólnych przedsięwzięć Forum 
Budownictwa Śląskiego w 2017 roku”, w szczególności projekt organizacji i założenia 
programowe konferencji IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, 
która odbędzie się w dniach 21-22 czerwca 2017 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania  
w budownictwie powszechnym” z tematem: „Ekonomiczne budowanie 
i remontowanie – aspekty prawne, finansowe, techniczne; Program „Mieszkanie +” 
w budownictwie”. Program części szkoleniowej seminarium obejmował: 

 informacje  dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw,  

 problemy branży budowlanej związane z odwrotnym obciążeniem w podatku VAT,  

 zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać 
od 2018 roku w organizacjach gospodarczych,  

 zagadnienia związane z bezpieczeństwem w budownictwie. 
Uczestnicy seminarium wysłuchali ciekawych informacji przekazanych przez prezesa 
Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej  
w Katowicach, reprezentanta Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz 
specjalistów z kancelarii podatkowej i Państwowej Inspekcji Pracy, a także informacji 
zawartych w wystąpieniach technicznych przedstawicieli partnerów merytorycznych 
przygotowywanej po raz dziewiąty konferencji „Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości”. Na zakończenie seminarium odbyła się reasumpcja 
obrad z przyjęciem końcowego programu wspólnych przedsięwzięć uczestników Forum 
oraz dalszej pracy nad planem i harmonogramem konferencji. ŚlOIIB reprezentowała 
grupa członków organów statutowych. 
 

30.03.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
31.03.2017 Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej, Obwód nr 1. 

W spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD, udział wzięło  
23 delegatów oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszka Buszka  
i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Spotkanie prowadził opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska.  
W pierwszej części Janusz Kozula przedłożył sprawozdanie z działalności placówki, 
a w nim krótkie informacje nt. organizacji Mistrzostw w Brydżu Sportowym ŚlOIIB i PIIB, 
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zawodów narciarskich w slalomie gigancie, Dnia Inżyniera Budownictwa w Żywcu oraz 
współuczestnictwie w organizacji lokalnych Targów Budownictwa w Bielsku-Białej  
i Targów Energetycznych ENERGETAB. Wspomniał też o licznym udziale przedstawicieli 
obwodu bielskiego w festynie rodzinnym w Katowicach oraz współuczestnictwie 
w organizacji Konkursu „Technik Absolwent” organizowanego przez Beskidzką Radę 
FSNT NOT Bielsko-Biała. W części drugiej Roman Karwowski omówił tematy poruszane 
na konferencji pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 
fundamentem zaufania publicznego”, która odbyła się 16 marca 2017 w Warszawie. 
Podczas konferencji debatowano nt. problematyki etycznej w funkcjonowaniu 
zawodów regulowanych, normach etycznych jako wyznacznikach odpowiedzialności 
zawodowej, dyskutowano  o egzekwowaniu odpowiedzialności, postępowaniu 
dyscyplinarny i o etyce we współpracy inżynierów i zleceniodawców.   
 

 
 
 W trzeciej części Franciszek Buszka przedstawił problem doskonalenia zawodowego 
członków ŚlOIIB na bazie uchwały podjętej w tej sprawie przez Krajową Radę PIIB oraz 
przypomniał o tezach do dyskusji na najbliższym Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB.  
W czasie dyskusji między innymi: 

 zaproponowano zwiększenie ilości szkoleń nt. Prawa budowlanego, warunków 
technicznych, oraz obowiązków kierownika budowy, 

 zwrócono uwagę na małe zainteresowanie pracodawców szkoleniami 
organizowanymi przez ŚlOIIB i na niską frekwencję młodych członków 
na szkoleniach, 

 zaproponowano zorganizowanie spotkania roboczego członków samorządu 
zawodowego z pracownikami powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego 
(PINB). 

Poruszano też wiele problemów związanych z wprowadzeniem obowiązkowego 
doskonalenia zawodowego, sposobu jego rejestracji i egzekwowania uczestnictwa. 
Na zakończenie obrad zachęcono uczestników spotkania do składania wniosków 
na najbliższym zjeździe ŚlOIIB. 

 
31.03.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 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  
75 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby - 38 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby – 16 osób, 
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 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby – 53 osób, 

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

 o skreśleniu z listy członków Izby na własny wniosek z listy członków Izby – 8 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 4 osób.  

 
31.03.2017 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 

Wodnych i Melioracyjnych w Katowicach. 
 Podczas zebrania: 

 dokonano oceny działalności Stowarzyszenia w mijającej kadencji, tj. w latach 2013-
2017,  

 wybrano przewodniczącego Zarządu Oddziału SITM i skład osobowy Zarządu 
na kadencję 2017-2021; przewodniczącym Zarządu Oddziału ponownie wybrano  
inż. Romana Kwietnia, członka ŚlOIIB, właściciela Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Wodnego HYDROMEKS w Czeladzi,  

 ustalono kierunki prac Stowarzyszenia na lata 2017-2021 obejmujące 
m.in. zacieśnienie współpracy z ŚlOIIB. 

W zebraniu uczestniczył członek Rady ŚlOIIB Stefan Wójcik. 
  

31.03-02.04.2017   10 jubileuszowa edycja Targów Budowlanych SIBEX 2017 Expo Silesia w Sosnowcu. 
ŚlOIIB objęła patronat honorowy nad Targami. 
 

03.04.2017 Spotkanie przedzjazdowe, obejmujące Obwody nr 4 i 5 – Katowice 1 i Katowice 2 oraz 
Obwód nr 7 – Sosnowiec, zorganizowane w siedzibie ŚlOIIB dla delegatów z Katowic  
i okolicy oraz z Sosnowca. 

 

 
 
Gościem spotkania był przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, prowadzącymi: 
Andrzej Nowak, Ewa Dworska i Krzysztof Ciesiński. Uczestniczyło 35 delegatów  
z 3 wymienionych obwodów wyborczych.  
 Program spotkania zawierał: 

 omówienie materiałów zjazdowych,  

 złożenie propozycji składu Prezydium Zjazdu i komisji, 

 omówienie tematów doskonalenia zawodowego (m.in. uchwały PIIB), 

 przedstawienie sprawozdania ze szkoleń w roku 2016 oraz statystyki ŚlOIIB  
i PIIB, 

 poinformowanie o programie festynu dla członków ŚlOIIB z rodzinami  
i zaproszenie na tę imprezę w dniu 27 maja 2017, 

 wystąpienie przewodniczącego Rady ŚlOIIB zawierające omówienie 15-lecia 
ŚlOIIB i podsumowujące miniony rok działalności ŚlOIIB. 
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Delegaci zabierający głos w dyskusji wypowiadali się głównie nt. problemów  
w pracy zawodowej oraz potrzeby doskonalenia zawodowego przez członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

 
03.04.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
04.04.2017 Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku, Obwód nr 6. 
 

 
 
W spotkaniu zorganizowanym przed XVI Zjazdem Sprawozdawczym ŚlOIIB w Punkcie 
Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku uczestniczyło 16 delegatów z obwodu rybnickiego,  
co stanowiło 72-procentową frekwencję. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu 
wzięli udział przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka oraz Ewa Dworska, opiekun 
placówki z ramienia Prezydium Rady. W trakcie spotkania podsumowano działalność 
i osiągnięcia punktu, m.in. przeprowadzone szkolenia z cyklu „Podzielmy się wiedzą”, 
organizację Regionalnego Dnia Inżyniera oraz remont i doposażenie biura w Rybniku. 
Tematem wiodącym spotkania było omówienie materiałów zjazdowych – wysłuchano 
opinii i uwag delegatów, a także uzgodniono propozycje osobowe składu Prezydium 
Zjazdu i komisji.  Delegaci mieli możliwość zapoznania się ze sprawozdaniem ze szkoleń 
ŚlOIIB w roku 2016, przy tej okazji omówiono uchwałę PIIB dotyczącą szkoleń, a także 
zrelacjonowano konferencję nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa – fundamentem zaufania społecznego”.  
W dyskusji poruszano wiele tematów blisko związanych z codzienną pracą inżynierów  
w zakresie prawnymi technicznym. Na zakończenie delegaci zostali poinformowani  
i zaproszeni wraz z rodzinami na festyn rodzinny organizowany przez ŚlOIIB na terenie 
„Parku pod Lipami” w Katowicach-Giszowcu.  
 

05.04.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
05.04.2017 Przesłuchanie w dwóch sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
05.04.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 W czasie obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych  

z działalności w roku 2016 oraz przebieg konferencji zorganizowanej przez PIIB 
nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – fundamentem 
zaufania społecznego”. 
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06-07.04.2017 II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. "Współczesne Problemy 
Budownictwa (Teoria i Praktyka)" w Olsztynie k. Częstochowy. 

 ŚlOIIB reprezentował Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.  
 
06.04.2017 Posiedzenie Rady ŚlOIIB.  
 

 
 
W posiedzeniu uczestniczył prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej 
Roch Dobrucki. Program posiedzenia obejmował: 

 przyjęcie uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB podczas posiedzenia 
23 marca 2017 oraz uchwał podjętych przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniu 
06 marca2017 roku, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
Prowizorium budżetowego ŚlOIIB na rok 2017, 

 podjęcie uchwały dotyczącej zmian w Regulaminie przyznawania pomocy 
finansowej członkom ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji o stanie przygotowań do XVI Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji o stanie przygotowań do festynu ŚlOIIB w sobotę 
27 maja 2017, 

 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki na sfinansowanie remontu 
i adaptacji budynku zakupionego przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, 
położonego w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, 

 omówienie przebiegu zebrań przedzjazdowych delegatów przed XVI Zjazdem 
Sprawozdawczym ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji o konferencji pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania społecznego” zorganizowanej 
przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 16 marca 2017 w Warszawie. 

 
07.04.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia podjęto 1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB 
nr 51/R/2008 z dnia 02.06.2008 w części dotyczącej wpisu członka Izby na listę 
członków ŚlOIIB oraz w miejsce uchylonego rozstrzygnięcia – odmowy wpisania członka 
Izby na listę członków ŚlOIIB. 

 
07-09.04.2017 51 Międzynarodowe Targi Budownictwa Twój Dom 2017 i Strefa Dobrych Wnętrz 

zorganizowane przez Biuro Wystaw i Promocji "Astra" w Hali pod Dębowcem w Bielsku-
Białej. 
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Targi zgromadziły 240 wystawców i rekordową liczbę zwiedzających, o 25% więcej niż  
w roku ubiegłym. Wśród zwiedzających było sporo gości z Czech, Słowacji i Austrii. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z energooszczędnym 
budownictwem, aranżacją i wyposażeniem wnętrz. Dotychczasowa formuła targów 
została rozszerzona o Strefę Dobrych Wnętrz oraz aranżacje i wyposażenie ogrodów.  
Po raz kolejny targi stały się ważnym spotkaniem dla branży, atrakcyjnym zarówno dla 
profesjonalistów jak i inwestorów, osób planujących budowę, remont bądź 
modernizację budynku czy mieszkania.  
 

 
 
W otwarciu targów uczestniczyli ze strony ŚlOIIB Józef Kluska, zastępca 
przewodniczącego Rady, Ewa Dworska, sekretarz Rady i Andrzej Grochowski, członek 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 
 

10.04.2017 Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach, Obwód nr 3. 
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu gliwickiego odbyło się w Klubie 
Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha w Gliwicach. Uczestniczyło w nim  
27 spośród zaproszonych 43 delegatów obwodu gliwickiego. 
 

 
 
Spotkanie prowadziła Czesława Bella, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, 
która przywitała delegatów, wśród nich przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka 
Buszkę oraz gościa spotkania, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzannę Królicką. Prezentację 
multimedialną „Działalność ŚlOIIB w 2016 roku w statystyce” omówiła dyrektor biura. 
Z przedstawionych przez nią danych wynika m.in. widoczny wzrost ilości członków 
na przestrzeni lat, większość stanowią członkowie specjalności ogólnobudowlanej, 
i notuje się wysoką pozycję ŚlOIIB w podziale na okręgi. Następnie zaprosiła członków 
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ŚlOIIB wraz z rodzinami na festyn w Katowicach-Giszowcu. Czesława Bella przedstawiła 
sprawozdanie za 2016 rok oraz plan działania placówki na pierwsze półrocze br.  
i zaprosiła zebranych do współpracy przy jego realizacji oraz zgłaszania propozycji 
ewentualnego rozszerzenia planu zgodnie z potrzebami członków ŚlOIIB. 
W swoim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka omówił temat 
szkoleń jako jedną z najważniejszych aktualnie spraw, odniósł się również 
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i ich dokumentowania. Poruszył też temat 
etyki zawodowej i zaapelował o pomoc w opracowaniu kodeksu etyki. W dyskusji 
podnoszono temat nadawania uprawnień budowlanych, krótki czas trwania praktyk, 
propozycję wprowadzenia kolejności nadawania uprawnień, najpierw wykonawczych  
a później projektowych, uprawnień w specjalności kolejowej. Zgłaszano potrzebę 
zatrudniania osób z odpowiednimi uprawnieniami w instytucjach, w których dokonuje 
się różnego rodzaju uzgodnień. Proponowano również opracowywanie rocznych 
sprawozdań o swoich dokonaniach zawodowych.  
Na zakończenie Czesława Bella zaprosiła delegatów do udziału w XVI Zjeździe 
Sprawozdawczym ŚlOIIB oraz złożyła wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. 

 
10.04.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
10.04.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
11.04.2017 Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników Biura siedzibie ŚlOIIB. 

W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 
przewodniczącego Andrzej Nowak, sekretarz Ewa Dworska, skarbnik Zenon Panicz, 
dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka oraz pracownicy biura w Katowicach.  

 
11.04.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
12.04.2017 Spotkanie z przewodniczącym Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP 

Markiem Salamakiem w siedzibie ŚlOIIB. 
 W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
20-21.04.2017 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB  

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

 Szkolenie odbyło się w Kazimierzu Dolnym w formie warsztatów prowadzonych przez 
mec. Jolantę Szewczyk i mec. Krzysztofa Zająca.  Z ŚlOIIB w szkoleniu udział wzięli: 
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 Adam Skorupa. 

 
20-22.04.2017 XIII Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej 

i Wschodniej nt. „Młodzi w architekturze: od edukacji do prawa wykonywania 
zawodu” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
Temat konferencji dotyczył zwłaszcza młodych inżynierów budownictwa. Uczestnikami 
obrad konferencyjnych byli również reprezentanci samorządów zawodowych 
zrzeszonych w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, m.in. 
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lekarze, adwokaci, farmaceuci. Udział wzięły także liczne delegacje zagraniczne z izb 
architektów i uczelni z Czech, Słowacji i Węgier.  
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella. 
 

22.04.2017 XVI Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. 
Podczas obrad XVI Zjazdu Sprawozdawczego delegaci ŚlOIIB podsumowali kolejny rok 
pracy organów statutowych ŚlOIIB wybranych na IV kadencję. W tym roku ponownie 
odnotowano wysoką frekwencję (77,61%), z 210 uprawnionych do udziału w Zjeździe 
obecnych było 163 delegatów.  
 

 
 
Obrady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, witając przybyłych 
delegatów i gościa Zjazdu - prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionym roku. 
Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: 5-osobową Komisje 
Mandatową, 12-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał 
i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Jerzy Skotny, zastępcy 
przewodniczącego Elżbieta Godzieszka i Katarzyna Seweryn, sekretarz Urszula Kallik 
i 4 zastępców sekretarza – Wojciech Burda, Bożenna Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka 
Orłowska.  
W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował o przyznanych delegatom 
ŚlOIIB wyróżnieniach. Dyplom 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 otrzymała Czesława Bella, 
a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Zygmunt Kawa i Tadeusz Sopata. Wyróżnienia 
wręczali Franciszek Buszka i Andrzej R. Dobrucki, który następnie został poproszony  
zabranie głosu.  
 

II   
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W swoim wystąpieniu prezes PIIB mówił o czekających nas prawdopodobnych 
zmianach w przepisach dotyczących budownictwa i osób wykonujących samodzielne 
funkcje w budownictwie. Są to w szczególności: zmiana ustawy o samorządach 
zawodowych inżynierów budownictwa i architektów oraz zapowiadany przez ministra 
infrastruktury i budownictwa Kodeks urbanistyczno-budowlany. Przedstawił także, 
posiłkując się prezentacją, przebieg procesu modernizacji zakupionego na siedzibę PIIB 
budynku, znajdującego się przy ul. Kijowskiej w Warszawie, rozpoczynając od wyboru 
lokalizacji poprzez zakup aż po wizualizację wyremontowanego obiektu.   
W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko główne 
tezy swoich sprawozdań, bowiem pełne teksty sprawozdań zostały wysłane delegatom  
z wyprzedzeniem i były przedmiotem dyskusji na spotkaniach przedzjazdowych  
w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika z przedłożonych delegatom 
materiałów zjazdowych, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-
Wyborczym organy ŚlOIIB oraz biuro Izby działały sprawnie, obsługując blisko 13 tysięcy 
czynnych członków – stwierdził w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady Franciszek 
Buszka. Zwrócił uwagę, że tegoroczny Zjazd zbiega się z 15-leciem działalności naszego 
samorządu zawodowego, a za rok zakończy się jego czwarta kadencja. Staramy się  
i dbamy o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, 
a naszym obowiązkiem i ambicją jest stałe podnoszenie swoich umiejętności i należyte 
wykonywanie pracy zawodowej, mówił przewodniczący Rady. Analiza podejmowanych 
przez lata działań i zaangażowania na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia 
społeczno-gospodarczego robi wrażenie i dowodzi, że dobrze sobie radzimy jako Izba. 
Przypomniał, że w ubiegłym roku ŚlOIIB przystąpiła do Śląskiego Forum Zawodów 
Zaufania Publicznego, poszerzając w ten sposób platformę działania. Nawiązując 
do treści Kodeksu etyki zawodowej przedsiębiorców budowlanych z 1946 roku 
zauważył, że wiele spraw uległoby uproszczeniu gdyby współcześnie stosować 
przytoczone w nim zasady postępowania.  
 

 
 
W uzupełnieniu wystąpienia Franciszka Buszki sekretarz Rady Ewa Dworska 
przedstawiła prezentację dotyczącą udziału ŚlOIIB w pracach Śląskiego Forum 
Zawodów Zaufania Publicznego, akcentując podnoszoną przez wszystkich uczestników 
konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, a rzecznik prasowy ŚlOIIB Roman Karwowski omówił przebieg konferencji 
zorganizowanej przez PIIB z okazji 15-lecia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa, nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 
fundamentem zaufania społecznego”, którą prowadził w Warszawie w dniu 16 kwietnia 
br. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, zasady gospodarki 
finansowej, budżet i ramowy program działania ŚlOIIB na 2017 rok oraz udzielili 
absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2016 rok. Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło  
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21 uchwał oraz 4 wnioski, ponadto 1 wniosek został zgłoszony w wolnych wnioskach. 
Uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostały skierowane do Rady ŚlOIIB.   
 

24-26.04.2017 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku. 
 Organizowane po raz piąty przez ŚlOIIB warsztaty, przy merytorycznym wsparciu 
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora Wydziału 
Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, stały się dobrą tradycją. Warsztaty 
poświęcone są tematyce współdziałania organów ŚlOIIB z organami nadzoru 
budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku. O ich znaczeniu 
świadczy rosnąca systematycznie ilość uczestników, która w tym roku przekroczyła 230 
osób.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Warsztaty otworzyli: Mariusz Trepka, 
wicewojewoda śląski, Franciszka Buszka, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB, Jan 
Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego i Bożena 
Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału 
Infrastruktury ŚUW. 

 
Wspólne szkolenia przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę  
w procesie inwestycji budowlanych, stwarzają warunki wymiany doświadczeń 
w zakresie zagadnień związanych z tym procesem. Dzięki możliwości zasygnalizowania  
w bezpośrednim kontakcie problemów występujących w codziennej pracy, służą 
dopracowaniu aktualnie obowiązujących zasad oraz form współdziałania samorządu 
zawodowego z organami nadzoru budowlanego (NB) i administracji architektoniczno-
budowlanej (AAB). W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego 
i powiatowych inspektoratów NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych 
oddziałów AAB oraz przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa.  
ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
i przewodniczący organów statutowych. Gośćmi naszego samorządu byli 
przedstawiciele okręgowych izb: Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej, Małopolskiej 
i Lubelskiej OIIB oraz Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  
Pierwszą sesję nt. „Standardy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  
w budownictwie oraz prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego” 
poprowadzili reprezentanci ŚlOIIB. Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB, omówiła 
prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie, które 
określają powyższe standardy i o nich stanowią. Nawiązując do czekających nasze 
środowisko zmian w przepisach prawnych (to m.in. projekt Kodeksu urbanistyczno-
budowlanego, zmiany w ustawie o samorządach zawodowych inżynierów 
budownictwa i architektów, Kodeks postępowania administracyjnego) podkreśliła, 
że to dobry czas i miejsce na dyskusje i wnioski. 
Roman Karwowski, rzecznik prasowy ŚlOIIB, przedstawił w skrócie tematy poruszane 
w czasie konferencji zorganizowanej w Warszawie z okazji 15-lecia funkcjonowania 
PIIB pn. ”Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 
fundamentem zaufania publicznego”. Konferencja spotkała się z bardzo dobrym 
odbiorem w środowisku i została wysoko oceniona przez uczestników. Oprócz 
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podkreślania fundamentalnego znaczenia etyki w wykonywaniu zawodu zaufania 
publicznego, jakim jest również zawód inżyniera budownictwa, zwracano uwagę 
na potrzebę przestrzegania zasad etyki przez wszystkie osoby i instytucje uczestniczące 
w procesie inwestycyjnym. Elżbieta Godzieszka, okręgowy rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej ŚlOIIB, omówiła rodzaje odpowiedzialności osób wykonujących 
samodzielne funkcje w budownictwie oraz statystykę spraw prowadzonych przez 
zespół okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.  
 

   

 
 Sesję nt. „Zmiany w obowiązujących przepisach prawa: Prawo budowlane i Kodeks 
postępowania administracyjnego” prowadzili Jan Spychała i Bożena Goldamer-Kapała, 
która omówiła zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, natomiast zmiany 
w Prawie budowlanym – Tomasz Radziewski, zastępca wojewódzkiego inspektora 
nadzoru budowlanego. 
W kolejnych dniach tematy adresowane do wszystkich uczestników przedstawiali: 
Mariusz Karolczyk, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarne, który omówił „Zmiany w przepisach 
związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych”, Tomasz 
Radziewski i Bożena Gindera-Malicka z ŚUW – „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa 
budowlanego”, a Mirosław Puzio, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego  
i Kartograficznego - „Kryteria dokładnościowe oceny zgodności wybudowanego 
projektu z projektem oraz nowe zasady koordynacji usytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu”. 
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 Przez dwa dni odbywały się także sesje nt. „Bieżące problemy w zakresie postępowań 
odszkodowawczych i aktualne orzecznictwo w tym zakresie” oraz nt. „Zasady 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych z uwzględnieniem zmian  
w przepisach”, adresowane do przedstawicieli AAB lub NB, ale członkowie ŚlOIIB mogli 
w nich uczestniczyć.   
W programie znalazło się także wspólne posiedzenie Rady ŚlOIIB i Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB w ważnych sprawach dotyczących naszego samorządu.   
 

 
  
Uczestnicy warsztatów, oprócz wysłuchania ciekawych wykładów z interesującymi 
prezentacjami, mieli możliwość brania udziału w dyskusjach zarówno w czasie 
wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. Kolejny raz ta forma szkolenia oraz 
wzajemnej wymiany doświadczeń i poglądów została wysoko oceniona przez słuchaczy 
podczas podsumowania szkolenia przez organizatorów z ŚlOIIB, NB i AAB. 
 

24.04.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
26.04.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
zatarcia kary. 

 
26.04.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych, 

 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady za 2016 rok 
na XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy, 

 przedstawienie sprawozdań na XVI Krajowy Zjazd: Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 przedstawienie działań izby po konferencji nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa – fundamentem zaufania publicznego”, 

 podjęcie uchwały w sprawie nadania medali honorowych PIIB, 

 przedstawienie informacji Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1. 

 
27.04.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności dyscyplinarnej członka Izby oraz zatarcia kary. 
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28.04.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 1 decyzję 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 52 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 13 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby – 11 osób, 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby – 32 osób, 

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

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

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 4 osób.  

 
28.04.2017 Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar 

Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, zorganizowana przez Związek 
Zawodowy „Budowlani” w Sali Kolumnowej Sejmu RP.  
W 1996 roku światowe organizacje związków zawodowych ustanowiły dzień 
28 kwietnia Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób 
Zawodowych. W Polsce doroczna uroczystość obchodzona jest od 2003 roku, 
na podstawie ustawy sejmowej. Sesja została podzielona na dwa panele. W pierwszym, 
dotyczącym identyfikacji rodzajów działalności oraz grup pracowników o zwiększonym 
ryzyku wypadku przy pracy, wykazano że budownictwo nadal przoduje w statystykach 
wypadków i to zarówno zbiorowych jak i śmiertelnych. W 2016 roku na 239 wypadków 
śmiertelnych i 464 ciężkich ilość wypadków w budownictwie wyniosła odpowiednio 
51 i 70. O roli PIP i wyzwaniach w związku z coraz większą ilością tzw. „śmieciowych 
umów” oraz wypadków w „szarej strefie” mówił Główny Inspektor Pracy, a o metodyce 
badań korelacji między ilością wypadków a wywołującymi je czynnikami - pracownicy 
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Druga część sesji dotyczyła dobrych praktyk 
zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym.  
Po zakończeniu obrad organizatorzy umożliwili zainteresowanym osobom zwiedzenie 
budynku Sejmu. Z ŚlOIIB uczestnikami sesji byli Elżbieta Nowicka-Słowik i Marek 
Karnowski. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Od lewej: Marek Karnowski, 
Antoni Falikowski, Anna Rawska-
Skotniczny, Jan Guza, Elżbieta 
Nowicka-Słowik, Tomasz Golis, 
Zbigniew Janowski 

 
04.05.2017 Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB. 
 
07-13.05.2017 Wyjazd techniczno-szkoleniowy zorganizowany przez SEP Oddział w Częstochowie 

dla członków ŚlOIIB na trasie: Turyn–Barcelona–Marsylia–Lucerna–Bazylea–Zurych–
Praga.  
Uczestnicy wyjazdu otrzymali na płytce DVD obszerne materiały informacyjne 
dotyczące zwiedzanych obiektów. 
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Uczestnicy wyjazd przed Centrum Kulturalno-Kongresowym w Lucernie. 

 
09.05.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w celu rozpatrzenia  

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz zatarcia kary. 

 
10-12.05.2017 IX Europejski Kongres Gospodarczy w katowickim MCK i Spodku. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz członek Prezydium 
Roman Karwowski. 
 

10.05.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
Posiedzenie poświęcone było głównie przygotowaniom do XVI Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB. 

 
10.05.2017 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. "Zmiany w podatkach 

z uwzględnieniem specyfiki budownictwa. Niektóre obowiązki związane z JPK”  
w siedzibie ŚlOIIB. 
Wykład wygłosił Sobiesław Szefer, doradca podatkowy. 
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 Uchwalone zmiany wchodzące w życie 01.01.2017 r. 

 Jednolity Plik Kontrolny JPK, problemy związane wyłącznie z podatkiem VAT. 

 Zmiany w przepisach podatkowych w roku 2017 w zakresie podatków 
dochodowych. Zmiany w PIT. 

 Nowe zasady dotyczące zaliczenia w koszty wydatków regulowanych w postaci 
gotówkowej – limit 15.000 zł. 

 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania przy transakcji wymiany udziałów. 

 Najważniejsze praktyczne problemy związane z kosztami uzyskania przychodów  
w budownictwie. 

 Powstanie obowiązku podatkowego, nietypowe sytuacje dotyczące różnych 
przychodów. 

 Zasady dokumentowania usług budowlanych w podatku VAT i w podatkach 
dochodowych. 

 
11.05.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych oraz wynikach 
ekonomicznych, 

 omówienie przebiegu XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, prezentację i podział 
wniosków do realizacji, 
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 omówienie przebiegu warsztatów szkoleniowych, które odbyły się w Wiśle  
w dniach 24-26.04.2017, 

 omówienia spraw organizacyjnych związanych z XVI Krajowym Zjazdem PIIB, 

 przedstawienie organizacji konkursu „Nowoczesny Inżynier 2017”, 

 przedstawienie propozycji terminów szkoleń nt. zmian w Prawie budowlanym, 
prowadzonych w starostwach w ramach działalności poszczególnych placówek 
terenowych ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji nt. wyboru ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia 
NNW na okres 2017-2018,  

 omówienie przygotowań do festynu rodzinnego w „Parku pod Lipami”. 
 
11-12.05.2017 XX Konferencja Izby Projektowania Budowlanego oraz Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa w Ośrodku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Józefowie. 

 Tematyka obejmowała zagadnienia oddziaływania środowiska technicznego 
na legislację gospodarczą, proces inwestycyjno-budowlany w nowych warunkach 
prawnych oraz warunki wykonywania zawodów w budownictwie. 
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Ryszard Hulboj. 

 
11-13.05.2017 Narada szkoleniowa członków okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz zespołów 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej z izb okręgowych z południa Polski, 
zorganizowana przez Opolską OIIB w Jarnołtówku. 
Szkolenie nt. „Postępowanie w trybie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej 
na podstawie kazusów” prowadził Piotr Klim. Panel szkoleniowy obejmował wykład 
z dyskusją, podczas którego szkolący się mogli poprzez aktywne uczestnictwo wyjaśniać 
wątpliwości pojawiające się podczas orzekania. W dyskusji brała udział m. in. Ewa Latos, 
członek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 

 

W drugiej części szkolenia uczestnicy wysłuchali wykładu 
sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Jerzego 
Krupińskiego nt. „Administracyjno-prawne aspekty 
postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej  
w budownictwie”. Ze Śląskiej OIIB w naradzie uczestniczył 
przewodniczący OSD, 9 członków OSD oraz 6 członków 
zespołu OROZ i pracownice obsługi.  

W ostatni dzień szkolenia uczestnicy mogli brać udział w jednej z dwóch 
zaproponowanych wycieczek technicznych do Muzeum Gazownictwa w Paczkowie 
ze spacerem wokół murów obronnych (tzw. „Polskie Carcassonne”), bądź na zaporę 
wodną z Elektrownią na Nysie Kłodzkiej i nad Jezioro Nyskie, z przejazdem nowo 
wybudowaną obwodnicą Nysy. 

 
16.05.2017 Szkolenie zorganizowane przez ŚlOIIB we współpracy z prezydentem Dąbrowy 

Górniczej w sali  im. Adama Marcelego Piwowara w Urzędzie Miasta w Dąbrowie 
Górniczej. 

 Szkolenie zorganizowano w ramach wspólnej inicjatywy ŚlOIIB oraz organów 
samorządu terytorialnego dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej z powiatów: Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa 
Górnicza, Jaworzno i Mysłowice. W czasie szkolenia prowadzonego przez mgr. inż. 
Sławomira Stolarskiego, naczelnika Wydziału Administracji Architektoniczno-
Budowlanej Urzędu Miasta w Częstochowie, szczegółowo omówiono wprowadzone 
zmiany w ustawie Prawo budowlane oraz przypomniano procedury postępowania 
obowiązujące w procesie budowlanym.  
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17.05.2017 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB. 

Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 
 
18.05.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierowników budów. 

 
19.05.2017 Rozpoczęcie XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową 

Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  
W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiło 338 osób. 
 

 
 

19-20.05.2017 Egzaminy ustne w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
20.05.2017 Obchody Dnia Doradcy Podatkowego zorganizowane w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 

przez Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.  
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Grzegorz Gowarzewski. 

 
23-26.05.2017 XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna AWARIE BUDOWLANE w Międzyzdrojach, 

zorganizowana przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów  
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i Techników Budownictwa, Oddział w Szczecinie.  
Tematyka konferencji obejmowała m.in.:  

 zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym,  

 analizę przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych,  

 sposoby naprawy poawaryjnej i rekonstrukcji,  

 ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów prawnych 
dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych.  

W konferencji uczestniczyła grupa członków ŚlOIIB. 
 
23.05.2017 Wyjazd techniczny do siedziby TAURON  SA Dystrybucja Oddział w Gliwicach 

zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach dla członków ŚlOIIB.  
Kilka lat temu na terenie Gliwic powstała nowa Centralna Dystrybucja Mocy, która 
połączyła w jednym obiekcie nowoczesny system zarządzania siecią 
elektroenergetyczną dla miasta i regionu. Równocześnie powstał ciekawy pod 
względem architektonicznym budynek, zaprojektowany zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, m.in. wykorzystujący do zasilania instalacje odnawialnych 
źródeł energii (panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe).  
Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobem zarządzania tak rozbudowaną siecią 
elektroenergetyczną na terenie Śląska i narzędziami wykorzystywanymi do tego celu 
oraz sposobem postępowania w przypadku awarii spowodowanej gwałtownymi 
zjawiskami atmosferycznymi. W wyjeździe uczestniczyło 16 osób. 

 

23.05.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 
24.05.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przyjęcie porządku obrad i regulaminu XVI 
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 przyjęcie budżetu na 2018 rok, 

 podjęcie uchwał w sprawie zasad 
organizacji i ramowego regulaminu zebrań 
w obwodach wyborczych, 

 podjęcie uchwały w sprawie wniosków  
i zaleceń z kontroli przeprowadzonych  
przez Krajową Komisję Rewizyjną, 

 przedstawienie wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do XVI Krajowego 
Zjazdu i Krajowej Rady, 

 informację bieżącą o pracy Zespołu ds. przebudowy i modernizacji budynku siedziby 
PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1, 

 podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa do zwołania okręgowego zjazdu. 

 
24.05.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
27.05.2017 Drugi festyn rodzinny dla członków ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu na terenie parku 

Giszowieckiego z okazji 15-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
na Śląsku.  
Festyn został objęty honorowym patronatem prezydenta Katowic Marcina Krupy 
i prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. Tegoroczny festyn wpisuje 
się w obchody piętnastej rocznicy powstania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
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Budownictwa. W tym celu powołany został uchwałą Rady 5-osobowy Komitet 
Honorowy obchodów 15-lecia ŚlOIIB w składzie: Stefan Czarniecki, Janusz Kozula, 
Andrzej Nowak, Włodzimierz Starosolski, Waldemar Szleper – wspomniał o tym 
w swoim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.  
Zorganizowany po raz drugi festyn ŚlOIIB zgromadził kilkusetosobową grupę członków 

ŚlOIIB wraz z rodzinami oraz zaproszonych gości. Znajdujący się w pobliżu nowej 

siedziby ŚlOIIB teren parku, nazwany przez nas na potrzeby festynu „Parkiem pod 

Lipami”, jest idealnym miejscem na tego typu imprezę. Przed stu latu był miejscem 

zabaw i wypoczynku pracowników kopalni Giesche. Również dziś jest chętnie 

odwiedzany przez katowiczan i turystów podziwiających zachowaną zabudową 

zabytkowego Gieschewaldu.   

Na początek, o godzinie 13.00, wystąpiła orkiestra dęta Kopalni Węgla Kamiennego 

”Pokój” z koncertem popularnych utworów rozrywkowych. Oficjalne rozpoczęcie 

imprezy nastąpiło o 14.00. Uczestników festynu przywitali Franciszek Buszka, 

przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz Ewa Dworska, sekretarz Rady, życząc udanej zabawy 

w pięknym otoczeniu i przy wspaniałej pogodzie.  

 

 
 

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, 

samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, samorządów zawodowych 

i gospodarczych oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Z Krajowej Rady PIIB 

uczestniczył w festynie prezes Andrzej Roch Dobrucki, a z okręgowych izb inżynierów 

budownictwa przybyli: Barbara Malec, przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB, Stanisław 

Karczmarczyk, przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB, Mieczysław Grodzki, 

przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB, Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady 

Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Mieczysław Molencki, zastępca przewodniczącego Rady 

Opolskiej OIIB, wraz z Haliną Kaniak, sekretarzem Opolskiej Rady, Jarosław Kukliński, 

zastępca przewodniczącego Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB, Jan Bobkiewicz, 

zastępca przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej OIIB i Jerzy Kużel, członek Rady 

Zachodniopomorskiej OIIB. Przyjechał również zastępca przewodniczącego Rady 

Czeskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT w Ostrawie Petr Bura. Festyn 

ŚlOIIB został zarejestrowany przez uczestniczącą w imprezie ekipę telewizji 

internetowej Dolnośląskiej OIIB.  

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla dorosłych oraz dzieci. W specjalnie 

wydzielonej strefie odbywały się gry i zabawy terenowe oraz sprawnościowe pod 

opieką animatorów. Dorośli mieli możliwość uczestniczenia w grach i konkursach 

z nagrodami: w  turnieju tenisa stołowego, grze w bule, przeciąganiu liny, sztafecie 
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piwnej, rzucie pieczątką, w konkursie wiedzy nt. samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa „Milionerzy” - komentowanych z humorem przez prowadzącego. Mogli 

też sprawdzić umiejętności strzeleckie na profesjonalnie zorganizowanej strzelnicy 

pneumatycznej. Dla zainteresowanych odbywały się też pokazy ratownictwa 

medycznego. Chętni, których nie brakowało, uczestniczyli w organizowanej o pełnych 

godzinach wycieczce pod opieką przewodnika, w czasie której mogli podziwiać 

fragmenty unikatowej zabudowy Giszowca oraz zwiedzić „Izbę Śląską” z obrazami 

Ewalda Gawlika.  

 

 
 

W poszczególnych konkurencjach występowali reprezentanci wszystkich placówek 

terenowych. W punktacji drużynowej, uwzględniającej wszystkie konkursy i gry, 

pierwsze miejsce zajęła drużyna z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej, która 

otrzymała główną nagrodę – „Puchar przechodni” wręczony przez przewodniczącego 

Rady ŚlOIIB. W trzech „odsłonach” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach „Silesianie” – grupa folklorystyczna prezentująca tańce 

i pieśni ludowe z całej Polski. Członkowie zespołu zaprosili chętnych do wspólnego 

zatańczenia „trojaka”.  
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Na zakończenie o 17.30 odbył się koncert „gwiazdy wieczoru”, zespołu Carrantuohill, 

grającego energetyczną muzykę celtycką, wzorowaną na folkowej muzyce Irlandii; 

nazwa zespołu pochodzi od najwyższego szczytu Irlandii. W rytm muzyki grupa 

taneczna wykonała tańce irlandzkie, których skomplikowane kroki próbowały 

powtórzyć dzieci zachęcone pięknym pokazem. Obydwa zespoły muzyczno-taneczne 

zostały przyjęte z entuzjazmem przez uczestników festynu.  
Zarówno dorośli jak i dzieci licznie uczestniczące w imprezie bawili się doskonale przy 

dobrej muzyce, wyśmienitym jedzeniu i wymarzonej na taką imprezę pogodzie. 

Ta forma spotkania integracyjnego została ponownie bardzo dobrze przyjęta przez 

uczestników. 

Firmy sponsorujące tegoroczny festyn to: Rafako S.A., MM Cars – dealer samochodowy 

m.in. Subaru, Suzuki, Mitsubischi i Opla, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 

Viessmann, najlepsza firma na rynku w branży grzewczej, Ergo Hestia Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A.  

 
25-26.05.2017  Egzaminy ustne w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
29.05.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 

29.05.2017 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach 
nt. „Projektowanie, wykonawstwo i nadzorowanie budowy kanalizacji sanitarnej 
na terenach szkód górniczych - roboty ziemne i próby szczelności”. 
Wykładowca  inż. Józef Maskiewicz zapoznał słuchaczy z technologią robót ziemnych  
i zabezpieczaniem wykopów pod kanalizację oraz omówił sposób wykonywania próby 
szczelności poszczególnych odcinków ułożonego kanału i wykonanych studni 
rewizyjnych. W szkoleniu uczestniczyło 10 osób.  

 
31.05.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia podjęto 4 decyzje 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  
36 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 12 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby – 16 osób, 

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu – 2 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 m-cy – 2 osób, 

 o skreśleniu z listy członków  Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 12 miesięcy – 1 osoby, 

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

 
01.06.2017 Posiedzenie Śląskiej Rady Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
 
01-03.06.2017  Egzaminy ustne w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 



39 

02.06.2017 Konferencja „Samorząd Zawodowy gwarantem Bezpieczeństwa Jednostki" w Senacie 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Konferencja została zorganizowana przez senacką Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania Publicznego. 
W konferencji, której przewodniczył senator Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu 
RP, uczestniczyli senatorowie, członkowie senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 
oraz przedstawiciele forów zaufania publicznego – mazowieckiego, łódzkiego, 
opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.  
W trakcie konferencji głos zabierali przedstawiciele poszczególnych samorządów, 

artykułując najważniejsze problemy nurtujące ich środowiska. Mieczysław Grodzki, 

przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 

zakończył swoje wystąpienie listą propozycji, których spełnienie przyczyniłoby się do 

poprawy sytuacji budownictwa w Polsce. Część z nich wiąże się z gruntowną 

przebudową systemów zarządzanie i legislacji. Z kolei prezes PIIB Andrzej Roch 

Dobrucki apelował o umocnienie roli samorządów poprzez m.in. stworzenie 

ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem a samorządami, na 

wzór Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przekazał także marszałkowi 

senatu krytyczny raport nt. analizy programów nauczania na wyższych uczelniach 

technicznych oraz wydawnictwo podsumowujące konferencję zorganizowaną przez 

PIIB nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa – 

fundamentem zaufania publicznego”. Prowadzący stwierdził na zakończenie, 

że konferencja była bardzo potrzebna  i potwierdził ważną rolę zawodów zaufania 

publicznego podkreślając, że społeczeństwo nie może bez nich funkcjonować. Zwrócił 

również uwagę, że samorządy powinny bardziej wykorzystywać możliwość zgłaszania 

petycji zawierających postulaty legislacyjne. 

Z ŚlOIIB w konferencji uczestniczył członek Prezydium Rady, rzecznik prasowy Roman 
Karwowski. 
 

02.06.2017 Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. 
 

05.06.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 
06.06.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
06.06.2017 Narada przewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji 

rewizyjnych zorganizowana przez PIIB w Warszawie. 
W naradzie uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Edmund 
Janic i członkowie Komisji. 

 
07.06.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do XVI Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB. 
 

07-09.06.2017 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Rozwiązania skrzyżowań kolei  
z drogami kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, technicznym  
i ekonomicznym" zorganizowana przez SITK RP oraz PKP.  
ŚlOIIB reprezentowała członek Rady Dorota Przybyła. 
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07.06.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 
08.06.2017 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Obrady Rady ŚlOIIB poprzedziło spotkanie delegatów ŚlOIIB na krajowe zjazdy, w czasie 
którego wybrano przedstawicieli ŚlOIIB do pracy w komisjach zjazdowych 
XVI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. 
Program posiedzenia obejmował: 

 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołów Składu Orzekającego Rady, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
prowizorium budżetowego ŚlOIIB na rok 2017, 

 podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu festynu ŚlOIIB w dniu 27 maja 2017 roku, 

 informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB  
o wyborze ubezpieczyciela i warunkach podpisanej umowy grupowego 
ubezpieczenia NNW na okres 2017-2018,  

 omówienie inicjatywy Prezydium ŚlOIIB w sprawie „Medalu ŚlOIIB”.  
 

 
 
08-10.06.2017  Egzaminy ustne w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
14.06.2017  Egzaminy ustne w XXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
14.06.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności dyscyplinarnej członka Izby. 
 
20.06.2017  Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. 
 
21-22.06.2017 Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. 

Konferencja nt. „Program „Mieszkanie +” w budownictwie; aspekty techniczne 
budowania  i remontowania; rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych”, 
organizowana w ramach przedsięwzięcia programowego pn. „Współczesne  
i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym” obradowała  
w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 
Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa oraz rektora Politechniki Śląskiej i marszałka województwa śląskiego. 
Organizatorami byli uczestnicy Forum Budownictwa: Śląska Izba Budownictwa, Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB w Katowicach, Śląski Oddział 
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ITB, Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej oraz Regionalna Izba 
Gospodarcza i Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach. Wśród 
zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele organów państwowych: Tomasz 
Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB, Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski.  
 

 
 

Podczas inauguracyjnej sesji, którą poprowadzili Franciszek Buszka, przewodniczący 
Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, nastąpiło 
podpisanie „Porozumienia o współpracy” pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-
Handlową w Gliwicach a Śląską Izbą Budownictwa. W tym dniu odbyły się jeszcze dwie 
sesje: nt. „Program „Mieszkanie +” w budownictwie” oraz „Poprawa komfortu 
użytkowania budynków - aspekty praktyczne”. W drugim dniu konferencji zaplanowano 
2 sesje - „BIM i poszerzona rzeczywistość w budownictwie” i  „Utrzymanie i naprawa 
elementów konstrukcyjnych budynków” oraz trzecia sesja w budynku Wydziału 
Architektury P.Ś. nt. „Rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych”. 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych miast 
i powiatów regionu śląskiego oraz kraju, podmiotów zarządzających zasobami 
mieszkaniowymi, a także organizacje producenckie i wykonawcze robót budowlanych. 
W konferencji uczestniczyli również członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele Opolskiej 
OIIB i Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP.  
 

 
 
Forum było okazją nie tylko do uczestniczenia w interesujących sesjach tematycznych, 
ale również do rozmów kuluarowych, m.in. z  ministrem Tomaszem Żuchowskim na 
temat będących na ukończeniu aktów prawnych: tj. Kodeksu urbanistyczno-budowla-
nego i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. 

 
21.06.2017  Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
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21.06.2017 Rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w II instancji z udziałem Zenona 
Panicza jako członka składu orzekającego. 

 
21.06.2017 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
22.06.2017 Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu 

rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i projektanta. 
 
23.06.2017 Spotkanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz sędziów sądów 

dyscyplinarnych zorganizowane przez Śląskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego  
w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej. 
Ze ŚlOIIB w spotkaniu uczestniczyło 6 członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego 
ŚlOIIB, 3 okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Grzegorz Gowarzewski. 

 
23-24.06.2017 XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB.  

Ostatni w bieżącej kadencji Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB obradował w Warszawie 
przy wysokiej, około 90-procentowej frekwencji, oceniając działalność samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa w 2016 roku. Oprócz licznie przybyłych 
delegatów, reprezentujących blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe 
uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury 
i Budownictwa, samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
Reprezentantami organów rządowych byli Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu  
w MIiB i Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
 

 
 
W wystąpieniu otwierającym XVI Zjazd PIIB prezes Krajowej Rady Andrzej Roch 
Dobrucki nawiązał  do przypadającej na 2017 rok piętnastej rocznicy powstania 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa wykonujących zawód zaufania 
publicznego.  
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PIIB stanowi dobrze zorganizowany podmiot, dążący do umocnienia prestiżu i rangi 
naszego zawodu, także na arenie międzynarodowej. W latach 2003-2016 uprawnienia 
budowlane uzyskało w Izbie ponad 58 tysięcy osób, znaczna ich część jest teraz jej 
członkami. PIIB aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych przekazując swoje 
opinie do projektów ważnych aktów prawnych dotyczących obszaru budownictwa, 
chcielibyśmy jednak, by nasz głos był bardziej słyszalny, podkreślał prezes Andrzej R. 
Dobrucki. Priorytety Izby to: wspomaganie członków w doskonaleniu zawodowym 
poprzez rozwijanie różnych form szkolenia oraz dbałość o przestrzeganie zasad etyki 
w różnych obszarach działania inżynierów budownictwa, czego wyrazem była 
zorganizowana w marcu br. konferencja pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa - fundamentem zaufania społecznego”.   
Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych  
i medali honorowych PIIB, wyróżnienia wręczali prezes Andrzej Roch Dobrucki i Tomasz 
Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. 
W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślał potrzebę podjęcia kroków praktycznych, 
tj. wdrożenia ważnych aktów prawnych – zmienionej ustawy o samorządach 
zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz Kodeksu urbanistyczno-
budowlanego. Odczytał także list ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja 
Adamczyka kierowany do Zjazdu jako najwyższego organu PIIB. Zaproszeni goście 
życząc owocnych obrad akcentowali w swoich wystąpieniach ważną rolę zawodu 
inżyniera budownictwa oraz dobrą współpracę naszego samorządu z innymi 
samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami.   
Obrady XVI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB prowadził Andrzej Cegielnik z Lubuskiej OIIB 
przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących: Andrzeja Nowaka ze Śląskiej OIIB 
i Ryszarda Raka z Mazowieckiej OIIB oraz dwóch sekretarzy: Elżbiety Daszkiewicz 
z Opolskiej OIIB i Gabrieli Przystał z Małopolskiej OIIB. Delegaci wybrali zjazdowe 
Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. Przyjęli 
uchwałami sprawozdania przewodniczących organów statutowych PIIB, udzielili 
absolutorium Krajowej Radzie, przyjęli budżet na 2018 rok oraz, uzupełniając składy 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, wybrali w tajnym głosowaniu brakujących członków.   
Drugi dzień obrad rozpoczęła uroczystość wręczenia odznak honorowych PIIB. 
Następnie przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytał rozpatrzone przez 
komisję wnioski skierowane do Zjazdu, poddając każdy z nich pod głosowanie. 
Na koniec delegaci przyjęli uchwałą sprawozdanie KUiW.     
Niespodziewanie zaszczycił Zjazd swoją obecnością w tym dniu minister Andrzej 
Adamczyk, który nie mógł uczestniczyć w obradach, ale udając się w podróż służbową 
zdecydował - dla podkreślenia wagi jaką jego resort przywiązuje do współpracy 
z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa – spotkać się z delegatami 
na krótko, w drodze na lotnisko.  
Jak zwykle delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach zjazdu. Andrzej Nowak 
zasiadał w Prezydium jako wiceprzewodniczący, Roman Karwowski był 
przewodniczącym Komisji Mandatowej, Marek Karnowski przewodniczącym Komisji 
Skrutacyjnej, Maria Świerczyńska członkiem Komisji Uchwał i Wniosków, a Krzysztof 
Kolonko członkiem Komisji Wyborczej. Przebieg obrad został zarejestrowany przez 
zespół telewizji internetowej Dolnośląskiej OIIB. 
 

24.06.2017 Zawody Strzeleckie zorganizowane na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich.  
W tym roku siemianowickie środowisko górnicze, skupione w Oddziale Chorzowsko-
Rudzkim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, zorganizowało wspólnie  
z Urzędem Miasta Siemianowice Śląskie i Śląską Okręgową Izbą Inżynierów 
Budownictwa już po raz siedemnasty zawody strzeleckie na siemianowickiej strzelnicy 
Polskiego Związku Łowieckiego. W zawodach, które odbyły się pod patronatem 
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prezydenta Siemianowic Śląskich Rafała Piecha, uczestniczyło 62 zawodników 
reprezentujących koła SiTG Siemianowice, Pumar, Rudpol OPA, Kopalń Węgla 
Kamiennego PGG „Pokój” i „Halemba”, Koło Terenowe Chorzów, Zarząd Oddziału oraz 
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa - razem wystartowało 8 drużyn. Po raz 
pierwszy w zawodach rywalizowali między sobą pracownicy ŚlOIIB.   
Klasyfikacja drużynowa:         

 pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB zdobyła drużyna Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie,       

 drugie miejsce zajęła drużyna reprezentująca obwód Katowice – Sosnowiec,  

 trzecie miejsce zdobyła drużyna Biura ŚlOIIB.    
Klasyfikacja indywidualna:         

 pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego ŚlOIIB zdobył Celestyn Lewicki 
(PT Częstochowa), który wykazał się 83% skutecznością trafień,    

 drugie miejsce zajął Adam Panicz (PT Częstochowa), który ustępował zwycięzcy tylko 
dwoma punktami,         

 trzecie miejsce - Tadeusz Andrzejewski (PT Częstochowa).  
 

 
 
Puchary oraz dyplomy wręczał nagrodzonym Henryk Brol, wiceprezes Zarządu 
Głównego SiTG. Zawodnikom uprzyjemniał czas występ Tadeusza Zdechlikiewicza, 
muzyka z Siemianowic. Dodatkową atrakcją, jak również zaskoczeniem, była wizyta 
pracowników spółki Rosomak S.A. Zaprezentowali oni swój flagowy produkt – Kołowy 
Transporter Opancerzony Rosomak, który podziwiali zarówno koledzy jak i koleżanki. 

 
26.06.2017 Posiedzenie całego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 
27.06.2017 Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. 

W pierwszej części spotkania odbył się panel dyskusyjny "Miejsce prawa naturalnego 
w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego". Wzięli w nim udział profesorowie 
Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. W dalszej części spotkania przedstawiono 
sprawozdania z bieżących wydarzeń samorządowych. ŚlOIIB reprezentowali 
przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca przewodniczącego Grzegorz 
Gowarzewski, członek Prezydium Rady Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka. 

 
 



45 

27.06.2017 Uroczystość wręczenia nagród w XXVII edycji „Konkursu PZITB Budowa Roku 2016”. 
  ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper i członek 

Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
 
29.06.2017 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
29.06.2017 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierowników budów. 
 
29.06.2017 Posiedzenie całego składu Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej. 
 
29.06.2017  Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Zenona 

Panicza jako członka składu orzekającego. 
 
29-30.06.2017  XI Konferencja Naukowa Konstrukcje Zespolone 2017 zorganizowana przez 

pracowników naukowych Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
Uniwersytetu Zielonogórskiego na terenie Wydziału. 
Komitet organizacyjny złożony był z pracowników naukowych uczelni. Konferencja 
miała charakter międzynarodowy, uczestniczyli w niej przedstawiciele z Ukrainy  
i Białorusi. Konstrukcje zespolone znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie 
w budownictwie mostowym oraz  w realizacjach budynków wysokościowych. 
Osobliwym ich przykładem są konstrukcje powłokowo-gruntowe, których bardzo liczne 
przykłady można spotkać na realizowanej aktualnie drodze „S3” w okolicach Zielonej 
Góry. Konstrukcjom tym poświęcony był jeden z referatów problemowych, a także 
stanowiły one przedmiot zwiedzania (obok mostu w Cigacicach) w czasie wycieczki 
technicznej. Ze względu na rozpiętość przęseł mostowych polskie realizacje w tej 
technologii należą do rekordowych w świecie. Organizatorzy przygotowali materiał 
konferencyjny w formie monografii pt. „XI Konferencja Naukowa - Konstrukcje 
Zespolone 2017”.Oprócz udziału w konferencji była możliwość uczestniczenia 
w spotkaniu koleżeńskim  z Tadeuszem Glapą, pełniącym w Lubuskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa funkcję przewodniczącego Komisji ds. Doskonalenia 
Zawodowego; spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń dotyczących działań 
izb w tej sferze. Zdaniem uczestników obowiązek doskonalenia zawodowego powinien 
być rozliczany okresowo na podstawie zaangażowania w dostępne szkolenia. Warto też 
skorzystać z doświadczeń Lubuskiej Izby w zakresie szkolenia opiekunów praktyk na 
uprawnienia budowlane. ŚlOIIB reprezentował członek Rady Henryk Anders. 
 

30.06.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 
spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia podjęto 4 decyzje 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 – 7 osób,  

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby – 16 osób, 

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

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

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby – 1 osoby, 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu przeniesienia do DOIIB – 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 m-cy – 8 osób. 
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04.07.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
04.07.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
06.07.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
   

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego Rady, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu XVI Krajowego Zjazdu PIIB, 

 przedstawienie informacji o pracach i posiedzeniu Śląskiego Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego, 

 przedstawienie informacji o przebiegu rozmów prowadzonych z NOT przez Zespół  
ds. (byłej) siedziby ŚlOIIB przy ul. Podgórnej w Katowicach, 

 omówienie propozycji uchwały w sprawie „Medalu ŚlOIIB”, 

 sprawy wniesione, bieżące i komunikaty, w tym informacja o Turnieju Par w Brydżu 
Sportowym organizowanym przez Placówkę ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 
06.07.2017 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w wiosennej sesji 

egzaminacyjnej – uroczystość zorganizowana przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 
ŚlOIIB. 
XXIX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się w dniach  

19.05.-14.06.2017 r. Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB wpłynęło łącznie  

557 wniosków o dopuszczenie do egzaminu. Do egzaminu testowego przystąpiło  

338 osób, natomiast do egzaminu ustnego – 393 osoby.  

W uroczystości wręczania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych uczestniczyli 
oprócz przedstawicieli OKK, z przewodniczącym Piotrem Szatkowskim, reprezentanci 
Prezydium Rady ŚlOIIB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Osoby, które 
uzyskały uprawnienia budowlane złożyły uroczyste ślubowanie. 
W trakcie jesiennej sesji uprawnienia budowlane uzyskało 236 osób w następujących 

specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej – 94 osoby, 

 inżynieryjnej drogowej – 25 osób, 

 inżynieryjnej mostowej – 11 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej – w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 12 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej – w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 2 osoby, 
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 inżynieryjnej hydrotechnicznej – 6 osób, 

 instalacyjnej - sanitarnej – 56 osób,  

 instalacyjnej - elektrycznej – 20 osób, 

 instalacyjnej - telekomunikacyjnej – 10 osób. 
 

 
 
08.07.2017 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
19.07.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
20.07.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
24.07.2017 Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy i projektanta. 
 
25.07.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
26.07.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
28.07.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
31.07.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia spraw członkowskich. 

Podczas posiedzenia przyjęto 11 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 75 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 32 osób,  

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

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu – 7 osób, 
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 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby – 9 osób, 

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

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 10 osób.  

 o uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby – 1 osoby. 
 
01.08.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
01.08.2017 Zmiana siedziby Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 

Umowa najmu siedziby dzierżawionej od Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut 
Sp. z o. o. została wypowiedziana z dniem 30 kwietnia 2017 na okres 3 miesięcy. W tym 
czasie 3-osobowy zespół złożony z pracowników ŚlOIIB i opiekuna placówki 
rozpatrywał lokale biurowe dostępne na wynajem na gliwickim rynku nieruchomości. 
Z oferty najkorzystniejszych adresów zespół wizytował 5 lokali, zapoznając się 
z warunkami wynajmu. Dobry adres, korzystna cena wynajmu i dobre sąsiedztwo 
zadecydowały o wyborze pomieszczenia biurowego w siedzibie Regionalnej Izby 
Przemysłowo Handlowej w Gliwicach. W nowej siedzibie biuro placówki urzęduje 
od 1 sierpnia 2017. Obecny adres: Gliwice, ul. Zwycięstwa 36, II piętro. 

 
02.08.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad dyskutowano m.in. o projektach regulaminów dotyczących 

postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego oraz omawiano ramowe dokumenty dotyczące 
przyszłorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych. 

 
04.08.2017 Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków 

o nadanie uprawnień budowlanych. 
 
09.08.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
10.08.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
17.08.2017 Nadzwyczajne posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 Przedmiotem obrad była informacja o przebiegu rozmów prowadzonych 

z przedstawicielami NOT przez Zespół ds. renegocjacji umowy najmu budynku przy  
ul. Podgórnej 4 na siedzibę ŚlOIIB w sprawie rozwiązania umowy i prezentacja treści 
„Porozumienia” przez zastępcę przewodniczącego Rady ŚlOIIB Grzegorza 
Gowarzewskiego. Po szerokiej dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie zawarcia 
„Porozumienia”. 

 
17.08.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia podjęto 2 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 1 osoby  

 w sprawie uchylenia uchwały Rady ŚlOIIB nr 76.1/R/2017 o zawieszeniu w prawach 
członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek członkowskich przez okres powyżej 
6 m-cy – 1 osoby. 
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17.08.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 
24.08.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB, 

 omówienie propozycji wzoru „Medalu ŚlOIIB” , 

 przedstawienie propozycji terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB  
w I połowie roku 2018 roku (do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB) , 

 podjęcie uchwał w sprawie organizacji zebrań wyborczych delegatów na Zjazdy  
ŚlOIIB w kadencji 2018-2022. 

 
24.08.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
24.08.2017  Rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w II instancji z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej jako członka składu orzekającego. 
 
25-27.08.2017 III Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie 

Omega.  
ŚlOIIB reprezentowała załoga złożona z członków Rady: Ryszarda Hulboja, Romana 
Karwowskiego i Tadeusza Sopaty oraz członka Zespołu OROZ Leszka Edera. 

 
28.08.2017 Dwa przesłuchania w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
30.08.2017 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
31.08.2017 Narada szkoleniowa dla członków okręgowych komisji rewizyjnych i Krajowej Komisji 

Rewizyjnej w Warszawie. 
 Z ŚlOIIB w naradzie uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund 

Janic i członkowie Komisji. 
 
31.08.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 8 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 
55 uchwał: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 81 osób,  

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

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

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

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby – 1 osoby, 

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu orzeczenia o utracie uprawnień 
budowlanych – 1 osoby, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 17 osób.  
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 o zmianie branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB – 2 osób. 
 
02.09.2017 Spotkanie integracyjno-szkoleniowe z okazji Dnia Budowlanych i Dnia Inżyniera 

Budownictwa zorganizowane przez Lubelską OIIB w Zespole Pałacowo-Parkowym  
w Wierzchowiskach koło Lublina.  
W trakcie spotkania wręczono osobom zasłużonym odznaczenia izbowe oraz medale 
z okazji 50 rocznicy uzyskania uprawnień budowlanych. W programie znalazło się 
również ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu na najlepsze 
prace dyplomowe wykonane na kierunku budownictwo Wydziału Budownictwa 
i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej. 
W uroczystych obchodach Dnia Inżyniera Budownictwa wzięli udział członkowie 
Lubelskiej OIIB oraz zaproszeni goście: wiceprezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew 
Kledyński, przedstawiciele Politechniki Lubelskiej oraz innych izb okręgowych.  
ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 

   
02.09.2017 Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach i rozdanie nagród  

zwycięzcom VIII edycji Konkursu "Marka Śląskie" na terenie Centrum Edukacji 
i Biznesu „Nowe Gliwice”. 
W uroczystości zorganizowanej pod patronatem marszałka województwa śląskiego 
gośćmi byli m. in. prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister sprawiedliwości 
Michał Wójcik oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. ŚlOIIB 
reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella. 
 

06.09.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Podczas obrad dyskutowano m.in. o regulaminach dotyczących postępowania 
kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego oraz omówiono ramowe dokumenty dotyczące przyszłorocznych 
okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych i obchody Europejskiego Roku 
Inżyniera Budownictwa w 2018 roku. 

 
07.09.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
07.09.2017 Kontrola pracy Punktu Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku przeprowadzona przez 

zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
07-09.09.2017 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

PIIB, okręgowych komisji kwalifikacyjnych i pracowników obsługujących komisje 
kwalifikacyjne, zorganizowane przez KKK PIIB w Radziejowicach. 

 
08.09.2017 Gala Inżynierska zorganizowana przez Dolnośląską OIIB z okazji 15-lecia samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa.  
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
11-15.09.2017 Posiedzenie komisji weryfikacyjnych Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
 
11.09.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
12-14.09.2017 Jubileuszowe międzynarodowe targi energetyczne ENERGETAB 2017 na terenach 

ekspozycyjnych ZIAD w Bielsku-Białej.  
Podczas jubileuszowej 30. edycji targów swoje najnowsze produkty zaprezentowało  
709 wystawców z 23 krajów Europy i Azji a także Egiptu. Wśród europejskich targów 
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branży energetyki i elektrotechniki targi te zajmują bardzo ważną pozycję, nie tylko 
z uwagi na ilość wystawców, ale też ze względu na wielkość polskiego rynku 
inwestycyjnego w tej branży. Perspektywy inwestycyjne w polskiej infrastrukturze 
sieciowej były tematem wiodącej konferencji towarzyszącej targom, w której  
o potrzebach i kierunkach rozwoju zarówno sieci przesyłowych jak i dystrybucyjnych 
debatowali najważniejsi inwestorzy na tym rynku – przedstawiciele PSE SA oraz 
TAURON Dystrybucji SA. 
 

 
 
Na powierzchni około 4 ha, położonej u stóp Dębowca i Szyndzielni, wystawcy pokazali 
swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty i technologie służące 
zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu 
efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Zaprezentowano szeroką gamę urządzeń  
i aparatów. Były to: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, 
kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty 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 ich efektywne oprawy, szeroki wybór specjalistycznych pojazdów, 
podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. Nie 
brakowało też urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii z OZE czy 
innowacyjnych magazynów energii. 
Oprócz wspomnianej wyżej konferencji towarzyszyły targom również inne konferencje 
i seminaria, organizowane przez izby lub stowarzyszenia branżowe, a także prezentacje 
firm uczestniczących w targach. 
Aktualne zagadnienia, jak systemy AMI, magazynowanie energii czy możliwości 
zastosowania transformatorów SN/nN z podobciążeniowymi przełącznikami zaczepów, 
zostały omówione podczas organizowanych tradycyjnie przez Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „warsztatów” przeznaczonych dla operatorów 
sieci dystrybucyjnych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich wykorzystało natomiast 
targi do zorganizowania spotkań swoich kilku komitetów naukowo-technicznych oraz 
uroczystego posiedzenia Rady Naukowej i Redakcji miesięcznika „Energetyka” dla 
uczczenia 70-lecia tego wydawnictwa. 
Spośród 59 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu na „Wyróżniający się 
produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa nagrodziła Pucharem Ministra 
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Energii rozdzielnicę OPTIMA-24 produkcji ELEKTROBUDOWA SA. Nagrodą Prezydenta 
Bielska-Białej, w postaci rzeźby „energetyczny człowiek” autorstwa artysty Bronisława 
Krzysztofa, wyróżniono system „Exta Life Inteligentny Dom” firmy ZAMEL, a statuetką 
„Złotego Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego – technologię budowy linii 
blokowej 400 kV firmy ELBUD Katowice, która na targach świętowała swoje 70-lecie. 
Złotym Medalem Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. nagrodzono „system 
kontroli i lokalizacji doziemień KDZ-3” Spółki ZPrAE z Siemianowic Śląskich.  
Podczas uroczystości wręczania targowych wyróżnień Polska Izba Przemysłu Targowego 
wyróżniła Jacka Krywulta, prezydenta Bielska-Białej, i Károly’a Nagy, wieloletniego 
dyrektora CENTREX, Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych w Budapeszcie, 
Honorowym Tytułem „Ambasadora Targów 2016”.  
Na stoisku TAURON Dystrybucja S.A., Strategicznego Partnera Targów, wiodącym 
tematem było w tym roku efektywne energetycznie oświetlenie, które ma istotne 
znaczenie dla licznie odwiedzających targi samorządowców miast i gmin, 
zainteresowanych obniżeniem kosztów energii elektrycznej jak i eksploatacji 
oświetlenia ulicznego. 
Dużym zainteresowanie cieszył się konkurs multimedialny zorganizowany po raz drugi 
na targach. Kilkadziesiąt zwiedzających osób, które wykazały się dużą wiedzą 
o niektórych produktach i wystawcach, wyjechało z targów z cennymi nagrodami. 

 
12.09.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
14.09.2017 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

 
 

Program posiedzenia obejmował: 

 podjęcie uchwał zatwierdzających uchwały przyjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB  
na posiedzeniach w dniach 06.07.2017 i 24.08.2017, 

 podjęcie uchwał zatwierdzających uchwały przyjęte przez Skład Orzekający Rady  
na posiedzeniach w dniach 30.06.2017, 31.07.2017, 24.08.2017 i 31.08.2017, 

 omówienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
„Prowizorium budżetowego ŚlOIIB” na rok 2017, 

 podjęcie uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB,  

 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentów dotyczących zebrań wyborczych 
delegatów na Zjazdy ŚlOIIB w V kadencji w latach 2018-2022, 

 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości delegatów na Zjazdy ŚlOIIB  
w V kadencji, 

 omówienie propozycji terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB  
w I półroczu 2018 oraz terminu XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, 
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 omówienie projektów ustaw: 

 Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, 

 Ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego. 
 
14.09.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 4 uchwały w sprawie tymczasowego wpisu na listę 
członków ŚlOIIB 4 osób w celu świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP. 

 
17-22.09.2017 63 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii 

Nauk oraz Komitetu Nauki PZITB w Krynicy-Zdroju. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.  

 
20.09.2017 Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 

Twardosz-Michniewskiej jako członka składu orzekającego. 
 
21.09.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
21.09.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
21-22.09.2017 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej OIIB w ramach obchodów Dolnośląskich Dni 

Budownictwa 2017 w Świeradowie-Zdroju. 
ŚlOIIB reprezentował członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jan Spychała.  

 
22.09.2017 Dzień Budowlanych i Jubileusz 15-lecia Świętokrzyskiej OIIB. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. 
 
22.09.2017 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Placówkę Terenową 

ŚlOIIB w Gliwicach. 
 

 
 

Z okazji wrześniowego Święta Budowlanych odbył się w Gliwicach kolejny Regionalny 
Dzień Budowlanych. Było to uroczyste spotkanie integracyjno-szkoleniowe członków 
ŚlOIIB obwodu gliwickiego w lokalu „Park Szwajcaria”, mieszczącym się w enklawie 
zieleni w parku nazywanym „Gliwicką Szwajcarią”. W pierwszej części spotkania jego 
uczestnicy wysłuchali wykładu Tomasza Radziewskiego, członka ŚlOIIB z obwodu 
gliwickiego, nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym 
budynków jednorodzinnych, na podstawie ustawy Prawo budowlane – wybrane 
zagadnienia”. Spotkanie prowadziła Czesława Bella, opiekun placówki, która po części 
szkoleniowej powitała przybyłych na spotkanie zaproszonych gości, przewodniczącego 
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Rady ŚlOIIB Franciszka Buszkę, również członka Izby z obwodu gliwickiego, oraz 
pozostałych członków ŚlOIIB z tego obwodu. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni 
goście: prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach Mariusz Jaśniok, przewodniczący Oddziału PZITB  w Gliwicach Ryszard 
Walentyński, prezes Oddziału SEP w Gliwicach Jan Kapinos, dyrektor Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Barbara Miller-Turek, dyrektor Śląskiej Izby 
Pracodawców Elżbieta Ładowska-Paul oraz dyrektor Biura ŚlOIIB – Zuzanna Królicka, 
a także koledzy z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku Białej: zastępca 
przewodniczącego Rady Janusz Kozula i rzecznik prasowy Izby Roman Karwowski.  
 

 
 
Fanciszek Buszka złożył zebranym życzenia z okazji Dnia Budowlanych oraz zaprosił 
do wzięcia udziału w VII Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
i w dniu 19 października 2017 w IX Śląskim Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości. Życzenia składali również zaproszeni goście, a Ryszard Walentyński 
podziękował za 12-letnią współpracę. 
W części integracyjno-rozrywkowej przewidziano dużą atrakcję –  występ Teatru Ognia 
NAM-TARA. Na koniec występu artyści laserami wyczarowali napis „15-lecie Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Placówki Terenowej w Gliwicach”. 
Następnie przy dźwiękach muzyki mechanicznej bawili się szczególnie młodsi 
uczestnicy spotkania. Był to czas koleżeńskich rozmów, wymiany zdań, doświadczeń 
zawodowych oraz dyskusji przy kulinarnych atrakcjach serwowanych przez lokal „Park 
Szwajcaria”. W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób. 
 

22.09.2017 Dzień Budowlanych i Jubileusz 15-lecia Łódzkiej OIIB. 
 ŚlOIIB reprezentował skarbnik Zenon Panicz. 
 
22-23.09.2017 Obchody Dnia Budowlanych połączone z 15-leciem Opolskiej OIIB w Prószkowie.  

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper i członek 
Prezydium Stefan Czarniecki. 

 
22-24.09.2017 52 Międzynarodowe Targi Budownictwa "Jesień 2017"w Bielsku-Białej; temat 

przewodni: „Dom energetycznie innowacyjny”.  
Organizowane od 26 lat na pograniczu polsko-czesko-słowackim wiosenne i jesienne 
targi systematycznie uatrakcyjniają i powiększają swoją ofertę, zyskując prestiż  
i znaczenie. Honorowy patronat nad imprezą sprawowali: minister infrastruktury 
i budownictwa Andrzej Adamczyk, premier RP w latach 1997-2001, poseł  
do Parlamentu Europejskiego od 2004 roku i przewodniczący PE w latach 2009-2012 
Jerzy Buzek, prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa w Katowicach.  
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Równolegle odbywały się 19 Targi Technik Grzewczych i Zielonych Energii Instal System 
2017.  Tegoroczna jesienna edycja targów to 240 wystawców, w tym wystawcy z Czech, 
Słowacji, Rumunii i Litwy, rekordowa wielkość powierzchni wystawowej i również 
rekordowa ilość odwiedzających gości w liczbie 7200 osób. Duże zainteresowanie 
targami można uznać za znaczący symptom ożywienia koniunktury w branży 
budowlanej. Targom towarzyszył bogaty program wydarzeń towarzyszących, jak 
konferencja nt. „Dom energetycznie innowacyjny” z rekordową na targach frekwencją 
prawie 100 osób, Międzynarodowa Giełda Kooperacyjna, konkurs „Innowacyjny 
produkt”, w którym internauci wybierają najlepszy produkt spośród prezentowanych  
na targach Instal System 2017, konkurs dla wystawców na innowacyjny, 
energooszczędny produkt, w którym ufundowane zostały prestiżowe nagrody, jak 
Wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka za działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, 
Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej, Puchar Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach, Statuetka Stowarzyszenia Architektów RP Oddział  
Bielsko-Biała, Nagroda Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Nagrody Śląskiej Izby 
Budownictwa, Nagroda Polskiego Zrzeszenia Inżynierów  i Techników Sanitarnych, 
Beskidzkiego Oddziału w Bielsku-Białej. Przyznane nagrody przyniosą wystawcom 
wiarygodną rekomendację w procesie budowania marki i zaufania do oferowanych 
produktów i technologii. Targi w tym roku także spełniły oczekiwania zarówno 
zwiedzających jak i wystawców, wielu z nich deklarowało swój udział w kolejnej, 
wiosennej edycji tego spotkania. 
 
ŚlOIIB reprezentowała na targach 
sekretarz Rady Ewa Dworska i zastępca 
przewodniczącego Rady Józef Kluska, 
który wręczył przedstawicielowi firmy 
AKCES BK Sp. z o.o. z Czechowic-
Dziedzic puchar ŚlOIIB w nagrodę 
za technologię wytwarzania izolacyj-
nych paneli murowych Polytech Moduł 
System (PMS). 

 
 

23.09.2017 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
Było to spotkanie szkoleniowo-integracyjne dla członków ŚlOIIB z obwodów bielsko-
bialskiego i katowickiego, w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dębina” 
w Żywcu, w ramach obchodów Dnia Budowlanych. 
Wśród zaproszonych gości byli: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, 
burmistrz Żywca Antoni Szlagor, przedstawiciele firm budowlanych Elmontaż Sp. z o.o., 
STROM Przemysław Szywała i ZPUE S.A. Włoszczowa - które częściowo sponsorowały 
imprezę i przedstawiciele Zarządów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z terenu 
Bielska-Białej: Oddziału PZITB, Oddziału Beskidzkiego PZITS i Oddziału Bielsko-
Bialskiego SEP oraz Beskidzkiej Rady FSNT NOT. 
Spotkanie inżynierskie rozpoczęło się szkoleniem nt. „Kontrole okresowe stanu 
technicznego obiektów budowlanych, w tym budynków jednorodzinnych – wybrane 
zagadnienia”, które poprowadził mgr inż. Tomasz Radziewski. Andrzej Warachim 
przedstawił dwie prezentacje: „Rozdzielnice modułowe HMH z możliwością 
oddalonego dokonywania czynności łączeniowych” oraz „Stanowisko rozłącznikowe 
napowietrzne z kombi-sensorem dla sieci smart-grid.” 
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Po części szkoleniowej odbyło się plenerowe spotkanie koleżeńskie. Gości i członków 
ŚlOIIB przywitali Józef Kluska i Janusz Kozula. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka w swoim wystąpieniu podkreślał znaczenie spotkań integracyjno-
szkoleniowych. Po części oficjalnej przystąpiono do wspólnego grillowania przy 
dźwiękach muzyki. 
W programie imprezy znalazły się instruktaż gry w boule (zrezygnowano z rozgrywek  
z powodu niesprzyjającej pogody) oraz występ artystyczny Jacentego Ignatowicza -
muzyka, folklorysty i gawędziarza, finalisty konkursu „Mam talent”. 
 

 
 
Jesienna aura, przyjazna atmosfera oraz dźwięki muzyki nastrajały uczestników 
do koleżeńskich rozmów jak również do wymiany doświadczeń zawodowych. Spotkanie 
było dobrą okazją do integracji środowiska inżynierskiego, nawiązania współpracy 
między członkami różnych specjalności, inspiracją do nowych pomysłów. 
W spotkaniu udział wzięło 69 osób. 
 

26.09.2017 Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB przeprowadzona przez zespół 
kontrolujący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. 

 
27.09.2017 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku. 
Prowadzący szkolenie Tomasz Radziewski, zastępca WINB, przedstawił temat: „Istotne 
i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
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warunków pozwolenia na budowę w aspekcie obowiązkowej kontroli budowy. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane 
zagadnienia”. 
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 

 podstawy prawne, 

 istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę, 

 nieistotne odstąpienie w przypadku inwestycji realizowanej na podstawie 
tzw. specustawy drogowej (przypadek szczególny), 

 nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli – konsekwencje,  

 rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – 
wybrane zagadnienia, 

 postępowanie naprawcze – wybrane zagadnienia, 

 sankcje karne w świetle ustawy Prawo budowlane – wybrane zagadnienia. 
W dyskusji poruszano wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów przez 
uczestników procesu budowlanego, organów administracji publicznej a także aktualne 
orzecznictwo w tej materii. W szkoleniu udział wzięło około 30 osób. 

 
27.09.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz terminarz 

przygotowań do XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. 
 
27.09.2017  Wyjazd na budowę Elektrowni Jaworzno III. 
 

 
 
Dzięki uprzejmości władz spółki celowej E003B7 Sp z o.o., odpowiedzialnej w RAFAKO 
S.A. za budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, 
kolejna grupa członków ŚlOIIB, w liczbie 17 osób, zobaczyła dynamicznie zmieniający 
się obraz największej aktualnie na Śląsku realizacji. Zwiedzanie poprzedziło 
obowiązkowe szkolenie dotyczące zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania się po 
budowie, a całość zadania przybliżył zastępca dyrektora projektu, który następnie 
prowadził grupę do kolejnych obiektów, informując o szczegółach realizacji. W chwili 
obecnej gotowe są konstrukcje głównych obiektów bloku, m.in. imponujących 
rozmiarów budynku głównego, chłodni czy ciągów komunikacyjnych i transportowych 
oraz licznych mniejszych, pomocniczych i trwa zabudowa urządzeń technologicznych. 
Zwiedzający mieli m.in. okazję zajrzeć do wnętrza kotła, oglądać rozległy plac budowy 
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z wysokości pomostu w budynku głównym, na wysokości ponad 130 m, oraz wejść do 
wnętrza potężnej 180-metrowej chłodni. 
 

27-29.09.2017 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa XVI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony 
Obiektów Budowlanych w Ustroniu. 
W konferencji, którą ŚlOIIB objęła patronatem, udział wziął zastępca przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak.  

 
28.09.2017 Dzień Budowlanych połączony z jubileuszem 15-lecia Mazowieckiej OIIB. 
 ŚlOIIB reprezentował członek Prezydium Rady Roman Karwowski. 
 
28.09.2017 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
28-30.09.2017 Narada szkoleniowa członków okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz zespołów 

rzeczników odpowiedzialności zawodowej z izb okręgowych z południa Polski, 
zorganizowana przez Świętokrzyską OIIB w Sielpi koło Końskich. 
Szkolenie prowadzili mecenas Jolanta Szewczyk oraz mec. Krzysztof Zając obsługujący 
PIIB. Szkolenie podzielono na 3 części. W pierwszej, prowadzonej w odrębnych salach, 
mecenas J. Szewczyk omawiała problemy, z którymi mają do czynienia rzecznicy, 
natomiast mecenas K. Zając odpowiadał na pytania członków sądów dyscyplinarnych. 
W drugim bloku, dla połączonych organów, pani mecenas omówiła projekt ustawy  
z dnia 1.09.2017 o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach, zwracając 
uwagę na projektowane zmiany dotyczące rzeczników oraz sądów dyscyplinarnych,  
a pan mecenas przybliżył słuchaczom zmiany w procedurze administracyjnej, które 
weszły w życie w czerwcu bieżącego roku.  

 

 
 

Ostatnią częścią szkolenia była rozprawa w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej,  
w której w rolę pokrzywdzonego wcielił się członek OSD ŚlOIIB Mirosław Topolski. 
Ze Śląskiej OIIB w naradzie uczestniczył Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynator Krzysztof Ciesiński, przewodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego Jerzy Dzierżewicz, 6 członków Zespołu OROZ i 10 członków OSD oraz 
pracownice obsługi. W ostatnim dniu narady uczestnicy brali udział w wycieczce 
technicznej do Muzeum Techniki - Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu. 

 
29.09.2017 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. 

Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie to jednocześnie Dzień 
Budowlanych Ziemi Częstochowskiej. Zorganizowany w Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnym „Złote Arkady” przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie 
i Częstochowski Oddział PZITB, we współpracy z oddziałami SITK i SEP, połączony był 
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z obchodami 15-lecia Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie ŚlOIIB i 40-lecia 
Oddziału SITK w Częstochowie. 
 

 
 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego powiatów: 
częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i kłobuckiego oraz Częstochowy, 
przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Wydziałów 
Budownictwa, Infrastruktury i Środowiska oraz Elektrycznego Politechniki 
Częstochowskiej i szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach budowlanych, 
reprezentanci stowarzyszeń naukowo-technicznych i zawodowych oraz liczne grono 
członków ŚlOIIB.  
Spotkanie prowadzili przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie Małgorzata 
Nawrocka-Tazbir oraz zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper. 
Z okazji jubileuszu 15-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
prowadzący przypomnieli historię tworzenia naszej Izby. Wspominali pierwsze 
spotkania z tym związane, dyskusje, powołanie Zespołu Organizacyjnego Izby, zapisy 
kandydatów na członków i ich weryfikację, wybory i zjazdy. Przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka przedstawił działania prowadzone przez ŚlOIIB na rzecz członków 
oraz mówił o znaczeniu Izby dla województwa i kraju. Zaproszeni goście składali 
podziękowania za współpracę z naszym samorządem dostrzegając potrzebę jego 
istnienia. Zasłużonych członków naszej Izby i członków PZITB wyróżniono honorowymi 
odznakami. Reprezentanci prezydenta Częstochowy wręczyli na ręce 
przewodniczącego Franciszka Buszki pamiątkowy grawer na okoliczność 15-lecia 
naszego samorządu. Przekazano również dla Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie puchar w nagrodę za wygranie zawodów strzeleckich. 
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Zaprezentowano i omówiono także:  

 działalność Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie,  

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

 współpracę ŚlOIIB z wydziałami Politechniki Częstochowskiej: Wydziałem 
Budownictwa, Elektrycznym oraz Infrastruktury i Środowiska,  

 ciekawe inwestycje drogowe i kolejowe w regionie Częstochowy - zrealizowane, 
w trakcie realizacji oraz plany inwestycyjne na najbliższe lata,  

 70 lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział 
w Częstochowie,  

 streszczenie wcześniejszych zagranicznych wyjazdów technicznych 
zorganizowanych przez Oddział SEP w Częstochowie dla członków ŚlOIIB 
i szczegóły wyjazdu w maju 2017,   

 streszczenie wcześniejszych wyjazdów technicznych zorganizowanego przez 
Oddział PZITB w Częstochowie dla członków ŚlOIIB oraz szczegóły wyjazdu 
technicznego w lipcu 2017. 

Na zakończenie części oficjalnej był jubileuszowy tort z okazji 40-lecia Oddziału SITK 
w Częstochowie, a potem plenerowe spotkanie integracyjne. Uczestnikami 
Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Częstochowie było ponad 170 osób, 
w tym ponad 130 członków ŚlOIIB. 

 
29.09.2017 Centralne Obchody Dnia Budowlanych 2017 w Warszawie.  
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski i członek 

Rady Elżbieta Nowicka-Słowik. 
 
30.09.2017 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB Rybniku. 
 Wybrany na miejsce imprezy ośrodek Rekreacji i Wypoczynku „Leśna Polana”  
w Szymocicach w powiecie raciborskim jest przykładem konsumpcji środków unijnych  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja 
ma na celu podwyższenie konkurencyjności i zwiększenia poziomu zatrudnienia 
poprzez budowę obiektów z przeznaczeniem na funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. 
Malowniczo położony w lesie kotliny Raciborsko-Oświęcimskiej, ma do dyspozycji 
odwiedzających restaurację, całoroczne domki typu Brda, letnią restaurację i kawiarnię, 
nad stawem wioskę SPA & Wellness, miejsce grillowe i ogniskowe, basen letni 
z terenem rekreacyjnym i placem zabaw dla maluchów, boiskami dla młodzieży oraz 
ścieżkami spacerowymi.  

 

 
 
  



61 

Przy sprzyjającej pogodzie, w atmosferze jesiennego pikniku na świeżym powietrzu, 
uczestnicy imprezy bawili się doskonale, uczestnicząc w grach i zabawach 
zorganizowanych przez ośrodek, m.in. konkurencjach sprawnościowych dwóch drużyn 
w alkogoglach, a także grze w piłkę nożną w dmuchanych kulach. W spotkaniu brało 
udział około 70 osób, wśród nich członkowie Rady ŚlOIIB, m.in. Ewa Dworska, opiekun 
Punktu Informacyjnego w Rybniku z ramienia Prezydium Rady. 

 
02.10.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 

Podczas posiedzenia przyjęto 9 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  
42 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 45 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, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby – 1 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby i przeniesieniu członkostwa  
do innej Izby – 1 osoby,  

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 7 osób.  

 
03.10.2017 Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej. 
 68 inauguracja roku akademickiego na Politechnice Częstochowskiej odbyła się w auli 

Wydziału Zarządzania. W uroczystości, którą otworzył rektor uczelni prof. Norbert 
Sczygiol, wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz rektorzy 
zaprzyjaźnionych uczelni. W swoim wystąpieniu rektor mówił o znaczeniu Politechniki 
Częstochowskiej dla miasta oraz kierunkach rozwoju uczelni. Jednym z celów jest 
zachęcenie do studiowania większej liczby obcokrajowców.  
Politechnika posiada 6 wydziałów, kształci na 30 kierunkach w ponad  
100 specjalnościach. Od chwili jej powstania mury uczelni opuściło ponad 68 tysięcy 
absolwentów - inżynierów i magistrów inżynierów. Politechnika Częstochowska jest 
aktualnie największą wyższą szkołą techniczną w regionie częstochowskim. Zajmuje 
trwałe miejsce na mapie naukowej kraju nie tylko jako instytucja kształcąca inżynierów, 
ale także jako ważny ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z wieloma 
instytucjami i zakładami przemysłowymi. ŚlOIIB reprezentował zastępca 
przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
03.10.2017 Przesłuchanie w sprawach prowadzonych przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB oraz w Placówce Terenowej 
ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 
04.10.2017 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. 
 
04.10.2017  Kontrola Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Opolskiej OIIB przeprowadzona przez 

zespół kontrolujący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB  w składzie: Barbara 
Twardosz-Michniewska i Zenon Panicz. 

 
05.10.2017 Posiedzenie całego składu członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
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05-07.10.2017 Narada szkoleniowa dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji 
rewizyjnych w Łodzi. 
Z ŚlOIIB w naradzie uczestniczył przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Edmund 
Janic i członkowie Komisji. 

 
6.10.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
09.10.2017 Kontrola Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB przeprowadzona  

w siedzibie ŚlOIIB przez zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
 
10.10.2017 Inauguracja roku akademickiego w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-

Białej. 
W uroczystości wzięli udział rektor i członkowie Senatu ATH, przedstawiciele władz 
państwowych, wojewódzkich i samorządowych, rektorzy wyższych uczelni ze Śląska, 
przedstawiciele firm, instytucji i jednostek współpracujących z ATH oraz środowisk 
kulturalnych Bielska-Białej. Po wykonaniu hymnu państwowego rektor ATH prof. 
Jarosław Janicki powitał gości i wygłosił inauguracyjne przemówienie. Głos zabierali 
również zaproszeni goście: Anna Budzanowska z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz i prezydent 
Bielska-Białej Jacek Krywult oraz biskup ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Roman 
Pindel. 
Tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku, którą prowadził 
prorektor Czesław Ślusarczyk, a chór wykonał pieśń „Gaudeamus Igitur”. Wykład 
inauguracyjny nt. „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej” wygłosiła 
prof. Urszula Mazurek, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Akademii 
Techniczno-Humanistycznej. ŚlOIIB reprezentowali wiceprzewodniczący Rady Józef 
Kluska i Janusz Kozula.  
 

11.10.2017 Spotkanie członków Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 

 
11.10.2017 Uroczystość odsłonięcia w Gliwicach tablicy pamiątkowej poświęconej Honorowemu 

Profesorowi Politechniki Śląskiej Antoniemu Rosikoniowi. 
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Tablica ofiarowana przez Fundację Grupy PKP została wmurowana na frontonie 
odnowionego budynku dworcowego PKP w Gliwicach, od strony ul. Bohaterów Getta. 
Komitet organizacyjny tej uroczystości, połączonej z organizowaną przez Wyższą Szkołę 
Techniczną w Katowicach Konferencją Naukowo-Techniczną, dotyczącą roli i przyszłości 
kolei na Śląsku, tworzył zespół w składzie: mgr Karol Trzoński, wiceprzewodniczący 
Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, prof. Kazimierz Kłosek, inż. Józef 
Szczepański, były dyr. naczelny śląskiej DOKP, oraz mgr inż. Zbigniew Czerwiński, prezes 
Armexu. Uroczystość zgromadziła ok. 50 uczestników reprezentujących służby 
kolejowe, przedstawicieli uczelni, byłych współpracowników i przyjaciół profesora. 

 Obecni wyrazili uznanie i zadowolenie z podjętej inicjatywy upamiętnienia osoby prof. 

A. Rosikonia oraz wydania monografii poświęconej profesorowi, jego wybitnym 

osiągnięciom inżynierskim oraz naukowo-badawczym w okresie przedwojennym jak 

i po Il wojnie światowej. Działania inżynierskie profesora w zakresie diagnostyki 

nawierzchni i podtorza kolejowego, zwłaszcza na terenach występowania tzw. szkód 

górniczych, już w latach 30-tych okresu międzywojennego należy uznać 

za prekursorskie, oryginalne i w pełni skuteczne. Był cenionym ekspertem resortów 

górnictwa i transportu, głównie kolejowego, oraz autorem wielu opinii i ekspertyz 

dotyczących trudnych zagadnień geoinżynierii, mostownictwa i budownictwa 

na terenach górniczych. 

12.10.2017 Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Budownictwa Lądowego 

Politechniki Częstochowskiej.   

 

                           
 

Była to 42 inauguracja nowego roku akademickiego na Wydziale Budownictwa 

Politechniki Częstochowskiej. Uczestniczących w uroczystości zaproszonych gości oraz 

pracowników i studentów WB powitał dziekan wydziału, prof. Maciej Major, który  

w okolicznościowym przemówieniu podsumował działalność wydziału i osiągnięcia 

dydaktyczno-naukowe minionego roku akademickiego. Następnie odbyła się 

immatrykulacja studentów I roku, rozdanie dyplomów absolwentom i wręczenie 

wyróżnień. Medale „Za Naukę za Pracę” otrzymało pięciu studentów. W tym roku po 

raz drugi zostały wręczone honorowe statuetki „Zasłużony dla Wydziału Budownictwa”, 

przyznane przez Kapitułę osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju 

oraz podnoszenia renomy Wydziału. Statuetki otrzymali: Franciszek Buszka, 

przewodniczący Rady ŚlOIIB, wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Josef Vičan, 

dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu w Żylinie, Ryszard Florek, prezes 

firmy FAKRO oraz Henryka i Marek Musialik, właściciele Przedsiębiorstwa Produkcyjno-

Handlowego HEMAR. Uczestniczy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego 

mgr. inż. arch. Henryka Katowicza-Kowalewskiego pt. "Senster i inne myślące 

przedmioty. Interaktywna architektura sterowana cyfrowo”. ŚlOIIB reprezentowali 

przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca przewodniczącego Rady Waldemar 

Szleper i członek Rady Tadeusz Sopata. 
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12-14.10.2017 XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a Budownictwo" 
w Bielsku-Białej. 
Konferencję zorganizował Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa w Bielsku-Białej i Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, przy udziale 

Politechniki Śląskiej, Politechniki Krakowskiej, Komitetu Ekologii przy  ZG PZITB oraz 

Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przewodniczącym Rady Naukowo-

Technicznej był prof. Leonard Runkiewicz, a przewodniczącym Komitetu 

Organizacyjnego Janusz Kozula, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 

 

 
 

Konferencję otworzyli przewodniczący Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Przemysław 
Pępek i Janusz Kozula. Otwarcie uświetnił zespół muzyczny NOVA-DUO (gitara  
i skrzypce), który zaprezentował utwory C. Jobima, Brahmsa, Alvaro Carillo i Gershwina. 
Na konferencji zaprezentowano 31 referatów, których autorami byli pracownicy 
naukowi renomowanych uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych. 
Program uzupełniały 4 referaty firm sponsorujących konferencję. Referaty były 
prezentowane podczas 6 sesji tematycznych, a poruszały problemy budownictwa, 
ekologii, oddziaływania budownictwa na środowisko, fizyki budowli, materiałów 
budowlanych, usuwania azbestu, termomodernizacji i zrównoważonego rozwoju. 
W ramach przerywnika w wykładach organizatorzy zaprosili uczestników konferencji na 
spacer po centrum Bielska-Białej z przewodnikiem, który opowiedział o historii miasta 
i pokazał ciekawe obiekty, miejsca i zabytki. Po raz pierwszy w ramach konferencji 
zorganizowano Salonik Wystawców, w którym swoje wyroby i technologie 
zaprezentowały firmy AERECO, ALUPROF Bielsko-Biała, FRANK-BUD Bielsko-Biała, 
AKCES Czechowice-Dziedzice, SEMPRE Farby z Bielska-Białej.  
Konferencję zakończyła dyskusja generalna, w ramach której podsumowano całość 
programu i wysoko oceniono poziom merytoryczny i organizacyjny. W konferencji 
udział wzięło około 80 osób; organizatorzy zaprosili także do uczestnictwa w jednej 
z sesji studentów Wydziału Budownictwa Akademii Techniczno-Humanistycznej  
z Bielska-Białej. Referaty wygłaszane podczas konferencji zostały zamieszczone 
w październikowym numerze „Przeglądu Budowlanego”.  

  

12.10.2017 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.  
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

 
13-14.10.2017 Narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Krajowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB z przewodniczącymi okręgowych 
sądów dyscyplinarnych i okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej 
koordynatorami zorganizowana przez PIIB w Łodzi. 

 Z ŚlOIIB w naradzie uczestniczyli członkowie KSD Barbara Twardosz Michniewska 
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i Zenon Panicz, przewodniczący OSD Jerzy Dzierżewicz, rzecznik Elżbieta Godzieszka 
oraz radca prawny Dominik Adamczyk. 

 
14.10.2017 Dzień Budowlanych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  

i Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów w Krakowie. 
Od wielu lat członkowie samorządów zawodowych inżynierów budownictwa  
i architektów w Krakowie obchodzą wspólnie święto budowlanych. Z tej okazji odbyła 
się w Operze Krakowskiej uroczysta gala, podczas której m.in. wręczono odznaczenia 
oraz statuetki za projekty konkursowe. W części artystycznej biorący udział w gali 
obejrzeli spektakl baletowy do muzyki Gioacchino Rossiniego z opery „Kopciuszek”,  
a po przedstawieniu uczestniczyli w spotkaniu w foyer opery.  
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz zastępca 
przewodniczącego Czesława Bella. 

 
16.10.2017 Wyjazd szkoleniowy na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena Gliwice” 

w Gliwicach zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
Był to trzeci wyjazd techniczny związany z budową hali, tym razem na kończącą się 
realizację. Obiekt powstał w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ulicami 
Akademicką i Kujawską. W skład Hali Widowiskowo-Sportowej wchodzą: hala główna, 
hala treningowa, budynek fitness oraz zewnętrzny garaż wielopoziomowy. Projekt objął 
również estakadę drogi pożarowej. 
Podstawowe prace budowlano-montażowe rozpoczęte w lipcu 2013 zostały 
zakończone; firma „MIRBUD” ma opuścić plac budowy 14 listopada 2017 r. Teren wokół 
hali jest zagospodarowany - wykonano układ komunikacyjny tj. drogi, chodniki, place, 
schody oraz parkingi i zieleńce. Wewnątrz hali trwały jeszcze prace porządkowe  
w lożach VIP-ów, loży prezydenckiej, pomieszczeniach reżyserki i prasowej oraz prace 
związane z wyposażeniem dodatkowym; są to m. in.: ścianka wspinaczkowa, podłoga 
sportowa, konstrukcja podwieszenia scenicznego, elementy wyposażenia 
sanitariatów. Trwają rozruchy poszczególnych urządzeń i instalacji, prowadzone są 
przeglądy inspektorsko-inwestorskie poszczególnych fragmentów obiektu. 
 

 
 
Można było przekonać się o rozmachu inwestycji i porozmawiać nt. realizacji 
z fachowcami firmy „MIRBUD”S.A. ze Skierniewic, będącej Generalnym Wykonawcą 
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inwestycji.  Po obiekcie oprowadzali zwiedzających kierownik budowy mgr inż. Tomasz 
Kaźmierczak oraz jego zastępca  – mgr inż. Andrzej Madaj, którzy chętnie odpowiadali 
na zadawane pytania dotyczące realizacji i szczegółów technicznych obiektu.  
Dane techniczne obiektu:           
powierzchnia całkowita – 69 300 m2, 
powierzchnia użytkowa – 56 300 m2, 
kubatura – 509 881 m3. 
Trybuny każdorazowo pomieszczą max. 17 tys. widzów.  
Zadaszenie główne Hali Sportowej zaprojektowano jako konstrukcję cięgnową. Cięgna 
nośne oraz prostopadłe do nich w planie cięgna napinające tworzą przykrycie 
w kształcie paraboloidy hiperbolicznej. W rzucie poziomym zadaszenie tworzy kształt 
koła o średnicy 122,75 m. Wszystkie cięgna zakotwione są w ringu żelbetowym, 
opartym na słupach żelbetowych. Hala może zostać wyposażona w urządzenia 
sportowe, stanowiące uzupełnienie podstawowego wyposażenia, jak: ścianka 
wspinaczkowa, nawierzchnie sportowe do koszykówki, siatkówki, podniesioną podłogę 
pod lekką atletykę oraz w agregaty mrożące pod lodowisko. 
Wykonano już próby pożarowo-techniczne zapewniające bezpieczeństwo obiektowi, 
każdą próbę sprawdza Państwowa Straż Pożarna; to tylko jedna z dziesiątek procedur. 
Odbiór ppoż. zakończył się pomyślnie. Halę Widowisko-Sportową w Gliwicach 
zabezpieczy SIS-FIRE, czyli zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem 
pożarowym, który zapewni maksymalny poziom ochrony obiektu. Elementy 
zaprojektowanego systemu ochrony: automatyczne oraz analogowe czujki dymu, czujki 
temperatury czy płomienia, ostrzegacze pożarowe wykonane są zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Centrala sygnalizacji pożaru wraz z systemem 
integrującym SIS-FIRE zlokalizowana jest w specjalnym pomieszczeniu – Centrum 
Monitoringu – znajdującym się w obiekcie. System sygnalizacji pożaru będzie 
przystosowany do współpracy z Alarmowym Centrum Odbiorczym, aby sygnał 
alarmowy błyskawicznie dotarł do jednostki Państwowej Straży Pożarnej. 
Z hali głównej zwiedzający przeszli korytarzami przez garaż podziemny do hali 
estradowo- treningowej, gdzie aktualnie montowana jest ścianka wspinaczkowa. 
W zwiedzaniu obiektu brało udział około 60 osób członków ŚlOIIB.  
 

16.10.2017 Wyjazdowe spotkanie władz statutowych i kadry kierowniczej przedsiębiorstw 
członkowskich Śląskiej Izby Budownictwa oraz innych uczestników Forum 
Budownictwa Śląskiego w Hali Widowiskowo-Sportowej w Gliwicach. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz 
członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki. 
 

16.10.2017  Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
16.10.2017  Wyjazd na budowę Elektrowni Jaworzno III. 

To już drugi w tym roku wyjazd na największą na Śląsku budowę (poprzedni odbył się 
27.09.2017). Również tym razem uczestnicy, w liczbie 19 osób, zostali przyjęci bardzo 
gościnnie. Po obowiązkowym szkoleniu dotyczącym zasad bezpieczeństwa w czasie 
poruszania się po budowie, całość zadania omówił zastępca dyrektora projektu, który 
następnie prowadził grupę do kolejnych obiektów, informując o szczegółach realizacji. 
Dzięki życzliwości władz spółki celowej E003B7 Sp z o.o. odpowiedzialnej w RAFAKO 
S.A. za budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III 
członkowie ŚlOIIB mogą śledzić dynamicznie zmieniający się obraz największej 
aktualnie na Śląsku realizacji. Robią wrażenie gotowe konstrukcje głównych obiektów 
bloku, m.in. budynku głównego, chłodni czy ciągów komunikacyjnych i transportowych 
oraz licznych mniejszych, pomocniczych. Trwa zabudowa urządzeń technologicznych. 
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Zwiedzający budowę mogli wejść  do wnętrza potężnej 180-metrowej chłodni, 
w budynku głównym zajrzeć do wnętrza kotła,a z pomostu na wysokości 130 m 
obejrzeć rozległy plac budowy. 
 

 
 
17.10.2017 X Europejskie Forum Gospodarcze w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. 
 W ramach jubileuszowego Forum przewidziano prowadzenie przez Łódzką OIIB panelu 

nt. „Pozycja polskiego inżyniera budownictwa”. Referaty wygłosili:  

 prof. Irena Lipowicz, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Samorządu 
Terytorialnego UKSW w Warszawie pt. „Powinności zawodu inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego”, 

 prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej 
OIIB pt. „Pozycja inżyniera budownictwa w kraju i za granicą”, 

 dr inż. Jacek Szer, kanclerz Politechniki Łódzkiej, były Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego pt. „Pozycja polskiego inżyniera w procesie inwestycyjnym”. 

ŚlOIIB reprezentował członek Rady Tadeusz Sopata.  
 
17.10.2017 Szkolenie nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego” w Puncie informacyjnym 
ŚlOIIB w Rybniku. 

 Szkolenie prowadzili w zakresie kontroli okresowych członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Jan Spychała, natomiast w zakresie zmian w procedurze 
administracyjnej mecenas Karol Urban, z obsługi prawnej ŚlOIIB. 

 
18.10.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o uwagach PIIB do projektu ustaw  

o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz o zmianie niektórych ustaw 
w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego, o przygotowaniach 
do XVII Krajowego Zjazdu PIIB i uchwale w sprawie poparcia dla samorządu lekarskiego  
w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji w służbie zdrowia. 

 

18-20.10.2017 VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw pod hasłem „Uwolnić 
biznes” w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zorganizowany 
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. 

 Stałe motto Kongresu MŚP brzmi „Nauka, biznes, samorząd razem dla gospodarki” - 
wspomniał o tym na początku wystąpienia otwierającego obrady prezes RIG Tadeusz 
Donocik. Dlatego podczas największego w Europie wydarzenia dotyczącego małych  
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i średnich przedsiębiorstw, w którym liczba uczestników przekracza kilka tysięcy osób  
(w tym roku 6 tys.), odbywają się spotkania i debaty przedstawicieli nauki, biznesu  
i samorządu. Współpraca tych trzech środowisk ma na celu, w przypadku realizacji 
ich postulatów, przyczynić się do lepszego rozwoju gospodarki przez tzw. uwolnienie 
biznesu.  

 

   
 

Tradycyjnie uczestniczył w Kongresie Jerzy Buzek oraz Janusz Steinhoff, marszałkowie 
województw śląskiego i małopolskiego, przedstawiciele metropolii oraz prezydenci 
śląskich miast, a także śląskich uczelni; stronę rządową reprezentował wicepremier 
Jarosław Gowin.   

 Warto przypomnieć, że sektor MŚP stanowiący 99,8% wszystkich przedsiębiorstw 
w Polsce, w którym mikrofirmy (firmy zatrudniające mniej niż 10 osób) stanowią 96 %, 
zapewnia miejsca pracy dla 67% ludności oraz PKB ok. 70%. Hasło przewodnie 
tegorocznego Kongresu „Uwolnić biznes” to wielopłaszczyznowy postulat 
przedsiębiorców wyrażający gotowość do zmiany prawa, postaw przedsiębiorczości, 
otwarcia na nowe technologie i ekspansję zagraniczną - mówił prezes Tadeusz Donocik. 
Uwolnienie biznesu to także weryfikacja stanu prawnego dla biznesu i samego 
otoczenia biznesu. Kongres podzielony był na 10 bloków tematycznych, a każdy z nich 
zawierał sesje panelowe i warsztaty. Uczestnicy mogli poznać zdania ekspertów, zabrać 
głos w dyskusji, uzyskać praktyczną wiedzę biznesową pracując nad wybranymi 
zagadnieniami, poznać najnowsze trendy w prawie, gospodarce i marketingu. Ważne 
tematy to m.in. innowacyjność w zarządzaniu, prawie, podatkach, rynku pracy, edukacji 
i finansowaniu MŚP. Kongres dał także sposobność do otwarcia dyskusji nt. Konstytucji 
dla Biznesu i jej konsekwencji dla przedsiębiorców oraz uczestnictwa w 9 wydarzeniach 
towarzyszących. Były to m.in.: Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego, konferencja Innovations in Biomedical Engineering, Śląski Dzień 
Budowlanych, IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, czy 
odbywające się równolegle przez 3 dni w hali MCK Targi Biznes Expo, największe targi 
poświęcone usługom i produktom MŚP. Członkowie samorządów zawodów zaufania 
publicznego wysłuchali w ramach EKMŚP w sali audytoryjnej Śląskiej Izby Lekarskiej 
wykładu nt. „Zaufanie i odpowiedzialność w przestrzeni publicznej”.  
EKMŚP od lat jest najważniejszym w Europie wydarzeniem gospodarczym. Choć nadal 
ma w nazwie „Europejski”, to z uwagi na obecność przedstawicieli krajów spoza Europy 
- były w tym roku delegacje z Ameryki Północnej, Azji i Afryki – staje się wydarzeniem 
o zasięgu światowym. Obecność zagranicznych uczestników (z 30 krajów) daje 
możliwość wymiany doświadczeń małych i średnich przedsiębiorstw, które na całym 
świecie odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego 
i innowacyjności we wszystkich branżach. Zrównoważony rozwój sektora MSP ma 
wielkie znaczenie dla rozwoju gospodarki każdego państwa.  
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Zgłaszane w trakcie debat Kongresu MŚP postulaty uczestników dyskusji, 
opracowywane następnie w formie Rekomendacji, są wskazówkami dla tworzenia 
lepszych warunków rozwoju sektora MŚP, kluczowego sektora polskiej gospodarki. 
Artystycznym urozmaiceniem Kongresu był wieczorem drugiego dnia występ Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk”, próbkę swojego kunsztu pokazał Zespół podczas otwarcia 
Kongresu.  

 
19.10.2017 IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w Sali Sejmu Śląskiego. 
 

 
  

W tym dniu obchodzono uroczyście w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach Śląski Dzień Budowlanych, połączony z Konferencją IX Śląskie Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Uroczystość odbyła się w ramach 
VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zorganizowanego 
w dniach 18-20.10.2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
W lutym 2008 roku powstało Forum Budownictwa Śląskiego, jako platforma wspólnego 
działania samorządów zawodowych i gospodarczych regionu śląskiego. ŚlOIIB była 
jednym z pięciu sygnatariuszy deklaracji o utworzeniu tej organizacji. Od 2008 roku 
podmioty działające w Forum Budownictwa Śląskiego obchodzą wspólnie Śląski Dzień 
Budowlanych, a od kilku lat ta uroczystość wraz z konferencją pn. Śląskie Forum 
Inwestycji Budownictwa Nieruchomości odbywa się w ramach największej w tej części 
Europy imprezy gospodarczej jaką jest organizowany przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach EKMŚP. W bieżącym roku obie Izby będące głównymi 
organizatorami konferencji obchodzą swoje jubileusze - Śląska Izba Budownictwa 
jubileusz dwudziestolecia, a Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
piętnastolecia istnienia.   
Gośćmi uroczystości byli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa 
i Infrastruktury Tomasz Żuchowski, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka, dyrektor 
Wydziału Infrastruktury ŚUW Bożena Goldamer-Kapała, p.o. Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego Elżbieta Oczkowicz, przewodniczący Sejmiku 
Śląskiego Stanisław Gmitruk, przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko oraz 
reprezentanci Zachodniopomorskiej, Dolnośląskiej i Opolskiej OIIB; PIIB reprezentowali 
wiceprezes Stefan Czarniecki i KROZ, koordynator Waldemar Szleper.  
Obrady konferencyjne poprzedziła uroczystość wręczenia w Sali Marmurowej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego odznaczeń państwowych i honorowych odznak resortowych. 

Z ŚlOIIB Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała sekretarz Rady Ewa Dworska, Złoty Medal  

za Długoletnią Służbę - członek Rady Grzegorz Bojanowski, członek Okręgowego Sądu 

Dyscyplinarnego Adam Chmura oraz zastępcy przewodniczącego Rady:  Janusz Kozula, 

Andrzej Nowak i Waldemar Szleper, a Odznakę Honorową Za Zasługi dla Budownictwa 
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Adam Chmura. W Sali Sejmu Śląskiego wręczono Złote Odznaki Honorowe Za Zasługi  

dla Województwa Śląskiego czterem członkom ŚlOIIB, byli to: Ewa Dworska, Edmund 

Janic, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Piotr Szatkowski, przewodniczący  

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Stefan Wójcik, członek Rady.  

 

 
 

Wręczono także po raz pierwszy Medale ŚlOIIB: prezesowi Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach Tadeuszowi Donocikowi, na ręce przewodniczącego PZITB 

Ryszarda Trykosko dla Zarządu Głównego PZITB, na ręce prodziekana ds. ogólnych 

dr. inż. Tomasza Jaśnioka dla Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i na ręce 

dziekana dr. hab. inż. prof. nadzw. Macieja Majora dla Wydziału Budownictwa 

Politechniki Częstochowskiej.  

W części konferencyjnej prezydent ŚIB Tadeusz Wnuk przedstawił krótko działalność 

Izby na przestrzeni 20 lat, ze szczególnym akcentowaniem inicjatyw podejmowanych 

w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, którego ŚIB i ŚlOIIB są aktywnymi 

uczestnikami. Podkreślił, że powołane do życia w 2008 roku Forum to aktualnie 

300 instytucji i 110 tysięcy osób, również reprezentantów uczelni technicznych. 

W ramach Forum organizowane są seminaria branżowe i od 2011 roku konferencja 

pn. Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, podejmująca ważne dla 

środowiska budowlanych tematy. Podsumowaniem dorocznych konferencji 

są „Stanowiska wraz   z rekomendacjami” przekazywane do właściwych ministerstw 

i urzędów, dotyczące m.in. projektów legislacyjnych regulujących funkcjonowanie 

sektora budownictwa. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, nawiązując 

do piętnastolecia istnienia  samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, mówił 

o konieczności ustawicznego doskonalenia zawodowego i przestrzegania zasad etyki 

zawodowej przez członków wykonujących zawód zaufania publicznego. Podkreślał 

również potrzebę dowartościowania pracy inżyniera budownictwa z uwagi 

na odpowiedzialność z jaką jego praca się wiąże. Umacnianiu rangi naszego zawodu 

służy m.in. aktywność ŚlOIIB  w pracach Forum Budownictwa Śląskiego, w szczególności 

udział w organizacji konferencji, z których rekomendacje kierowane do organów rządu 

mają na celu poprawę sytuacji zawodowej również inżynierów budownictwa.  
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Wiceminister Tomasz Żuchowski w swoim wystąpieniu dotyczącym projektu Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego stwierdził, że „Przepisy wprowadzające do Kodeksu” 
wymagają wdrożenia zmian legislacyjnych obejmujących około 140 różnych ustaw. 
Prace rządowe nad projektem kodeksu będą trwać do końca 2017 roku, a skierowanie 
go do Sejmu nastąpi w I kwartale 2018 roku. Posługując się prezentacją mówił  
o możliwych do wprowadzenia w systemie prawnym zmianach, które mają ułatwić jego 
funkcjonowanie jeszcze przed wdrożeniem kodeksu. Omówił zmiany dotyczące zapisów 
ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (będą obowiązywać od stycznia 2018) 
i zawodu architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (to m.in. 
wprowadzenie standardów praktyki zawodowej i połączenie procedur 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej, a w stosunku do urbanistów 
uzyskiwanie uprawnień do wykonywania zawodu urbanisty). Z reformą procesu 
inwestycyjno-budowlanego przewidzianą w projekcie kodeksu jest ściśle związany 
projekt ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego oraz 
projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z uproszczeniem procesu 
inwestycyjnego (tzw. ustawy inwestycyjnej – wprowadzającej pojęcie projektu 
inwestycyjnego i projektu technicznego) i projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności 
państwa.   
Po zamknięciu obrad była okazja do rozmów kuluarowych z wiceministrem. Jak zwykle 
na podsumowanie konferencji zostaną sformułowane wnioski i rekomendacje 
dotyczące również I konferencji tegorocznego Śląskiego Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości nt. „Program „Mieszkanie +” w budownictwie; aspekty 
techniczne budowania i remontowania; rewitalizacja miast, osiedli i terenów 
poprzemysłowych”, organizowanej w ramach przedsięwzięcia programowego 
pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym”, która 
odbyła się w Katowicach w dniach 21-22 czerwca 2017.  
 

19.10.2017 IX Mistrzostwa ŚlOIIB w Brydżu Sportowym zorganizowane przez Placówkę Terenową 
ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
W rozgrywkach udział wzięło 10 par, w tym para kobieca Krystyna Kieres – Maria 
Bodniak oraz po raz pierwszy para z Częstochowy Janusz Malczak i Leszek Wiesiołek. 
Turniej przygotował i prowadził sędzia krajowy PZBS Adrian Bakalarz. Turniej par 
rozegrano na punkty meczowe w układzie każda para z każdą. Wyniki po każdej rundzie 
podawano na bieżąco, rozegrano 27 rozdań. Zwyciężyła para Edwin Szenkelbach 
i Andrzej Staszek, która przez cały turniej znajdowała się na prowadzeniu. Emocji było 
sporo, jak również dyskusji o rozdaniach, błędach i nieporozumieniach. Turniej 
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zakończył się rozdaniem nagród, pucharów za pierwsze miejsce i nagród rzeczowych  
za drugie i trzecie miejsce. Nagrody książkowe „Wspólny Język w XXI wieku” otrzymała 
para kobieca i koledzy z Częstochowy. 

 

 
 
Ostateczne wyniki mistrzostw: 
1. Edwin Szenkelbach, Andrzej Staszek   67,75 pkt 
2. Kazimierz Cios, Leszek Krzeczek   41,50 pkt 
3. Tadeusz Dudziak, Tadeusz Szendzielarz  15,00 pkt 
4. Jerzy Ujma, Jerzy Skwark    15,00 pkt 
5. Janusz Zagała, Bogdan Tarnawski   14,60 pkt 
6. Janusz Kozula,Marian Gacek    12,00 pkt 
7. Andrzej Dobrakowski, Stanisław Waliczek  - 4,75 pkt 
8. Mieczysław Madej, Wiesław Puchała              -12,00 pkt 
9. Leszek Wiesiołek, Janusz Malczak              - 62,00 pkt 

10. Krystyna Kieres, Maria Bodniak              - 87,00 pkt 
 

 
 

Kolega Krzysztof Ciesiński monitoruje wyniki wszystkich rozegranych mistrzostw, które 
przedstawiają się następująco: 
1 Kazimierz Cios  132,0 pkt 
2. Jerzy Ujma  128,5 pkt 
3. Tadeusz Dudziak    95,5 pkt 
 

20.10.2017 Dzień Inżyniera Budownictwa w Mysłowicach. 
Organizatorem obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżyniera Budownictwa, który świętowano w hotelu „Trojak” w Mysłowicach była 

Placówka Terenowa ŚlOIIB w Katowicach.  

 

http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h1.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h9.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h7.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h5.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h2.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h10.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h6.html
http://bakalarz.jaom.pl/2017/Pazdziernik/BB191017/h3.html
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Przybyłych na uroczystość przywitali przedstawiciele 

organizatorów Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB i Andrzej 

Nowak, zastępca przewodniczącego Rady. W spotkaniu 

uczestniczyli członkowie organów statutowych ŚlOIIB: Rady, 

OKK, OKR, OSD i OROZ wraz z przewodniczącymi organów; PIIB 

reprezentowali Stefan Czarniecki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB 

oraz Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej, koordynator. 

 

 
 

Wśród zaproszonych gości byli Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału 

Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Elżbieta Oczkowicz, p.o. Śląskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, prof. Maciej Major, dziekan 

Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, prof. Mariusz Jaśniok, prodziekan 

Wydziału Budownictwa i prof. Marek Salamak z Politechniki Śląskiej, Andrzej 

Szydłowski, przewodniczący Oddziału PZITB w Katowicach.   

 

 

Na wstępie do zebranych przemówił Franciszek 

Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, który nawiązując 

do 15-lecia ŚlOIIB przypomniał osoby odznaczone 

państwowymi i honorowymi odznakami resortowymi 

w dniu 19 października br. w Sali Marmurowej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i podczas Śląskiego 

Dnia Budowlanych. 

 

Następnie wręczono Medale ŚlOIIB osobom zaangażowanym w działaniach na rzecz 

powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Otrzymali 

je założyciele ŚlOIIB: Stefan Czarniecki, Janusz Kozula, Rudolf Mokrosz, Andrzej Nowak, 

Waldemar Szleper, Barbara Twardosz-Michniewska i Stefan Wójcik. Medale za 

zaangażowanie w działaniach na rzecz samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa wręczono Zasłużonym Seniorom ŚlOIIB: Januszowi Krasnowskiemu, 

Henrykowi Nowakowi, Alojzemu Sawickiemu i Włodzimierzowi Starosolskiemu. 
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 Wyniki VII edycji konkursu fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2017” ogłosili 

Roman Karwowski, przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego i Zuzanna 

Królicka, sekretarz jury. Osoby, których zdjęcia zostały nagrodzone lub wyróżnione, 

otrzymały pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej z trzech 

kategorii konkursowych otrzymali nagrody pieniężne.  

Wyniki konkursu: 

W kategorii 1 – „Budynki, budowle, budowy ze Śląska”: 
miejsce I - Wojciech Pieroszkiewicz 

miejsce II – Łukasz Kurkowski 

miejsce III – Elżbieta Nowicka - Słowik 

W kategorii 2 – „Budynki, budowle, budowy z Polski”: 

miejsce I - Ewa Latos  

miejsce II - Przemysław Stawiarski  

miejsce III - Łukasz Raducki  

W kategorii 3 – „Budynki, budowle, budowy ze świata”: 

miejsce I - Ewa Latos  

miejsce II - Józef Szuścik  

miejsce III - Ewa Latos  

Wyróżnienia: Anna Przywara, Dariusz Gołkowski, Janusz Najewski 
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Wyniki konkursu wraz z  12 najlepszymi zdjęciami zamieszczone zostały w informatorze 

ŚlOIIB, oprócz tego będą one ilustracjami izbowego kalendarza na 2018 rok.   

Przedstawiciele firmy Auto-Boss zaprezentowali program sprzedaży samochodów 

dla członków ŚlOIIB oraz całej PIIB. Ciekawy wykład nt. „Technologia BIM i związane 

z nią zmiany w budownictwie” wygłosił prof. Marek Salamak. Niełatwy temat, 

przedstawiony w bardzo przystępny sposób, cieszył się dużym zainteresowaniem 

słuchaczy. Po wykładzie odbyła się projekcja filmu „Uzdrowisko – architektura – 

Zawodzie”. Na zakończenie części „oficjalnej” organizatorzy zaprosili zebranych na 

uroczystą kolację przy dźwiękach energetycznej muzyki zespołu FIVE O’CLOCK – 

smakowitą niespodzianką był wielki jubileuszowy tort z okazji XV-lecia ŚlOIIB. 

W sobotnie przedpołudnie odbyła się wycieczka techniczna do Centralnego Muzeum 
Pożarnictwa w Mysłowicach. Muzeum zostało utworzone we wrześniu 1975, 
interesująca ekspozycja stała prezentuje zabytkowy sprzęt gaśniczy. 
 

21.10.2017 VIII Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB w Ostrowi Mazowieckiej.  

W programie imprezy, której celem jest m.in. popularyzacja pływania jako formy 

uprawiania sportu i promocja sprawności fizycznej poprzez współzawodnictwo 

w zawodach oraz integracja środowisk inżynieryjno-technicznych znalazło się 

w przededniu zawodów spotkanie integracyjne. Odbyło się ono w miejscu 

zakwaterowania w „Dworku nad Stawem” k. Ostrowi Mazowieckiej, a poprzedzone 

zostało ciekawym wykładem i prezentacją Jerzego Putkiewicza z Mazowieckiej OIIB 

nt. „Inżynier budownictwa wykonujący zawód zaufania publicznego w obrocie 

prawnym”. 

 

 
 
Zawody pływackie rozegrano na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej, 
uczestniczyło w nich ponad 60 osób. Byli to reprezentanci okręgowych izby inżynierów 
budownictwa z różnych części kraju oraz zaproszeni przez organizatorów zawodnicy 
z partnerskich organizacji z kraju i zagranicy. Tradycyjnie przybyła na zawody drużyna 
z Litwy, reprezentująca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie. 
Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników mógł wybrać 2 spośród 6 konkurencji 
indywidualnych: 25 m lub 50 m stylem dowolnym, klasycznym lub grzbietowym oraz 
– w przypadku liczniejszej drużyny – startować dodatkowo w 1 lub 2 sztafetach 4 x 25 
metrów. ŚlOIIB reprezentowała dwójka zawodników, którzy w wybranych przez siebie 
konkurencjach wywalczyli miejsca medalowe. Maria Świerczyńska pływając stylem 
dowolnym na dystansach 25 m i 50 m zdobyła dwa złote medale, a Grzegorz Bojanowski 
na dystansach 25 m i 50 m stylem klasycznym dwa srebrne. Puchar Przewodniczącego 
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Mazowieckiej OIIB zdobyła drużyna z Podlaskiej OIIB, którą reprezentowała 
ośmioosobowa drużyna. Laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 
otrzymali medale i dyplomy, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe koszulki. Zawody zostały 
poprowadzone profesjonalnie i odbywały się  w miłej, koleżeńskiej atmosferze. 

  

23.10.2017 Szkolenie nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 
nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego” zorganizowane przez 
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
Cykliczne szkolenie odbyło się pod nowym adresem placówki, w wynajętej 
od Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej nowoczesnej sali audiowizualnej. 
Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz ostatnie zmiany 
w ustawie Prawo budowlane omówił Jan Spychała, członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, a nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego 
w aspekcie przyśpieszenia procedur, przyjaznych relacji pomiędzy organami 
a obywatelami i adekwatnych kar pieniężnych – radca prawny ŚlOIIB Dominik 
Adamczyk. Szkolenie trwało 5 godzin i cieszyło się dużym zainteresowaniem. 
Uczestnicy, w liczbie 28 osób, mieli czas na dyskusję, zadawanie pytań i poruszanie 
dodatkowych tematów.  

 
26.10.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Program posiedzenia obejmował: 

  przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego Rady,  

  przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB, 

  przedstawienie informacji nt. przygotowań do przeprowadzenia konkursu wiedzy 
technicznej pn. „Nowoczesny Inżynier 2017”, 

 

 
 

 przedstawienie informacji o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź 
rzeczowe okolicznościowych imprez. 

 
26.10.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 
 
26.10.2017  Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
26.10.2017 Szkolenie nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego” w Placówce Terenowej ŚlOIIB 
w Bielsku-Białej. 
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 Szkolenie prowadzili w zakresie kontroli okresowych członek Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej Jan Spychała, natomiast w zakresie zmian w procedurze 
administracyjnej radca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk. 

 
27.10.2017 Szkolenie nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego” w siedzibie ŚlOIIB. 
 Szkolenie prowadzili w zakresie kontroli okresowych członek Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Jan Spychała, natomiast w zakresie zmian w procedurze 
administracyjnej radca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk. W szkoleniu uczestniczyło 
49 członków ŚlOIIB. 

  
28-29.10.2017 VI Mistrzostwa Polski Samorządów w Brydżu Sportowym w Warszawie.  

W dniach 28-29 października 2017 roku odbyły się w Warszawie VI Mistrzostwa Polski 
Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym „Misja”. W Mistrzostwach udział 
wzięły 64 osoby. Reprezentacja Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa zajęła 
następujące miejsca: 
I miejsce w Turnieju Par na Maksy – Janusz Kozula, Jerzy Ujma 
III miejsce w Turnieju Indywidualnym – Jerzy Ujma 
I miejsce w Turnieju drużynowym - drużyna: Janusz Kozula, Andrzej Staszek, Edwin 
Szenkelbach, Jerzy Ujma 

 

                         
 
Klasyfikacja długofalowa za 4 turnieje: 
I miejsce Jerzy Ujma  
II miejsce Janusz Kozula 
Mistrzostwa PIIB: I miejsce Jerzy Ujma, II miejsce Janusz Kozula. 

 
03.11.2017 Szkolenie nt. „Kontrole okresowe stanu technicznego obiektów budowlanych oraz 

nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego” w Punkcie informacyjnym 
ŚlOIIB w Rybniku. 
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 Szkolenie prowadzili w zakresie kontroli okresowych członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Jan Spychała, natomiast w zakresie zmian w procedurze 
administracyjnej mecenas Karol Urban. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób. 

 
04.11.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 6 - Rybnik. 
 

 
 

Frekwencja wyniosła 4,25 %. Wybrano 25 delegatów na V kadencję (lata 2018-2022). 
Podział wg branż przedstawia się następująco: 
BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 16 osób 
IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 3 osoby, 
IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 4 osoby, 
BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa) – 2 osoby. 
 

06.11.2017  Konkurs „Nowoczesny Inżynier 2017”. 
Czwarta edycja konkursu pn. „Nowoczesny inżynier 2017” została zorganizowana 
zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa z 8 czerwca 2017.  
W skład jury konkursowego weszli przedstawiciele wszystkich placówek terenowych 
ŚlOIIB; Józef Kluska (przewodniczący), Czesława Bella, Krzysztof Ciesiński, Katarzyna 
Seweryn, Tomasz Radziewski, Waldemar Szleper. 
Konkurs składał się, podobnie jak w 2016 roku, z 2 etapów. 
W I etapie konkursu, przeprowadzonym w wersji elektronicznej, wzięło udział  
28 członków ŚlOIIB. Oto statystyka uczestnictwa: 

 według branż:  
BO – 20 osób, IS – 4 osoby, IE – 1, BD – 2, BM – 1 osoba; 

 według obwodów wyborczych:  
Katowice I (miasto Katowice) – 4 osoby, Katowice II (okolice Katowic) – 3 osoby, 
Bielsko - Biała – 11 osób, Sosnowiec – 1 osoba, Gliwice – 7 osób, Częstochowa – 2 
osoby; 

 według wieku:  
20-29 lat - 3 osoby, 30-39 lat - 17 osób, 40-49 lat - 7 osób, 50-59 lat - 1 osoba. 

Na 30 pytań testu w formie elektronicznej odpowiedziały 24 osoby a do II etapu, który 
zaplanowano na dzień 18 listopada 2017, przeszło 17 osób. 
 

09.11.2017  Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierowników budów. 

 
09.11.2017 Kontrola Informatora ŚlOIIB i Zespołu Redakcyjnego przeprowadzona przez zespół 

kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
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10.11.2017 Barbórkowe Spotkanie Inżynierów i Techników Górnictwa w restauracji „Adria” 
w Rudzie Śląskiej, znajdującej się w dawnym w Pałacu - Restauracji Hrabiowskiej 
Ballestremów. W spotkaniu uczestniczyła grupa członków ŚlOIIB. 

 
13.11.2017  Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
 
14.11.2017 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
15.11.2017 Dwa przesłuchania w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
15.11.2017 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Zapoznano się m.in. z przebiegiem szkoleń przeprowadzonych przez krajowe organy 

statutowe oraz realizacją wniosków przyjętych na XVI Krajowym Zjeździe PIIB. 
 
15.11.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
16.11.2017 Spotkanie z ustępującymi delegatami na zjazdy ŚlOIIB w kadencji 2014-2018 

zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie. 
 
16-17.11.2017 4 Konferencja Izolacje 2017 nt. "Modernizacja starego budownictwa w Polsce” 

organizowana przez redakcję miesięcznika „Izolacje”. 
W tym roku konferencja odbyła się w Katowicach, w hotelu Angelo by Vienna House. 
Podczas dwudniowych wykładów, zgrupowanych każdego dnia w 3 sesje, wykładowcy 
politechnik z Lublina, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gliwic, Warszawy, Wrocławia  
i wydziałów technicznych uniwersytetów w Bydgoszczy i Olsztynie oraz przedstawiciele 
firm zajmujących się izolacjami przekazywali ciekawe informacje dotyczące 
modernizacji oraz zabezpieczeń izolacyjnych (hydro, termo, antykorozyjnych 
i akustycznych) obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. Interesujący wykład 
otwierający konferencję nt. „Wyzwania architektoniczne w zakresie modernizacji 
starego budownictwa w Polsce” wygłosiła przewodnicząca Rady Śląskiej Izby 
Architektów RP Małgorzata Pilinkiewicz. ŚlOIIB reprezentowali Henryk Anders, Stefan 
Czarniecki i Maria Świerczyńska.  
 

17.11.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 
17.11.2017 Uroczystości z okazji 125-lecia SITG w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim i  Kopalni 

Wujek. 
 W sali Sejmiku Śląskiego odbyła się akademia z okazji uroczystości 125-lecia STIG. 

 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka oraz kierownik  
ds. technicznych Włodzimierz Kulisz. 

 
17.11.2017 Rozpoczęcie XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową 

Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  
Sesja rozpoczęła się egzaminem pisemnym na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiło 335 osób. 

 
18.11.2017 XX Gala Budownictwa w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.  
 Jubileuszowa gala, zorganizowana we współpracy ŚlOIIB i Śląskiej Izby Budownictwa, 

zgromadziła reprezentantów nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz 
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przedstawicieli firm, stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych z branżą 
budowlaną. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Elżbieta Bieńkowska, 
Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, wiceprezes Rady Ministrów oraz 
Minister Infrastruktury i Rozwoju w latach 2013–2014, Tomasz Żuchowski, wiceminister 
budownictwa i infrastruktury oraz Andrzej Roch Dobrucki, prezes Krajowej Rady PIIB.  
W tym roku gala miała charakter szczególny w związku z świętowanymi jubileuszami  
20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa i 15-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Zebranych przywitał Tadeusz Wnuk, prezydent ŚIB i wraz z Franciszkiem 
Buszką, przewodniczącym Rady ŚlOIIB, wręczył 24 osobom Odznaki Honorowe 
„Zasłużony dla Budownictwa” oraz „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”. 
Następnie wręczano Medale z Dyplomem 20-lecia Śląskiej Izby Budownictwa. Tym 
wyróżnieniem zostało uhonorowanych pięć osób, wśród nich Elżbieta Bieńkowska 
i Andrzej Roch Dobrucki, którzy otrzymali również Medale Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 

 
 

Kolejnym, ważnym elementem gali było uhonorowanie laureatów VII edycji konkursu 

„Śląskie Budowanie 2017”. Były to „Śląskie Wielkie Nagrody Budownictwa” 

przeznaczone dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagrody 

wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” przeznaczone dla osób 

indywidualnych. Kolejny raz wręczono także Tytuł Honorowy wraz z Medalem 

„Osobowość Budownictwa Śląskiego” i nagrodę „Przyjaciel Budownictwa Śląskiego. 

Wyróżnienia wręczali Tadeusz Wnuk, Franciszek Buszka, Tomasz Żuchowski i Andrzej 

Roch Dobrucki. Wśród 16 osób uhonorowanych Nagrodą wraz z Tytułem „Autorytet 

Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” znaleźli się członkowie Prezydium Rady ŚlOIIB 

Waldemar Szleper, z-ca przewodniczącego Rady, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej, koordynator i Roman Karwowski, rzecznik prasowy ŚlOIIB. Uroczystości 

uświetnił „Galowy Koncert” w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu. 
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18.11.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 4 - Katowice 1. 
 Frekwencja wyniosła 3 %. Wybrano 22 delegatów na V kadencję (lata 2018-2022). 
Podział wg branż przedstawia się następująco: 
BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 12 osób, 
IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 3 osoby, 
IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 4 osoby, 
BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa) – 3 osoby. 

 

 
 
18.11.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 5 - Katowice 2. 

 Frekwencja wyniosła 3,06 %. Wybrano 30 delegatów na V kadencję (lata 2018-2022). 
Podział wg branż przedstawia się następująco: 
BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) – 17 osób, 
IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 4 osoby, 
IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 5 osoby, 
BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa) – 4 osoby. 

 

 
 
18.11.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
18.11.2017 Zakończenie konkursu „Nowoczesny Inżynier 2017” w siedzibie ŚlOIIB. 

 

 
                      Jury konkursowe 
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Do II etapu konkursu przystąpiło 14 osób. Odpowiadały one na 30 pytań w formie testu 
wielokrotnego wyboru. Według Regulaminu nagradzane są miejsca od I-X.  
Wyniki konkursu: 
I miejsce – Adam Hejduk – BO – Częstochowa 

II miejsce – Sylwia Jarka – BO – Gliwice 

III miejsce – Damian Dąbrowski – BO – Katowice 

IV miejsce – Dawid Weretycki – BO – Gliwice 

V miejsce – Piotr Spiżewski – IS – Bielsko-Biała 

VI miejsce – Szymon Jancia – BO – Bielsko-Biała 

VII miejsce – Aleksander Drapała – IS – Gliwice 

VIII miejsce – Piotr Wojtyła – BD – Bielsko-Biała 

IX miejsce – Tomasz Frydko – BO – Gliwice 

X miejsce – Ireneusz Wolnik – BO – Katowice 
 

 
 

Po ogłoszeniu wyników Aleksandra Makarucha i Tomasz Radziewski, autorzy pytań  

z Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, omówili obie 

ustawy pod kątem prawidłowych odpowiedzi.  

 
20.11.2017 Uroczystość rozpoczęcia działalności Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach w nowej 

siedzibie. 
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W związku z zmianą lokalu swojej siedziby placówka zorganizowała w tym dniu oficjalne 
rozpoczęcie działalności w nowym miejscu. Biuro placówki mieści się obecnie przy 
ul. Zwycięstwa 36 na II piętrze w wydzierżawionym pomieszczeniu biurowym  
od Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej. Dużym walorem nowego miejsca jest 
jego usytuowanie przy głównej ulicy miasta; w pobliżu znajdują się przystanek 
autobusowy i liczne parkingi dla kierowców zmotoryzowanych 
Uroczystość odbyła się w poniedziałek, w ramach działalności Klubu Członkowskiego. 
Po symbolicznym przecięciu wstęgi przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka 
Buszkę wspólnie z opiekunem placówki Czesławą Bellą, uczestnicy uroczystości 
obejrzeli nowy lokal oraz pokoje biurowe RIPH i nowoczesną salę audiowizualną, która 
może być wynajmowana szkolenia izbowe na preferencyjnych warunkach.  
W uroczystości uczestniczyli wraz z członkami klubu zaproszeni goście – przedstawiciele 
RIPH: prezes Wiktor Pawlik i dyrektor Barbara Miller Turek, z Oddziału SEP Gliwice 
prezes Jan Kapinos i Kazimierz Boba oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka  
i zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski. W miłej, przyjaznej 
atmosferze była okazja do rozmów nt. nawiązania bliższej współpracy obu Izb  i SEP-u, 
kierunkach działalności i planach na przyszłość.  

 
21.11.2017 Kontrola biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 

przeprowadzona przez Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

Stanisława Stojewskiego. 

 

22.11.2017 Szkolenie seminaryjne nt. „Hydroizolacje w budownictwie” zorganizowane przez 
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

 Szkolenie prowadził Krzysztof Knop, a udział w nim wzięło 29 członków ŚlOIIB.  
 
23.11.2017 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

 

 
 
Program posiedzenia obejmował: 

 przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego Rady, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB, 

 przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego na rok 2018,  

 dyskusję nad prowizorium budżetowym oraz podjęcie stosownych postanowień 

i uchwał, 
 przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB, 
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 przedstawienie informacji o przebiegu i wynikach konkursu wiedzy technicznej 
„Nowoczesny Inżynier 2017”. 

 
23.11.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 
 
23.11.2017 Posiedzenie całego Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB. 
 
23-25.11.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
24.11.2017 Konferencja PWN Konstrukcje budowlane 2017 w Muzeum Śląskim w Katowicach. 
 Czwarta edycja konferencji nt. „Budownictwo wysokościowe i podziemne” odbyła się 

w tym roku na Śląsku, pod patronatem ŚlOIIB.  
 Obrady konferencyjne podzielono na 3 sesje, po każdej z nich odbywała się dyskusja  

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

 
25.11.2017 Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Opola, Brzegu i Wrocławia zorganizowany przez 

Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
 W Opolu-Bierkowicach celem zwiedzania było Muzeum Wsi Opolskiej - skansen 

budownictwa drewnianego, w szczególności wzniesiony w 2008 roku inteligentny 
budynek recepcyjno-administracyjny z salami konferencyjnymi i szkoleniowymi. 
Zaprojektowany w nawiązaniu do miejsca lokalizacji budynek, przypominający 
kształtem stodołę, był nominowany do prestiżowej Nagrody Miesa van der Rohe oraz 
zdobył Nagrodę Stowarzyszenia Architektów Polskich za najlepszy obiekt 
architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych. Uczestnicy wyjazdu wysłuchali 
krótkiego wykładu nt. budynku oraz odbyli spacer po skansenie przedstawiającym życie 
i kulturę wsi opolskiej. W Brzegu, zwanym „perłą renesansu” na Dolnym Śląsku, 
zwiedzano barokowy kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Piastowski Zamek, 
nazywany Śląskim Wawelem i renesansowy Ratusz Brzeski. Wybudowany w latach 
1570-1577 przez włoskich architektów ratusz ma gruntownie wyremontowaną więźbę 
dachową, wykonaną z drewna modrzewiowego. Inżynier budowy przedstawił 
zwiedzającym zakres robót remontowych i technologię wykonania remontu. We 
Wrocławiu zwiedzano otwarty w 2015 roku budynek Narodowego Forum Muzyki im. 
Witolda Lutosławskiego oraz wysłuchano koncertu w nowoczesnej sali koncertowej 
z doskonałą akustyką. Koncepcja akustyczna i teatralna obiektu oraz specjalistyczne 

https://www.polskieszlaki.pl/zamek-w-brzegu.htm
https://www.polskieszlaki.pl/wawel-w-krakowie.htm
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rozwiązania technologiczne zostały zaprojektowane i zrealizowane przez nowojorską 
firmę Artec Consultants Inc. (obecnie Arup). W wyjeździe uczestniczyło 37 członków 
ŚlOIIB, głównie z placówki w Gliwicach. 

 
25.11.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 2 - Częstochowa.  
 

 
 

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

 
26.11.2017 Spotkanie kulturalno-oświatowe związane z Regionalnymi Dniami Budowlanych 

Regionu Częstochowskiego w sali Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. 
 Program spotkania obejmował: 

 zaprezentowanie działalności Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie oraz 
śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, 

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

 szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie ŚlOIIB głownie z regionu częstochowskiego. 

 
27.11.2017 Szkolenie „Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego 

lub innych warunków. Pozwolenia na budowę w aspekcie obowiązkowej kontroli 
budowy. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
– wybrane zagadnienia” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 

 Wykład prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski z WINB w Katowicach, 
wg ośmiopunktowego konspektu. Jak zawsze był też czas na dyskusję i odpowiedzi 
na pytania dotyczące pracy zawodowej, związane  z omawianymi tematami. Szkolenie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim 29 osób.  

 
30.11.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 5 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  
47 uchwał: 
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 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby –  7 osób,  

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

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby – 29 osób, 

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

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby – 1 osoby, 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby i przeniesieniu członkostwa  
do innej Izby – 9 osób,  

 o zmianie branży w numerze ewidencyjnym członka ŚlOIIB – 1 osoby. 
 

30.11.2017 Przesłuchanie w sprawie prowadzonej przez Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 
30.11.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
01-02.12.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
01.12.2017 Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 
 ŚlOIIB reprezentuje w Radzie Stefan Czarniecki, członek Prezydium Rady. 
 
02.12.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 1 - Bielsko-Biała. 

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

 
 
05.12.2017 Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. 

Na posiedzeniu podsumowano działania Komisji w bieżącym roku oraz omówiono 
najistotniejsze dla naszego samorządu projekty ustaw i rozporządzeń. Członkowie 
Komisji zgłosili pierwsze uwagi do nowego projektu Kodeksu urbanistyczno-
budowlanego opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.  
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Ewa Dworska. 

 
06.12.2017 Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 
06-07.12.2017 VII Konferencja pn. „Geoinżynieria w budownictwie 2017” nt. „Kondygnacje 

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

 
07.12.2017 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 
07.12.2017 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB. 
 Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska.  
 
07-09.12.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
08-10.12.2017 VI Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym w Szczyrku. 
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W Mistrzostwach, w których sędzią był tradycyjnie Adrian Bakalarz, wzięło udział  

58 osób z 8 izb okręgowych: Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, 
Mazowieckiej, Podlaskiej, Podkarpackiej, Śląskiej, Warmińsko-Mazurskiej.  
Wyniki Mistrzostw:  

Turniej indywidualny, uczestniczyło 48 osób  
1. Andrzej Błachno, Podlaska OIIB 
2. Tadeusz Szendzielarz, Śląska OIIB  
3. Marek Kamelski, Mazowiecka OIIB 
4. Jerzy Ujma, Śląska OIIB  

Turniej Par na IMPY – uczestniczyło 27 par  
1. W. Starkiewicz - J. Wadowski, Mazowiecka OIIB 
2. T. Mikołajczyk - T. Pawlak, Mazowiecka OIIB 
3. R. Zdon - Zb. Kiełbasa, Podkarpacka OIIB  
4. T. Dudziak - T. Szendzielarz, Śląska OIIB  
5. J. Zagała - B. Tarnawski, Śląska OIIB 
6. J. Ujma - K. Cios, Śląska OIIB 
7. M. Madej - J. Zieliński, Śląska OIIB 

Turniej Pan na IMPY, uczestniczyło 28 par 
1. K. Cios - J. Ujma, Śląska OIIB 
2. S. Stępniewski - M. Kamelski, Mazowiecka OIIB 
3. M. Madej - J. Zieliński, Śląska OIIB 
4. T. Dudziak - T. Szendzielarz, Śląska OIIB 
5. J. Hamryszak - T. Owczarz, Śląska OIIB 

Turniej drużynowy – uczestniczyło 14 drużyn  
1. Podlaska OIIB – W. Ładowski, A. Błachno, P. Nowara, A. Balunowski.  
2. Podkarpacka OIIB – R. Opaliński, J. Znamirowski, Zb. Kiełbasa, R. Zdon 
3. Śląska OIIB II - M. Gacek, J. Kozula, J. Hamryszak, T. Owczarz 
4. Śląska OIIB I – K. Cios, T. Dudziak, J. Ujma, T.Szendzielarz 
5. Mazowiecka OIIB II – D. Gelo, A. Łaszczotko, J. Kotowski, T. Branicki 
6. Mazowiecka OIIB III – W. Stępniewski, M. Kamelski, T. Pawlak, T. Mikołajczyk 

Kwalifikacja generalna  
Andrzej Błachno – Podlaska OIIB  

 
09.12.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 3 - Gliwice. 
 

 
 
 Frekwencja wyniosła 3,92 % . Wybrano 42 delegatów na V kadencję (lata 2018-2022). 
Podział wg branż przedstawia się następująco: 
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BO+BW+BH (branże: budowlana, wyburzeniowa i hydrotechniczna) –  22  osoby, 
IE+BT (branże: elektryczna i telekomunikacyjna) – 6 osób, 
IS+WM (branże: instalacji sanitarnych i wodno-melioracyjna) – 10 osób, 
BD+BK+BM (branże: drogowa, kolejowa, mostowa) – 4 osoby. 

 
11.12.2017 Spotkanie Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka. 
 
11.12.2017  Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary 

Twarosz-Michniewskiej i Zenona Panicza jako członków składu orzekającego. 
 
12.12.2017 Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Tomasza Żuchowskiego, 

sekretarza stanu w MIiB z przedstawicielami Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa, Krajowej Izby Architektów RP  oraz okręgowych izb inżynierów 
budownictwa  i architektów w celu omówienia stanu prac legislacyjnych MIiB 
w obszarze budownictwa. Podczas spotkania omawiano uwagi zgłoszone podczas 
konsultacji publicznych do projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa 
oraz urbanistach i dyskutowano nad potrzebą uregulowania w ustawie zakresów 
uprawnień budowlanych w zawodach architekta oraz inżyniera budownictwa.  
Dyskutowano także o wchodzącej w życie od nowego roku nowelizacji rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. Nowelizacja ma umożliwić wprowadzenie nowoczesnych technologii, jak 
również przyśpieszyć i ułatwić proces realizacji inwestycji. ŚlOIIB reprezentowali: 
zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska i rzecznik prasowy Roman Karwowski. 

 
12.12.2017 Świąteczne spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. 
 Z ŚlOIIB w spotkaniu uczestniczyli: przewodniczący Rady Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Rady Ewa Dworska oraz 
dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. 

 
13.12.2017 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas posiedzenia: 

 zapoznano się z informacją o stanie umowy generalnej ubezpieczenia OC inżynierów 
budownictwa przedstawioną przez przedstawicieli Ergo Hestia SA, 

 zapoznano się z informacją o stanie realizacji wniosków przyjętych na XVI Krajowym 
Zjeździe Sprawozdawczym PIIB, 

 zapoznano się z informacją o 24. posiedzeniu izb i organizacji inżynierskich Grupy 
Wyszehradzkiej w Bernie, 

 przedstawiono relację z zebrań informacyjno-szkoleniowych KSD, KROZ, KKK, KKR 
w 2017 roku, 

 omówiono działania wydawnictwa Inżynier Budownictwa w 2017 roku i założenia 
programowe na 2018 rok, 

 podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia umowy z Ergo Hestią SA, 

 zapoznano się z informacją nt. przebiegu okręgowych zebrań wyborczych, 

 zapoznano się z informacją dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku 
przeznaczonego na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1. 
 

14.12.2017 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
Program posiedzenia obejmował: 

 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach  
w dniach 26.10.2017 i 23.11.2017 oraz podjęcie stosownych uchwał, 
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 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji 
budżetu ŚlOIIB za rok 2017, 

 prezentację protokołów posiedzeń Składu Orzekającego Rady w okresie  
od poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB, tj. w dniach 14.09.2017, 02.10.2017, 
31.10.2017, 23.11.2017 i 30.11.2017 roku oraz podjęcie stosownej uchwały, 

 

 
  

 przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB,  

 omówienie przebiegu i wyników konkursu „Nowoczesny Inżynier 2017”, 

 prezentację Uchwały 211/OKR/2017 z dnia 28.09.2017 dotyczącej kontroli 
działalności Punktu Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku i podjęcie stosownej 
uchwały, 

 propozycję powołania Zespołu organizacyjnego XVII Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego ŚlOIIB i podjęcie stosownej uchwały. 

 
14.12.2017 Posiedzenie całego Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB. 
 

 
 
 
 
 
 



91 

14.12.2017 Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 

   
 

14.12.2017 Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. 
Gośćmi spotkania były Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Małgorzata Pilinkiewicz, przewodnicząca Rady 
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz Tomasz Radziewski, zastępca Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, członek Rady ŚlOIIB.  
Przybyłych na uroczystość przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.  
W okolicznościowym wystąpieniu podsumował działalność ŚlOIIB w kończącym się 
roku, złożył wszystkim świąteczne i noworoczne życzenia oraz zaprosił do wspólnego 
kolędowania. Przy akompaniamencie kolęd w wykonaniu muzyków, grających  
na pianinie i skrzypcach, uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem składając sobie 
wzajemnie życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2018.  
 

 
 
Podczas świątecznego spotkania zostały również ogłoszone wyniki konkursu 
„Nowoczesny inżynier 2017” (IV edycja). Zdobywcy pierwszych dziesięciu miejsc 
otrzymali oprócz pamiątkowych dyplomów i upominków nagrody pieniężne  
do wykorzystania na sfinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego. 

 
15-16.12.2017 Egzaminy ustne w XXX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
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16.12.2017 Zebranie wyborcze Obwodu nr 7 - Sosnowiec. 
 

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

 
18.12.2017 Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy.  
 
19.12.2017 Opłatkowe spotkanie delegatów z Obwodu nr 1 - Bielsko-Biała.  

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

 
  
20.12.2017 Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB. 
 W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, zastępca 

przewodniczącego Andrzej Nowak, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka oraz pracownicy biura w Katowicach. 
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21.12.2017 Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w celu rozpatrzenia 
odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

 
29.12.2017 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpatrzenia indywidualnych 

spraw członkowskich. 
Podczas posiedzenia przyjęto 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  
72 uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby – 10 osób,  

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

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby – 58 osób, 

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

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

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu przeniesienia do Wielkopolskiej oraz 
Mazowieckiej OIIB  – 2 osób, 

 o zawieszeniu w prawach członka ŚlOIIB z powodu nieopłacania składek 
członkowskich przez okres powyżej 6 m-cy – 5 osób.  

 
 

Opracowali: Roman Karwowski, Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła 
 


