KALENDARIUM WYDARZEŃ
w ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w 2018 roku
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09.01.2018

Szkolenie seminaryjne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Szkolenie nt. „Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z projektowanymi zmianami
w zakresie uproszczenia procesu inwestycyjnego” zorganizowane przez Placówkę
Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej prowadził mgr inż. Jan Spychała, który szczegółowo
omówił temat oraz odpowiadał na pytania zadawane przez słuchaczy. W szkoleniu
uczestniczyło około 80 osób.

10.01.2018

Uroczyste Spotkanie Noworoczne Zarządu Gliwickiego Oddziału SEP.
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Czesława Bella.

10.01.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o przebiegu i wynikach XXX sesji
egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, działalności Sektorowej Rady
ds. Kompetencji w Budownictwie oraz korzystaniu przez członków samorządu
zawodowego z usług zamieszczonych na portalu PIIB.

11.01.2018

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował:
 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz
o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
 przedstawienie informacji o przebiegu zebrań wyborczych na delegatów
na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB i wynikach wyborów,
 omówienie przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB,
a w nich:
 terminy i miejsca spotkań przedzjazdowych z delegatami na Zjazdy ŚlOIIB,
 propozycja regulaminów i materiałów zjazdowych,
 informacja o stopniu zaawansowania prac nad Sprawozdaniem Rady za 2017
rok,
 podjęcie uchwały w sprawie zatarcia kary nałożonej w trybie odpowiedzialności
dyscyplinarnej,
 podjęcie uchwały w sprawie organizacji festynu dla członków ŚlOIIB
i powołanie Komitetu Organizacyjnego.
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11.01.2018

Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych uzyskanych w jesiennej sesji
egzaminacyjnej.
Jubileuszowa XXX sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane odbyła się
w dniach 17.11 - 16.12.2017 roku. Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
wpłynęło łącznie 588 wniosków o dopuszczenie do egzaminu, z czego 1 wniosek
został wycofany przed rozpoczęciem procesu weryfikacji. Do egzaminu testowego
przystąpiło 335 osób, natomiast do egzaminu ustnego - 436 osób.

W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane 255 osobom
w następujących specjalnościach:
 konstrukcyjno-budowlanej - 117 osobom,
 drogowej – 23 osobom,
 mostowej - 13 osobom,
 kolejowej - w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 7 osobom,
 kolejowej - w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 5 osobom,
 hydrotechnicznej - 8 osobom,
 telekomunikacyjnej – 2 osobom,
 instalacji sanitarnych - 49 osobom,
 instalacji elektrycznych - 31 osobom.
Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste
ślubowanie. W uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną
ŚlOIIB uczestniczyli przewodniczący OKK ŚlOIIB Piotr Szatkowski, zastępca
przewodniczącego OKK Hieronim Spiżewski, członek OKK Zbigniew Herisz, członek
Prezydium Rady ŚlOIIB Janusz Kozula, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB koordynator Krzysztof Ciesiński oraz wiceprezes Oddziału Zagłębia
Węglowego SEP Teresa Skowrońska.
11.01.2018

Spotkanie noworoczne członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego zorganizowane przez
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.
Spotkanie noworoczne w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prowadziła opiekun placówki Czesława Bella, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB,
oraz Krzysztof Kolonko, członek Rady ŚlOIIB. Czesława Bella zreferowała działania
placówki i przedstawiła najważniejsze wydarzenia minionego 2017 roku. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie ŚlOIIB z obwodu gliwickiego, m.in. przewodniczący Rady
ŚlOIIB Franciszek Buszka, oraz zaproszeni goście: Joanna Bzówka, Antoni Falikowski
i Jan Kapinos. Delegaci na Zjazdy ŚlOIIB w mijającej kadencji, reprezentujący obwód
gliwicki, otrzymali podziękowania za pracę.
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Maria Hanak i Jacek Pala przygotowali ciekawy wykład pt. „Gruzja i Armenia”,
dotyczący kultury, architektury, zabytków i zwyczajów w tych krajach. Przedstawiona
bogata ilustracja fotograficzna obrazowała piękno krajobrazu zwiedzanych przez nich
miejsc. W ramach okolicznościowej prezentacji wystąpił kwartet „Saksoholicy”,
założony przez absolwentów Szkoły Muzycznej w Gliwicach grających na saksofonach:
sopranowym (Maciej Zieliński), altowym (Daniel Bober), tenorowym (Bartosz
Głombica), barytonowym (Paweł Piec). Po koncercie, na który złożyło się wiele
pięknych utworów, był czas na koleżeńskie rozmowy przy kawie i poczęstunku.
Zebrani otrzymali ankiety z prośbą o przedstawienie propozycji przedsięwzięć ŚlOIIB
na rzecz członków i środowiska budowlanego.
20.01.2018

Gala XXVI edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji zorganizowana
przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.
W tym roku po raz dwudziesty szósty wręczono w sali koncertowej Domu Muzyki
i Tańca w Zabrzu Laury Złote Platynowe, Kryształowe i Diamentowe, przyznawane
w różnych kategoriach przez Kapitułę Laurów wyróżniającym się osobom,
organizacjom i instytucjom. „Dwudziesta szósta edycja Laurów dobitnie pokazuje,
że poczet autorytetów tego świata tworzą nie tylko ci, których nazwiska pojawiają się
na pierwszych stronach gazet, ale też ci, którzy na szacunek i podziw pracują latami
w swoich małych ojczyznach” powiedział na rozpoczęcie uroczystości prezes
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik.
W tym roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach otrzymała
Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Samorząd terytorialny,
zawodowy i gospodarczy”. Tym zaszczytnym wyróżnieniem ŚlOIIB została
uhonorowana za:
 profesjonalne i skuteczne wypełnianie zadań samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa w regionie;
 sprawowanie właściwego nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu,
podnoszenie umiejętności i kompetencji oraz przestrzeganie zasad etyki
zawodowej przez członków Izby, a także za szczególne zaangażowanie
w reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków;
 aktywny udział w procesie integracji środowisk gospodarczych oraz
zaangażowanie na rzecz Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw;
 zaangażowanie w działania mające na celu tworzenie właściwych warunków
rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca inżyniera, m. in. poprzez organizację
konferencji międzybranżowych;
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aktywny udział w pracach na rzecz środowiska zawodów zaufania publicznego,
w szczególności w ramach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Platynowy Laur odebrał zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak.
W gali uczestniczyli licznie członkowie Śląskiej OIIB oraz przedstawiciele
zaprzyjaźnionych izb okręgowych. Uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu
Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia” pod dyrekcją Anny Szostak,
który otrzymał Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji m. in. za utrzymywanie
niemal od 30 lat działalności najwyższego poziomu artystycznego i rolę ambasadora
Katowic na całym świecie.
22.01.2018

Walne Zgromadzenie CKAIT w Ostrawie.
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski oraz
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Andrzej Grochowski.

25.01.2018

Szkolenie seminaryjne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Szkolenie nt. „Systemy ochrony mikrobiologicznej budynków; tynki akrylowe,
sylikonowe, sylikatowe, mineralne” zorganizowane przez PZITB Oddział w BielskuBiałej i dofinansowane przez ŚlOIIB prowadził inż. Adrian Piwko.

25.01.2018

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

30.01-02.02.2018 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2018 w Poznaniu.
Organizowane na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich targi BUDMA
są miejscem prezentacji najnowszej oferty ponad 1000 wystawców innowacyjnych
rozwiązań technologicznych, miejscem pozyskiwania specjalistycznej wiedzy,
wymiany doświadczeń oraz spotkań biznesowych, służących podtrzymywaniu relacji
z dotychczasowymi klientami i pozyskiwaniu nowych kontaktów. Targi BUDMA
prezentują szeroką ofertę produktową producentów i dystrybutorów sprzętu
6

i materiałów
budowlanych
z
zakresu
budownictwa
mieszkaniowego,
niemieszkaniowego i infrastrukturalnego. Oferta targów kierowana jest do czterech
głównych grup zwiedzających: przedstawicieli handlu, architektów i inżynierów
budownictwa - wykonawców oraz inwestorów. Tegoroczna edycja BUDMY zbiegła się
ze zmianami kompetencyjnymi w rządzie - od 22 stycznia 2018 budownictwem,
mieszkalnictwem i zagospodarowaniem przestrzennym zajmuje się nowo powstałe
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Nowy resort przejął te kompetencje
od Ministerstwa Infrastruktury. Targi rozpoczęły się od wspólnej konferencji prasowej
ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego oraz infrastruktury - Andrzeja
Adamczyka. Minister J. Kwieciński otworzył także II Forum Gospodarcze Budownictwa
i Architektury, w którego ramach odbywały się Dni Inżyniera Budownictwa w dniach
31 stycznia – 1 luty 2018 r. Współorganizatorami tego wydarzenia były Polska Izba
Inżynierów Budownictwa, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Izba Architektów RP,
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Wielkopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa. Patronat honorowy sprawowało Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju. Tematy podejmowane podczasII Forum Gospodarczego Budownictwa
i Architektury oraz Dni Inżyniera Budownictwa dotyczyły m.in. najnowszych zmian
legislacyjnych, konkurencyjności polskich firm budowlanych na rynkach
zagranicznych, jakości w przestrzeni publicznej oraz jej dostępności dla osób
niepełnosprawnych, optymalizacji procesu inwestycyjno-budowlanego w świetle
zmian legislacyjnych, technologii BIM. Ponadto można było zapoznać się
ze współczesnym budownictwem mieszkaniowym wielkopłytowym w aspekcie
realizacji programu Mieszkanie+ oraz z rynkiem pracy w branży budowlanej
w odniesieniu m.in. do portfela zamówień. W czasie Dni Inżyniera Budownictwa
zorganizowano dwie debaty. Debata w pierwszym dniu poświęcona była jakości
przestrzeni publicznej, natomiast w drugi dzień dyskutowano o kondycji i kierunkach
zmian w zakresie kształcenia zawodowego dla budownictwa. ŚlOIIB reprezentował
przewodniczący Rady Franciszek Buszka.
31.01-02.02.2018 XXVI edycja Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO oraz XVI edycja
Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA.
Zorganizowane w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI targi objęte
były honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
Patronem branżowym była m.in. Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a głównym
patronem medialnym „Inżynier budownictwa”. Międzynarodowe Targi Sprzętu
Oświetleniowego ŚWIATŁO 2018 to nie tylko największe branżowe targi
oświetleniowe w Europie Środkowowschodniej, lecz także ważne wydarzenie
branżowe w Polsce, łączące prezentację najnowszych produktów ze szkoleniem.
Na targach, w których brało udział ponad 200 wystawców, promowane były firmy i ich
produkty z całego świata. Najliczniejszą grupę stanowili wystawcy z Chin.
Prezentowano sprzęt i najnowsze technologie stosowane w branży oświetleniowej,
elektrotechnicznej i w budownictwie. Producenci i dystrybutorzy zaprezentowali
sprzęt i technologie pozwalające na zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcza energii
elektrycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się sektor poświęcony technologii LED.
W ciągu trzech dni odbyło się 46 szkoleń, warsztatów, seminariów i paneli
dyskusyjnych. Spotkania zgromadziły: architektów, inżynierów elektryków,
inwestorów, instalatorów oraz przedstawicieli władz samorządowych, zarządów dróg
i zakładów energetycznych. Przyznano nagrody m. in. w kategoriach: najlepiej
oświetlone miasto, oświetlenie dróg i terenów publicznych, oświetlenie terenów
rekreacyjnych, oświetlenie świąteczne i okazjonalne. W ostatnim dniu targów
w warsztatach uczestniczył Marek Karnowski, członek OKR ŚlOIIB.

7

02.02.2018

Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.

02.02.2018

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŚlOIIB zakończyła przyjmowanie wniosków
o nadanie uprawnień budowlanych w wiosennej sesji egzaminacyjnej.

08.02.2018

Spotkanie Komisji Doskonalenia Zawodowego w siedzibie ŚlOIIB.
W spotkaniu udział wziął przewodniczący Rady Franciszek Buszka.

9-10.02.2018

Targi i Konferencja Efektywności Energetycznej „infoENERGIA 2018” zorganizowane
przez Biuro Promocji i Wystaw Astra z Bielska-Białej w Międzynarodowym Centrum
Kongresowym w Katowicach. ŚlOIIB objęła targi patronatem honorowym.

11.02.2017

XI Zawody Narciarskie ŚlOIIB w kategorii slalom gigant w Międzybrodziu Żywieckim
zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Kapryśna zima spowodowała, że tegoroczne zawody narciarskie ŚlOIIB, przewidziane
na odcinku czarnej trasy FIS zwanej „Dolinami”, nie mogły się odbyć w żadnym
z dwóch planowanych terminów. Z powodu braku odpowiednich warunków
narciarskich na „Dolinach” nie był uruchamiany na tym odcinku wyciąg narciarski.
Na szczęście udało się organizatorom w ostatniej chwili przenieść zawody na Górę Żar
w Międzybrodziu Żywieckim. Mimo niepewnych warunków narciarskich
i pogodowych zdecydowało się wystartować 61 osób. Oprócz członków ŚlOIIB i ich
rodzin, w zawodach uczestniczyła 4-osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB,
4-osobowa Podkarpackiej OIIB, 4-osobowa Wielkopolskiej OIIB, 1-osobowa
Dolnośląskiej OIIB oraz przedstawiciele sponsorów. Dla osób, które zjechały w Beskidy
dzień wcześniej i korzystały z noclegu w Szczyrku, koledzy z Placówki Terenowej ŚlOIIB
Józef Kluska i Janusza Kozula, zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB, przygotowali
„Orlim Gnieździe” spotkanie integracyjne. Podczas spotkania była możliwość wymiany
doświadczeń przez przedstawicieli różnych izb okręgowych nt. organizacji imprez
sportowych, m.in. popularnych w środowisku śląskich inżynierów zawodów
narciarskich w slalomie gigancie. Impreza narciarska ma od lat swoich sympatyków
i prawie stałych uczestników, którzy oceniają ją wysoko za organizację i przyjazną
atmosferę; te walory podkreślali również goście z innych izb. W niedzielę na starcie
stanęło 56 osób, dorosłych i dzieci (spośród zgłoszonych 75 osób), wszyscy startujący
ukończyli zawody. Zawodnicy mieli do pokonania około 20 bramek rozstawionych na
dolnym, bardziej stromym odcinku góry. Tradycyjnie nad przebiegiem zjazdów czuwali
zawodowi sędziowie, czas mierzono elektronicznie, a wszystkie zjazdy zostały
uwiecznione przez fotografa. Uczestnicy slalomu startowali w 6 kategoriach: kat. 0 Dzieci do 12 lat, I - Młodzież 13-18 lat, II - Kobiety, III-Mężczyźni do 45 lat,
IV - Mężczyźni 46-65 lat, V - Mężczyźni powyżej 65lat. 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 w Ośrodku Aktywnego
Wypoczynku ŻAR, w którym wszyscy zawodnicy otrzymali gorący posiłek.
Pamiątkowe dyplomy, puchary i nagrody ufundowane przez ŚlOIIB i sponsorów
wręczał zwycięzcom Józef Kluska, Janusz Kozula oraz sponsorzy Andrzej
Warachim Łukasz Kliś, przedstawiciele sponsorujących firm. Wszystkie uczestniczące
w zawodach dzieci nagrodzono słodyczami oraz wyróżniono dyplomami.
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Spośród członków izb okręgowych trzy pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach wywalczyły następujące osoby: w kat. „Kobiety”: 1. Małgorzata
Putowska (Wielkopolska OIIB), 2. Maria Świerczyńska, 3. Ewa Kosibor; w kat.
„Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Nowak, 3. Leszek Gamracy;
w kat. „Mężczyźni 45 – 65 lat”: 1. Sławomir Stępniewski (Mazowiecka OIIB),
2. Andrzej Duda, 3. Wojciech Ziemski; w kat. „Mężczyźni do 45 lat”: 1. Damian Siwek,
2. Marcin Szweda, 3. Wojciech Kazek; w kat. „Młodzież 13-18 lat”: 1. Dariusz
Warachim, 2. Paweł Misztal, 3. Filip Keiper; w kat. „Dzieci”: 1. Maria Anczakowska,
2. Robert Zając, 3. Karolina Kosibor. Listę zawodników wraz z wynikami i zdjęciami
z zawodów zamieszczono na stronie internetowej ŚlOIIB: www.piib.slk.pl .
Józef Kluska i Janusz Kozula podziękowali w imieniu organizatorów zawodnikom,
sponsorom oraz obsłudze i zaprosili na kolejne zawody za rok.
Firmy sponsorujące tegoroczne zawody i ich przedstawiciele:
1. ZPUE Koronea Group z Włoszczowy – Marek Gałązka, Łukasz Kliś
2. Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. ze Zgierza – Andrzej Warachim
14.02.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady ŚlOIIB.
Podczas obrad omawiano Dni Inżyniera Budownictwa podczas MTP Budma, przebieg
obwodowych zebrań wyborczych oraz działania dotyczące nieruchomości
przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, gdzie ma się mieścić w przyszłości siedziba PIIB.

15.02.2018

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,
 stan przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, w tym:
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów Zaproszenia, Porządku obrad
XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i Regulaminu obrad XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB,
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 przyjęcie informacji o badaniu sprawozdania finansowego za 2017 rok,
 przyjęcie informacji o projekcie sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2017 rok,
 przyjęcie informacji o sprawozdaniach: OKK, OSD i OROZ za 2017 rok,
 stan przygotowań do Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin w parku
Giszowieckim.

22.02.2018

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

22-23.02.2018 II edycja Konferencji "Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane
zagadnienia" zorganizowanej przez Łódzką OIIB.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Franciszek Buszka.
27.02.2018

Szkolenie poświęcone tematyce związanej z utrzymaniem oraz modernizacją
budynków zbudowanych w technologii wielkiej płyty zorganizowane przez firmę
Hilti w siedzibie ŚlOIIB.
Podczas prezentacji firmy Hilti zapoznano uczestników z innowacyjnymi
rozwiązaniami firmy, będącymi rewolucją w modernizacji obiektów zbudowanych
w technologii wielkiej płyty. Rozwiązania omówiono i w odniesieniu do stanu
technicznego ścian. Odbył się też oraz pokaz montażu kotew wzmacniających Hilti
HWB Basic.
W trakcie szkolenia omówiono następujące tematy:
 Utrzymanie i modernizacja budynków wykonanych ze ścian trójwarstwowych.
 Wielka płyta – konstrukcja oraz jej główne wyzywania.
 Wskazania ITB w zakresie oceny stanu technicznego budynków.
 Obowiązki zarządcy oraz konsekwencje prawne.
Przedstawiono także ekspertyzę stanu technicznego ścian obiektu wykonanego
z wielkiej płyty i montaż kotew wzmacniających Hilti HWB Basic.

01.03.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował:
 podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB
na posiedzeniach w dniu 11.01.2018 roku oraz 15.02.2018 roku,
 podjęcie uchwał w sprawie uchwał przyjętych przez Skład Orzekający Rady
na posiedzeniach w dniach 29.12.2017, 11.01.2018, 31.01.2018, 28.02.2018 roku,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych
ŚlOIIB,
 podjęcie uchwały w sprawie realizacji budżetu ŚlOIIB w Katowicach za 2017 rok,
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 informację o stanie przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB, w tym przedstawienie:
 projektu Sprawozdania Rady ŚlOIIB za rok 2017,
 Sprawozdania ŚlOIIB z działalności w 2017 roku w zakresie realizacji
przedsięwzięć na rzecz członków,
 propozycji zmian do Ramowego programu działania ŚlOIIB na IV kadencję
w latach 2014-2018,
 Programu przedsięwzięć na rzecz członków ŚlOIIB w roku 2018,
 Tez do dyskusji merytorycznej podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB w dniu 21.04.2018 roku,
 informacji o sprawozdaniu OKK, OSD, OROZ, OKR,
 informacji o stanie realizacji wniosków XVI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB
nr 219/OKR/2017, 220/OKR/2017 z dnia 07.12.2017 roku; 221/OKR/2018,
222/OKR/2018, 223/OKR/2018, 224/OKR/2018 z dnia 25.01.2018 roku,
 przedstawienie stanowiska ŚlOIIB dot. Regulaminu do uchwały nr 1/R/17 KR PIIB
z dnia 01.03.2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
inżynierów budownictwa.
02-04.03.2018 11 edycja Targów Budowlanych SIBEX 2018 i 2 edycja Targów Ogrzewania
Ekologicznego EkoCiepło.
ŚlOIIB objęła patronat honorowy nad targami.
06-10.03.2018 XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK 2018
w Szczyrku.
Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji to największa w kraju
konferencja, w której od lat biorą udział - obok projektantów konstrukcji wykonawcy obiektów budowlanych, pracownicy naukowi kształcący inżynierów
budownictwa
i przedstawiciele firm oferujących materiały, technologie budowlane oraz programy
komputerowe wspomagające projektowanie. Na odbywające się w Centrum
Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku w dniach 6-9 marca Warsztaty
zjechała rekordowa ilość uczestników – ponad 600 osób. Głównym organizatorem
WPPK 2018 był Oddział PZITB w Gliwicach, we współpracy z Oddziałami PZITB
w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie.
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Tegoroczna konferencja z tematem wiodącym „Konstrukcje żelbetowe” rozpoczęła
czteroletni cykl pn. „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”,
następujący po 4-letnim cyklu pn. „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
budowlanych”. Jest to powrót do tematyki omawianej w ramach Warsztatów w 2010
roku, jednakże z uwzględnieniem w materiale merytorycznym szeroko rozumianych
innowacji i zachodzących przez lata zmian w zakresie materiałowym,
technologicznym oraz normalizacyjnym. Przez blisko cztery dni „Orle Gniazdo” było
miejscem wykładów, dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjno-technicznych,
konsultacji, wymiany doświadczeń zawodowych, rozmów z przedstawicielami około
50 firm prezentujących swoje produkty na stoiskach wystawienniczych. Chętni mogli
również uczestniczyć w wycieczce technicznej do wytwórni prefabrykatów Pekabex w
Bielsku-Białej. Warsztaty objęły 30 wykładów problemowych trwających w sumie 10
godzin, 6 wykładów technicznych firm specjalistycznych – razem 3 godziny
i 9 prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych – 9 godzin. Wykłady
problemowe zawarto w trzech obszernych tomach, natomiast w tomie czwartym
zamieszczono referaty i informacje techniczno-promocyjne, prezentowane przez
partnerów merytorycznych i niektórych wystawców. Materiały konferencyjne
powiększą „biblioteczkę projektanta konstrukcji” będącą praktyczną pomocą dla
osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie. Uczestnicy konferencji
otrzymali zaświadczenie dokumentujące udział w specjalistycznym szkoleniu
zawodowym, spełniającym wymogi określone w systemach zapewnienia jakości
i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych, zgodnie
z normą PN-ISO-9000.
Doceniając znaczenie Warsztatów dla członków
samorządu
zawodowego
inżynierów
budownictwa, Krajowa Rada Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa oraz Małopolska
i Śląska OIIB objęły konferencję patronatem
branżowym. Krajową Radę PIIB reprezentowali
na konferencji prezes Andrzej R. Dobrucki
i wiceprezes Stefan Czarniecki, Małopolską OIIB
przewodniczący Rady Stanisław Karczmarczyk,
Śląską OIIB przewodniczący Rady Franciszek
Buszka. Gościem konferencji był także Ryszard
Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB.
Gliwicki Odział PZITB zadbał także o uatrakcyjnienie wieczorów inżynierskich.
Prowadzili je przedstawiciele trzech głównych partnerów merytorycznych: CPJS,
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Stropy.pl i BASF. Były to wieczory: „Zbrojeniowy”, „Stropowy” i „Chemiczny”. Oprócz
ciekawostek technicznych przekazywanych przez prowadzących można było
wysłuchać występu męskiego zespołu wokalnego „Calvi Cantores”, opowiadania
podróżnika Aleksandra Doby o jego samotnych kajakowych przeprawach między
kontynentami po Oceanie Atlantyckim, przeplatanego szantami w wykonaniu
zespołu „Sąsiedzi”, a także energetycznym stepowaniem grupy „Salake”.
Występowały również zespoły „Chrząszcze”, „Womanhood” oraz grający
na skrzypcach i akordeonie Gabriela i Michała Kubarscy.
Na zakończenie konferencji Łukasz Drobiec i Radosław Jasiński z Komitetu
Organizacyjnego WPPK 2018 przekazali symboliczną pałeczkę Przemysławowi
Pępkowi i Januszowi Kozuli z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej; bielski oddział będzie
za rok głównym organizatorem XXXIV Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta
Konstrukcji, które odbędą się w dniach 4-7 marca 2019.
13.03.2018

Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny
ŚlOIIB w Rybniku.
Szkolenie, które poprowadził koordynator Zespołu rzeczników odpowiedzialności
zawodowej ŚlOIIB Krzysztof Ciesiński, miało na celu przybliżenie specyfiki
obowiązków i pracy rzeczników odpowiedzialności zawodowej, inżynierów uczestników procesu budowlanego, w szczególności odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej w kontekście obowiązujących przepisów. Przedstawiono także
statystykę za lata 2015-2017. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytań
i uczestniczenia w dyskusji.

14.03.2018

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
 informację o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane,
 informację o regulaminie do uchwały Nr 1/R/17 Krajowej Rady PIIB z 15 marca
2017 roku w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów
budownictwa,
 zatwierdzenie uchwały nr 1/P/2017 w sprawie przekazania rocznych składek
z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych,
 omówienie działalności Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie
i działającej w jej ramach Grupy Roboczej ds. barier edukacyjnych,
 informację o stanie przygotowań sprawozdań za 2017 rok,
 informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego
na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1,
 informację o realizacji budżetu za styczeń 2018r,
 przedstawienie danych statystycznych PIIB na koniec 2017 roku,
 informację o przygotowaniach do przeprowadzenia okręgowych zjazdów
sprawozdawczo-wyborczych,
 przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady
w II półroczu 2018 roku.

14-15.03.2018 XI Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Organizatorami seminarium były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB), Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB), Katowicki Oddział Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), i Regionalny Związek Rewizyjny
Spółdzielczości Mieszkaniowej (RZRSM) w Katowicach, a uczestnikami

13

przedstawiciele firm i organizacji samorządowych działających wspólnie w ramach
Forum Budownictwa Śląskiego.
Podczas seminarium prezydent ŚIB Tadeusz Wnuk omówił projekt Programu
wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych uczestników Forum
Budownictwa Śląskiego w 2018 roku oraz Projekt organizacji i Założenia programowe
konferencji pn. X Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, która
odbędzie się 6 czerwca 2018.
Uczestnicy seminarium wysłuchali także prelekcji na następujące tematy:
 Docieplenie na docieplenie.
 Renowacja istniejących dociepleń.
 Projekt ustawy o jawności życia publicznego.
 Aktualna problematyka prawna dotycząca Spółdzielni Mieszkaniowych.
 Problematyka bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
Z ramienia ŚlOIIB w seminarium uczestniczyli zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Nowak oraz członek Rady Tadeusz Sopata.
15.03.2018

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
W trakcie posiedzenia:
 przedstawiono informację o posiedzeniu Składu Orzekającego Rady w dniu
15.03.2018 roku,
 przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji
budżetu ŚlOIIB w styczniu i lutym 2018 roku,
 przyjęto uchwałę dotyczącą organizacji w 2018 roku konkursu fotograficznego
„FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2018”,
 przyjęto uchwałę o przyznaniu nagród rzeczowych oraz ustanowieniu patronatu
honorowego na Wojewódzki Konkurs Prac Technicznych Uczniów Szkół
Budowlanych w roku szkolnym 2017/2018,
 omówiono stan przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB
oraz Festynu rodzinnego ŚlOIIB.

16.03.2018

Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB.
Przewodnicząca Zespołu Czesława Bella przedstawiła w obecności dyrektor Biura
ŚlOIIB Zuzanny Królickiej sprawozdanie z działalności Zespołu w IV kadencji oraz
podziękowała członkom za pracę w Zespole.
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19.03.2018

Walne Zgromadzenie OZW SEP w Katowicach.
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska.

22.03.2018

Posiedzenie całego składu sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
Przewodniczący OSD Jerzy Dzierżewicz po przedstawieniu sprawozdania z działalności
OSD w IV kadencji, podziękował członkom Sądu za zaangażowanie w działalność
orzeczniczą.

22.03.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

23-24.03.2018 Narada Skarbników OIIB w Łodzi zorganizowana przez Łódzką OIIB.
W naradzie udział wziął skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz.
23-25.03.2018 53 Międzynarodowe Targi Budownictwa "TWOJ DOM 2018" (BPiW ASTRA).
ŚlOIIB objęła patronat honorowy nad targami.
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26.03.2018

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Śląskiej Izby Budownictwa.
W czasie zgromadzenia wybrane zostały nowe władze izby na kadencję 2018 – 2020.
Prezydentem izby został Mariusz Czyszek. Wśród władz znaleźli się przedstawiciele
ŚlOIIB; Franciszek Buszka został wybrany jednym z członków prezydium, a członkami
rady między innymi Grzegorz Gowarzewski i Andrzej Nowak.

03.04.2018

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 6 - Rybnik.
W odbywającym się w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku spotkaniu
uczestniczyło 21 spośród 26 delegatów wybranych w obwodzie rybnickim
na V kadencję oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, sekretarz Rady,
opiekun PI w Rybniku z ramienia Prezydium Rady Ewa Dworska i dyrektor Biura ŚlOIIB
Zuzanna Królicka.

Tematem wiodącym spotkania było omówienie materiałów zjazdowych,
w szczególności w związku z wyborami do organów statutowych ŚlOIIB. Ustępujący
przewodniczący Rady Franciszek Buszka przedstawił wyzwania jakie jego zdaniem
stoją przed samorządem zawodowym inżynierów budownictwa w najbliższych latach.
W dyskusji poruszano tematy związane z działalnością poszczególnych organów
statutowych ŚlOIIB i obowiązkami osób pracujących w tych organach. Dyskutowano
też o kompetencjach jakie zdaniem delegatów z obwodu rybnickiego powinny
posiadać działające w tych organach osoby. Opinię w tej sprawie wyraził także
przewodniczący Franciszek Buszka. Delegaci wybrali ze swojego grona osoby chętne
do pracy na rzecz społeczności inżynierskiej w organach statutowych ŚlOIIB.
Na zakończenie spotkania delegaci zostali zaproszeni wraz z rodzinami na festyn
ŚlOIIB organizowany 26 maja 2018 na terenie parku parku Giszowieckiego
w Katowicach-Giszowcu.
04.04.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych
z działalności w roku 2017 oraz prace związane z przebudową i modernizacją budynku
przeznaczonego na siedzibę PIIB.

04.04.2018

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodów nr 4 i 5 – Katowice 1 i Katowice 2
oraz Obwodu nr 6 – Sosnowiec.
Spotkania przedzjazdowe delegatów z dwóch katowickich obwodów wyborczych oraz
z obwodu sosnowieckiego odbyły się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. W obu
spotkaniach oprócz delegatów uczestniczyli zaproszeni przez organizatorów
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna
Królicka. Na spotkanie delegatów z katowickich obwodów przybyło 42 spośród
52 delegatów wybranych w obu obwodach. Obrady poprowadził zastępca
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przewodniczącego Rady Andrzej Nowak, reprezentujący obwód nr 4 i reprezentująca
obwód nr 5 sekretarz Rady Ewa Dworska. Na początek Andrzej Nowak zaproponował
krótką prezentację obecnych osób z określeniem przynależności do jednego
z 2 obwodów wyborczych i wskazaniem organu statutowego, do którego dana osoba
chciałaby kandydować; osoby, które nie zamierzają kandydować zachęcał do udziału
w pracach zjazdowej komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka
przedstawił w skrócie istotę działalności Izby i kluczowe obowiązki, m.in. dotyczące
doskonalenia zawodowego. Nawiązując do miejsca spotkania przypomniał
wieloletnie działania, które zaowocowały posiadaniem przez ŚlOIIB własnej,
nowoczesnej siedziby. W celu usprawnienia obrad zjazdowych zachęcał do stawiania
pytań w odniesieniu do materiałów zjazdowych teraz lub drogą elektroniczną
do biura Izby. W dyskusji delegaci zgłaszali szczegółowe uwagi dotyczące m.in.
różnych problemów w pracy zawodowej, wynikających często z braku zrozumienia
inwestora dla pracy inżyniera lub odwrotnie, oraz trudności w korzystaniu ze szkoleń
odbywających się w godzinach pracy, zwłaszcza przez ludzi młodych. Podkreślano
także korzyści płynące z przynależności do ŚlOIIB jak ubezpieczenia, pomoc prawna
czy pomoc finansowa (zapomogi). Na koniec Ewa Dworska w imieniu Komitetu
organizacyjnego zaprosiła na festyn rodzinny organizowany przez ŚlOIIB, który w tym
roku odbędzie się pod hasłem „Żyj bezpiecznie”.

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję, w tym roku odbyło się osobne spotkanie
przedzjazdowe delegatów z obwodu sosnowieckiego. Spotkanie przebiegło zgodnie
z planem przyjętym również w pozostałych obwodach wyborczych, który zawierał
m.in.: omówienie materiałów zjazdowych, propozycje składu prezydium Zjazdu
i komisji oraz propozycje kandydatur do organów statutowych i wystąpienie
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. W spotkaniu, które prowadził Krzysztof Ciesiński,
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB koordynator, delegat
z obwodu nr 7, uczestniczyło 25 spośród 29 delegatów wybranych na V kadencję.
Zabierający głos w dyskusji wypowiadali się głównie na temat problemów w pracy
zawodowej oraz w sprawie obowiązkowego doskonalenia zawodowego.
05.04.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, sekretarz
Rady Ewa Dworska i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka wręczyli członkom Rady
„Podziękowania”, wraz z symbolicznym upominkiem, za pracę w Radzie w IV
kadencji. W trakcie ostatniego w IV kadencji posiedzenia Rady:
 przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu
15.03.2018 roku oraz przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniach w dniach
15.03.2018 roku, 30.03.2018 roku,
17










06.04.2018

przedstawiono informację o stanie środków finansowych oraz o wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
omówiono i przyjęto informację o stanie przygotowań do XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz o przebiegu spotkań przedzjazdowych
z delegatami na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB,
zaprezentowano uchwałę pokontrolną OKR ŚlOIIB nr 227/OKR/2018 z dnia
22.03.2018 roku,

przedstawiono informację o stanie zaawansowania prac związanych
z przygotowaniami do Festynu ŚlOIIB, który odbędzie się w dniu 26.05.2018 roku
w parku Giszowieckim.
zaprezentowano uchwałę pokontrolną OKR ŚlOIIB nr 227/OKR/2018 z dnia
22.03.2018 roku,
przedstawiono propozycję wystąpienia o nadanie Odznak Honorowych PIIB
członkom ŚlOIIB.

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 1 – Bielsko-Biała.
Spotkanie delegatów z bielskiego obwodu wyborczego odbyło się w Ośrodku
Szkoleniowym ZIAD. Prowadził je Józef Kluska, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB
w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wybrani na V kadencję delegaci 18

32 osoby - oraz zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka
i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
W pierwszej części Janusz Kozula przedłożył sprawozdanie z działalności Placówki
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej a w nim krótkie informacje nt. organizacji imprez
sportowych i integracyjnych. Były to: IX Mistrzostwa w Brydżu Sportowym ŚlOIIB oraz
VI Mistrzostwa w Brydżu Sportowym PIIB, z uczestnictwem reprezentantów 8 izb
okręgowych, XI Zawody Narciarskie w kat. slalom gigant, z udziałem zawodników
z 4 izb okręgowych, i Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Żywcu. Członkowie
z PT w Bielsku aktywnie uczestniczyli w II Festynie Rodzinnym ŚlOIIB w Katowicach,
zdobywając w punktacji generalnej wszystkich konkursów i zawodów I miejsce
i Puchar Przechodni. Placówka była współorganizatorem dwóch lokalnych Targów
Budownictwa i Targów Energetycznych ENERGETAB. Kontynuowano współpracę
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi PZITB, SEP i PZITS, które prowadzą
szkolenia seminaryjne dla członków ŚlOIIB oraz wspólnie z Beskidzką Radą Federacji
SNT NOT zorganizowano doroczny Konkurs „Technik Absolwent”.

W drugiej części Józef Kluska omówił sprawy związane z XVII Zjazdem
Sprawozdawczo-Wyborczym 21 kwietnia 2018. Delegaci deklarowali swoje
kandydatury do poszczególnych organów ŚlOIIB. W dyskusji wymieniono poglądy
na temat funkcjonowania samorządu zawodowego. Franciszek Buszka
podsumowując spotkanie podziękował za współpracę, zrozumienie i wsparcie w jego
pracy na stanowisku przewodniczący Rady ŚlOIIB w III i IV kadencji.
06.04.2018

Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie w siedzibie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach inaugurujące nową kadencję
w latach 2018-2021.
Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa w Budownictwie została powołana jako ciało
konsultacyjno-doradcze przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Pierwsze
posiedzenie Śląskiej Rady w nowej kadencji rozpoczęło się od uroczystego wręczenia
aktów „Powołania” przez Lesława Mandraka, pełniącego obowiązki Okręgowego
Inspektora Pracy w Katowicach. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania
działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w odniesieniu do branży
budowlanej. Omówiono wyniki kontroli i programów prewencyjno-promocyjnych
realizowanych w 2017 roku.
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W trakcie spotkania Tomasz Golis, przewodniczący Śląskiej Rady przyjął
harmonogram prac na nową kadencję 2018-2021, zawierający propozycje członków
Rady. Śląska Rada będzie m.in. kontynuowała swój czynny udział w organizacji
konkursu pn. „Buduj bezpiecznie”, cyklicznie będą omawiane wyniki
przeprowadzanych kontroli w branży budowlanej i prezentowane zostaną „dobre
praktyki”, a wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w budownictwie będą
przekazywane za pośrednictwem członków Śląskiej Rady pracodawcom osób
wykonujących na co dzień roboty budowlane. Priorytetem dla Śląskiej Rady będzie
podejmowanie wszelkich działań mających wpływ na podnoszenie kultury
bezpieczeństwa pracy głównie w branży budowlanej w celu ograniczenia
wypadkowości i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak oraz członek
Prezydium Rady Stefan Czarniecki.
07.04.2018

VIII Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w Biegu Dystansowym na 10 km
w Częstochowie.
Mistrzostwa w biegu na dystansie 10 km odbywały się w ramach 10 jubileuszowego
biegu Częstochowskiego pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta
Częstochowy i Przeora Jasnej Góry.
Organizatorami VIII Mistrzostw Budowlanych i Architektów byli:
 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa ;
 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach;
 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie;
 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa.
Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali: Jarosław Kołodziejczyk
i ze strony ŚlOIIB w Katowicach zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper.
Jak co roku obsada Biegu Częstochowskiego była doskonała - na czele
z utytułowanymi Kenijczykami: Kimaiyo Maiyo, Chebolei Daniel Rotich, Oigo Christine
Moraa. Każdy z zawodników otrzymał chip kontrolny umożliwiający elektroniczny
pomiar czasu. W tym roku pogoda znakomicie dopisała – było słońce i lekki wiatr.
Wśród uczestników biegu panował dobry nastrój, a pogoda i hart ducha towarzyszyły
im do ukończenia biegu. Mimo dużej rywalizacji czuło się wzajemną życzliwość
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na trasie zawodów. Biegacze, w większości amatorzy, nie startowali by wygrać, ale
by pokonać własne słabości albo poprawić życiowe rekordy. Na całej trasie był
sympatyczny doping kibiców - zwolenników biegu lub przygodnych mieszkańców
Częstochowy i pielgrzymów. W tym roku trasa biegu przebiegała przez centrum
miasta oraz 1 okrążenie wokół Klasztoru Jasnogórskiego, z różnicą wysokości terenu.
Była bardzo dobrze przygotowana i oznakowana, grupę zawodników pilotowali
policjanci.

Tuż po starcie

Do 10 Biegu Częstochowskiego wystartowało ponad 1230 osób, a bieg ukończyło
1177 osób. Czas zwycięzcy wynosił 29 min. 52 s, a czas ostatniego zawodnika
1 godz. 33 min 35 s. Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy
medal i pamiątkowe koszulki startowe.
Podczas jubileuszowego biegu pobity został rekord trasy. Kenijczyk Maiyo Kimaiyo
przebiegł dystans dziesięciu kilometrów w czasie 29:52, co jest nowym rekordem
Biegu Częstochowskiego i pierwszym wynikiem w historii poniżej 30 min. Kenijczyk
ostatnie metry biegł dopingowany przez kibiców, którzy szczelnie ustawili się wzdłuż
barierek odgradzających trasę. W VIII Mistrzostwach Budowlanych i Architektów
w biegu na 10 km uczestniczyło 51 osób.
Wyniki VIII Mistrzostw Budowlanych i Architektów:
w kategorii - kobiet:
I miejsce – Sobczyk Barbara – z czasem 43 min. 00 s – zam. Katowice;
II miejsce – Smolnik Daria – z czasem 49 min. 24 s – zam. Wieluń;
III miejsce – Fokczyńska Ewa – z czasem 57 min. 32 s – zam. Lubliniec;
IV miejsce – Świerczyńska Maria – z czasem 1 godz. 7 min. 5 s – zam. Siemianowice
Śląskie, która również zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej w 10 Biegu
Częstochowskim.
w kategorii - mężczyzn:
I miejsce – Mikielski Daniel – z czasem 34 min. 23 s – zam. Olsztynek;
II miejsce – Czarnecki Kamil – z czasem 37 min. 13 s – zam. Skarżysko Kamienna;
III miejsce – Kuźbiński Wojciech – z czasem 38 min. 16 s – zam. Wieluń, Pątnów;
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Dekoracji dokonali: Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy
(absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej), Waldemar Szleper,
wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB, Zenon Panicz, skarbnik ŚlOIIB, Edmund Janic,
przewodniczący OKR ŚlOIIB, Małgorzata Nawrocka Tazbir, przewodnicząca
Oddziału PZITB w Częstochowie, Agata Modrzycka, skarbnik Oddziału PZITB
w Częstochowie.
09.04.2018

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 3 – Gliwice.
Spotkanie delegatów odbyło się w lokalu „Park Szwajcaria” w Gliwicach. Prowadziła
je Czesława Bella, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach z ramienia
Prezydium Rady, która przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki, korzystając
z prezentacji multimedialnej. Poinformowała, że obwód reprezentuje łącznie
42 delegatów, w tym 15 nowych osób, pozostałe 27 osób będzie kontynuować swoją
działalność w funkcji delegata na zjazdy ŚlOIIB. W czasie dyskusji delegaci zgłaszali
chęć pracy w poszczególnych organach statutowych Izby. Na zebraniu obecnych
było38 delegatów. Podsumowując obrady Czesława Bella podziękowała za przybycie
na zebranie i zachęciła do przygotowania się do Zjazdu, w szczególności do zgłaszania
wniosków zjazdowych.

10.04.2018

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 2 – Częstochowa.

Obradom delegatów z obwodu częstochowskiego przewodniczył opiekun Placówki
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu uczestniczyło
27 spośród 32 delegatów wybranych na V kadencję oraz zaproszony przez
organizatorów przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. Podczas spotkania
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omówiono rozesłane delegatom z wyprzedzeniem materiały zjazdowe,
w szczególności przedyskutowano porządek obrad i regulamin obrad XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz załączone sprawozdania przewodniczących
organów ŚlOIIB i sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych na XVI Zjeździe
Sprawozdawczym ŚlOIIB. Prawie każdy z obecnych uczestniczył w dyskusji. Delegaci
nadal widzą potrzebę organizacji regionalnych dni budowlanych jak również spotkań
integracyjnych i klubowych w placówce terenowej. W trakcie spotkania
zaprezentowali się kandydaci z obwodu częstochowskiego do organów ŚlOIIB
na kadencję 2018-2022, przedstawiano także osoby chętne do pracy w komisjach
XVII Zjazdu ŚlOIIB.
11.04.2018

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Westybulu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

W grupie odznaczonych osób znaleźli się członkowie ŚlOIIB. „Medalem za Długoletnią
Służbę” wyróżniono:
 Kazimierza Sowę i Marię Świerczyńską - członków Rady ŚlOIIB,
 Urszulę Kallik i Andrzeja Stasińskiego – rzeczników odpowiedzialności
zawodowej ŚlOIIB,
 Mirosława Dmytryszyna, Ewę Latos i Marka Młynarskiego - członków
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB,
 Zbigniewa Herisza - członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB,
 Annę Polisiewicz – członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
oraz Huberta Lasaka, Henryka Nowaka, Wacława Szkudlarskiego.
Odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali członkowie Rady ŚlOIIB:
Henryk Anders, Grzegorz Bojanowski i Barbara Twardosz-Michniewska. Odznaczenia
wręczał wicewojewoda Mariusz Trepka. Uroczystość uświetnił występ orkiestry
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
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11-13.04.2018 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku.
Poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa z organami nadzoru budowlanego i administracji architektonicznobudowlanej na Śląsku warsztaty odbyły się w tym roku po raz szósty.

Od lewej Magdalena Macha, Norbert Książek, Franciszek Buszka, Bożena Goldamer-Kapała

W Wiśle spotkali się przedstawiciele trzech podmiotów odgrywających główną rolę
w procesie inwestycji budowlanych, aby posłuchać wykładów nt. interpretacji
zmieniających się przepisów szeroko pojętego prawa związanego z budownictwem
oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemów z jakimi
spotykają się w praktyce zawodowej.
Warsztaty zorganizowała Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
a uczestnikami byli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów nadzoru
budowlanego (NB), pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów
administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) oraz przedstawiciele śląskiego
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na zaproszenie organizatorów
przybyli również wicewojewoda śląski Mariusz Trepka i Główny Inspektor Nadzoru
Budowlanego Norbert Książek. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej i przewodniczący wszystkich organów statutowych. Warsztaty
otworzyli Franciszka Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz, Śląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (ŚWINB) i Bożena Goldamer-Kapała,
dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW).
Pierwszą, wspólną sesję nt. „Działania statutowych organów ŚlOIIB” prowadził
Franciszek Buszka. Przewodniczący poszczególnych organów ŚlOIIB: Rady, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przedstawiali w skrócie specyfikę pracy oraz zadania wypełniane przez podlegający im
organ, a Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mówił o pracy tego organu
na szczeblu krajowym. Przewodniczący Rady podkreślał w swoim wystąpieniu
harmonijną pracę wszystkich organów ŚlOIIB, opartą na doświadczeniach i zasadach
wypracowanych w ciągu 16-letniej działalności. Zwrócił też uwagę na kluczowe
obowiązki członków samorządu zawodowego, tj. przestrzeganie zasad etyki
zawodowej i doskonalenie zawodowe, których wypełnianie jest w ostatnim czasie
szczególnie mocno akcentowane przez PIIB. Nikt nie ma wątpliwości, że w dobie
zmieniającego się dynamicznie prawa oraz zdobyczy techniki i mnogości
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innowacyjnych rozwiązań, niezbędne jest stałe poszerzanie wiedzy zawodowej
przez uczestników procesu budowlanego. Każdy powinien jednak sam decydować,
które z licznych sposobów na doskonalenie w zawodzie są w jego przypadku
najbardziej przydatne. Z kolei przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
podał znamienne przykłady nieetycznego postępowania członków samorządu
zawodowego, które nie tylko kalają dobre imię kolegów po fachu, ale mogą niekiedy
powodować również poważne straty materialne inwestorów. Tego dnia odbyło się
wspólne spotkanie członków Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej
z przewodniczącymi organów ŚlOIIB, podsumowujące kończącą się czwartą kadencję.
Równolegle odbyły się spotkania pracowników AAB i NB.
W drugim dniu w sesji nt. „Zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych
– postępowania przed organami AAB i NB” ciekawą prezentację dotyczącą zmian
w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych dot. budynków i ich
usytuowania omówił Tomasz Radziewski, członek Rady ŚlOIIB i wieloletni pracownik
WINB. Podczas kolejnych 2 sesji nt. „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa
budowlanego” na pytania słuchaczy, dotyczące interpretacji przepisów oraz
kontrowersyjnych przykładów z praktyki zawodowej, odpowiadali m.in. naczelnik
Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego UM w Katowicach Roman
Olszewski oraz z ŚUW kierownik Oddziału AAB II instancji Adam Wolny, a z WINB
zastępca ŚWINB Magdalena Macha. Do dyskusji włączali się również Norbert Książek
i prowadząca sesje Bożena Goldamer-Kapała.
W trzecim dniu na temat „Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” mówiła Bożena GinderaMalicka z ŚUW,a temat „Ochrona danych osobowych”, w związku z wejściem w życie
25 maja 2018 unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
Magdalena Macha z WINB. Przez dwa dni odbywały się także sesje nt. „Bieżące
problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych, zmiany w przepisach
i aktualne orzecznictwo w tym zakresie” oraz nt. „Postępowania administracyjne
przed organami AAB i NB” - adresowane do przedstawicieli AAB lub NB ale
członkowie ŚlOIIB mogli w nich uczestniczyć. Jak zwykle podczas warsztatów była
możliwość - obok wysłuchania ciekawych wykładów z interesującymi prezentacjami uczestnictwa w dyskusjach, zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych
spotkań. Podsumowując szkolenie organizatorzy podziękowali wszystkim za aktywny
udział i zaprosili na kolejne warsztaty, które są dobrym miejscem na wzajemną
wymianę doświadczeń i poglądów przez przedstawicieli trzech głównych uczestników
procesu budowlanego.
19.04.2018

Ostatnie posiedzenie całego składu osobowego zespołu Okręgowych Rzeczników
Odpowiedzialności Zawodowej.
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19.04.2018

Ostatnie posiedzenie
Kwalifikacyjnej.

pełnego

21.04.2018

XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB.
Obradujący przy 92-procentowej frekwencji zjazd delegatów śląskiego samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa podsumował miniony rok pracy i kończącą się
IV kadencję oraz wybrał nowe władze na lata 2018-2022. Obrady otworzył
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, witając przybyłych 195 delegatów
spośród 212 uprawnionych do głosowania, oraz gości Zjazdu - prezesa Krajowej Rady
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego i wiceprezesa
Stefana Czarnieckiego. Chwilą ciszy uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy
odeszli na zawsze w minionym roku. Następnie delegaci wybrali Prezydium Zjazdu
i komisje zjazdowe: 5-osobową Komisję Mandatową, 8-osobową Komisję Wyborczą,
10-osobową Komisję Skrutacyjną i 7-osobową Komisję Uchwał i Wniosków.
W Prezydium Zjazdu pracowali: przewodniczący Edmund Janic, zastępcy
przewodniczącego Danuta Bochyńska-Podloch i Józef Bułka oraz sekretarz Urszula
Kallik i 4 zastępców sekretarza: Bożena Bujoczek, Wojciech Burda, Bożenna Janusik
i Piotr Hieronim Spiżewski. W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinformował
o przyznanych delegatom ŚlOIIB Odznakach Honorowych PIIB, które wręczał prezes
Andrzej R. Dobrucki. Złote Honorowe Odznaki otrzymali Grzegorz Bojanowski, Leszek
Eder i Maria Hanak, a Srebrne Odznaki – Ewa Latos i Joanna Then-Adamus.
Poproszony o zabranie głosu prezes KR PIIB podziękował za zaproszenie
i pogratulował wyróżnionym. W swoim wystąpieniu stwierdził, że reprezentowanie
środowiska inżynierów budownictwa jest zaszczytem, ale przede wszystkim
szczególnym obowiązkiem – trzeba mieć świadomość czym jest samorząd, jakie są
społeczne oczekiwania względem niego i jego zadania. Zwrócił uwagę na potrzebę
poczucia stabilności i prawdziwego docenienia budownictwa oraz naszego zawodu
i dbałość o prestiż inżyniera, w szczególności w związku z ogłoszeniem bieżącego roku
Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Dziękując za finansowe wsparcie
ze strony ŚlOIIB przedstawił przebieg prac związanych z przebudową i modernizacją
obiektu przy ul. Kijowskiej w Warszawie, zakupionego na siedzibę PIIB.
Na zakończenie życzył delegatom odważnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów
z myślą o przyszłości całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko
skrótowo swoje sprawozdania. Dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów
zjazdowych była możliwość wnikliwego odniesienia się do nich na spotkaniach
przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych.
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Okręgowej

Komisji

Jak wynika z przedłożonych delegatom materiałów, wszystkie wybrane na XIII Zjeździe
Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe i biuro działały sprawnie obsługując
prawie 13 tysięcy czynnych członków ŚlOIIB. Podziw i szacunek budzi poświęcenie
i ogrom pracy wykonanej przez koleżanki i kolegów od momentu utworzenia
samorządu zawodowego przed 16 laty - stwierdził w swoim wystąpieniu
przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Niezmiennie staramy się dbać o to, by nigdy
nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, dlatego należyte
wypełnianie obowiązków i doskonalenie zawodowe będą zawsze traktowane
priorytetowo. Podejmowane przez lata działania i zaangażowanie na rzecz środowiska
zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego pokazują, że dobrze sobie radzimy
jako Izba. Dowodem na społeczną akceptacją tej działalności było przyznanie Śląskiej
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w styczniu br. przez reprezentującą
środowisko śląskie Kapitułę Laurów Umiejętności i Kompetencji Platynowego Lauru.
Nawiązując do wyborów podkreślił, że wiążą się one z ważnymi decyzjami dla
przyszłości naszej Izby. (…) Dzisiejszy Zjazd kończy IV kadencję i drugą kadencję mojej
pracy na stanowisku przewodniczącego Rady. Był to dla mnie czas niezwykły, pełen
wyzwań, nauki i kontaktów z ludźmi - stwierdził na koniec Franciszek Buszka
- dziękując za współpracę, zrozumienie, pomoc i każde dobre słowo. Delegaci przyjęli
uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki finansowej
i budżet na 2018 rok, Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2018-2022 rok oraz
udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2017. W kolejnej części Zjazdu wybierano
przewodniczących i członków 5 organów statutowych ŚlOIIB oraz delegatów
na Krajowe Zjazdy PIIB. Przed każdym wyborem na przewodniczącego organu
odbywała się prezentacja osób kandydujących do tej funkcji. Na stanowisko
przewodniczącego Rady ŚlOIIB wpłynęły 2 kandydatury: Romana Karwowskiego
i Piotra Szatkowskiego. Każdy z kandydatów, oprócz krótkiej charakterystyki
doświadczeń w zawodzie i dotychczasowych działań na rzecz samorządu, przedstawił
swoją koncepcję pracy na tym stanowisku. W głosowaniu tajnym przewodniczącym
Rady ŚlOIIB został wybrany Roman Karwowski. Dziękując za wybór zapewnił, że uczyni
wszystko by nie zawieźć delegatów, którzy oddali na niego swój głos, a tych którzy na
niego nie głosowali chce przez swoje działania również do siebie przekonać. Jako
przewodniczący Rady będzie słuchał każdego, kto ma ciekawe propozycje dla Izby
i chce pracować na rzecz jej członków - dotyczy to również osób, którym nie uda się
dostać do poszczególnych organów. Na zakończenie dodał: Chińskie przysłowie mówi:
1000-kilometrowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Moja podróż będzie
trwała około 1460 dni. Zrobiłem dzisiaj pierwszy krok. Dołożę starań, aby następne
były tylko w dobrym kierunku i z pożytkiem dla naszej Izby.
Kandydatami na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej były
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4 osoby: Elżbieta Bryła-Kluczny, Kazimierz Janocha, Marek Karnowski i Krystyna
Trojan. W pierwszym głosowaniu żadna z nich nie zdobyła wymaganej większości.
W drugim głosowaniu przewodniczącą OKR została wybrana Elżbieta Bryła-Kluczny.
Na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kandydowały
także 4 osoby: Franciszek Buszka, Jarosław Paluszyński, Jan Spychała i Piotr Wyrwas.
W pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości, natomiast
w drugiej turze na przewodniczącego OKK wybrano Franciszka Buszkę. Również
na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kandydowały
4 osoby: Krzysztof Ciesiński, Mikołaj Hardek, Stanisław Karpiński i Krystyna Kieres.
W drugiej turze przewodniczącym OSD został wybrany Krzysztof Ciesiński; tę funkcje
pełnił również w I i II kadencji ŚlOIIB. Na stanowisko Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora kandydowali Grzegorz Bojanowski
i Elżbieta Godzieszka, która w pierwszym głosowaniu zdobyła wymaganą większość
głosów.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB w V kadencji Roman Karwowski

Od lewej Elżbieta Bryła - Kluczny, przewodnicząca OKR, Franciszek Buszka, przewodniczący OKK, Krzysztof
Ciesiński, przewodniczący OSD, Elżbieta Godzieszka, OROZ koordynator

Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB, 6 członków OKR, 18 członków
OKK, 16 członków OSD, 8 członków zespołu OKOZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wszystkie wymienione wybory zostały
przyjęte przez Zjazd stosownymi uchwałami. Delegaci przyjęli również uchwałę
w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego Rady ŚlOIIB Stefanowi
Czarnieckiemu, który dziękując za to wyróżnienie powiedział, że traktuje je jako
dowód uznania dla dotychczasowej działalności na rzecz ŚlOIIB i PIIB. Końcowym
punktem obrad było przedstawienie Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz
podjęcie w tej sprawie uchwały. Do KUiW wpłynęło 39 uchwał i 19 wniosków. Zgodnie
z uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostały skierowane do szczegółowego
rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB.
25.04.2018

III Edycja Wojewódzkiego Konkursu "Młody Mistrz Budownictwa".
Konkurs organizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego
w Częstochowie, we współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki
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Częstochowskiej dla uczniów szkół województwa śląskiego. W tym roku do rywalizacji
stanęło 15 szkół. Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną 3-osobową
drużynę, która musiała wykazać się wiedzą teoretyczną z zakresu budownictwa oraz
umiejętnościami praktycznymi w obszarze murarskim. W części projektowej
odbywającej się na Wydziale Budownictwa przedstawiciel drużyny miały rozwiązać
15 zadań otwartych, wykazując się wiedzą z zakresu sporządzania kosztorysów,
organizacji i technologii budowlanej. W części praktycznej 2 pozostałych członków
drużyny zmierzyło się z zadaniem wymurowania kilku warstw narożnika ściany
z betonu komórkowego wraz z montażem okna w ościeżach według załączonej
dokumentacji. Zwyciężyli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych
z Lublińca. ŚlOIIB była jednym z fundatorów nagród.
25.04.2018

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
 przedstawienie nowo wybranych przewodniczących okręgowych rad
i informacje o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych,
 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady za 2017
rok na XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB,
 przedstawienie sprawozdań na XVII Krajowy Zjazd: Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Wnioskowej KR PIIB,
 podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB,
 podjęcie uchwały w sprawie wniosku Mazowieckiej OIIB o nadanie tytułu
Honorowego Prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzejowi Rochowi Dobruckiemu,
 stanowisko Krajowej Rady w sprawie przedłożenia na XVII Krajowy Zjazd PIIB
regulaminu dottyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów
budownictwa,
 informację o realizacji budżetu za I kwartał 2018,
 informację o wynikach ankiety skierowanej do czytelników „Inżyniera
budownictwa”,
 informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego
na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.

26.04.2018

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy z okazji Międzynarodowego Dnia Ofiar
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zorganizowana przez Związek
Zawodowy „Budowlani” w budynku Urzędu Rady Ministrów.
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 na podstawie ustawy
sejmowej od 2003 roku. Tegoroczna sesja poświęcona została prewencji wypadków
przy pracy i chorób zawodowych; wg danych GUS w 2017 roku tylko w budownictwie
było 58 wypadków śmiertelnych oraz 100 wypadków ciężkich. Interesujące
wystąpienia mieli: Główny Inspektor Pracy, prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
prezes Wyższego Urzędu Górniczego i członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Ponadto referaty wygłosili specjaliści Centralnego Instytutu Ochrony
Pracy oraz przedstawiciele Związków Zawodowych; szczegółowe informacje można
znaleźć w Magazynie „Budowlani” oraz na stronach Rady Ochrony Pracy. W sesji
uczestniczyło ponad 150 osób, reprezentantem ŚlOIIB był Marek Karnowski, członek
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
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27.04.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKK poświęcono sprawom organizacyjnym,
w szczególności sprawom związanym z rozpoczynającą się 18 maja wiosenną sesją
egzaminacyjną. W posiedzeniu brali udział także przewodniczący Rady Roman
Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

27.04.2018

Uroczyste otwarcie Wodnego Parku w Tychach.
W tym dniu oficjalnie otwarto Wodny Park, przy udziale prezydenta Tychów Andrzeja
Dziuby, głównego projektanta obiektu z firmy Schick Architekci Sp. z o.o. Andrzeja
Truszczyńskiego, członka zarządu Mostostal Warszawa Jorge Calabuig Ferre’a oraz
prezesa zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach
Zbigniewa Gieleciaka; RCGW S.A. jest inwestorem i właścicielem obiektu.

Powierzchnia użytkowa budowli wynosi 16 tys. m², z czego 1,7 tys. m² stanowi
powierzchnia basenów (400 m² to baseny zewnętrzne). W obiekcie jest m.in. basen
z podnoszonym dnem umożliwiający zmianę głębokości wody, basen ze sztuczną falą
i plażą oraz sceną widowiskową, rwąca rzeka oraz zielone miejsca wypoczynku
z wannami spa, masażerami i leżankami. Wyjątkowe atrakcje to: pierwszy w Polsce
symulator surfingu w obiekcie basenowym czy pierwsza w Polsce zjeżdżalnia
Aqualoop z pionowym startem. Jednocześnie w aquaparku może przebywać 1200
osób. Na potrzeby obiektu zbudowany został gazociąg o długości ponad 6 km, który
dostarcza do Wodnego Parku Tychy biogaz będący własnym, odnawialnym źródłem
energii elektrycznej i ciepła dla parku. Biogaz produkowany jest w tyskiej oczyszczalni
ścieków, której RCGW jest właścicielem. Wartość kontraktu wyniosła 114,6 mln zł
brutto. Czas realizacji to lata 2014–2018. W otwarciu uczestniczyła Ewa Dworska,
członek Rady ŚlOIIB.
07.05.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB, ukonstytuowanie się Prezydium Rady.
W trakcie posiedzenia:
 przyjęto uchwały określające liczebność i strukturę organizacyjną Prezydium
Rady ŚlOIIB oraz jego skład osobowy na V kadencję,
 przedstawiono informację o warunkach proponowanej umowy grupowego
ubezpieczenia NNW na okres 2018-2019 oraz powołano Zespół ds. ubezpieczeń
NNW członków ŚlOIIB na V kadencję,
 omówiono przebieg XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz
zgłoszone na Zjeździe wnioski,
 przyjęto propozycję terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB do końca
2018 roku,
 przedstawiono informację o stanie zaawansowania prac związanych
z przygotowaniami do Festynu ŚlOIIB, który odbędzie się w dniu 26.05.2018 roku
w parku Giszowieckim.
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Skład osobowy Prezydium Rady ŚlOIIB:
Roman Karwowski
- przewodniczący Rady
Józef Kluska
– zastępca przewodniczącego
Andrzej Nowak
– zastępca przewodniczącego
Tomasz Radziewski
– zastępca przewodniczącego
Katarzyna Seweryn
– zastępca przewodniczącego
Waldemar Szleper
– zastępca przewodniczącego
Ewa Dworska
– sekretarz
Danuta Bochyńska-Podloch
– zastępca sekretarza
Edmund Janic
– skarbnik
Zenon Panicz
– zastępca skarbnika

Stoją od lewej: Krzysztof Kolonko, Tadeusz Mika, Jerzy Dzierżewicz, Jacek Kawalec, Tomasz Radziewski, Maria
Świerczyńska, Sławomir Stolarski, Agnieszka Orłowska, Józef Kluska, Andrzej Dobrowolski, Elżbieta Bryła-Kluczny
(przew. OKR), Barbara Twardosz-Michniewska, Grzegorz Bojanowski, Edmund Janic, Elżbieta Nowicka-Słowik,
Andrzej Nowak, Tadeusz Sopata, Waldemar Szleper, Czesława Bella, Piotr Wyrwas, Roman Karwowski (przew.
Rady), Ewa Dworska, Łukasz Mikulski, Krzysztof Ciesiński (przew. OSD), Katarzyna Seweryn, Piotr Klikowicz,
Przemysław Pępek, Stanisława Franusiak, Piotr Spiżewski, Danuta Bochyńska-Podloch, Zenon Panicz

07.05.2018

Gala z okazji Święta Europy zorganizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą
w Katowicach w Teatrze Rozrywki w „Chorzowie”.
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Franciszek Buszka oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
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9-11.05.2018 XV Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy
Budowlanego” w Cedzynie k. Kielc.
Organizatorem konferencji odbywającej się co drugi rok jest Wydział Budownictwa
i Architektury Politechniki Częstochowskiej. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący
Rady Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper.
10.05.2018

Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
W posiedzeniu uczestniczyła z ŚlOIIB członek Rady Maria Świerczyńska.

10.05.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Posiedzenie OKK poświęcono wyborowi członków Prezydium OKK. Zastępcą
przewodniczącego OKK został wybrany Jan Spychała, a sekretarzem Zbigniew Herisz.
W posiedzeniu OKK brała udział dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

10-11.05.2018 XXII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Bezpieczeństwo zbiorowego
zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją w Częstochowie.
Organizatorem konferencji było Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie i Oddział
PZITS w Częstochowie. ŚlOIIB była jednym ze sponsorów konferencji.
11.05.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
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Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKR ŚlOIIB poświęcono omówieniu zasad
pracy komisji oraz wyborowi członków Prezydium OKR. Zastępcą przewodniczącej
Elżbiety Bryły-Kluczny została wybrana Agnieszka Krupa-Brzozowska, a sekretarzem
Marek Karnowski. W posiedzeniu OKR uczestniczyli także przewodniczący Rady
Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
12.05.2018

Dzień Doradcy Podatkowego zorganizowany przez Krajową Izbę Doradców
Podatkowych Oddział Śląski.
W spotkaniu zorganizowanym przez jednego z członków Śląskiego Forum
Samorządów Zawodów Zaufania Publiczego, ŚlOIIB reprezentował Franciszek Buszka,
przewodniczący OKK.

14.05.2018

Posiedzenie Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
ŚlOIIB.
W trakcie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia OROZ omawiano sprawy
organizacyjne. W posiedzeniu OROZ uczestniczył przewodniczący Rady Roman
Karwowski.

15.05.2018

XIX Beskidzki Festiwal Nauki i Sztuki w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej.
Uroczystość rozpoczął wykładem rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki, w którym
przedstawił rolę Akademii jako uczelni, która kształci, ale także przez prowadzone
badania naukowe oddziałuje na otoczenie. Uczelnia, to partner dla szkół, instytucji
publicznych, przedsiębiorstw oraz władz samorządowych. Koordynator festiwalu prof.
dr hab. Henryk Klama w swoim wystąpieniu podziękował osobom zaangażowanym
w przygotowanie tegorocznego festiwalu. Wykład specjalny, urozmaicony
muzycznymi akcentami, historią bluesa zaprezentował znany muzyk, kompozytor,
wokalista i promotor bluesa w Polsce Ireneusz Dudek. Podczas spotkania ogłoszono
wyniki V Beskidzkiego Dyktanda i wręczono laureatom nagrody. Głównym
organizatorem Beskidzkiego Festiwalu była Akademia Techniczno-Humanistyczna
i Urząd Miasta Bielsko-Biała. Patronat Honorowy pełnili: Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta BielskaBiałej i Rektor ATH. ŚlOIIB reprezentował członek OKK Janusz Kozula.
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16.05.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Obrady poświęcone były w głównej mierze przygotowaniom do XVII Krajowego
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

17.05.2018

Posiedzenie całego składu członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OSD poświęcone zostało omówieniu spraw
organizacyjnych pracy sądu oraz wyborowi członków Prezydium OSD. Zastępcą
przewodniczącego wybrano Włodzimierza Bryłę, a sekretarzem Małgorzatę Mazur.
W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Roman Karwowski oraz
adwokat Karol Urban i radca prawny Dominik Adamczyk.

17-18.05.2018 Zebranie informacyjno-szkoleniowe sekretarzy okręgowych izb inżynierów
budownictwa oraz dyrektorów biur okręgowych izb w Radziejowicach/k. Warszawy.
Podczas spotkania omówiono tematy ważne dla funkcjonowania sekretarzy
i dyrektorów w realizacji zadań statutowych i wynikających z obowiązujących
regulaminów, m.in. temat ochrony danych osobowych RODO. W zebraniu
uczestniczyła sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna
Królicka.

17-18.05.2018 XVIII Konferencji Doktorantów w Wiśle.
ŚlOIIB była jednym ze sponsorów konferencji.
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18.05.2018

Rozpoczęcie XXXI 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 395 osób.

8-19.05.2018

Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

21.05.2018

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Porządek obrad obejmował:
 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 omówienie kompetencji poszczególnych członków Prezydium Rady ŚlOIIB,
 informację nt. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,
 omówienie spraw organizacyjnych związanych z udziałem delegatów ŚlOIIB
w XVII Krajowym Zjeździe PIIB,
 podjęcie uchwały w sprawie organizacji konkursu „Nowoczesny Inżynier-2018”,
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informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB
o warunkach proponowanej umowy grupowego ubezpieczenia NNW na okres
2018 - 2019 oraz wyborze ubezpieczyciela,
podjęcie uchwał dotyczących wsparcia finansowego bądź rzeczowego imprez
okolicznościowych przez ŚlOIIB,
informację nt. organizacji festynu rodzinnego,
ocenę funkcjonowania strony internetowej ŚlOIIB.

24-25.05.2018 Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
25-26.05.2018 Narada szkoleniowa przewodniczących okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz
koordynatorów rzeczników odpowiedzialności zawodowej.
Narada poświęcona była omówieniu działalności i zadań rzeczników oraz sądów
uwzględniając przypadki występujące w dotychczasowej praktyce. W naradzie
uczestniczyli: Elżbieta Godzieszka, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
ŚlOIIB koordynator i Krzysztof Ciesiński, przewodniczący Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
26.05.2018

Festyn rodzinny ŚlOIIB pod hasłem „Żyj bezpiecznie”.
Odbywający się na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach festyn, tym razem pod
hasłem „Żyj bezpiecznie”, został objęty honorowym patronatem prezydenta Katowic
Marcina Krupy i prezesa Krajowej Rady PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego. To już trzeci
festyn rodzinny Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszy,
zorganizowany w 2016 roku z okazji przeniesienia siedziby ŚlOIIB do Giszowca,
zgromadził około 600 osób. W tegorocznym festynie, odbywającym się na progu
piątej kadencji śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
uczestniczyło blisko 900 osób - członków ŚlOIIB z rodzinami i zaproszonych gości.
Bardzo urozmaicony, bogaty program imprezy sprawił, że każdy mógł znaleźć coś
interesującego dla siebie. Na powitanie pierwszych gości wystąpiła orkiestra dęta
Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” z koncertem popularnych utworów
rozrywkowych.
Punktualnie o 14.00 uczestników festynu przywitał nowo wybrany przewodniczący
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, życząc udanej zabawy w pięknym otoczeniu parku
Giszowieckiego i przy wymarzonej na plenerową imprezę pogodzie. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, samorządu
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terytorialnego, uczelni wyższych, samorządów zawodowych i gospodarczych oraz
stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski

Z Krajowej Rady PIIB uczestniczył w festynie prezes Andrzej Roch Dobrucki,
a z okręgowych izb inżynierów budownictwa przybyli: Janusz Szczepański,
przewodniczący Dolnośląskiej OIIB, Renata Staszek, przewodnicząca Rady KujawskoPomorskiej OIIB i Adam Podhorecki, zastępca przewodniczącej, Barbara Malec,
przewodnicząca Rady Łódzkiej OIIB, Mirosław Boryczko, przewodniczący Rady
Małopolskiej OIIB, Roman Lulis, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB,
i Mieczysław Grodzki, zastępca przewodniczącego, Adam Rak, przewodniczący Rady
Opolskiej OIIB, Grzegorz Dubik, przewodniczący Rady Podkarpackiej OIIB, Franciszek
Rogowicz, przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB, Wojciech Płaza, przewodniczący
Rady Świętokrzyskiej OIIB, Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady WarmińskoMazurskiej OIIB, i Jarosław Kukliński, zastępca przewodniczącego, Jan Bobkiewicz,
przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej OIIB, i Adam Boridko, sekretarz Rady
Zachodniopomorskiej OIIB, oraz Wojciech Szewczyk, przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Lubelskiej OIIB.
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Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla dorosłych oraz dzieci. W wydzielonej
strefie odbywały się gry i zabawy terenowe oraz sprawnościowe pod opieką
animatorów, a w miasteczku ruchu drogowego dzieci mogły pod opieką policjantów
sprawdzić umiejętność stosowania się do przepisów drogowych. Mogły także
z pomocą dorosłego uczestniczyć w konkursie na konstruktora lotniczego.
Już za udział w zabawie dzieci otrzymywały drobne upominki, a za zwycięstwo
w konkursie nagrodę. Dorośli mieli możliwość uczestniczenia w grach i konkursach
z nagrodami. Były to: turniej tenisa stołowego, sprawdzanie umiejętności
strzeleckich na profesjonalnie zorganizowanej strzelnicy pneumatycznej,
czy „Milionerzy” - konkurs wiedzy nt. przepisów bhp w budownictwie, przeciąganie
liny, wyścig na nartach letnich, sztafeta piwna - komentowane z humorem przez
prowadzącego. Były również pokazy ratownictwa medycznego, oglądanie
wyposażenia wozu bojowego straży pożarnej i radiowozu policyjnego. Można było
zwiedzać „Izbę Śląską” z obrazami Ewalda Gawlika lub pod opieką przewodnika
podziwiać unikatową zabudowę starego Giszowca. W poszczególnych konkurencjach
występowali reprezentanci wszystkich placówek terenowych. W punktacji
drużynowej, uwzględniającej wszystkie konkursy i gry, pierwsze miejsce zajęła
drużyna reprezentująca Katowice, która otrzymała główną nagrodę - Puchar
przechodni wręczany przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Drużyna z Katowic
pokonała zwycięzców z 2 poprzednich festynów – drużynę z placówki w BielskuBiałej, trzecie miejsce zajęła drużyna z placówki w Rybniku.

W trzech „odsłonach” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach „Silesianie”, prezentujący tańce i pieśni ludowe z całej Polski.
Członkowie zespołu zaprosili chętnych do wspólnego zatańczenia w rytmie walczyka.
Na zakończenie o 18.30 odbył się koncert „gwiazdy wieczoru” Ireneusza Dudka
(pseudonim artystyczny Shakin’Dudi) wraz z zespołem. Energetycznym występem
artysta „porwał” do tanecznej zabawy sporą grupę uczestników festynu.
Sprawna organizacja, przyjazna rywalizacja, dobra muzyka, smaczne jedzenie i piękna
pogoda sprawiły, że zarówno dorośli jak i dzieci bawili się doskonale. Ta forma
spotkania integracyjnego została ponownie bardzo dobrze przyjęta przez uczestników.
Firmy
sponsorujące
tegoroczny
festyn
to:
Rafako
S.A.,
E003B7
Spółka z o.o., Auto-Boss - dealer samochodowy Ford i Volvo, Uniqa TU S.A.,
Viessmann.
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29.05.2018

Rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w I instancji z udziałem Barbary
Twardosz-Michniewskiej i Zenona Panicza jako członków składu orzekającego.

30.05.2018

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
 przyjęcie projektu regulaminu obrad XVII Krajowego Zjazdu SprawozdawczoWyborczego PIIB,
 przyjęcie projektu budżetu na rok 2019,
 podjęcie uchwały KR w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli
przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną,
 przedstawienie wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do XVII
Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady PIIB,
 informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego
na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.

01-03.06.2018 Spotkanie integracyjne redakcji i rad programowych czasopism w Szczecinie
zorganizowane przez Zachodniopomorską OIIB.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski.
01-02.06.2018 Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
05.06.2018

Narada
szkoleniowa
członków Krajowej
Komisji Rewizyjnej
i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych w Warszawie.

ŚlOIIB

06-07.06.2018 X Konferencja Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości.
Jubileuszowa, dziesiąta konferencja organizowana w ramach Forum Budownictwa
Śląskiego, odbyła się w sali konferencyjnej budynku X Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Tematy omawiane w poszczególnych sesjach konferencyjnych dotyczyły
przedsięwzięcia programowego pn. „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie
powszechnym”. Honorowego patronatu udzielili temu przedsięwzięciu marszałek
województwa śląskiego, Politechniki Śląska i Częstochowska oraz miasto Gliwice
i województwo śląskie. Organizatorami konferencji byli uczestnicy Forum
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Budownictwa Śląskiego, m.in.: Śląska Izba Budownictwa, Politechnika Śląska
w Gliwicach, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział PZITB
w Katowicach, Śląska Izba Pracodawców w Gliwicach oraz Oddział PZITB w Gliwicach,
Śląski Oddział ITB i Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Sesję inauguracyjną otworzył, witając przybyłych na konferencję, nowo wybrany
prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Mariusz Czyszek. Podczas otwarcia zabierali głos
również reprezentanci głównych organizatorów. Wybrany na V kadencję
przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Roman
Karwowski zadeklarował dalszą współpracę i udział śląskiego samorządu inżynierów
budownictwa w przedsięwzięciach Forum Budownictwa Śląskiego.
W pierwszym dniu konferencji odbyły się jeszcze dwie sesje. W sesji drugiej,
poświęconej głównie problemowi rewitalizacji, przedstawiono tematy: „Ekonomiczne
budowanie i remontowanie…”, „Energetyczne aspekty rewitalizacji przestrzeni
miasta”, „Projektowanie zrównoważone w rewitalizacjach”, „Rewitalizacja systemów
dociepleń” oraz 2 wykłady na temat oczekiwań użytkowników przestrzeni publicznej.
Sesja trzecia, w której wygłoszono m.in. wykład pt. „Program badawczy architektury
kosmicznej”, dotyczyła głównie architektury przyszłości, a w wystąpieniach firm
przedstawiciele Arsanit Sp. z o.o. i Farby Kabe Polska Sp. z o.o. mówili o rewitalizacji
systemów dociepleń i stwierdzonych w nich błędach wykonawczych; te firmy
reklamowały również swoje produkty na stoiskach wystawienniczych
zorganizowanych w ramach konferencji.

W drugim dniu zaplanowano 2 sesje. Pierwsza dotyczyła nadzorowania przetwarzania
danych, po zmianach związanych z wprowadzeniem w życie 25 maja 2018
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); nowe przepisy mają na celu
zapewnienie ujednoliconego poziomu ochrony danych w całej Unii Europejskiej
i dotyczą wszystkich podmiotów, które na terenie UE przetwarzają dane w sposób
zautomatyzowany. W kolejnej sesji panel dyskusyjny poświęcono tematom jawności
życia publicznego i przyszłości rewitalizacji w aspekcie aktualnych wymagań oraz
budownictwu mieszkaniowemu – socjalnemu i komunalnemu. Były też 2 wykłady na
temat problemów związanych z eksploatacją i zarządzaniem obiektami budowlanymi,
w tym budynkami inteligentnymi. Większość interesujących wykładów została
opracowana i wygłoszona przez pracowników naukowych Wydziału Architektury
Politechniki Śląskiej, m. in. dziekana wydziału dra hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa.
Materiał z konferencji Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
publikowany jest w czasopiśmie Forum Budownictwa Śląskiego.
40

07.06.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
 omówienie przygotowań do XVII Krajowego Zjazdu PIIB,
 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu
w dniu 21.05.2018 roku i podjęcie stosownych uchwał,
 prezentację uchwał podjętych przez Skład Orzekający Rady i podjęcie stosownej
uchwały,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB
na rok 2018,
 przedstawienie zakresu kompetencji i zakresu czynności Prezydium Rady ŚlOIIB,
 informację o organizacji zagranicznego wyjazdu technicznego i ustalenie
wysokości dofinansowania,
 informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB
o wyborze ubezpieczyciela i o warunkach umowy grupowego ubezpieczenia
NNW na okres 2017-2018,
 informację o przebiegu Festynu ŚlOIIB w dniu 26 maja 2018 roku.
Bezpośrednio przed posiedzeniem Rady ŚlOIIB odbyło się spotkanie delegatów ŚlOIIB
na Krajowe Zjazdy PIIB w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z ich
udziałem w XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB.

07-09.06.2018 Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
08-10.06.2018 „Wiosna w Kołobrzegu" z okazji Roku Inżyniera Budownictwa – 2018 zorganizowane
przez Zachodniopomorską OIIB.
W ramach wydarzenia przewidziano seminarium „Inżynierowie dla Ekologii”, a także
w dniach 08-09.06.2018 Ogólnopolski Turniej Badmintona Okręgowych Izb
Inżynierów Budownictwa.
ŚlOIIB reprezentował w turnieju zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska.
12.06.2018

Spotkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
W zorganizowanym przez Izbę Adwokacką spotkaniu ŚlOIIB reprezentowały sekretarz
Rady Ewa Dworska i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
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13.06.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Obrady poświęcone w głównej mierze przygotowaniom do XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB prowadził prezes KR PIIB Andrzej Roch Dobrucki.
Wiceprezes KR PIIB Zbigniew Kledyński omówił projekt programu działania Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa na kadencję 2018-2022, który zostanie przedstawiony
delegatom na XVII Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB
do akceptacji. Mówił również o pracach zespołu doradczego, do którego został
powołany wraz z Andrzejem Falkowskim. Głównym zadaniem zespołu będzie
wsparcie Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie opracowania reformy procesu
inwestycyjno-budowlanego, obejmującej w sposób szczególny zmianę ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianę ustawy Prawo
budowlane.

13.06.2018

Przedzjazdowe spotkanie przewodniczących okręgowych izb inżynierów
budownictwa z prezesem Krajowej Rady PIIB.
W spotkaniu uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska.

14.06.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

14-16.06.2018 Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
19.06.2018

Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

19.06.2018

Posiedzenie w sprawie rozpatrzenia wniosków dot. zapomóg dla członków ŚlOIIB.

21-23.06.2018 Egzaminy ustne w XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
Do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB wpłynęło łącznie 557 wniosków
o dopuszczenie do egzaminu. Do egzaminu testowego przystąpiło 395 osób, zdało go
350 osób, natomiast do egzaminu ustnego - 393 osoby.
W trakcie wiosennej sesji 2018 roku uprawnienia budowlane uzyskało 351 osób
w następujących specjalnościach:
 konstrukcyjno-budowlanej - 174 osoby,
 inżynieryjnej drogowej – 43 osoby,
 inżynieryjnej mostowej - 13 osób,
 inżynieryjnej kolejowej - w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 10 osób,
 inżynieryjnej kolejowej - w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 13 osób,
 inżynieryjnej hydrotechnicznej – 5 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 8 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 50 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych - 35 osób.
Ostatni egzamin odbył się 23 czerwca 2018. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu
postępowania administracyjnego osoby, które pozytywnie zdały egzamin, mogły
na swój wniosek zrzec się odwołania od decyzji i w dniach 18 czerwca do 6 lipca 2018
odebrać decyzje o uprawnieniach budowlanych. Po tym terminie decyzje zostały
przesłane drogą pocztową, o czym informowało Biuro ŚlOIIB. Powyższe działania
służyły zmniejszeniu czasu oczekiwania na rejestrację decyzji Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i przyspieszyły
możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
osobom, które z powyższej możliwości skorzystały.
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23.06.2018

XVIII Zawody Strzeleckie w Siemianowicach Śląskich.
Już po raz osiemnasty środowisko górnicze skupione w Oddziale ChorzowskoRudzkim Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa zorganizowało wspólnie
z Urzędem Miasta w Siemianowicach Śląskich i Śląską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa zawody strzeleckie, które odbyły się na siemianowickiej strzelnicy
Polskiego Związku Łowieckiego pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie Rafała Piecha.
W zawodach wzięło udział 44 zawodników reprezentujących koła SITG Siemianowice,
Pumar, Rudpol OPA, KWK „Pokój”, Koło Terenowe Chorzów, Zarząd Oddziału oraz
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa; razem wystartowało 9 drużyn.
Klasyfikacja indywidualna ŚlOIIB:
 pierwsze miejsce - Celestyn Lewicki, P.T. Częstochowa,
 drugie miejsce – Stanisław Bajura, P.T. Częstochowa,
 trzecie miejsce - Tadeusz Andrzejewski, P.T. Częstochowa.
W klasyfikacji indywidualnej SITG pierwsze miejsce i puchar Prezydenta Miasta
Siemianowice Śląskie zdobył Piotr Antonowicz, a Włodzimierz Kulisz (reprezentujący
również Biuro ŚlOIIB) miejsce trzecie.
Klasyfikacja drużynowa ŚlOIIB:
 pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego ŚlOIIB zdobyła drużyna Placówki
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie,
 drugie miejsce zdobyła drużyna reprezentująca obwody Katowice - Sosnowiec
 trzecie miejsce zajęła drużyna Biura ŚlOIIB.
Puchary oraz dyplomy wręczali zawodnikom wiceprezesi Zarządu Głównego SITG
Henryk Brol, Piotr Antonowicz i Włodzimierz Kulisz. Uczestnicy podkreślali
sympatyczną atmosferę zawodów, kolejne już za rok.

26.06.2018

Narada szkoleniowa członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB oraz
zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
w Katowicach.
Szkolenie dotyczące trybów odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej
nt. „Rozróżnienie trybów, zasady odpowiedzialności zawodowej, najważniejsze uwagi
z dotychczasowej praktyki” prowadził radca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk. Panel
szkoleniowy obejmował wykład z dyskusją, podczas którego szkolący się mogli
poprzez aktywne uczestnictwo wyjaśniać wątpliwości pojawiające się podczas
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orzekania. W naradzie uczestniczył przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński, OROZ
koordynator Elżbieta Godzieszka, 11 członków OSD i 7 członków zespołu OROZ.
29-30.06.2018 - XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB.
W Warszawie obradował przy wysokiej około 97-procentowej frekwencji Krajowy
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Delegaci - wybrani w XVII okręgowych zjazdach
sprawozdawczo-wyborczych na Krajowe Zjazdy PIIB w nowej kadencji - ocenili
działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2017 roku i wybrali
władze PIIB na piątą kadencję, tj. lata 2018-2022. Oprócz licznie przybyłych
delegatów, reprezentujących blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe
uczestniczyli zaproszeni goście – przedstawiciele organów rządowych (m.in. sekretarz
stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń oraz Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego Norbert Książek), samorządów zawodowych i stowarzyszeń
naukowo-technicznych.
Obrady XVII Zjazdu otworzył prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki.
W swoim wystąpieniu przypomniał, że inżynierowie budownictwa zawsze chcieli mieć
swój samorząd zawodowy - silną organizację, reprezentującą i broniącą interesów
środowiska. Taką organizację udało się przez minione lata zbudować i należy o nią
dbać. Podkreślał potrzebę należytego i sumiennego wykonywania zawodu przez
członków PIIB, zgodnie z zasadami Kodeksu etycznego, bowiem losy

samorządu zależą od każdego z nas. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy wspierali
go w trudnych sytuacjach. Podziękował również za zaangażowanie przewodniczącym
rad okręgowych, pełniącym te funkcje przez 2 kolejne kadencje. W części oficjalnej
zabierali głos również zaproszeni goście. Wiceminister Artur Soboń, akcentując wolę
współpracy z Izbą, powiedział m.in.: „Zapewniam, że: „prace nad ustawą o zawodach
nie doprowadzą do dezintegracji procesu inwestycyjno-budowlanego. Szanujemy
racje zarówno architektów, jak i inżynierów budownictwa. Przygotowujemy przepisy
funkcjonalne i uwzględniające specyfikę obu zawodów.” Reprezentanci stowarzyszeń
naukowo-technicznych i zaprzyjaźnionych samorządów zawodowych podkreślali
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dobre współdziałanie z PIIB w wielu ważnych dla budownictwa sprawach,
dotyczących m.in. regulacji prawnych, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
czy dbałości o jakość świadczonych usług. Obradom zjazdu przewodniczyło Prezydium
w składzie: Mariusz Dobrzeniecki (Warmińsko-Mazurska OIIB) - przewodniczący,
Tomasz Piotrowski (Mazowiecka OIIB) i Tadeusz Ponisz (Dolnośląska OIIB)
- wiceprzewodniczący, Ewa Dworska (Śląska OIIB) i Tadeusz Miksa (Łódzka OIIB)
– sekretarze. Delegaci wybrali również zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną,
Wyborczą, Uchwał i Wniosków.
Przed rozpoczęciem obrad odbyło się uroczyste wręczanie odznaczeń. Z ŚlOIIB Medal
Honorowy PIIB otrzymał Stefan Czarniecki, a Honorową Odznakę PIIB Krystyna Trojan.
Podczas dwudniowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB delegaci przyjęli
uchwałami sprawozdania przewodniczących organów statutowych Krajowej Izby,
udzielili absolutorium Krajowej Radzie, przyjęli budżet na 2019 rok i wybrali
przewodniczących organów statutowych oraz składy osobowe organów na nową
kadencję. Po dyskusjach przyjęli również regulamin w sprawie podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, program działania PIIB w piątej kadencji,
a po głosowaniu wniosków zjazdowych - sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
W nowej kadencji funkcję prezesa Krajowej Rady PIIB będzie pełnił Zbigniew
Kledyński, funkcje: przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK) Krzysztof Latoszek, przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR) - Urszula Kallik
(z ŚlOIIB), przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego (KSD) - Marian
Zdunek, a funkcję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (KROZ)
koordynatora - Agnieszka Jońca. Dziękując za wybór, prezes Krajowej Rady PIIB prof.
Zbigniew Kledyński powiedział, że liczy na pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu licznych
problemów jakie stoją przed Izbą, niezależnie od tego jak kto głosował.

„Polska Izba Inżynierów Budownictwa potrzebuje was wszystkich, a ja dołożę
wszelkich starań, aby wasze kompetencje i możliwości wykorzystać dla dobra naszego
samorządu” – mówił prezes. Na członków organów statutowych PIIB zostali
wybrani z ŚlOIIB: Franciszek Buszka, Edmund Janic, Roman Karwowski, Józef Kluska
i Maria Świerczyńska - do KR PIIB, Janusz Jasiona i Elżbieta Nowicka-Słowik - do KKK,
Zenon Panicz i Barbara Twardosz-Michniewska - do KSD oraz Waldemar Szleper –
na KROZ. Delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach zjazdu. Ewa Dworska
pracowała w Prezydium Zjazdu, Edmund Janic w Komisji Wyborczej, Maria
Świerczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków, a Katarzyna Seweryn w Komisji

45

Skrutacyjnej. W dniu 30 czerwca 2018 r. na zakończenie obrad XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB delegaci przyjęli „Stanowisko XVII Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB”, wyrażające stanowczy sprzeciw w sprawie
dezintegracji zawodów architekta i inżyniera budownictwa.
02.07.2018

Posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby Budownictwa oraz uczestników Forum
Budownictwa Śląskiego.
W spotkaniu udział wziął przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

05.07.2018

Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB.
Program obrad obejmował:
 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 omówienie przebiegu XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB,
 informację o pracach i posiedzeniu Śląskiego Forum Samorządów Zaufania
Publicznego,
 rozpatrzenie wniosków o zapomogi finansowe i podjęcie stosownych uchwał,
 powołanie Zespołu Obsługi Funduszu pomocy Finansowej,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał.

11.07.2018

Pierwsze w nowej kadencji (lata 2018-2022) posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Obrady prowadził prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński, wybrany
podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.
Program obrad obejmował:
 wybór Prezydium Krajowej Rady PIIB,
 przedstawienie listu gratulacyjnego wiceministra w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju Artura Sobonia,
 informację o komisjach i zespołach funkcjonujących przy Krajowej Radzie PIIB,
 nawiązanie do kierunków działań PIIB w nowej kadencji, w szczególności
dotyczących współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
 omówienie stanu prac związanych z przebudową i modernizacją budynku
przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie.

46

Prezydium Krajowej Rady PIIB: Od lewej: Józef Kluska (SLK OIIB), członek Prezydium, Dariusz Karolak (MAZ
OIIB), z-ca skarbnika, Danuta Gawęcka (WKP OIIB), sekretarz, Andrzej Pawłowski (DOŚ OIIB), wiceprezes,
Zbigniew Kledyński (MAZ OIIB), prezes, Zygmunt Rawicki (MAP OIIB), wiceprezes, Tomasz Piotrowski (MAZ
OIIB), z-ca sekretarza, Andrzej Jaworski (MAZ OIIB), skarbnik, Gilbert Okulicz-Kozaryn (PDL OIIB), członek
Prezydium.

12.07.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.
Głównym punktem obrad był wybór Prezydium KKK; przewodniczący KKK został
wybrany podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.
Oto skład osobowy Prezydium KKK:
przewodniczący: Krzysztof Latoszek (MAZ),
z-ca przewodniczącego: Wojciech Biliński (MAP),
z-ca przewodniczącego: Paweł Król (MAZ),
sekretarz: Janusz Jasiona (SLK),
członek Prezydium: Jan Boryczka (ŁOD),
członek Prezydium: Eugeniusz Hotała (DOŚ),
członek Prezydium: Stefan Szałkowski (SWK).
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18.07.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

Podczas posiedzenia ukonstytuowało się Prezydium KKR; przewodnicząca KKR została
wybrana podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Oto skład
osobowy Prezydium KKR:
przewodnicząca: Urszula Kallik (SLK),
z-ca przewodniczącej: Konrad Włodarczyk (MAZ),
sekretarz: Danuta Prażmowska-Sobota (MAP).
18.07.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.
Na pierwszym swoim posiedzeniu członkowie KSD PIIB wybrali zastępcę
przewodniczącego i sekretarza. Zastępcą został Józef Pączek (POM), a sekretarzem –
Roma Rybiańska (DOŚ); przewodniczący KSD Marian Zdunek (WAM) został wybrany
podczas XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB.
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26.07.2018

Jubileuszowy 15 Kongres Pożarnictwa pn. Fire/Security Expo 2018 na PGE
Narodowym w Warszawie.
Była to kolejna edycja konferencji poświęconej ochronie przeciwpożarowej
i zabezpieczeniom technicznym obiektów budowlanych, organizowanej przy
współudziale i pod patronatem czołowych ośrodków naukowych i branżowych
w kraju. Kongres gościł specjalistów ochrony przeciwpożarowej i branż security.
Towarzyszyła mu wystawa oraz bogaty program wystąpień merytorycznych,
technicznych na temat ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczeń obiektów.
Dodatkowo odbywały się specjalistyczne wykłady, warsztaty techniczne i pokazy.
Kongres był okazją do spotkań projektantów, ekspertów, kierowników budów,
inspektorów nadzoru oraz producentów wyrobów budowlanych i cieszył się dużym
zainteresowaniem. W tym roku skupiono się wokół tematów dotyczących: przepisów
i wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, strategii ochrony
przeciwpożarowej, wentylacji pożarowej i oddymiania, rewitalizacji i bezpieczeństwa
pożarowego obiektów zabytkowych, bezpieczeństwa pożarowego dachów,
bezpieczeństwa pożarowego hal i magazynów, wymagań i certyfikacji kabli oraz
przewodów elektrycznych i światłowodowych, systemów sygnalizacji pożarowej,
oświetlenia awaryjnego. Z ŚlOIIB w Kongresie uczestniczyli Małgorzata Szukalska,
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i Marek Karnowski, członek Okręgowej
Komisji Rewizyjnej.

01.08.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.

Podczas obrad dyskutowano o pracach legislacyjnych dotyczących inżynierów
budownictwa oraz o komisjach i zespołach KR PIIB, zakresie ich działalności
i obowiązkach. Zapoznano się także z informacją dotyczącą budynku przy
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB.
06.08.2018

Posiedzenie Prezydium Rady Śląskiej Izby Budownictwa oraz uczestników Forum
Budownictwa Śląskiego.
Podczas posiedzenia dokonano uzgodnień dotyczących organizacji „Śląskiego Dnia
Budowlanych – 2018” w październiku br., jako wspólnego przedsięwzięcia
uczestników Forum. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski.

18-19.08.2018 VII Mistrzostwa Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym „Misja”
w Warszawie zorganizowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów
Budownictwa i Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
W imprezie wzięli udział przedstawiciele Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
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Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych i Okręgowej Izby
Biegłych Rewidentów, w sumie 73 osoby. Podobnie jak w latach ubiegłych,
uczestniczyli w mistrzostwach reprezentanci Śląskiej OIIB osiągając dobre rezultaty.
W turnieju par na zapis maksymalny zwyciężyła para Dariusz Gelo-Tomasz Mikołajczyk
z Mazowieckiej Izby, a drugie miejsce zdobyła para Kazimierz Cios-Leszek Krzeczek
ze Śląskiej OIIB. Kolejne pary z ŚlOIIB zajęły miejsca: 16. - Tadeusz Dudziak i Tadeusz
Szendzielarz oraz 24. - Marian Gacek i Janusz Kozula. W turnieju par na zapis
maksymalny zwyciężyli Jerzy Kotowski-Witold Starkiewicz z Mazowieckiej OIIB,
2 miejsce zajęli Krzysztof Makuch-Roman Wajs z Izby Lekarskiej, 3 miejsce Tadeusz
Dudziak-Tadeusz Szendzielarz, 13 miejsce Marian Gacek-Janusz Kozula. Największe
sukcesy odnieśli nasi reprezentanci w turnieju teamów, w którym podobnie jak
w roku 2017 odnieśliśmy zwycięstwo. Drużyna grała w składzie T. Dudziak, K. Cios,
L. Krzeczek, T. Szendzielarz. Natomiast para M. Gacek-J. Kozula z Śląskiej OIIB
wspólnie z parą W.Starkiewicz-J.Wadowski z Mazowieckiej OIIB zajęły 4 miejsce,
tworząc team mieszany. W turnieju teamów brało udział dziewięć drużyn.
W czasie wzorowo zorganizowanych Mistrzostw panowała miła, koleżeńska
atmosfera, o którą zadbali koledzy Jurek Kotowski z Mazowieckiej Izby Inżynierów
Budownictwa i Krzysztof Makuch z Izby Lekarskiej. Turnieje miały wysoki poziom
sportowy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii byli nagradzani
pucharami, dyplomami i medalami.

Zdobywcy I miejsca w Turnieju Drużynowym z organizatorami

Uczestnicy Mistrzostw w Brydżu Sportowym po zakończeniu turniejów
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Ekipa Śląskiej OIIB z organizatorami

21.08.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej PIIB.
Obrady prowadziła Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
koordynator (na zdjęciu w środku). Koordynatora oraz pozostałych rzeczników wybrali
delegaci XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Podczas
pierwszego posiedzenia ustalono zasady i tryb działania Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz podzielono zadania pomiędzy rzecznikami
w bieżącej kadencji. Z ŚlOIIB w zespole KROZ jest Waldemar Szleper (na zdjęciu
pierwszy z prawej), który w III i IV kadencji był koordynatorem.

23.08.2018

Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wynikach ekonomicznych
ŚlOIIB oraz propozycję budżetu na rok 2019, propozycję terminarza posiedzeń
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01.09.2018

Prezydium i Rady ŚlOIIB w I połowie 2019 roku (do Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB),
omówienie zasad dofinansowania wycieczki technicznej w 2018 roku,
omówienie przygotowań do Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa,
informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał,
propozycję składów osobowych komisji i zespołów programowych Rady ŚlOIIB,
omówienie propozycji wprowadzenia nowych zasad dofinansowania szkoleń
i czasopism; przyjęcie uchwały o przedłużeniu ważności obowiązującego
regulaminu dofinansowań,
omówienie działalności placówek i klubów członkowskich pod kątem rozliczeń
finansowych.

IV Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski w klasie
Omega w Olsztynie.
W regatach startowało 12 załóg (trzyosobowych) z 12 okręgowych izb inżynierów
budownictwa: Dolnośląskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej,
Podkarpackiej,
Pomorskiej,
Śląskiej,
Świętokrzyskiej,
Wielkopolskiej,
Zachodniopomorskiej, Warmińsko-Mazurskiej. Zawody rozegrano na jeziorze Ukiel
(Krzywe) w Olsztynie na łodziach klasy Omega. Zwycięstwo odniosła załoga z ŚlOIIB
w składzie Łukasz Łada (sternik), Piotr Miarecki, Łukasz Szklanny, której kibicował
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

Zwycięska załoga z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Romanem Karwowskim
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03.09.2018

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

05.09.2018

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.

Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją planu
posiedzenia:
 podjęcie uchwał w sprawie: uchylenia uchwał powołujących komisję oraz
zespół, które wykonały swoje zadania oraz powołania komisji na czas trwania
V kadencji i zespołów do wykonywania określonych zadań, mianowicie:
 Komisji Medalu Honorowego,
 Komisji Współpracy z Zagranicą,
 Komisji Prawno-Regulaminowej,
 Komisji Wnioskowej,
 Komisji ds. Etyki,
 Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo - technicznymi,
 Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego,
 Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego,
 Komisji ds. komunikacji społecznej,
 Zespołu ds. funduszu spójności,
 Zespołu ds. BIM,
 omówienie stanu prac związanych z przebudową i modernizacją budynku
przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz
porozumienia z f-mą wykonawczą w sprawie zakończenia prac,
 informację nt. realizacji budżetu PIIB za 7 miesięcy 2018 roku,
 informację dot. prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa.
7-8.09.2018

Opolski Dzień Budowlanych.
Tegoroczny Dzień Budowlanych odbywał się w Opolu w ramach obchodów
Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE) ogłoszonego przez
Europejską Radę Inżynierów Budownictwa; głównym celem tej inicjatywy jest
podkreślenie fundamentalnej roli społecznej inżynierów budownictwa i wskazanie
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działań na rzecz podniesienia ich prestiżu w społeczeństwie europejskim. Wśród
zaproszonych gości byli przedstawiciele władz regionalnych, administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kilku okręgowych izb
inżynierów budownictwa. Z ŚlOIIB w uroczystościach uczestniczyli: przewodniczący
Rady Roman Karwowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Franciszek Buszka, który został wyróżniony przez organizatorów Medalem Opolskiej
OIIB, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Urszula Kallik i członek Prezydium
Krajowej Rady PIIB Józef Kluska. W drugim odbyła się wycieczka techniczna na
budowę bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, podczas której technologię i organizację robót
na największej budowie w kraju zaprezentował dyrektor budowy Zbigniew Wiegner.
08.09.2018

Regionalny Dzień Budowlanych w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
Z okazji Dnia Budowlanych odbyło się po raz kolejny spotkanie szkoleniowointegracyjne dla członków ŚlOIIB zorganizowane w Centrum SzkoleniowoWypoczynkowym „Dębina” nad Sołą w Żywcu.
W spotkaniu wzięło udział 70 osób, członków ŚlOIIB oraz zaproszonych gości. Byli
wśród nich przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB, przedstawiciele
samorządów terytorialnych powiatów bielskiego i żywieckiego, przedstawiciele firm
budowlanych: Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Elmontaż Sp. z o.o., Renoplast Sp. z o.o,
sponsorujących częściowo spotkanie, reprezentanci stowarzyszeń naukowotechnicznych z terenu Bielska-Białej - Oddziału PZITB, Oddziału SEP i Oddziału PZITS.

W pierwszej części, szkoleniowej, prezentację nt. „Posadzki podniesionewentylowane na tarasach i balkonach jako alternatywa dla posadzek układanych
na zaprawie klejowej” omówił Maciej Drewnowski, przedstawiciel firmy Renoplast,
a wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę po nowelizacji Prawa
budowlanego” wygłosił Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB.
W części drugiej opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska
powitał przybyłych na spotkanie. W swym wystąpieniu omówił działalność placówki
w Bielsku-Białej oraz współpracę ŚlOIIB z lokalnymi oddziałami stowarzyszeń
naukowo-technicznych. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski przedstawił
działania prowadzone przez ŚlOIIB na rzecz członków, m.in. wspierające podnoszenie
kwalifikacji zawodowych poprzez organizację szkoleń seminaryjnych.
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Uhonorowani A.Szlagor i K.Miazgowicz-Ślezińska w towarzystwie R. Karwowskiego i J. Kluski

Spotkanie z okazji Święta Budowlanych było też okazją do wzajemnych wyróżnień.
Medale ŚlOIIB otrzymali Antoni Szlagor, burmistrz Żywca oraz Krystyna MiazgowiczŚlezińska, zasłużona członkini ŚlOIIB. Z-ca prezesa Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP
Krzysztof Sitkiewicz przekazał na ręce przewodniczącego Rady ŚlOIIB Medal
Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Karola Pollaka za długoletnią owocną
współpracę pomiędzy SEP i ŚlOIIB. W tej części burmistrz Żywca i starosta żywiecki
przedstawili prezentacje inwestycji budowlanych na terenie Żywca i powiatu
Żywieckiego.
Po części oficjalnej znalazły się w programie spotkania występ zespołu góralskiego
oraz zabawa taneczna. Przyjazna atmosfera z okazją do rozmów towarzyskich lub
wymiany doświadczeń zawodowych sprzyjały integracji środowiska inżynierów
budownictwa.
08.09.2018

Piknik Grillowy Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowany w „Łowisku” Leśnica
k. Lublińca.
ŚlOIIB reprezentowała członek Rady Czesława Bella, członek OSD Jerzy Nowak oraz
delegat na Zjazdy Kazimierz Boba.

11-13.09.2018 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie „ENERGETAB” w Bielsku-Białej.

W tym roku odbyła się 31 edycja organizowanych przez ZIAD Bielsko-Biała S.A.
międzynarodowych targów energetycznych. Są to największe w Polsce targi
nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego
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i miejsce spotkań czołowych przedstawicieli branży elektrotechnicznej w Polsce.
Podczas tegorocznych targów swoje produkty prezentowało 712 wystawców. Teren
targów obejmował ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, zarówno w hali
wielofunkcyjnej, jak i w pawilonach namiotowych oraz terenach otwartych
położonych u stóp Dębowca i Szyndzielni, na których była możliwość
zaprezentowania wielkogabarytowych i ciężkich eksponatów. Ekspozycja targowa
obejmowała następujące obszary tematyczne:
- przesył, dystrybucja i rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
- wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej,
- elektrotechnika i elektronika przemysłowa.
Ponad 50 firm zgłosiło swoje produkty do konkursu na szczególnie wyróżniający się
produkt prezentowany na targach. Jury Konkursu przyznało m.in.: Puchar Ministra
Energii, który otrzymała firma ELEKTROMETAL ENERGETYKA S.A. za produkt
„Zintegrowany system zasilania w oparciu o rozdzielnicę górniczą e2ALPHA-G
i sterownik e2TANGO”, Złotym Medalem PSE S.A. wyróżniono „Kompleksowe
rozwiązanie rozdzielnic WN w izolacji gazowej” ELEKTROBUDOWY S.A., a statuetkę
"Złotego Lwa" Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego przyznano poznańskiej
MIKRONICE za produkt „elementy systemu automatyzacji sieci SN/nn DALI-box”,
w których szczególną uwagę konstruktorzy zwrócili na odporność na coraz
groźniejsze, także w Polsce, cyberataki; ta firma otrzymała także Puchar redakcji
miesięcznika Energetyka za najciekawszą prezentację targową stoiska. Targom
towarzyszyły konferencje i seminaria organizowane przez izby lub stowarzyszenia
branżowe oraz prezentacje firmowe. Strategicznym Partnerem targów był TAURON
Dystrybucja S.A.
ŚlOIIB reprezentował na targach zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska.

13.09.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach
w dniach 05.07.2018 i 23.08.2018 oraz podjęcie uchwał przez Radę,
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informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB na posiedzeniach
w dniach 02.07.2018, 31.07.2018 i 14.08.2018 roku; podjęcie stosownej
uchwały,
informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB
na rok 2018,
informację o przebiegu XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
PIIB,
informację o pracy Krajowej Rady PIIB oraz Prezydium Krajowej Rady PIIB,
propozycję składów osobowych komisji i zespołów programowych Rady ŚlOIIB,
propozycję terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB oraz Zjazdu
Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2019 roku,
propozycję wprowadzenia częściowej odpłatności za prenumeratę czasopism;
podjęcie uchwały,
propozycje organizacji szkoleń w 2019 roku,
propozycję rozszerzenia zakresu działalności ŚlOIIB o działalność gospodarczą;
podjęcie uchwały,
omówienie przygotowań do Dnia Inżyniera Budownictwa,
informację o Regionalnych Dniach Inżyniera Budownictwa organizowanych
w poszczególnych placówkach ŚlOIIB,
informację nt. przeprowadzenia konkursu „Nowoczesny Inżynier – 2018”,
omówienie zasad dofinansowania wyjazdu technicznego w 2018 roku,
informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał.

Informując o powołaniu uchwałami - podczas posiedzenia Krajowej Rady PIIB w dniu
5 września 2018 - komisji i zespołów pomocniczych KR PIIB na V kadencję,
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski wymienił członków ŚlOIIB, którzy
będą w nich pracować. 5-osobowej Komisji Medalu Honorowego będzie
przewodniczył Franciszek Buszka, a członkami komisji lub zespołów będą:
Ewa Dworska (17-osobowa Komisja Prawno-Regulaminowa), Maria Świerczyńska
(17-osobowa Komisja Wnioskowa), Waldemar Szleper (8-osobowa Komisja ds. Etyki),
Roman Karwowski (17-osobowa Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów
zaufania publicznego), Katarzyna Seweryn (17-osobowa Komisja Ustawicznego
Doskonalenia Zawodowego), Tomasz Radziewski (17-osobowa Komisja
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ds. komunikacji społecznej), Edmund Janic (8-osobowy Zespół ds. funduszu
spójności), Piotr Klikowicz (17-osobowy Zespół ds. BIM). Przy KR PIIB będą jeszcze
działały Komisja Współpracy z Zagranicą i Komisja ds. współpracy
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.
13-15.09.2018 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
i okręgowych komisji kwalifikacyjnych w Łodzi.
Szkolenie na temat podstawowych zasad nadawania uprawnień budowlanych
prowadziła dr hab. Joanna Smarż, natomiast mec. Tomasz Dobrowolski omówił
występujące problemy praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym
i egzaminacyjnym w zakresie nadawania uprawnień budowlanych, w świetle odwołań
od decyzji okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Podczas szkolenia zaprezentowano
również system informatyczny organizacji sesji egzaminacyjnych.
Z ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczyli Janusz Jasiona, sekretarz KKK, Elżbieta NowickaSłowik, członek KKK, Franciszek Buszka, przewodniczący OKK ŚlOIIB i adwokat Karol
Urban.
14.09.2018

Gala Inżynierska w ramach Dolnośląskich Dni Budowlanych 2018.
Z ŚlOIIB w uroczystościach uczestniczyły Katarzyna Seweryn, zastępca
przewodniczącego Rady oraz Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji
Rewizyjnej PIIB.

18-23.09.2018 Międzynarodowe Targi Kolejowe „InnoTrans” 2018 w Berlinie.
Są to największe na świecie targi transportu szynowego - miejsce spotkań
dla producentów pojazdów, komponentów i wyposażenia, dostawców usług
dla transportu, firm budujących i obsługujących linie kolejowe, przedsiębiorstw
komunikacyjnych oraz władz miejskich, regionalnych i państwowych z całego świata.
Są tu prezentowane światowe premiery, najnowsze rozwiązania technologiczne,
logistyczne i informacyjne. Targom towarzyszyły wykłady, prezentacje i dyskusje
z udziałem gości z największych firm w branży. Impreza odbywa się co 2 lata, w tym
roku odbyła się po raz dwunasty.
Zakres tematyczny imprezy:
- technologia kolejowa: pasażerskie i towarowe pojazdy szynowe i szynowo-drogowe,
autobusy, kolej dużych prędkości, pojazdy o nietypowym rozstawie szyn, układy,
komponenty, silniki, napędy, koła, łożyska, systemy trakcyjne, przekaźniki, systemy
hydrauliczne i pneumatyczne;
- infrastruktura kolejowa: materiały budowlane, tory, podkłady, przewody trakcyjne,
systemy sygnalizacji i kontroli, budowa stacji, organizacja prac budowlanych
i konstrukcyjnych; transport publiczny: systemy komunikacji i informowania
podróżnych, zarządzanie ruchem i opłatami za przejazd;
- wnętrza: wyposażenie wnętrz pojazdów, drzwi i okna, wentylacja i klimatyzacja,
systemy oświetlenia, siedzenia, catering i inne usługi dla pasażerów;
- budowa tuneli: sprzęt, technologie, utrzymanie tuneli, doradztwo; najnowsze,
wizjonerskie pomysły na zmiany w transporcie prezentowane są w Mobility Vision
Lab (dawniej Future Mobility Park).
Integralna częścią targów jest Kongres InnoTrans, który obejmuje wykłady ekspertów,
dyskusje i spotkania. W wycieczce technicznej na targi, zorganizowanej w dniach
19-21 września 2018 uczestniczyło 25 członków ŚlOIIB.
20-22.09.2018 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej OIIB w ramach Dolnośląskich Dni Budownictwa.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski.
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20-22.09.2018 Szkolenie okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników
odpowiedzialności zawodowej z izb południowych zorganizowane w Wiśle przez
ŚlOIIB.

W szkoleniu udział brali przedstawiciele organów okręgowych sądów dyscyplinarnych
i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z 7 okręgowych izb
inżynierów budownictwa wraz z członkami KSD i KROZ oraz obsługą tych organów.
Szkolenie prowadzili: mecenas Sebastian Zmuda - specjalista z zakresu prawa
lokalowego i budowlanego, mecenasi Jolanta Szewczyk i Krzysztof Zając obsługujący
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Szkolenie podzielono na 2 części. W pierwszym
dniu mec. Sebastian Zmuda przedstawił wykład z tematyki przesłuchań, natomiast
w kolejnym dniu mec. J. Szewczyk i mec. K. Zając omawiali na podstawie kazusów
problemy, z którymi stykają się zarówno okręgowi rzecznicy odpowiedzialności
zawodowej jak i członkowie okręgowego sądu dyscyplinarnego. W drugim bloku
szkoleniowym, oddzielnym dla każdego organu, mecenasi omawiali tematykę
dotycząca poszczególnych organów. Ze Śląskiej OIIB w naradzie szkoleniowej
uczestniczyli: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator
Elżbieta Godzieszka, przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof
Ciesiński, 8 członków zespołu OROZ i 10 członków OSD, radca prawny i pracownice
obsługi. W ostatnim dniu narady uczestnicy brali udział w wycieczce technicznej
do Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
20.09.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w celu omówienia kontroli
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie.

21-23.09.2018 54 Międzynarodowe Targi Budownictwa "JESIEŃ 2018” organizowane przez Biuro
Promocji i Wystaw ASTRA w Bielsku-Białej.
W ramach Targów Budownictwa odbyły się 20 Targi Technik Grzewczych i Zielonych
Energii „INSTAL-SYSTEM 2018”. Z ŚlOIIB w targach uczestniczyli Roman Karwowski,
przewodniczący Rady, Józef Kluska, zastępca przewodniczącego, Ewa Dworska,
sekretarz Rady i Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.
ŚlOIIB objęła honorowy patronat nad targami.
22.09.2018

Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Punkt Informacyjny
ŚlOIIB w Rybniku na lotnisku Aeroklubu Rybnickiego Okręgu Węglowego.
Uczestnikami spotkania byli inżynierowie pracujący na różnych płaszczyznach
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inwestycji, administracji i edukacji Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
oraz przedstawiciele organów ŚlOIIB i reprezentanci władz lokalnych. Zebranych
przywitała prowadząca spotkanie Katarzyna Seweryn, opiekun Punktu
Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku, oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski.

W związku z nową kadencją 2018-2022 ŚlOIIB ważnym akcentem spotkania było
przedstawienie przewodniczących organów statutowych ŚlOIIB oraz przedstawicieli
obwodu rybnickiego pracujących w tych organach. Po wystąpieniu przewodniczącego
Rady ŚlOIIB i prezentacji dotyczącej działania Punktu Informacyjnego w Rybniku był
czas na życzenia dla inżynierów - składał je m.in. prezydent Rybnika Piotr Kuczera.
Zastępca prezydenta Rybnika Janusz Koper przybliżył uczestnikom największą
aktualnie inwestycję w Rybniku - budowę Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna.
W dalszej części spotkania słowa drogowiec i mostowiec, nawiązujące do największej
inwestycji w regionie, stały się hasłem przewodnim zabaw integracyjnych.
Inżynierowie zwiedzili także hangary lotniska z przewodnikami - kolegami
branżowymi, prywatnie pilotami i pasjonatami lotnictwa. Spotkanie służące integracji
środowiska inżynierskiego trwało do późnych godzin wieczornych.

25.09.2018

Uroczyste podsumowanie konkursu „Technik Absolwent - 2018” w Domu Technika
NOT w Bielsku Białej.
Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągniętych
wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych
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i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, z różnymi formami konkursów,
olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich. W konkursie „Technik
Absolwent – 2018” uczestniczyło 18 szkół, m. in. z Bielska Białej, Żywca, Cieszyna,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Skoczowa, Wisły i Wadowic. ŚlOIIB,
będącą jednym ze sponsorów ww. konkursu, reprezentował członek Rady Piotr
Spiżewski.

26.09.2018

Uroczyste spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Spotkanie zorganizowała Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach, której dziekan
pełni aktualnie funkcję przewodniczącego Śląskiego Forum Samorządów Zawodów
Zaufania Publicznego; ŚFSZZP łączy samorządy zrzeszające w sumie prawie
75 tysięcy członków. Moderatorem interesującego panelu dyskusyjnego nt. „Kultura
zaufania – jak ją chronić i umacniać?” był prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz,
socjolog, a panelistami przedstawiciele różnych dziedzin nauki. Po części dyskusyjnej
uczestnicy spotkania wysłuchali wspaniałego wykonania utworów operetkowych
i musicalowych w koncercie ,,Wiesław Ochman i jego goście”, prowadzonym przez
samego mistrza. W spotkaniu brała udział liczna grupa członków ŚlOIIB.

26.09.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o., terminarz
przygotowań do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz
propozycję porozumienia pomiędzy PIIB i firmą Dekpol S.A., regulującego
zakończenie prac związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego
na siedzibę PIIB.

26.09.2018

Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy
Finansowej ŚlOIIB.
Skład osobowy Zespołu: przewodnicząca – Czesława Bella, członkowie: Grzegorz
Bojanowski, Andrzej Dobrowolski, Krzysztof Kolonko oraz Tadeusz Sopata.
Koordynatorem Zespołu z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB jest zastępca skarbnika
Zenon Panicz.
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27.09.2018

Posiedzenie całego składu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Na posiedzeniu omówiono wyniki sesji wiosennej i postępowania kwalifikacyjnego
w sesji jesiennej 2018.

28.09.2018

Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB
w Częstochowie i Częstochowski Oddział PZITB, we współpracy z Oddziałami SITK
i SEP w Częstochowie.
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie obchodzony jako Dzień
Budowlanych Ziemi Częstochowskiej, świętowany był w Centrum SzkoleniowoKonferencyjnym „Złote Arkady” w Częstochowie. W tym roku Święto Budowlanych
połączone było z obchodami 65-lecia Oddziału PZITB w Częstochowie. W spotkaniu,
które prowadzili opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie Waldemar
Szleper i przewodnicząca Częstochowskiego Oddziału PZITB Małgorzata NawrockaTazbir, uczestniczyli przedstawiciele samorządu terytorialnego powiatów:
częstochowskiego, myszkowskiego, zawierciańskiego i kłobuckiego oraz Częstochowy,
reprezentanci administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele Wydziałów
Budownictwa, Infrastruktury i Środowiska oraz Elektrycznego Politechniki
Częstochowskiej,
Uniwersytetu
Humanistyczno-Przyrodniczego
i
szkół
ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach budowlanych, stowarzyszeń
naukowo-technicznych i zawodowych oraz liczne grono członków ŚlOIIB.
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Prowadzący spotkanie przypomnieli zebranym, jakie korzyści daje inżynierom
przynależność do samorządu zawodowego. Mówili o działalności Placówki Terenowej
ŚlOIIB w Częstochowie, o współpracy ŚlOIIB ze stowarzyszeniami naukowotechnicznymi oraz z wydziałami Politechniki Częstochowskiej, o działalności
Częstochowskiego Oddziału PZITB obchodzącego w tym roku 65-lecie istnienia.
W związku z początkiem piątej kadencji przedstawili nowo wybrane składy osobowe
poszczególnych organów statutowych ŚlOIIB na lata 2018 - 2020. Były również
wystąpienia zaproszonych gości. Kanclerz Politechniki Częstochowskiej dr inż.
Arkadiusz Kociszewski przybliżył temat inwestycji budowlanych Politechniki
Częstochowskiej oraz sposób zarządzania realizacją inwestycji, a prezes Agencji
Rozwoju Regionalnego w Częstochowie dr inż. Marcin Kozak mówił o formach
i możliwościach wsparcia przedsiębiorstw i rozwoju inwestycji w Częstochowie.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski podkreślał znaczenie istnienia
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dla województwa i kraju oraz
uhonorował prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka Medalem ŚlOIIB.
Zaproszeni goście składali podziękowania za współpracę z naszym samorządem
potwierdzając potrzebę jego istnienia.

Po części oficjalnej była okazja do koleżeńskich rozmów i dyskusji podczas
plenerowego spotkania integracyjnego. W uroczystościach związanych z Dniem
Budowlanych uczestniczyło w Częstochowie ponad 160 osób, wśród nich ponad 120
członków ŚlOIIB.
28.09.2018

Regionalny Dzień Budowlanych zorganizowany przez Placówki Terenowe ŚlOIIB
w Katowicach i Gliwicach w Restauracji-Zajeździe „Parkowa” w Rudzie Śląskiej.
W tym roku Placówki Terenowe ŚlOIIB w Gliwicach i Katowicach zorganizowały
wspólnie Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa dla członków ŚlOIIB z obwodów
wyborczych Gliwice, Katowice 1, Katowice 2 i Sosnowiec. Spotkanie odbyło się
w Restauracji - Zajeździe Parkowa w Rudzie Śląskiej w ostatnią sobotę września.
Uczestniczyli w nim oprócz członków ŚlOIIB zaproszeni goście, razem ponad 100 osób.
Uroczyste spotkanie prowadzili opiekunowie placówek terenowych - z Gliwic Tomasz
Radziewski i z Katowic Andrzej Nowak. Wśród zaproszonych gości byli m, in. Michał
Pierończyk, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej, Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor
Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, Magdalena Macha,
zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
przedstawiciele administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
w Katowicach i Rudzie Śląskiej, pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej
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z prodziekanem ds. dydaktyki na Wydziale Budownictwa profesorem Politechniki
Śląskiej dr. hab. inż. Mariuszem Jaśniokiem oraz przedstawiciele samorządów
zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych. Obecni byli również nowo
wybrani przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB.

Poproszony o zabranie głosu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski
przedstawił w skrócie plan działania Izby na rzecz członków, a zastępca prezydenta
Rudy Śląskiej mówił o osiągnięciach miasta w dziedzinie budowy miejskiej
infrastruktury oraz przybliżył plan inwestycji na następne lata. Ważnym punktem
uroczystości było uhonorowanie Janusza Krasnowskiego i pośmiertnie Bolesława
Jurkiewicza Medalami ŚlOIIB, a także symboliczne powitanie w gronie członków Izby
przedstawicieli grupy osób, które zdobyły uprawnienia w sesji wiosennej.
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Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładu nt. „BIM jako pierwszy etap
cyfryzacji budownictwa”; prelegentami byli profesor Politechniki Śląskiej dr hab. inż.
Marek Salamak i dr inż. Piotr Klikowicz. Po części oficjalnej był czas na integracyjne
spotkanie koleżeńskie - nawiązywanie nowych znajomości, wymiana doświadczeń
pomiędzy członkami ŚlOIIB oraz zaproszonymi gośćmi i koleżeńskie rozmowy.

02.10.2018

Rozprawa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Zenona Panicza jako
członka składu orzekającego.

03.10.2018

Posiedzenie niejawne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB z udziałem Barbary
Twardosz-Michniewskiej i Zenona Panicza jako członków składu orzekającego.

03-05.10.2018 II edycja Konferencji Drogowo-Mostowej nt. "Trudne warunki gruntowe a budowa
i projektowanie dróg i mostów".
ŚlOIIB reprezentował członek Rady Piotr Klikowicz.
04.10.2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Wydziale Budownictwa Politechniki
Częstochowskiej.

Uczestnikami uroczystości byli pracownicy naukowi i studenci Wydziału Budownictwa
Lądowego oraz zaproszeni goście. Zebranych przywitał dziekan WBL
dr hab. inż. Maciej Major, prof. P.Cz., który w okolicznościowym przemówieniu
podsumował działalność i osiągnięcia dydaktyczno-naukowe wydziału w minionym
65

roku. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku, rozdanie dyplomów
absolwentom, wręczenie medali „Za Naukę za Pracę” i statuetek „Zasłużony dla
Wydziału Budownictwa oraz wykład inauguracyjny pt. „Cywilizacja zrównoważonego
rozwoju - transformacja koncepcji rozwoju technicznego”. Z ŚlOIIB w uroczystościach
uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i zastępca
przewodniczącego Waldemar Szleper.
05.10.2018

Mazowiecki Dzień Budowlanych.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski.

05.10.2018

Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Etyki przy Krajowej Radzie PIIB.
Celem działania komisji jest utrzymanie i umacnianie pozytywnego wizerunku
inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz podnoszenie
standardów etycznych członków PIIB. Przewodniczący Komisji Gilbert Okulicz-Kozaryn
wskazał na konieczność wypracowania ścieżek działania umożliwiających sprawne
realizowanie zadań komisji. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Szleper.

08.10.2018

50 Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej.
Nowy rok akademicki przywitali wraz ze studentami i pracownikami Akademii
Techniczno-Humanistycznej licznie przybyli goście. W związku z jubileuszem
nawiązano podczas uroczystości do historii i rozwoju bielskiej uczelni, pierwotnie Filii
Politechniki Łódzkiej, przekształconej w 2001 roku w Akademię TechnicznoHumanistyczną. ŚlOIIB reprezentowali członek Rady ŚlOIIB Przemysław Pępek oraz
członek Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Janusz Kozula.

08.10.2018

Szkolenie seminaryjne dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu
powiatu żywieckiego w Żywcu zorganizowane przez ŚlOIIB we współpracy z Urzędem
Miasta Żywiec i Starostwem Powiatowym w Żywcu.
Temat szkolenia to "Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie
naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w tym zakresie." Wykład prowadził Tomasz Radziewski. W szkoleniu
uczestniczyły 53 osoby, w tym 36 członków ŚlOIIB.

09.10.2018

Posiedzenie Komisji Prawno Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.
Podczas posiedzenia omówiono aktualny stan prac legislacyjnych i planowanych
aktów prawnych dotyczących samorządu zawodowego i sfery budownictwa oraz
projekty aktów prawnych przedstawionych KPR. Sporządzono również plan pracy
(zestaw zadań) Komisji na okres do 30 czerwca 2020. Z ŚlOIIB w posiedzeniu
uczestniczyła Ewa Dworska.
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10.10.2018

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
w Gliwicach.
Uroczystość prowadziła dziekan Wydziału Budownictwa prof. dr hab. inż. Joanna
Bzówka, która przywitała zebranych i wygłosiła przemówienie inauguracyjne.
Po wystąpieniach gości i uroczystej immatrykulacji studentów I roku wykład
inauguracyjny wygłosił dr hab. inż. Radosław Jasiński. Uroczystość uświetnił krótki
koncert w wykonaniu Chóru Akademickiego Politechniki Śląskiej. ŚlOIIB
reprezentowali przewodniczący Rady Roman Karwowski oraz przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka.

11.10.2018

Pierwsze posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego
przy Krajowej Radzie PIIB.
Celem Komisji UDZ jest koordynacja działań prowadzonych w okręgowych izbach,
dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB, oraz wspieranie
członków w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form
szkoleniowych. Podczas posiedzenia, które prowadził przewodniczący KUDZ Adam
Rak dyskutowano na temat kierunków prowadzenia prac.
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Seweryn.

11.10.2018

Posiedzenie plenarne zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka omówiła organizację
pracy rzeczników, tryb prowadzenia postępowań wyjaśniających m.in. w kontekście
terminów zakończenia postępowań. Mówiła również o pomocy radców prawnych
i sposobie komunikowania się z biurem obsługi OROZ oraz przypomniała
o konieczności zapoznania się przez rzeczników z wymaganymi podstawowymi
dokumentami. Omówiono także zgłoszone przez rzeczników problemy i uwagi
związane z prowadzonymi sprawami oraz podsumowano wrześniowe szkolenie OROZ
i OSD wraz z przedstawicielami tych organów na poziomie krajowym, zorganizowane
dla okręgowych izb z południa Polski. W posiedzeniu uczestniczył Roman Karwowski,
przewodniczący Rady ŚlOIIB.

13.10.2018

Dzień Budowlanych Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i Małopolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP w Krakowie.
Z okazji Święta Budowlanych odbyła się w Operze Krakowskiej uroczysta gala, podczas
której m.in. wręczono odznaczenia oraz statuetki za projekty konkursowe. Po części
artystycznej spotkali się w foyer opery uczestnicy gali; ŚlOIIB reprezentował
przewodniczący Rady Roman Karwowski.

15.10.2018

Drugie szkolenie nt. „Ochrona danych osobowych RODO” zorganizowane przez
Biuro PIIB.
W szkoleniu uczestniczyli kierownik ds. technicznych Włodzimierz Kulisz oraz
pracownicy Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski i Dominik Adamczyk.

17.10.2018

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją
planu posiedzenia:
 podjęcie uchwał w sprawach:
 ustalenia składu osobowego Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi,
 zmiany uchwały w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności
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zawodowej i sądów dyscyplinarnych,
 zwołania XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB,
 terminarza działań przygotowawczych do XVIII Krajowego Zjazdu PIIB,
 omówienie działań i wyniku finansowego wydawnictwa „Inżynier budownictwa”
oraz założeń programowych na 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie
zatwierdzenia wydatków na „Inżyniera budownictwa” w 2019 roku,
 informację nt. stanu prac nad przebudową i modernizacją budynku
przeznaczonego na przyszłą siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie
i zatwierdzenie uchwały w sprawie porozumienia z firmą wykonującą
wymienione prace,
 informację nt. realizacji budżetu PIIB.
17-19.10.2018 VIII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym
Centrum Kongresowym w Katowicach.
Organizowany od siedmiu lat przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w tym roku pod hasłem
„Technologia, Człowiek, Odpowiedzialność”, zgromadził prawie sześć tysięcy
uczestników. Jest to najważniejsze wydarzenie gospodarcze dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw, które w Polsce stanowią około 98 procent wszystkich firm,
a największa w tym sektorze grupa to mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy
zatrudniające do dziewięciu osób.

Uczestnikami EKMŚP byli przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw,
samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, instytucji
naukowo-badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i zagraniczni goście.
W tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali dwanaście ścieżek tematycznych
w postaci paneli, warsztatów, debat eksperckich i spotkań biznesowych, podczas
których można było uzyskać porady ekspertów i nawiązać nowe kontakty.
17.10.2018

Jubileusz 65-lecia Oddziału Gliwickiego SEP zorganizowany na Wydziale
Elektrycznym Politechniki Śląskiej.
ŚlOIIB reprezentował Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady.
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18.10.2018

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
członkowie ŚlOIIB mogli kolejny raz wziąć udział w wycieczce technicznej do
Jaworzna. Po obowiązkowym szkoleniu nt. zasad bezpieczeństwa w czasie poruszania
się
po budowie, uczestnicy wyjazdu wysłuchali informacji nt. projektu i jego realizacji,
przekazanych przez zastępcę dyrektora projektu. Przybliżył on również szczegóły
nowych rozwiązań technologicznych zastosowanych tak na budowie jak i docelowo
w nowym bloku energetycznym. Następnie grupa zwiedzała na placu budowy obiekty
wchodzące w skład bloku, w większości wyposażone już w urządzenia technologiczne.
Ciekawym rozwiązaniem charakteryzuje się m.in. chłodnia o wysokości 181,5 m,
w której potężny hałas od olbrzymich ilości chłodzonej wody będzie wyciszany przez
akustyczny tłumik, składający się z 1280 kulis o wys. ok.11 m, rozmieszczonych
równomiernie po obwodzie płaszcza chłodni. Obudowę kulis stanowi perforowana
blacha aluminiowa, a wypełnienie wełna mineralna. Kolejny raz nasi członkowie,
w liczbie 21 osób, zostali gościnnie przyjęci na największej na Śląsku budowie.

18.10.2018

X Jubileuszowe Mistrzostwa w Brydżu Sportowym zorganizowane przez Placówkę
Terenową PIIB w Bielsku-Białej.
Od 2008 roku Placówka Terenowa ŚlOIIB z Bielska-Białej organizuje zawody w brydżu
sportowym dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w tym
roku zawody odbyły się po raz dziesiąty. Organizatorzy szeroko rozpowszechnili
informację o rozgrywkach, ale do udziału zgłosiło się dwanaście par, tylko o dwie
więcej niż w roku ubiegłym.
Mistrzostwa przygotował i poprowadził jak zwykle sędzia krajowy Polskiego Związku
Brydża Sportowego Adrian Bakalarz. Rozegrano dwadzieścia siedem rozdań
w turnieju par na zapis maksymalny. Wyniki po każdej rundzie podawane były
na bieżąco.
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W rozgrywkach sukcesy odniosły pary z Bielska-Białej. Zwyciężyła para Kazimierz CiosJerzy Stworzewicz przed parą Tadeusz Szendzielarz-Zbigniew Mańdok, trzecie miejsce
zajęli Edwin Szenkelbach i Andrzej Staszek z Katowic. Turniej zakończył się rozdaniem
pucharów za I miejsce oraz nagród rzeczowych za pierwsze trzy miejsca.
Ostateczne wyniki Mistrzostw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kazimierz Cios-Jerzy Stworzewicz
Tadeusz Szendzielarz-Zbigniew Mańdok
Edwin Szenkelbach-Andrzej Staszek
Janusz Zagała-Bogdan Tarnawski
Jacek Czaja-Jan Zieliński
Jarosław Łoszakiewicz-Wiesław Somek
Marian Gacek-Janusz Kozula
Jerzy Ujma-Agnieszka Pietrzyk
Leszek Wiesiołek-Janusz Malczak
Otton Tengler- Stanisław Kózka
Stefan Osadnik-Edward Ciesielski
Janusz Hamryszak-Tadeusz Owczarz

Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Katowice
Gliwice
Gliwice
Częstochowa
Bielsko-Biała
Rybnik
Częstochowa
Bielsko-Biała
Katowice
Bielsko-Biała

60,74%
56,30%
54,81%
53,70%
51,85%
50,74%
50,37%
49,26%
48,89%
43,33%
41,11%
38,89%

Po podsuwaniu wyników wszystkich rozegranych Mistrzostw klasyfikacja generalna
prowadzona przez Krzysztofa Ciesińskiego przedstawia się następująco:
1.
2.
3.

Kazimierz Cios
Jerzy Ujma
Tadeusz Szendzielarz

157 pkt
132,5 pkt
107,5 pkt

W organizowanych co rok od 2008 roku (z przerwą w 2010 roku) turniejach
brydżowych bierze udział zwykle kilkanaście par. Zdaniem organizatorów frekwencja
jest stosunkowo niewielka, a przecież brydż jest popularny w naszym środowisku.
Zachęcamy zatem do udziału w rozgrywkach i zapraszamy na następne mistrzostwa.
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19.10.2018

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej Krajowej Rady PIIB.
Podczas posiedzenia Komisji, które prowadził jej przewodniczący Andrzej Pawłowski,
uczestnicy omawiali zagadnienia związane z komunikacją społeczną, mające na celu
umacnianie w społeczeństwie pozycji inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania
publicznego. Do zadań Komisji należy m.in. opracowanie oraz przedstawienie
Krajowej Radzie strategii public relations PIIB na najbliższe lata, współpraca
z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa w zakresie wspólnych działań public
relations, inicjowanie kampanii społecznych i medialnych o charakterze
informacyjnym oraz edukacyjnym w zakresie przyjętych przez Krajową Radę założeń.
ŚlOIIB reprezentował Tomasz Radziewski.

18-20.10.2018 Narada szkoleniowa dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji
rewizyjnych w Katowicach.
W naradzie zorganizowanej przez PIIB brało udział 115 osób. Byli to członkowie
okręgowych komisji rewizyjnych z całej Polski, członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej
PIIB oraz zaproszeni goście, m.in. prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński.
W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia odwiedzili nową siedzibę ŚlOIIB, gdzie
przywitał ich przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, odwiedzili zabytkowy
Nikiszowiec i Muzeum Śląskie oraz wysłuchali koncertu w gmachu NOSPR.
Całodniowe szkolenie następnego dnia otworzyło wystąpienie prezesa KR PIIB, który
mówił o działalności PIIB oraz wnoszonych przez Izbę uwagach do ważnych
dla naszego środowiska ustaw. Szkolenie obejmujące zagadnienia prawne, m.in.
dotyczące ochrony danych osobowych, prowadził mec. Krzysztof Zając, a zagadnienia
finansowo-ekonomiczne przedstawił biegły Marian Mońka omawiając kontrolę
realizacji budżetu i sprawozdania finansowego.

19-20.10.2018 IX Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego
Mazowieckiej OIIB zorganizowane przez Mazowiecką OIIB.
W przeddzień zawodów odbyło się spotkanie integracyjne zawodników w miejscu
zakwaterowania w „Dworku nad Stawem” k. Ostrowi Mazowieckiej, poprzedzone
ciekawym wykładem nt. budowy międzynarodowej drogi ekspresowej Via Baltica
oraz prezentacją dotyczącą stosowania nano pierwiastków w celu uzdatniania wody
oraz zabezpieczania żywności. Zawody pływackie rozegrano na pływalni MOSiR
w Ostrowi Mazowieckiej, uczestniczyło w nich ponad 80 osób. Byli to reprezentanci
okręgowych izb inżynierów budownictwa z różnych części kraju oraz zaproszeni przez
organizatorów zawodnicy z partnerskich organizacji z kraju i zagranicy, w sumie
14 drużyn. Tradycyjnie przybyła na zawody drużyna z Wilna, reprezentująca
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Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie oraz po raz pierwszy
drużyna z Mińska na Białorusi. Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników mógł
wybrać dwie spośród sześciu konkurencji indywidualnych: 25 m lub 50 m stylem
dowolnym, klasycznym lub grzbietowym oraz – w przypadku liczniejszej drużyny –
stworzyć dodatkowo w 1 - 4 sztafet 4 x 25 m. Śląską OIIB reprezentowała 7-osobowa
drużyna.

Drużyna ŚlOIIB

Poszczególni zawodnicy w wybranych przez siebie konkurencjach wywalczyli liczne
medale w swoich grupach wiekowych: Czesława Bella 2 złote stylem klasycznym
(25 i 50 m), Janina Bosowska 2 złote stylem grzbietowym (25 i 50 m), Maria
Świerczyńska 2 złote stylem dowolnym (25 i 50 m), Włodzimierz Bosowski 2 złote
stylem grzbietowym (25 i 50 m), Wiesław Kornicki 2 złote stylem dowolnym
(25 i 50 m) oraz - mimo osiągnięcia bardzo dobrych czasów - Tomasz Bosowski
2 brązowe stylem dowolnym (25 i 50 m) i Sławomir Kaczorowski 1 brązowy (50 m).
Ponadto złote medale zdobyła sztafeta męska (W.Bosowski, T.Bosowski,
S.Kaczorowski, W.Kornicki) oraz sztafeta mix (J.Bosowska, M.Świerczyńska,
W.Bosowski, W.Kornicki). Kolejny raz Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB
wywalczyła drużyna z Podlaskiej OIIB, którą reprezentowała ośmioosobowa drużyna,
zdobywając w ogólnej punktacji 334 punkty. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce (z 252
punktami), wyprzedziły nas tylko drużyny ośmioosobowe, z których 3 mogły stworzyć
po 4 sztafety, podwójnie punktowane w zawodach. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe koszulki, laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
medale i dyplomy, a 3 zwycięskie drużyny – puchary. Zawody zostały poprowadzone
profesjonalnie, na bieżąco można było oglądać transmisje w Internecie. Sportowa
rywalizacja odbywała się w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze.
24.10.2018

Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w celu
rozpatrzenia wniosków o przyznanie zapomogi.

25.10.2018

Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
 omówienie protokołu Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej i podjęcie
stosownej uchwały,
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informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wynikach ekonomicznych
ŚlOIIB oraz omówienie wstępnej propozycji budżetu na rok 2019,
informację nt. przygotowań do przeprowadzenia konkursu pn. „Nowoczesny
inżynier 2018”,
podsumowanie szkolenia z Prawa budowlanego w Żywcu,
podsumowanie Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa organizowanych
w placówkach terenowych
omówienie przygotowań do Dnia Inżyniera Budownictwa,
informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał,
propozycję organizacji doradztwa technicznego dla członków ŚlOIIB,
omówienie funkcjonowania komunikacja elektronicznej z członkami ŚlOIIB oraz
przygotowań do uruchomienia Facebooka,
omówienie realizacji wniosków zjazdowych, podjęcie uchwał,
przedstawienie relacji z posiedzenia Krajowej Rady PIIB, zawierającej m. in.:
 informację nt. planowanych uwag do ustaw o architektach i o inżynierach
budownictwa oraz do przepisów wprowadzających te ustawy,
 informację dot. podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków
na wydawnictwo PIIB „Inżynier budownictwa”,
 informację o stanie prac przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego
na siedzibę PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1,
omówienie wyników konkursu „Fotografujemy budownictwo 2018”,
omówienie wstępnych wyników Ankiety dot. prenumeraty czasopism
technicznych.

25-26.10.2018 Konferencja Naukowo-Techniczna Młodych Naukowców „Materiały, Technologie
i Systemy Zarządzania w Budownictwie” zorganizowana przez Koło Naukowe
„ECO-Building” działające przy Katedrze Organizacji i Technologii Budownictwa
na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper wygłosił wykład nt. „Inżynier
budownictwa – zawód zaufania publicznego”. ŚlOIIB objęła konferencję patronatem.
26.10.2018

Jubileusz 65-lecia Oddziału PZITB w Częstochowie w Klubie Politechnik.
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper.
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26-27.10.2018 Dzień Inżyniera Budownictwa w Rybniku.
Organizatorem obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa Śląskiej Okręgowej Izby
Inżyniera Budownictwa, który świętowano w Hotelu Politańskim, był Punkt
Informacyjny w Rybniku.
Przybyłych na uroczystość przywitała Katarzyna Seweryn, opiekun placówki
w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyli oprócz członków organów statutowych ŚlOIIB
zaproszeni goście. Byli wśród nich wiceprezydent Rybnika Janusz Koper,
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa
i dr inż. Piotr Holajn, prodziekan ds. studenckich dla kierunków Elektrotechnika
i Informatyka Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Piotr Średniawa,
nowo wybrany na piątą kadencję przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów RP, Stefan Czarniecki, wiceprezes PIIB w latach 2010-2018
i przewodniczący Rady ŚlOIIB w latach 2002-2010, aktualnie Honorowy
Przewodniczący Rady ŚlOIIB, oraz Mariusz Czyszek, nowo wybrany prezydent Śląskiej
Izby Budownictwa; PIIB reprezentował członek Prezydium Krajowej Rady Józef Kluska.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zwracając się do pracowników
naukowych Politechniki Śląskiej, akcentował potrzebę kontaktu Izby z uczelniami
technicznymi w celu budowania optymalnego programu nauczania, a w słowach
kierowanych do prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa - wagę wspólnych
przedsięwzięć w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. W krótkiej prezentacji
przypomniał o korzyściach, jakie zyskują inżynierowie budownictwa dzięki
przynależności do ŚlOIIB. Są to m.in. ubezpieczenie OC i NWW, bezpłatny dostęp
do programów przydatnych w pracy zawodowej inżynierów i szkoleń
e-learningowych, znajdujących się na portalu PIIB, oraz bezpłatne porady prawników.
Dziękując Stefanowi Czarnieckiemu za przybycie, wręczył mu podziękowanie
od Andrzeja R. Dobruckiego, prezesa KR PIIB w trzeciej i czwartej kadencji,
za ośmioletnią pracę w Krajowej Radzie PIIB. Równocześnie uczestnicy spotkania
mogli obejrzeć film nt. zawodowych dokonań Stefana Czarnieckiego oraz jego
zaangażowania na rzecz samorządu zawodowego na Śląsku i na poziomie krajowym;
film został przygotowany na okoliczność uhonorowania Stefana Czarnieckiego
podczas XVII Krajowego Zjazdu PIIB Medalem PIIB.
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Roman Karwowski zwrócił się również do przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów wyrażając nadzieję, że mimo różniącego się zasadniczo podejścia
architektów i inżynierów budownictwa w kwestii zapisów w przygotowywanych
ustawach dotyczących naszych zawodów, priorytetem będzie wspólne należyte
wykonywanie powierzonych nam zadań. O Rybniku - „mieście z ikrą” - mówił
wiceprezydent miasta, posługując się ciekawą prezentacją pt. „Miasto przyjazne
środowisku i mieszkańcom”. Niecierpliwie oczekiwane wyniki VIII edycji konkursu
fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2018” ogłosili Tomasz Radziewski,
przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego i Zuzanna Królicka, sekretarz
jury, równocześnie wyświetlono prezentację nagrodzonych przez jury zdjęć
w poszczególnych kategoriach.
Wyniki konkursu:
W kategorii 1 – „Budynki, budowle, budowy ze Śląska”:
miejsce I - Wojciech Pieroszkiewicz
miejsce II – Andrzej Bączkowicz
miejsce III – Łukasz Raducki
W kategorii 2 – „Budynki, budowle, budowy z Polski”:
miejsce I – Janusz Najewski
miejsce II – Krzysztof Nowok
miejsce III – Maria Świerczyńska
W kategorii 3 – „Budynki, budowle, budowy ze świata”:
miejsce I – Łukasz Raducki
miejsce II – Wojciech Pieroszkiewicz
miejsce III - Ewa Latos
Wyróżnienia: Stanisław Nardelli, Wojciech Pieroszkiewicz, Aleksandra Repelewicz
Wzorem lat ubiegłych 12 najwyżej ocenionych zdjęć będzie stanowić ilustrację
izbowego kalendarza na 2019 rok. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej
z trzech kategorii konkursowych otrzymają nagrody pieniężne, a wszyscy autorzy
nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć dostali pamiątkowe dyplomy i upominki
książkowe.
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Na zakończenie części „oficjalnej” organizatorzy zaprosili zebranych na uroczystą
kolację. Wieczór uatrakcyjnił swoim występem młodzieżowy zespół wokalnoinstrumentalny z Rybnika, wykonując światowe szlagiery, a później dobrą muzyką
uprzyjemniał spotkanie prowadzący zabawę wodzirej.
W sobotnie przedpołudnie odbyła się wycieczka techniczna do Opactwa Cystersów
w Rudach Raciborskich, podczas której jej uczestnicy zwiedzili odbudowane lub
odremontowane pomieszczenia klasztorno-pałacowe i wysłuchali informacji
o szczegółach wykonanych prac.
07.11.2018

Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
Przewodniczący komisji Piotr Korczak stwierdził zrealizowanie wielu wniosków
zgłaszanych przez delegatów podczas XVII Krajowego Zjazdu SprawozdawczoWyborczego PIIB, wśród nich m.in. powołanie jako organów doradczych Krajowej
Rady PIIB zespołów: do spraw BIM, do spraw etyki oraz do spraw funduszu spójności.
Podczas posiedzenia członkowie komisji zwrócili uwagę na konieczność
konsekwentnego podkreślania w procesie legislacyjnym oczekiwań środowiska
inżynierów budownictwa, co znajduje odzwierciedlenie we wnioskach kierowanych
do realizacji. Z ŚlOIIB uczestniczyła w posiedzeniu Maria Świerczyńska.

07.11.2018

Pierwsze posiedzenie Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowotechnicznymi.
W trakcie posiedzenia członkowie komisji scharakteryzowali swoje stowarzyszenia
pod względem m. in. stanu liczbowego i zakresu działania, a przewodniczący komisji
omówił propozycję ramowego programu działalności komisji, w tym między innymi
aktualizację porozumienia PIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,
współpracę z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB, z Komisją
ds. komunikacji społecznej KR PIIB i z Krajową Komisją Kwalifikacyjną PIIB. Ustalono
również, że każdy z członków komisji sformułuje zestaw zadań, ze szczególnym
uwzględnieniem specyfiki swojego stowarzyszenia, w celu opracowania planu pracy
komisji. Z ŚlOIIB uczestniczył w posiedzeniu Józef Kluska.
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08.11.2018

Spotkanie w ŚlOIIB celem omówienia zasad współpracy pomiędzy ŚlOIIB
a stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

Program spotkania obejmował temat doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB
w zakresie szkoleń oraz organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu
na uprawnienia budowlane. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman
Karwowski, zastępcy przewodniczącego Rady - Katarzyna Seweryn i Józef Kluska oraz
dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli
stowarzyszeń naukowo-technicznych z terenu województwa śląskiego.
09.11.2018

I etap konkursu „Nowoczesny Inżynier 2018”.
Piąta edycja konkursu wiedzy technicznej pn. „Nowoczesny inżynier 2018” została
zorganizowana zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 września 2018. W skład jury konkursowego
weszli przedstawiciele wszystkich obwodów wyborczych ŚlOIIB:
Józef Kluska – przewodniczący oraz członkowie: Katarzyna Seweryn, Tomasz
Radziewski, Andrzej Nowak, członek, Waldemar Szleper, Krzysztof Ciesiński.
Konkurs składał się, podobnie jak w latach ubiegłych, z 2 etapów. W I etapie
konkursu, przeprowadzonym w wersji elektronicznej, wzięło udział - spośród
zgłoszonych 39 członków ŚlOIIB - 31 osób; test zaliczyło 26 osób.
Oto statystyka uczestnictwa:
wg branż:
 BO – 17 osób, IS – 5 osób, IE – 1 osoba, BD – 1 osoba, BM – 1 osoba, BH 1 osoba;
wg obwodów wyborczych:
 Katowice I (miasto Katowice) i Katowice II (okolice Katowic) – 5 osób, BielskoBiała – 9 osób, Częstochowa – 2 osoby, Gliwice - 5 osób, Rybnik – 1 osoba,
Sosnowiec – 4 osoby;
wg wieku:
 20-29 lat – 5 osób, 30-39 lat – 16 osób, 40-49 lat – 5 osób.

09-10.11.2018 VI edycja konferencji tematycznej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
pn. „Architekt, inżynier budownictwa. Różne zawody – wspólny cel” w Krynicy
Zdroju.
Podczas konferencji, zorganizowanej przez Małopolską OIA RP we współpracy
z Małopolską OIIB, przedstawiono zasady i sposoby działania obu izb, szczegółowo
omawiając wymagania zawodowe, sposób kształcenia oraz warunki wykonywania
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obu zawodów. Pokazano też realizowany obecnie projekt wieży widokowej i ścieżki
w koronach drzew na terenie Krynicy Zdroju w Słotwinach, jako przykład idealnej
współpracy pomiędzy architektami i inżynierami. Reprezentowane były Krajowa Izba
Architektów RP przez Małgorzatę Pilinkiewicz, prezesa Krajowej Rady IARP,
i Wojciecha Gwizdaka, sekretarza KR IARP, Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki przez Bolesława Stelmacha, p.o. dyrektora, oraz okręgowe izby
architektów (małopolska, świętokrzyska, podkarpacka, śląska) i okręgowe izby
inżynierów budownictwa (małopolska, świętokrzyska i śląska). Przedstawicielem
ŚlOIIB była Ewa Dworska, sekretarz Rady. Uczestnicy konferencji mieli możliwość
obejrzenia realizacji budowy wieży widokowej w Słotwinach.

14.11.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVII Krajowym
Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB oraz z przebiegiem szkoleń
zorganizowanych przez krajowe organy statutowe.

15.11.2018

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Przedmiotem posiedzenia było podsumowanie kontroli wdrożenia RODO w ŚlOIIB.

15.11.2018

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. funduszu spójności KR PIIB.
W trakcie posiedzenia uczestnicy omówili formy świadczeń na rzecz członków
samorządu zawodowego funkcjonujące w okręgowych izbach oraz w Krajowej Izbie.
Potwierdzono konieczność prowadzenia dalszych działań mających na celu
likwidowanie występujących różnic i opracowanie systemu zapewniającego wszystkim
członkom PIIB równy dostęp do świadczeń na ich rzecz. Z ŚlOIIB uczestniczył
w posiedzeniu Edmund Janic.

15-16.11.2018 III Konferencja "Obiekty budowlane na terenach górniczych" zorganizowana przez
Oddział PZITB w Katowicach przy merytorycznym wsparciu ITB Warszawa.
ŚlOIIB objęła konferencję patronatem. Temat przewodni „TERENY POGÓRNICZE,
NIECIĄGŁE DEFORMACJE TERENU, AWARYJNE STANY BUDYNKÓW” nawiązywał
do konferencji zorganizowanych w latach 2014 i 2016. Tematyka konferencji
kierowana była do projektantów konstrukcji, kierowników budów, inwestorów oraz
pracowników administracji publicznej. W konferencji uczestniczyło ok. 140 osób
głównie ze Śląska, ale były również osoby spoza województwa śląskiego.
Program merytoryczny konferencji przygotował Komitet Naukowy pod kierunkiem
prof. ITB dr. inż. Mariana Kawuloka. Uczestnicy konferencji wysłuchali 18 wykładów
opracowanych i wygłoszonych przez specjalistów w dziedzinie szkód górniczych. Byli
to pracownicy naukowi śląskich uczelni technicznych – Politechniki Śląskiej
w Gliwicach i Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach – oraz Instytutu Techniki
Budowlanej i Głównego Instytutu Górniczego. Każdego dnia po zakończeniu
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wykładów odbywały się panele dyskusyjne, ponadto można było poszerzać swoją
wiedzę w rozmowach kuluarowych z wykładowcami. Wykładom towarzyszyły stoiska
kilku firm prezentujących materiały lub programy komputerowe przydatne w pracy
projektanta; wystawcy mieli również krótkie wystąpienia promocyjne. Każdy
z uczestników otrzymał materiały konferencyjne liczące ponad 300 stron,
z wydrukowanymi wykładami i informacjami promocyjnymi firm wystawienniczych.

W ramach konferencji odbyła się tradycyjnie wycieczka techniczna, tym razem
do Muzeum Śląskiego. W jednym ze zrewitalizowanych budynków dawnej kopalni
uczestnicy wyjazdu wysłuchali krótkiego wykładu, wzbogaconego ciekawą
prezentacją, dotyczącego historii Muzeum Śląskiego oraz szczegółów realizacji
nowego obiektu. Następnie pod opieką przewodników odwiedzili budynek główny
i stałą wystawę o Śląsku, cieszącą się niezmienne bardzo dużym zainteresowaniem.
16-17.11.2018 Narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczących okręgowych sądów
dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej
koordynatorów oraz radców prawnych i osób obsługujących prace ww. organów
zorganizowana przez PIIB w Centralnym Ośrodku Sportu COS w Spale.
Przez 2 dni odbywały się w oddzielnych salach warsztaty szkoleniowe dla KSD i OSD
oraz KROZ i OROZ. Wykłady merytoryczne prowadzili: mec. Jolanta Szewczyk
i mec. Krzysztof Zając, przypominając zagadnienia formalne i procedury obowiązujące
w pracy rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych.
W drugim dniu nastąpiło wspólne podsumowanie omawianych problemów oraz
zreferowanie przez mec. K. Zająca procedur dotyczących tworzenia i posługiwania się
zbiorami danych osobowych w Krajowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz
okręgowych izbach. Biorący udział w szkoleniu zwiedzili również pomieszczenia
techniczne Ośrodka Przygotowań Olimpijskich. Z ŚlOIIB w naradzie uczestniczyli
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka,
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Ciesiński, członkowie
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Barbara Twardosz-Michniewska i Zenon Panicz
oraz radca prawny ŚlOIIB Dominik Adamczyk.
17.11.2018

Zakończenie konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2018” w siedzibie
ŚlOIIB w Katowicach.
Do II etapu konkursu przystąpiły 23 osoby, spośród 26 które zaliczyły I etap
9 listopada 2018. Uczestnicy II etapu odpowiadali na 30 pytań w formie testu
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wielokrotnego wyboru. Według Regulaminu konkursu nagrody przysługują
10 osobom, które zdobyły największą ilość punktów.

Jury konkursu: Katarzyna Seweryn, Józef Kluska – przewodniczący, Tomasz Radziewski

Wyniki konkursu:
I miejsce – Sylwia Jarka - BO
II miejsce – Łukasz Kott – IE
III miejsce – Adam Hejduk – BO
IV miejsce – Faustyn Recha – BO
V miejsce – Jacek Gramatyka - BO
VI miejsce ex aequo – Chłapek Aleksandra – BO i Barbara Działkowska – BO
VII miejsce – Piotr Ryskalok - BO
VIII miejsce – Szymon Krogulecki - BO
IX miejsce – Krzysztof Lukasek – BO

Uczestnicy II etapu konkursu

Po ogłoszeniu wyników autorzy pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego
i Prawa budowlanego omówili obie ustawy pod kątem prawidłowych odpowiedzi.
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20.11.2018

II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
zorganizowane w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób, skupionych w oddziałach regionalnych
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego z całej Polski, a jego gospodarzem był
dziekan izby adwokackiej w Katowicach Roman Kusz, przewodniczący Śląskiego
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie rozpoczęto
odśpiewaniem hymnu państwowego dla uczczenia 100-lecia odzyskania
niepodległości i przyjęciem uchwały w sprawie uczczenia pamięci przedstawicieli
zawodów zaufania publicznego, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości
i budowania państwowości po 123 latach niewoli. Pracowano również nad trzema
uchwałami dotyczącymi tajemnicy zawodowej, bezpieczeństwa wykonywania zawodu
oraz szczepień ochronnych. Ustalono kolejne miejsca spotkań Samorządów oraz
przyjęto ramy organizacyjne swojej działalności wyłaniając ze swojego grona
Prezydium, którego prace koordynować będzie dr Jacek Kozakiewicz.
ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Roman Karwowski, sekretarz
Ewa Dworska i dyrektor biura Zuzanna Królicka.
22.11.2018

Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB.
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego na rok 2019, dyskusję nad
prowizorium oraz podjęcie stosownych uchwał i postanowień,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Prezydium
Krajowej Rady PIIB,
 informację nt. przebiegu oraz wyników konkursu wiedzy technicznej
„Nowoczesny Inżynier 2018”,
 omówienie projektu Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego
członków ŚlOIIB,
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omówienie programu XXI Gali Budownictwa,
omówienie obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa 2018,
omówienie wyników ankiety dotyczącej prenumeraty czasopism,
omówienie prac związanych z uruchomieniem portalu społecznościowego
FACEBOOK.
W posiedzeniu Prezydium Rady uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej ŚlOIIB.

23.11.2018

Rozpoczęcie XXXII 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 przystąpiły 293 osoby.

23.11.2018

XXI Gala Budownictwa w Operze Śląskiej w Bytomiu.
Organizatorami dorocznej uroczystości związanej z Świętem Budowlanych były Śląska
Izba Budownictwa i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Na uroczystość
przybyli reprezentanci nauki, administracji państwowej i samorządowej oraz firm,
stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych z branżą budowlaną, wśród
nich przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z prezesem
Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniewem Kledyńskim na czele. Z okręgowych izb
inżynierów budownictwa zaproszenie przyjęli przewodniczący okręgowych rad:
Dolnośląskiej OIIB, Kujawsko-Pomorskiej OIIB, Łódzkiej OIIB, Małopolskiej OIIB,
Mazowieckiej OIIB, Opolskiej OIIB, Podkarpackiej OIIB, Warmińsko-Mazurskiej OIIB.
Byli również obecni Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczącym Rady ŚlOIIB
i Henryk Piątek, zastępca przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby
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Architektów RP oraz liczne grono członków ŚlOIIB. Zebranych przywitali Mariusz
Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa i Roman Karwowski, przewodniczący
Rady ŚlOIIB, a Galę poprowadził Piotr Karmański, dziennikarz Radia Katowice.
Uroczystości rozpoczęły się uhonorowaniem zmarłego przed kilkoma dniami Tadeusza
Wnuka, wieloletniego prezydenta Śląskiej Izby Budownictwa, który podczas gali miał
zostać wyróżniony tytułem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i Medalem Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – obydwa wyróżnienia wręczono żonie
i synom zmarłego, a okolicznościowy film przybliżył postać laureata.
W otwierającym uroczystości wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB przypomniał
zebranym, że rok 2018 jest rokiem szczególnym, bowiem w tym roku świętujemy 100lecie odzyskania niepodległości, 90 lat temu powstało pierwsze polskie prawo
budowlane, które działało do roku 1961. Bieżący rok został również ogłoszony przez
Europejską Radę Inżynierów Budownictwa (ECCE) Europejskim Rokiem Inżyniera
Budownictwa w celu podkreślenia istotnej roli tego zawodu w życiu każdego
społeczeństwa.
Gala Budownictwa jest okazją do uhonorowania osób związanych z branżą
budowlaną. Wyróżnieni otrzymują medale, odznaki honorowe oraz Nagrody i Tytuły
Konkursu „Śląskie Budowanie” i nagrody w Konkursie „Buduj bezpiecznie”. W tym
roku wśród wyróżnionych była duża grupa członków ŚlOIIB. Złote Odznaki Honorowe
za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymali: Czesława Bella, Grzegorz
Bojanowski, Zbigniew Herisz, Jarosław Paluszyński i Anna Polisiewicz; odznaki
wręczali, Lucyna Ekkert, radna woj. śląskiego, prof. Zbigniew Kledyński, Mariusz
Czyszek i Roman Karwowski. Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB w latach
2010-2018, aktualnie przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej został
wyróżniony Medalem ŚlOIIB oraz Nagrodą Galicyjskiej Izby Budownictwa. Złote
Honorowe Odznaki PIIB otrzymali, Agnieszka Krupa-Brzozowska, Kazimierz Janocha
i Anna Polisiewicz.

Wyróżnieni Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

i Złotą Honorową Odznaką PIIB
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Wyróżniony Medalem ŚlOIIB Franciszek Buszka

W konkursie „Śląskie Budowanie 2018” przyznawane są nagrody: „Śląska Wielka
Nagroda Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów
terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki
Śląskiej” przeznaczona dla osób indywidualnych. Kolejny raz wręczono także Tytuł
Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” i nagrodę
„Przyjaciel Budownictwa Śląskiego. Nagrody otrzymali również laureaci Konkursu
„Buduj bezpiecznie”, organizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach. Wśród 12 osób uhonorowanych Nagrodą wraz z Tytułem „Autorytet
Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” znaleźli się Jerzy Dzierżewicz, Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności zawodowej koordynator w latach 2002-2010 i przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2010-2018, Zbigniew Dzierżewicz,
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 2002-2010 i sekretarz
OKK w latach 2010-2018, Józef Kluska, z-ca przewodniczącego Rady od początku
istnienia ŚlOIIB. Prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa
Lądowego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dziękując w imieniu uhonorowanych tym
tytułem przypomniała o jeszcze jednej ważnej rocznicy w tym roku, tj. 40-rocznicy
wyboru papieża Jana Pawła II, będącego dla wielu największym autorytetem, i nadal
aktualne jego wezwanie: „Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was
nie wymagali”.

Wyróżniony Jerzy Dzierżewicz

Wyróżniony Józef Kluska

Uroczystości uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu baletu, solistów i chóru oraz
orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu.
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Wyróżniony Zbigniew Dzierżewicz

Wyróżniona prof. Joanna Bzówka

24, 26-30.11.2018 Egzaminy ustne sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

28.11.2018

Spotkanie redaktorów naczelnych okręgowych biuletynów i członków Grupy
Medialnej PIIB.
Podczas spotkania dyskutowano nt. działalności różnych mediów w strukturach
samorządowych i wpływie RODO na ich funkcjonowanie. Uczestniczący w spotkaniu
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prezes KR PIIB prof. Zbigniew Kledyński podkreślał rolę i znaczenie mediów, rzecznik
prasowy PIIB Urszula Kieller-Zawisza omówiła aktualną sytuację medialną,
wspomniała o różnych formach komunikacji rozwijanych w okręgowych izbach
i komunikacji z Krajową Izbą. Przewodniczący Komisji ds. komunikacji społecznej
Andrzej Pawłowski mówił o opracowywaniu przez komisję strategii public relations
PIIB, określającej działania w zakresie wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, a Piotr
Korczak opiekujący się profilem Facebooka PIIB przedstawił obecną jego sytuację
i zachęcał do współpracy podkreślając potrzebę uściślenia współdziałania w tym
zakresie. Szkolenie dot. wpływu RODO (Rozporządzenie o Ochronnie Danych
Osobowych) na działalność mediów poprowadzili zawodowi dziennikarze
z długoletnim stażem, którzy wskazywali jak sobie radzić z RODO w działalności
redakcyjnej i mówili o prawnej odpowiedzialności redaktorów naczelnych
za redagowane teksty. Z ŚlOIIB w spotkaniu brała udział Maria Świerczyńska.
28.11.2018

Posiedzenie Komisji ds. Etyki.
Podczas posiedzenia, w którym wziął udział także prof. Zbigniew Kledyński,
dyskutowano nt. pracy komisji i zatwierdzono program działania do 30 czerwca 2020
roku. Z ŚlOIIB uczestniczył w posiedzeniu Waldemar Szleper.

29.11.2018

Spotkanie przewodniczącego Rady ŚlOIIB z przewodniczącymi organów
statutowych w celu omówienia problematyki wdrożenia RODO w ŚlOIIB.

29.11.2018

Posiedzenie całego składu osobowego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
Głównym punktem posiedzenia było omówienie Uchwały nr 27/R/18 Krajowej Rady
PIIB z 17 października 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu postępowania
rzeczników
odpowiedzialności
zawodowej
i
sądów
dyscyplinarnych
w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej
w budownictwie. Omówiono również sprawy bieżące.

30.11.2018

Zakończenie XXXII sesji egzaminacyjnej w ŚlOIIB.
W tym dniu odbyły się ostatnie egzaminy ustne jesiennej sesji egzaminacyjnej,
przeprowadzone przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. W jesiennej sesji
egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskały 264 osoby.

30.11.2018

Uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów” w Teatrze Ziemi Rybnickiej
w Rybniku
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn.

30.11.2018

Trzecia edycja konferencji „Nauka-Innowacje-Biznes” zorganizowana przez
Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.
Patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Środowiska zaangażowane w kreowanie polityki badawczo-rozwojowej spotkały się,
aby wymienić doświadczenia i dyskutować nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla
gospodarki. Uczestnicy wydarzenia wzięli udział w interesujących wykładach,
panelach dyskusyjnych oraz warsztatach. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
ŚlOIIB – zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska oraz członek OKK Janusz
Kozula

03.12.2018

Posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.
Celem Społecznej Rady Wydziału jest wymiana wiedzy i doświadczeń, nakreślenie
kierunków współpracy, rozwiązywanie problemów związanych z działaniami Wydziału
Budownictwa, aby sprostać wyzwaniom współczesnego budownictwa.
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ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski, który otrzymał akt
powołania do Społecznej Rady WBPCz.
03.12.2018

Szkolenie nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie
naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w tym zakresie” zorganizowane przez ŚlOIIB we współpracy
ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.
Szkolenie seminaryjne dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli administracji
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu bielskiego
prowadził Tomasz Radziewski. W seminarium uczestniczyło 81 osób, w tym
58 członków ŚlOIIB.

05-07.12.2018 XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Construction
of Optimized Energy Potential - Materials and Energy Saving Technologies”
zorganizowana przez Katedrę Organizacji i Technologii Budownictwa Politechniki
Częstochowskiej. Śląską OIIB, która objęła patronat nad konferencją, reprezentował
przewodniczący Rady Roman Karwowski.
07-09.12.2018 VII Mistrzostwa PIIB w brydżu sportowym zorganizowane przez Placówkę Terenową
ŚlOIIB w Bielsku-Białej.
W odbywających się w Szczyrku w hotelu Orle Gniazdo mistrzostwach, które
prowadził tradycyjnie sędzia Polskiego Związku Brydża Sportowego Adrian Bakalarz,
wzięło udział 51 osób z 8 okręgowych izb inżynierów budownictwa. Były to:
Kujawsko-Pomorska OIIB, Małopolska OIIB, Mazowiecka OIIB, Podkarpacka OIIB,
Podlaska OIIB, Łódzka OIIB, Śląska OIIB i Warmińsko-Mazurska OIIB. Program
mistrzostw obejmował 4 turnieje: turniej indywidualny na zapis maksymalny (MAXY),
turniej par na punkty meczowe (IMPY), turniej par na zapis maksymalny (MAXY) oraz
główny turniej drużynowy o Puchar Przechodni Prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego.
Wyniki:
Turniej indywidualny, uczestniczyły 44 osoby
1. Andrzej Błachno, Podlaska OIIB,
2. Roman Opaliński, Podlaska OIIB
3. Adrian Bakalarz, Śląska OIIB
Turniej Par na IMPY, uczestniczyły 22 pary
1. J. Ujma-K. Cios, Śląska OIIB
2. K.Balunowski-A.Błachno, Podkarpacka OIIB
3. A.Łaszczotoko-D.Gelo, Mazowiecka OIIB
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Turniej Par na MAXY, uczestniczyły 23 pary
1. J.Zagała-B.Tarnawski, Śląska OIIB
2. K. Ciesiński-T.Baran, Śląska OIIB
3. J.Znamirowski-R.Opaliński, Podkarpacka OIIB
Turniej drużynowy, uczestniczyło 14 drużyn
1. Mazowiecka OIIB – D.Gelo, A.Łaszczotko, M.Kamelski, S.Stępniewski
2. Śląska OIIB - J.Ujma, K.Cios, T.Dudziak, J.Wardas
3. Śląska i Warmińsko-Mazurska OIIB – J.Zagała, B.Tarnawski,T. Ejsmont,
J.Milakmanowicz

Trzy najlepsze teamy z organizatorami

Klasyfikacja generalna
1. Adam Łaszczotko, Mazowiecka OIIB
2. Dariusz Gelo, Mazowiecka OIIB
3. Jerzy Ujma, Śląska OIIB
Pozostali reprezentanci ŚlOIIB zajęli następujące miejsca: 5. Bogdan Tarnawski,
10. Janusz Zagała, 11. Kazimierz Cios, 13. Tadeusz Dudziak, 24. Krzysztof Ciesiński,
25. Marian Gacek, 26. Janusz Kozula,6. Roman Opaliński, 27. Janusz Hamryszak,
28. Krystyna Kieres.
Klasyfikacja generalna pań
1. Teresa Olczyk, Mazowiecka OIIB
2. Urszula Jakubowska, Łódzka OIIB
3. Danuta Iwanus, Kujawsko-Pomorska OIIB

Zwycięzcy z organizatorami

W środku Teresa Olczyk z Mazowieckiej OIIB
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07.12.2018

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które
pozytywnie zdały egzamin w jesiennej sesji egzaminacyjnej.
Uroczystość zorganizowaną przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB uświetnili
swoją obecnością Waldemar Bojarun, zastępca prezydenta Katowic, Aleksandra
Kroczek, zastępca dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach, Roman Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa
i Planowania Przestrzennego Miasta Katowice, Magdalena Macha, zastępca
Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dr hab. inż. Maciej
Major,
dziekan
Wydziału
Budownictwa
Politechniki
Częstochowskiej,
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Budownictwa
Politechniki Śląskiej, oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa.

Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gratulując zebranym uzyskania
uprawnień budowlanych zaprosił ich jednocześnie do wstępowania w szeregi Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zwrócił uwagę, że członkostwo
w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa to nie tylko ustawowy
obowiązek, ale również możliwość korzystania z licznych przywilejów. Są to w ŚlOIIB
m.in. ubezpieczenia OC i NWW, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby i starostwach,
bezpłatne porady prawników, czy możliwość korzystania z programów przydatnych
w pracy zawodowej, dostępnych na portalu PIIB. Franciszek Buszka, przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, podkreślił, że XXXII sesja egzaminacyjna
została przeprowadzona w rekordowo krótkim czasie, w celu umożliwienia zdającym
egzamin jak najszybszego uzyskania uprawnień do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie, a poprzedziło ją przeanalizowanie kilkudziesięciu tysięcy
stron przyjmowanych od lipca br. dokumentów.
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W trakcie XXXII sesji egzaminacyjnej, odbywającej się w dniach 23 listopada –
30 listopada 2018, uprawnienia budowlane uzyskały łącznie 264 osoby
w następujących specjalnościach:
 konstrukcyjno-budowlanej - 108 osób,
 inżynieryjnej drogowej - 27 osób,
 inżynieryjnej mostowej - 12 osób,
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych
- 12 osób,
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 10 osób,
 inżynieryjnej hydrotechnicznej - 3 osoby,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 49 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – 36 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych
– 7 osób.
Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste
ślubowanie.
12.12.2017

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Przed rozpoczęciem obrad zaproszeni przedstawiciele Ergo Hestii SA przekazali
informację nt. stanu umowy generalnej ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa
i złożyli członkom Krajowej Rady świąteczne życzenia. Następnie prezes KR PIIB
Zbigniew Kledyński podziękował Barbarze Mikulicz-Traczyk, redaktor naczelnej
czasopisma „Inżynier Budownictwa”, kończącej pracę w redakcji IB, za 16 lat
redagowania pisma które tworzyła od podstaw, podkreślając jej nieoceniony wkład
w rozwój miesięcznika. Pogratulował także Zygmuntowi Meyerowi wyboru po raz
kolejny na stanowisko wiceprezydenta Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) oraz
podziękował współautorom kolejnej edycji wydawnictwa poświęconego wybitnym
konstrukcjom inżynierskim zrealizowanym w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Podziękowania dla red. Barbary Mikulicz-Traczyk

Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją
planu posiedzenia, następujące zagadnienia:
 podjęcie uchwał w sprawie:
 powołania Zespołu Krajowej Rady ds. czasopisma „Inżynier Budownictwa",
 powołania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji w roku 2019 w Polsce
26.posiedzenia
 izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej,

90

 ochrony danych osobowych w PIIB,
 zakupu dostępu do usługi „Serwis budowlany”,
 informację o stanie realizacji wniosków przyjętych na XVII Krajowym Zjeździe
Sprawozdawczo-Wyborczym PIIB,
 przedstawienie planów pracy komisji i zespołów Krajowej Rady wg stanu
zawansowania prac,
 omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej Rady za 2018 rok,
 informację o realizacji budżetu za 11 m-cy 2018 oraz podjęcie uchwał w sprawie
zatwierdzenia aktualizacji budżetu na rok 2018,
 informację o 25. posiedzeniu izb i organizacji inżynierskich Grupy Wyszehradzkiej
w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji (4-7.10.2018) oraz udziale przedstawicieli PIIB
w Globalnym Kongresie Inżynierów Budownictwa (22 – 25. 10.2018),
 informację o zebraniach informacyjno-szkoleniowych organów PIIB w 2018 roku,
 informację bieżącą dot. siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie,
 omówienie planów udziału PIIB w targach „Budma 2019".
Na zakończenie obrad prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński podziękował
uczestnikom posiedzenia za pracę w 2018 roku oraz złożył wszystkim członkom
Krajowej Rady oraz ich bliskim życzenia świąteczne i noworoczne, po czym wszyscy
uczestnicy posiedzenia, łamiąc się opłatkiem, składali sobie wzajemnie świąteczne
życzenia.
12.12.2018

Inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. współpracy z samorządami zaufania
publicznego.
Obrady prowadził przewodniczący komisji Mieczysław Grodzki. Celem komisji jest
koordynacja form i programów współpracy między samorządem zawodowym
inżynierów budownictwa i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego,
realizowanych na poziomie okręgowym przez okręgowe izby inżynierów
budownictwa i na poziomie krajowym oraz rozwój tej współpracy. Uczestniczący
w obradach prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński podkreślił rolę
samorządów zawodów zaufania publicznego w życiu społeczeństwa i potrzebę
współpracy oraz propagowania wspólnych celów. Podczas spotkania wybrano
na zastępcę przewodniczącego komisji Mariusza Dobrzenieckiego, przewodniczącego
Rady Warmińsko-Mazurskiej OIIB i na sekretarza Romana Karwowskiego,
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, oraz po konsultacjach przyjęto plan pracy komisji.

13.12.2018

Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował m.in., oprócz spraw porządkowych związanych
z przeprowadzeniem posiedzenia:
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13.12.2018

prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach
w dniach 25.10.2018 i 22.11.2018 oraz podjęcie stosownych uchwał, w tym
uchwały dotyczącej Prowizorium budżetowego na 2019 rok,
prezentację protokołów posiedzeń Składu Orzekającego Rady w okresie
od poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB, tj. w dniach 1.10., 08.10., 31.10.,
22.11. i 30.11.2018 oraz podjęcie stosownej uchwały,
informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB
za rok 2018,
przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB,
omówienie propozycji Aneksu do „Zasad dofinansowania doskonalenia
zawodowego członków ŚlOIIB” i przyjęcie po dyskusji stosownej uchwały,
informację nt. realizacji uchwały w sprawie prenumeraty czasopism,
propozycję składu komisji i zespołów programowych Rady ŚlOIIB,
informację o pracach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz
pracach komisji i zespołów KR PIIB,
prezentację uchwał OKR z kontroli realizacji ubezpieczeń NNW oraz działalności
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie i podjęcie stosownej uchwały,
omówienie konkursu „Nowoczesny Inżynier 2018”i XXI Gali Budownictwa oraz
informację nt. profilu ŚlOIIB na Facebooku.

Posiedzenie pełnego składu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
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13.12.2018

Posiedzenie pełnego składu Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

13.12.2018

Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.

13.12.2018

Posiedzenie całego
Zawodowej ŚlOIIB.

Zespołu

Okręgowych

Rzeczników

Odpowiedzialności

Świąteczne posiedzenie OROZ było okazją do omówienia przez Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB koordynatora Elżbietę Godzieszkę
dotychczasowej pracy organu w 2018 roku. Przedstawiła ona ponadto tematykę
szkolenia zorganizowanego przez PIIB dla Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz okręgowych rzeczników
odpowiedzialności zawodowej koordynatorów i przewodniczących okręgowych
sądów dyscyplinarnych. Podczas posiedzenia omówiono także zgłoszone
przez rzeczników problemy i uwagi związane z prowadzonymi sprawami.
13.12.2018

Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów statutowych ŚlOIIB w siedzibie
ŚlOIIB.
Gośćmi spotkania byli Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Roman Olszewski, naczelnik
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Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Miasta Katowice,
dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prodziekan ds. dydaktyki na Wydziale Budownictwa
Politechniki Śląskiej, Andrzej Szydłowski, przewodniczący Oddziału PZITB
w Katowicach, Agata Modrzycka, skarbnik Oddziału PZITB w Częstochowie,
Jerzy Barglik, prezes Oddziału Zagłębia Węglowego SEP, i Teresa Skowrońska,
wiceprezes OZW SEP, Krzysztof Kasperczyk, wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa,
oraz Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB. Przybyłych
na uroczystość przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.
W okolicznościowym wystąpieniu podsumował działalność ŚlOIIB w kończącym się
roku, podziękował członkom organów statutowych za pracę i udział
w przedsięwzięciach na rzecz środowiska inżynierskiego oraz złożył zebranym
świąteczne i noworoczne życzenia.

Zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska ogłosił wyniki 5 edycji konkursu
pn. „Nowoczesny Inżynier 2018” i wręczył dziesięciu laureatom pamiątkowe dyplomy
i upominki; otrzymają oni również nagrody pieniężne do wykorzystania
na sfinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego. Po wspólnym
odśpiewaniu kilku kolęd uczestnicy spotkania dzielili się opłatkiem składając sobie
wzajemnie życzenia świąteczne przy dźwiękach kolęd w wykonaniu kwartetu
smyczkowego.

Laureaci konkursu „Nowoczesny Inżynier 2018”oraz J. Kluska z lewej i R.Karwowski z prawej strony
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14.12.2018

Sesja konkursowa „50 Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2018
roku” zorganizowana przez SEP Oddział Gliwice na Wydziale Elektrycznym
Politechniki Śląskiej.
W komisji konkursowej, do której zgłoszono 6 prac i projektów dyplomowych,
uczestniczyli z ŚlOIIB zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska oraz członkowie
Rady Czesława Bella i Krzysztof Kolonko.

17.12.2018

Spotkanie świąteczne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP w Bibliotece Śląskiej
w Katowicach.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski, uczestniczący
w pracach Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia OZW SEP.

17.12.2018

Kontrola pracy biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
przeprowadzona w ramach czynności nadzorczo-kontrolnych przez Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB Mieczysława Molenckiego.
W ramach powyższych czynności KROZ odbyło się posiedzenie plenarne OROZ.
W trakcie posiedzenia krajowy rzecznik omówił z okręgowymi rzecznikami sposób
prowadzenia postępowań oraz podjętych działań w wybranych sprawach. Ponadto
KROZ wyraził potrzebę organizacji szkoleń oraz propagowania w środowisku
działalności organu OROZ. W posiedzeniu brał udział przewodniczący Rady ŚlOIIB
w Katowicach.

19.12.2018

Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
W spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, sekretarz
Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka oraz pracownicy
biura w Katowicach.

19.12.2018

Świąteczne spotkanie delegatów I Obwodu zorganizowane przez Placówkę Terenową
ŚlOIIB w Bielsku-Białej.

Spotkanie odbyło się w Kameliowym Zakątku w Bielsku-Białej. Uczestniczyło w nim
26 osób, wśród nich przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, dyrektor Biura
ŚlOIIB Zuzanna Królicka oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
ŚlOIIB koordynator Elżbieta Godzieszka. Uroczystość prowadził opiekun Placówki
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska. Po powitaniu przybyłych przedstawił
sprawozdanie z działalności placówki za okres od kwietnia do grudnia 2018. Mówił
o organizacji Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Żywcu, dwóch szkoleń
z zakresu Prawa budowlanego, które odbyły się w starostwach powiatowych w Żywcu
i Bielsku-Białej, X Jubileuszowego Turnieju ŚlOIIB w Brydżu Sportowym oraz
VII Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym.
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W drugiej części spotkania Roman Karwowski omówił realizowane oraz planowane
kierunki działania Śląskiej Okręgowej Izby. Zaapelował o większe zaangażowanie
w zakresie monitorowania proponowanych zmian w Ustawie o samorządzie
zawodowym inżynierów i architektów w oraz Prawie budowlanym. Poinformował
o założeniu Facebooka ŚlOIIB, o istnieniu newslettera, o współpracy
ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, wyższymi uczelniami, BIM-ie,
a następnie w świątecznej atmosferze dyskutowano o wyzwaniach jakie czekają nas
w 2019 roku. Na zakończenie goście i gospodarze podzielili się opłatkiem i złożyli
sobie wzajemnie świąteczne życzenia.

Opracowanie:
01.01.2018 – 30.04.2018 Roman Karwowski, Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła
01.05.2018 – 31.12.2018 Maria Świerczyńska, Agnieszka Jagła
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