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KALENDARIUM WYDARZEŃ 
  w Śląskiej OIIB  

I kwartał 2022  
10.01.2022 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w formie 

hybrydowej. 
Po weryfikacji dokumentacji zespół zaproponował udzielenie pomocy finansowej 
w kwocie  2 000 zł dla wnioskodawcy z Placówki Terenowej w Częstochowie. Decyzję 
o proponowanej zapomodze przekazano, zgodnie z uchwałą Rady SlOIIB, do 
zatwierdzenia przewodniczącemu rady i skarbnikowi ŚlOIIB. Na zakończenie 
posiedzenia przewodnicząca ZOFPF Czesława Bella podsumowała pracę  zespołu 
w 2021 roku oraz przekazała istotne szczegóły dotyczące sprawozdania rocznego.  

 
20.01.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

          
 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa 
Dworska przekazała informacje dotyczące realizacji ustaleń z posiedzenia prezydium 
rady 24 listopada 2021 i uchwał Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik Zenon 
Panicz poinformował o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB i o realizacji budżetu 
za 2021 rok, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska przedstawił działania 
Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium w ostatnich tygodniach. 
O przygotowaniach do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022 
mówiła sekretarz rady, przedstawiając stan zaawansowania prac nad sprawozdaniami 
rady i pozostałych organów statutowych za 2021 rok, a zastępca przewodniczącego 
Waldemar Szleper omówił dokumenty związane ze zjazdem, w tym propozycję 
porządku obrad i regulamin zjazdu. Podjęto uchwałę w sprawie terminów i miejsc 
spotkań przedzjazdowych delegatów z poszczególnych obwodów wyborczych. Roman 
Karwowski, będący również przewodniczącym Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. SEOD, 
omówił działania zmierzające do wprowadzenia w Krajowej Izbie i izbach okręgowych 
systemu elektronicznego obiegu dokumentów. System ma obsługiwać pracę biura Izby 
oraz wszystkich organów statutowych. Dyskutowano na temat problemów związanych 
z realizacją przedsięwzięcia, od którego jednak nie ma odwrotu w dobie postępującej 
cyfryzacji. Zakup systemu będzie w połowie finansowany przez Krajową Izbę, w połowie 
przez izby okręgowe. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zamierzenia ze 
środków państwowych, ale warunkiem jest podjęcie w okręgach uchwał 
o przystąpieniu do projektu. Uchwała w sprawie współfinansowania SEOD przez ŚlOIIB 
została podjęta jednogłośnie. Zastępca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn 
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omówiła, posługując się ciekawą prezentacją, przeprowadzone w 2021 roku szkolenia 
i prenumeratę czasopism technicznych, a następnie szkolenia planowane w 2022 roku. 
Odniosła się także do dyskusji na forum komisji KR PIIB ds. ustawicznego doskonalenia 
zawodowego nad regulaminem konkursu „Nowoczesny Inżynier”, który miałby objąć 
zasięgiem wszystkie izby okręgowe. W związku ze zróżnicowanymi opiniami w tej 
sprawie w roku bieżącym będzie to nadal konkurs ŚlOIIB.  
Roman Karwowski powiedział o zaawansowaniu działań związanych z tegorocznym 
jubileuszem dwudziestolecia ŚlOIIB, w szczególności z planowaną galą i koncertem 
w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR. Ewa Dworska poinformowała o wystąpieniach do 
ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez okolicznościowych. Podjęto 
uchwałę w sprawie dofinansowania i objęcia patronatu nad konferencją WPPK 2022, 
organizowaną w tym roku przez Małopolski Oddział PZITB, oraz w sprawie patronatu 
nad wiosennymi i jesiennymi targami Astra w Bielsku-Białej. Przewodniczący rady 
zaproponował organizację przez ŚlOIIB w ramach targów jesiennych Otwartego Dnia 
Inżyniera Budownictwa. Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady 
Andrzej Nowak, przewodniczący Komisji ds. zamówień, omówił cztery warianty 
montażu instalacji fotowoltaicznej dla siedziby ŚlOIIB i poinformował o wyborze przez 
zespół 2 spośród nich, przedstawiając argumentację wyboru – ostateczną decyzję w tej 
sprawie podejmie Rada ŚlOIIB, a następnie Zjazd ŚlOIIB. 
 

      
 
24.01.2022 Posiedzenie Zespołu Doradczego GINB online. 
 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zastępca 

przewodniczącego zespołu. 
 
25.01.2022 Spotkanie noworoczne w siedzibie PIIB. 
 Na uroczyste spotkanie noworoczne zostali zaproszeni członkowie wszystkich 

krajowych organów PIIB. Prowadzący spotkanie prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew 
Kledyński złożył zebranym noworoczne życzenia; z ŚlOIIB uczestnikiem spotkania był 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.  

 
25.01.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 

w formie stacjonarnej. 
Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy związane z prowadzonymi 
postępowaniami wyjaśniającymi. 

 
28.01.2022 25 lat OIPH Tychy - Gala Integratorów - Mediateka Tychy. 
 W jubileuszowej uroczystości uczestniczył z ŚlOIIB przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 

Karwowski. 
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31.01.2022 Spotkanie noworoczne Oddziału SEP w Gliwicach. 
 W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
01-04.-02.2022 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. 
 W ramach targów odbył się Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez 

Wielkopolską OIIB, którego tematem przewodnim były „Obiekty niskoemisyjne 
i energooszczędne w kontekście redukcji śladu węglowego w budownictwie”. 

 
02.02.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 

W związku z trwającymi targami BUDMA obrady KR PIIB odbyły się w sali 
konferencyjnej hotelu IOR w Poznaniu. Podczas posiedzenia, które prowadził prezes KR 
Zbigniew Kledyński, dyskutowano nt. organizacji w 2022 roku Dnia Otwartego Inżyniera 
Budownictwa przez wszystkie okręgowe izby. Zgodnie z uchwałą przyjętą w tej sprawie 
okręgowe rady poszczególnych izb wyznaczą datę ODIB w swoim terenie (w miesiącach: 
wrzesień, październik lub listopad). Następnie przewodniczący okręgowych rad 
przekazali informację o terminach i przygotowaniach do przeprowadzenia okręgowych 
zjazdów oraz o organizowanych obchodach jubileuszu 20-lecia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa, a przewodniczący Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej w obszernej prezentacji podsumował XXXVIII sesję egzaminacyjną na 
uprawnienia budowlane. Przyjęto terminarz posiedzeń KR PIIB w drugiej połowie 2022 
roku oraz uchwałę w sprawie przyznania Odznak Honorowych PIIB. Przewodniczący 
Zespołu ds. SEOD Roman Karwowski przedstawił wstępny harmonogram działań 
związanych z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w OIIB 
i Krajowej Izbie. 

 
08.02.2022 Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego. 

W posiedzeniu uczestniczył z ŚlOIIB przewodniczący rady Roman Karwowski. 
 

10.02.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
Podczas posiedzenia, prowadzonego przez przewodniczącą Elżbietę Bryłę-Kluczny, 
przedmiotem obrad były wyniki kontroli działalności statutowej, finansowej 
i gospodarczej w 2021 roku wszystkich organów statutowych ŚlOIIB i podjęcie 
stosownych uchwał w sprawie protokołów pokontrolnych OSD, OKK i OROZ oraz 
omówienie wniosków o przyznanie Odznak Honorowych PIIB i zatwierdzenie ich 
uchwałami. 
 

10.02.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB 
 

      
 
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu poprzedniego posiedzenia 
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sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informacje dotyczące realizacji przyjętych przez 
prezydium ustaleń oraz uchwał Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB. Skarbnik Zenon 
Panicz poinformował o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB i o realizacji budżetu 
za 2021 rok oraz o pozytywnej ocenie sprawozdania finansowego ŚlOIIB za 2021 rok 
przez biegłego księgowego. Relację nt. działań Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium 
w ostatnich tygodniach przekazał wyprzedzająco, w formie pisemnej, zastępca 
przewodniczącego rady Józef Kluska. 
Przygotowania do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022 pod 
względem stanu zaawansowania prac nad sprawozdaniami rady i pozostałych organów 
statutowych za 2021 rok omówiła sekretarz rady, a dokumenty związane 
z przeprowadzeniem zjazdu, m.in. regulamin zjazdu - zastępca przewodniczącego 
Waldemar Szleper. Sekretarz rady przekazała również informację o kwotach 
przypadających na poszczególne placówki z zaplanowanych w budżecie ŚlOIIB na 
2022 rok środków finansowych na realizację ramowego programu działania. 
Przewodniczący rady poinformował o nowym miejscu obrad zjazdowych. W związku 
z przepisami covidowymi określającymi limit osób przebywających w pomieszczeniach 
zamkniętych tegoroczny Zjazd ŚlOIIB odbędzie się w Centrum Konferencyjnym 
Stadionu Śląskiego w Chorzowie, zamiast jak w ubiegłych latach w sali konferencyjnej 
Stalexportu w Katowicach.  
 

             
 
Następnie przewodniczący rady podsumował działania związane z organizacją 
obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, w szczególności głównej uroczystości w Sali 
Koncertowej NOSPR. Zaproszenia do uczestnictwa w gali zostaną rozesłane pocztą 
elektroniczną do wszystkich członków ŚlOIIB oraz zamieszczone na stronie 
internetowej. Jako przewodniczący Zespołu Krajowej Rady PIIB ds. SEOD przedstawił 
pokrótce planowane działania związane z zakupem elektronicznego systemu obiegu 
dokumentów. W bieżącym roku izby okręgowe nie będą jeszcze partycypować 
w kosztach związanych z SEOD – na kwietniowym posiedzeniu KR PIIB zostanie 
powołana Komisja ds. zamówień KR, a XXI Krajowy Zjazd PIIB podejmie decyzje 
związane ze zmianą budżetu Krajowej Izby na 2022 rok. Poinformował także o tematach 
dyskutowanych przez powołany w grudniu 2021 Zespół Doradczy Głównego Inspektora 
NB i postępującej cyfryzacji w GUNB. Nawiązując do objęcia przez naszą Izbę w 2022 
roku prezydencji w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego poinformował, że jej 
formalne rozpoczęcie nastąpi na początku marca 2022, po podjęciu przez sygnatariuszy 
ŚFZZP stosownej uchwały. Podczas posiedzenia przyjęto również uchwały w sprawach: 
organizacji 28 maja 2022 Festynu ŚlOIIB i w tym samym dniu turnieju brydża 
sportowego oraz pomiędzy czerwcem a wrześniem 2022 regat żeglarskich. 
Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak, 
przewodniczący Komisji ds. zamówień, poinformował o wykonywanej ekspertyzie 
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wytrzymałości dachu siedziby Izby w związku z planowanym wariantem zabudowy 
ogniw fotowoltaicznych, a przewodniczący rady o terminie pierwszego w bieżącym 
roku posiedzenie Rady ŚlOIIB, które odbędzie się 10 marca 2022. 
 

16.02.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji. 
Obrady prowadził prezesa KR PIIB Zbigniew Kledyński. Podczas posiedzenia dyrektor 
Biura Krajowej Izby przedstawił w formie prezentacji PIIB w statystyce, sekretarz KR 
poinformowała o stanie przygotowań sprawozdań przez przewodniczących krajowych 
organów statutowych, a przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
o przygotowaniach do XXXIX wiosennej sesji egzaminacyjnej. 

 
20.02.2022 XV Zawody narciarskie Małopolskiej OIIB w kat Slalom Gigant w Kluszkowcach. 
 

 
Pierwszy z prawej Marcin Szweda 

 
Uczestniczący w zawodach reprezentant ŚlOIIB Marcin Szweda zajął 3 miejsce 
w kategorii  M3. 
 

24.02.2022 Posiedzenie plenarne OKR 
Podczas posiedzenia, będącego kontynuacją obrad w dniu 10 lutego 2022, omówiono 
wyniki kontroli działalności finansowej ŚlOIIB, w szczególności realizacji budżetu za 
2021 rok, sprawozdania finansowego za 2021 rok i przestrzegania zasad gospodarki 
finansowej ŚlOIIB oraz podjęto uchwały w sprawie protokołów pokontrolnych Rady 
ŚlOIIB i wniosku do XXI Zjazdu ŚlOIIB w sprawie absolutorium dla rady. 

 
27.02.2022 XIV Otwarte Zawody Narciarskie Śląskiej OIIB. 
 Po rocznej przerwie w 2021 roku, spowodowanej pandemią koronawirusa odbyły się 

w Szczyrku po raz czternasty otwarte zawody narciarskie ŚlOIIB w kategorii SLALOM 
GIGANT, organizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. W tym roku 
oprócz zawodników z Śląskiej OIIB i ich rodzin w zawodach uczestniczyła 11-osobowa 
reprezentacja Mazowieckiej OIIB i 3-osobowa Małopolskiej OIIB. Slalom został 
rozegrany na odcinku czarnej trasy FIS na Skrzycznym, zwanej „Dolinami”. Niepewne 
warunki atmosferyczne na kilka dni przed zawodami spowodowały, że spośród 
zgłoszonych 83 osób wystartowało 67 osób. 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 7 kategoriach wiekowych: kat. 0 - Dzieci do 12 lat, I - 
Młodzież 13-18 lat, II – Kobiety do 50 lat, III – Kobiety powyżej 50 lat, IV-Mężczyźni do 
45 lat, V-Mężczyźni 46-65 lat, VI-Mężczyźni powyżej 65 lat. Odbyły się 2 przejazdy, 
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a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy czas przejazdu. Spośród dorosłych 
uczestników miejsce „na podium” mogły zająć tylko osoby będące członkami 
okręgowych izb. Zakończenie imprezy nastąpiło przed „Barem u Józka”, w którym 
zawodnicy otrzymali gorący posiłek. Pamiątkowe dyplomy i puchary wręczył 
zwycięzcom zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska, opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. Wszystkie uczestniczące w zawodach dzieci 
nagrodzono słodyczami oraz wyróżniono dyplomami.  

 

  
 

Trzy pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych wywalczyły 
następujące osoby: w kat. „Dzieci” - 1. Natalia Gąska, 2. Zuzanna Kurzeja, 3. Alicja 
Gąska; w kat. „Młodzież 13-18 lat” - 1. Karol Żyrek, 2. Zofia Siwek, 3. Dominik Siwek; w 
kat. „Kobiety powyżej 50 lat” - 1. Maria Świerczyńska, 2. Anna Jachowicz, 3. Anna 
Jastrząb-Nigbor; w kat. „Kobiety do 50 lat” - 1. Magdalena Karolak (Małopolska OIIB), 
2. Aleksandra Kurzeja, 3. Aneta Gąska; w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat” - 1. Zygmunt 
Binda, 2. Andrzej Duda, 3. Edward Nowak; w kat. „Mężczyźni 45 – 65 lat” - 1. Marcin 
Szweda, 2. Wojciech Słapiński, 3. Sławomir Stępniewski (Mazowiecka OIIB); w kat. 
„Mężczyźni do 45 lat” - 1. Jacek Karolak (Małopolska OIIB), 2. Paweł Klimczak 
(Małopolska OIIB), 3. Damian Siwek. 
Józef Kluska podziękował w imieniu organizatorów zawodnikom i obsłudze oraz zaprosił 
na kolejne zawody za rok. 

 
28.02.2022 Posiedzenie Zespołu Doradczego GINB online. 

W kolejnym posiedzeniu zespołu uczestniczył z ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
03-04.03.2022 XVI Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 

Organizatorami seminarium byli uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego: Śląska Izba 
Budownictwa, Śląska OIIB, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej i Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Prezydent ŚIB 
Mariusz Czyszek i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski zaprezentowali 
projekt „Programu” wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych 
uczestników Forum w 2022 roku. W 2 sesjach warsztatowych wygłoszono wykłady m.in. 



7 
 

na temat przeglądów budowlanych, przepisów prawa dotyczącego spółdzielni 
mieszkaniowych, alternatywnych źródeł energii, wzmacniania wielkiej płyty. 
W drugim dniu nastąpiło podsumowanie obrad i przyjęcie programu wspólnych 
przedsięwzięć FBŚ oraz ustalenie tematyki konferencji XII Śląskiego Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości w czerwcu 2022. 
 

10.03.2022 Posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. 
 W posiedzeniu Rady ds. BPB, działającej w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w Katowicach, uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
  
10.03.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB 
 

      
 

Pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcono w głównej mierze 
przygotowaniom do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 23 kwietnia 2022. 
W posiedzeniu uczestniczyli również, jako goście, członkowie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB. Obrady prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski. Na 
wstępie nawiązał do ataku Rosji na Ukrainę i wojny rozgrywającej się u naszych 
sąsiadów. Zwrócił uwagę na wielkie zaangażowanie Polaków w niesienie pomocy 
uchodźcom z Ukrainy oraz reakcję Izby na zaistniałą sytuację. Na stronie internetowej 
ŚlOIIB i Facebooku został powtórzony komunikat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
„Inżynierowie budownictwa solidarni z Ukrainą” potępiający agresję, wyrażający 
solidarność z obywatelami Ukrainy i zachęcający do niesienia pomocy za 
pośrednictwem szeregu pozarządowych organizacji oraz apel o wsparcie inicjatywy 
Podkarpackiej OIIB, której celem jest pomoc ukraińskim inżynierom w odnalezieniu się 
w nowej rzeczywistości. Znalazł się też apel o zatrudnianiu w polskich firmach osób 
z Ukrainy.  
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 10 grudnia 
2021 sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas 
posiedzeń 20 stycznia i 10 lutego 2022, które po dyskusji zostały zatwierdzone 
uchwałami rady. Były to 4 uchwały ze stycznia w sprawach: terminów zebrań 
przedzjazdowych delegatów na zjazdy ŚlOIIB, współfinansowania przez ŚlOIIB systemu 
elektronicznego obiegu dokumentów, patronatu nad Targami Budownictwa w Bielsku-
Białej i dofinansowania XXXVI Konferencji WPPK 2022 oraz 3 uchwały z lutego 
w sprawach organizacji: Festynu ŚlOIIB, turnieju brydża sportowego w ramach festynu 
i regat ŚlOIIB. Następnie Ewa Dworska przekazała informacje o uchwałach Składów 
Orzekających Rady ŚlOIIB, zatwierdzonych następnie uchwałą rady, a skarbnik ŚlOIIB 
Zenon Panicz - na temat środków finansowych i wyników ekonomicznych Śląskiej OIIB.  
O pracy Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium poinformował w formie pisemnej zastępca 
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przewodniczącego rady Józef Kluska. Skarbnik ŚlOIIB omówił realizację budżetu za 
2021, która po dyskusji została zaakceptowana uchwałą rady. 
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły stanu przygotowań do XXI Zjazdu ŚlOIIB, 
w tym projektów dokumentów zjazdowych i informacji przewodniczących organów 
statutowych o sprawozdaniach za 2021 rok. Po dyskusji przyjęto uchwały w sprawie 
akceptacji budżetu i akceptacji projektów dokumentów zjazdowych oraz uchwałę 
przyjmującą do wiadomości uchwały pokontrolne OKR omówione przez 
przewodniczącą OKR Elżbietę Bryłę-Kluczny, wśród nich uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2021 rok. O działaniach związanych z obchodami 20-lecia 
ŚlOIIB mówił Roman Karwowski. Jest już gotowe jubileuszowe wydanie Informatora 
ŚlOIIB, a niebawem, 26 marca 2022, odbędzie się Jubileuszowa Gala w Wielkiej Sali 
Koncertowej NOSPR, na którą zostały rozesłane zaproszenia. Ewa Dworska przekazała 
informację o wystąpieniu ZIAD w Bielsku-Białej o udzielenie patronatu nad targami 
Energetab i ufundowaniu wyróżnienia ŚlOIIB w konkursie na wyróżniający się produkt, 
po czym przyjęto w tej sprawie uchwałę rady. 
 

 
 
Na zakończenie obrad zastępca przewodniczącego rady Andrzej Nowak poinformował 
o pracach przygotowawczych związanych z planowaną w ŚlOIIB instalacją paneli 
fotowoltaicznych, a przewodniczące Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej 
Czesława Bella - o podziękowaniach przekazanych przez osoby, które otrzymały 
zapomogę lub seniorów wyróżnionych jubileuszową gratyfikacją. 

 
11-13.03.2022 59 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój Dom 2022” 

w Bielsku-Białej. 
Targi są ważnym spotkaniem dla branży, zarówno dla profesjonalistów, jak i inwestorów, 
osób planujących budowę, remont bądź modernizację budynku. Śląska OIIB objęła 
patronat branżowy nad targami. W ramach kolejnej edycji targów, która odbędzie się 
w dniach 23-25 września 2022, planowana jest organizacja przez ŚlOIIB po raz drugi 
wydarzenia pn. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. 

 
17.03.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 

Prowadzący posiedzenie przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński podziękował 
wszystkim członkom OSD za pracę w organie w V kadencji obejmującej lata 2018-2022. 
Podziękowania za sprawną obsługę prawno-administracyjną otrzymali także 
pracownicy biura Ewa Anczakowska i radca prawny Dominik Adamczyk. Następnie 
Krzysztof Ciesiński omówił wyniki kontroli działalności OSD w 2021 roku 
przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną ŚlOIIB i Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny. 
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17.03.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 Podczas ostatniego w V kadencji posiedzenia plenarnego OKR podsumowano pracę 

komisji w latach 2018-2022 oraz wysłuchano informacji na temat działalności ŚlOIIB. 
 Na zakończenie prowadząca posiedzenie przewodnicząca OKR Elżbietę Bryłę-Kluczny 

podziękowała członkom komisji za pracę w mijającej kadencji. Gośćmi zebrania byli 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. 

 
22.03.2022 Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB  
 Przewodniczący KKS KR PIIB Andrzej Pawłowski podsumował czteroletnie działania 

komisji i przypomniał o zmianach jakich dokonano, realizując przyjętą strategię. 
Dotyczyły one restrukturyzacji strony internetowej PIIB i portalu członkowskiego, 
stworzenia aplikacji PIIB, dostępu do wersji elektronicznej „Inżyniera Budownictwa”, 
przekazania kompetencji w zakresie działań medialnych Wydawnictwu PIIB, organizacji 
szkoleń dla grupy medialnej oraz realizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa 
w 2021 roku. Gośćmi zebrania byli prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, sekretarz KR PIIB 
Danuta Gawęcka oraz redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” Aneta Grindberg- 
Iwańska. Uczestnicy obrad zapoznali się również z informacjami dotyczącymi 
organizacji i przebiegu obwodowych zebrań wyborczych, w trakcie których wybierano 
delegatów na okręgowe zjazdy w VI kadencji. Z ŚlOIIB uczestniczył w posiedzeniu 
Tomasz Radziewski.  

 
22.03.2022 Posiedzenie plenarne organu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej ŚlOIIB. 
 W ostatnim w V kadencji posiedzeniu plenarnym organu OROZ oprócz okręgowych 

rzeczników uczestniczyli zaproszeni goście: Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej Waldemar Szleper, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz 
dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Podczas posiedzenia omówione prowadzone 
przez rzeczników postępowania oraz podsumowano mijającą kadencję. Rzecznik 
koordynator Elżbieta Godzieszka podziękowała wszystkim rzecznikom za trudną 
i wymagającą dużego zaangażowania pracę w organie. Do podziękowań dołączyli się 
Roman Karwowski i Waldemar Szleper. 

 
23.03.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
 W ostatnim w V kadencji posiedzeniu OKK uczestniczyli jako goście przewodniczący 

Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Prowadzący 
posiedzenie przewodniczący OKK Franciszek Buszka przekazał wraz z pracownikiem 
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biura Marcinem Wasylowskim informację o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego 
w wiosennej sesji egzaminacyjnej, która rozpocznie się 27 maja 2022, a na zakończenie 
zebrania podziękował wszystkim za odpowiedzialną pracę w upływającej kadencji. 

 
26.03.2022 Gala 20-lecia Śląskiej OIIB w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach. 

W sobotni wieczór w Wielkiej Sali Koncertowej NOSPR w Katowicach miała miejsce 
niecodzienna uroczystość – właśnie tutaj członkowie samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa na Śląsku świętowali dwudziestolecie istnienia Śląskiej OIIB. 
Wybór siedziby NOSPR na galę był nieprzypadkowy. W zamyśle organizatorów 
centralna uroczystość obchodów 20-lecia ŚlOIIB miała odbyć się w miejscu mogącym 
pomieścić jak największą liczbę osób, spośród blisko 13-tysięcznej rzeszy członków 
Śląskiej OIIB, inżynierów budownictwa wykonujących co dzień szlachetny zawód 
zaufania publicznego. Ponadto gmach NOSPR-u jest chlubą Katowic jako wybitne, 
niekwestionowane dzieło sztuki architektoniczno-budowlanej. Tego wieczoru 
wypełniona po brzegi Wielka Sala Koncertowa zgromadziła, oprócz członków Śląskiej 
OIIB uczestniczących w uroczystości wraz z osobami towarzyszącymi, licznych 
znamienitych gości. Przybyłych powitał prowadzący galę Krzysztof Respondek, znany 
aktor, piosenkarz i artysta kabaretowy ze Śląska.  

 

  
 

Wśród gości, których listę wyświetlano równocześnie na ekranie, byli m.in. posłowie na 
Sejm RP: Jerzy Polaczek i Mariusz Trepka, Adam Baryłka - Dyrektor Departamentu 
Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Grzegorz 
Polak – z-ca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, Magdalena Szewczuk-Szturc - Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich 
i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW), Bożena Goldamer-Kapała - 
Dyrektor Wydziału Infrastruktury ŚUW, Elżbieta Oczkowicz - Śląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, Dariusz Iskanin - radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, prezydenci miast w których znajdują się biuro i placówki terenowe Śląskiej 
OIIB - z Prezydentem Miasta Częstochowy Krzysztofem Matyjaszczykiem 
i Wiceprezydentem Miasta Katowice Waldemarem Bojarunem na czele. Słowa 
powitania skierował również do przedstawicieli wyższych uczelni technicznych 
województwa śląskiego - z Rektorem Politechniki Śląskiej Arkadiuszem Mężykiem 
i Prorektorem Politechniki Częstochowskiej Jerzym Wisłockim na czele, do 
przedstawicieli władz Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb 
inżynierów budownictwa - z Prezesem Krajowej Rady PIIB Zbigniewem Kledyńskim na 
czele, przedstawicieli środowisk i organizacji gospodarczych województwa śląskiego, do 
grona reprezentantów Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 
przewodniczących i prezesów Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 
sponsorów obchodów Jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB oraz członków Śląskiej OIIB 
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i wszystkich, którzy wraz z nimi świętowali jubileusz ŚlOIIB. Wyświetlony 
kilkunastominutowy film o Śląskiej OIIB, z wypowiedziami zarówno osób tworzących 
Izbę lub działających w jej organach statutowych jak i „szeregowych” członków 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wskazywał jak ważne jest istnienie 
Izby skupiającej osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
oraz wspomagającej je w codziennej pracy. Dlaczego tak uroczyście świętujemy 
jubileusz 20-lecia Izby? Bo mocą ustawy z 15 grudnia 2000 roku powstała możliwość 
utworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Ten zapisany 
w Konstytucji RP przywilej mają tylko zawody zaufania publicznego – zawody mające 
szczególne znaczenie dla interesu publicznego i obywateli. Bo od codziennej, sumiennej 
pracy projektantów, kierowników budów i inspektorów nadzoru zrzeszonych 
w okręgowych izbach inżynierów budownictwa zależy niezawodność i bezpieczeństwo 
obiektów budowlanych, za które ponoszą osobistą odpowiedzialność. To przez zaufanie 
do wiedzy i kompetencji budowniczych można czuć się bezpiecznie w budynkach, 
obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej, w których mieszkamy, pracujemy 
lub które odwiedzamy, na wiaduktach i mostach dróg, jakie co dzień przemierzamy. 
 

   
 

Na scenę został poproszony gospodarz uroczystości Roman Karwowski, przewodniczący 
Rady ŚlOIIB. Podziękował zebranym za liczne przybycie i nawiązał do dramatycznej 
sytuacji za wschodnią granicą. „Zaczynając ponad półtora roku temu organizację 
obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB główną naszą troską było, czy covid znów nas nie 
zaskoczy. Nikt nie pomyślał, że mogą zdarzyć się jeszcze większe tragedie niż te 
związane z pandemią. Teraz zapewne każdy z nas bardziej docenia zwykłe codzienne 
rzeczy i spokojne spotkania, nie zapominając jednocześnie o problemach uchodźców 
i pomagając im na różne sposoby” powiedział R. Karwowski. Zwracając się do licznie 
zgromadzonych podziękował za udział w gali znamienitym gościom - niestety kilka osób 
ze względu na obowiązki związane z sytuacją w kraju nie mogło skorzystać z zaproszenia 
– oraz licznie przybyłym inżynierom budownictwa, „bo to przecież nasze wspólne 
święto, a nasza Izba, to nasza wspólna historia, to 20 lat budowania wiedzy i zaufania” 
- hasło to przyświeca obchodom naszego jubileuszu. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa to prawie trzynastotysięczna rzesza osób, połączonych wykonywaniem 
odpowiedzialnego zawodu i pasją budowania. Nasza praca to mnogość zadań, mnogość 
doświadczeń i nieustannie podejmowanych decyzji, które na co dzień mają wpływ na 
życie milionów ludzi. Wnosimy realny wkład w codzienne życie całego społeczeństwa, 
bowiem jesteśmy twórcami tysięcy obiektów budowlanych, i to nie tylko na terenie 
województwa śląskiego”, powiedział R. Karwowski. Na zakończenie swojego 
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wystąpienia przekazał podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym 
w działalność naszego samorządu zawodowego, zarówno członkom jak i pracownikom, 
a także przedstawicielom instytucji, organizacji i podmiotów współpracujących z naszą 
Izbą - dzięki nim Śląska OIIB ma silną pozycję, wychodzącą poza ramy województwa. 
Życzył wszystkim członkom spokoju i pokoju, dobrego prawa oraz by codzienna praca 
przynosiła satysfakcję i społeczny szacunek.  
Po wystąpieniu przewodniczącego Rady ŚlOIIB na ekranie pojawiły się filmy 
z gratulacjami przedstawicieli rządu: Piotra Uścińskiego,– Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Doroty Cabańskiej – p.o. Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Prowadzący galę K. Respondek zwrócił też uwagę 
na bardzo liczne listy gratulacyjne kierowane do Śląskiej OIIB na ręce przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB, po czym ogłosił ważną część uroczystości, jaką jest ceremonia wręczenia 
odznaczeń państwowych. Na wstępie poinformował o przyznaniu Zbigniewowi 
Dzierżewiczowi Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla 
rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i wdrożeniowej oraz 
w działalności na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa - Order 
zostanie wręczony w terminie późniejszym w Pałacu Prezydenckim przez Prezydenta 
RP.  
 

 
 
Odznaczenia państwowe - nadane z okazji Jubileuszu 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w Katowicach przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - za 
zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa to: Złote, Srebrne i Brązowe 
Krzyże Zasługi. Złotym Krzyżem Zasługi zostali uhonorowani: Jerzy Dzierżewicz, Roman 
Karwowski i Janusz Kozula, Srebrnym Krzyżem - Krzysztof Ciesiński i Jerzy Skotny, 
Brązowym Krzyżem - Danuta Bochyńska-Podloch, Urszula Kallik, Józef Kluska i Maria 
Świerczyńska. Kolejne odznaczenia to Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 
przyznane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających 
z pracy zawodowej. Medalem Złotym została wyróżniona Krystyna Trojan, a Srebrnym 
- Elżbieta Godzieszka. Odznaczenia państwowe wręczała Magdalena Szewczuk-Szturc 
z ŚUW, a w imieniu odznaczonych podziękowała Danuta Bochyńska-Podloch.  
Następnie został zaproszony na scenę prezes Krajowej Rady PIIB profesor Zbigniew 
Kledyński. W krótkim wystąpieniu, nawiązującym do niepewności i niepokojów 
w ostatnim czasie, przytoczył treść starej prawdy, że niezbędnym warunkiem 
zwycięstwa sprawiedliwości, prawdy i dobra jest trwanie życia - i temu życiu służy nasz 
zawód. Życzył też pokoju, spokoju, optymizmu i zadowolenia z wykonywanej pracy. 
Roman Karwowski przystąpił w towarzystwie prezesa KR PIIB do wręczania Statuetek 
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z okazji 20 lecia ŚlOIIB, stanowiących aktualnie najważniejsze wyróżnienie w ŚlOIIB. 
Statuetki zostały przyznane przez Kapitułę osobom, które przed dwudziestu laty 
aktywnie uczestniczyły w tworzeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
na Śląsku, a także osobom które w ciągu 20 lat istnienia tego samorządu wniosły 
największy wkład w funkcjonowanie Śląskiej OIIB. Autorem statuetki jest śląski 
rzeźbiarz Bogumił Burzyński, a jest ona dedykowana i sygnowana indywidulnie dla 
każdego z wyróżnionych. Statuetki z okazji 20-lecia ŚlOIIB otrzymali: Franciszek Buszka, 
Krzysztof Ciesiński, Stefan Czarniecki, Jerzy Dzierżewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Janusz 
Kozula, Józef Kluska, Andrzej Nowak, Waldemar Szleper i Barbara Twardosz-
Michniewska; w imieniu zmarłego w ubiegłym roku Stefana Wójcika statuetkę odebrała 
córka Agata Manterys.  
 

 
 
Statuetki z okazji 20-lecia ŚlOIIB Kapituła przyznała również: 
- administracji publicznej - Wydziałowi Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach i Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach za budowanie pozytywnych, merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy 
administracją publiczną a śląskim samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. 
Jednocześnie jest podziękowaniem za dotychczasową współpracę i realizację wielu 
wspólnych przedsięwzięć dobrze służących śląskiemu budownictwu - statuetki 
otrzymały Bożena Goldamer-Kapała i Elżbieta Oczkowicz; 
- wyższym uczelniom województwa śląskiego – Politechnice Śląskiej i Politechnice 
Częstochowskiej za tworzenie systemowych warunków kształcenia profesjonalnych 
kadr technicznych dla budownictwa regionu i całego kraju oraz za budowanie 
pozytywnych i merytorycznych relacji pomiędzy Politechniką Śląską i Politechniką 
Częstochowską a samorządem zawodowym inżynierów budownictwa województwa 
śląskiego – statuetki otrzymali Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk 
i Prorektor ds. nauki Politechniki Częstochowskiej, prof. Jerzy Wisłocki; 
- Śląskiej Izbie Budownictwa – jako wyraz uznania za budowanie pozytywnych, 
merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy Śląską Izbą Budownictwa a śląskim 
samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. Jednocześnie jest 
podziękowaniem za dotychczasową współpracę i realizację wielu wspólnych 
przedsięwzięć dobrze służących budownictwu; statuetkę otrzymał Mariusz Czyszek – 
Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. W imieniu wyróżnionych podziękowania złożył prof. 
dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk. 
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Na zakończenie części oficjalnej K. Respondek podziękował w imieniu organizatorów 
patronom honorowym - Wojewodzie Śląskiemu, Marszałkowi Województwa 
Śląskiego, Prezydentowi Miasta Katowice, patronom medialnym – Telewizji Katowice, 
Radiu Katowice, „Inżynierowi Budownictwa” oraz wszystkim sponsorom - są nimi 
głównie firmy współpracujące ze ŚlOIIB, w których pracuje w całej Polsce wielu 
członków naszego samorządu zawodowego; głównym - platynowym sponsorem 
obchodów 20–lecia ŚlOIIB jest Budimex SA, którego krótka prezentacja została 
wyświetlona na ekranie. Następnie zaprosił uczestników gali na półgodzinną przerwę 
z jubileuszowym toastem, a po przerwie na wspaniały koncert.  
Gwiazdą wieczoru była KAYAH ze swoim muzycznym zespołem, znana wokalistka, 
producentka muzyczna i autorka tekstów. Nagradzany gorącymi oklaskami dynamiczny 
występ i zaproszenia do wspólnego śpiewania przebojów z jej repertuaru podobał się 
zarówno młodszej jak i starszej generacji widzów. Mimo, że koncert miał z założenia 
charakter rozrywkowy, było w nim miejsce również na refleksje artystki związane 
z dramatyczną sytuacją na Ukrainie, podkreślenie solidarności Polaków z Ukraińcami, 
apel o wzajemny szacunek ludzi do siebie i oczywiście wyrażenie uznania dla naszego 
zawodu. Dwa utwory wykonał w duecie z wokalistką jej gość - Andrzej Piaseczny, 
również entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Wieczorny koncert stanowił 
znakomite podsumowanie uroczystości. 
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II kwartał 2022  
31.03-1.04.2022 IV Konferencja naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne Technologie w Budownictwie 

– Wybrane Zagadnienia” w Łodzi. 
Pomysłodawcą i organizatorem cieszącej się dużym zainteresowaniem konferencji jest 
Łódzka OIIB, obchodząca jubileusz 20-lecia istnienia. Z ŚlOIIB w wydarzeniu uczestniczył 
przewodniczący rady Roman Karwowski. 

 
04.04.2022 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 1 w Bielsku-Białej. 
  

    
 

W spotkaniu, które prowadził Józef Kluska, zastępca przewodniczącego rady, opiekun 
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku -Białej, uczestniczyło 29 spośród 34 wybranych 
delegatów (frekwencja 85.3%). 
Zgodnie z wieloletnią tradycją w pierwszej dekadzie kwietnia 2022, przed XXI Zjazdem 
Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB, zostały zorganizowane spotkania delegatów 
siedmiu obwodów wyborczych ŚlOIIB. Podczas tych zebrań była m.in. możliwość 
dyskusji na temat rozesłanych z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych. We wszystkich 
spotkaniach delegatów wybranych na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji uczestniczył 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W poszczególnych obwodach gośćmi 
spotkań byli również przewodniczący pozostałych organów statutowych: Franciszek 
Buszka - Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Elżbieta Bryła Kluczny - Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Krzysztof Ciesiński - Okręgowego Sądu Dycyplinarnego, Elżbieta Godzieszka 
- koordynator organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zuzanna 
Królicka - dyrektor Biura ŚlOIIB. 

 
05.04.2022 Posiedzenie organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB 

i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB oraz koordynatorów OROZ 
i przewodniczących OSD. 
Posiedzenie prowadzili KROZ koordynator Agnieszka Jońca i przewodniczący KSD 
Marian Zdunek, którzy przedstawili dane statystyczne spraw rozpatrywanych przez ich 
organy na koniec 2021 roku, a koordynatorzy okręgowych rzeczników oraz 
przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych omówili sprawy rozpatrywane 
w 2021 roku. Były też podziękowania za pracę w kadencji oraz czas poświęcony na 
dyskusję, spostrzeżenia i wnioski. 

 
05.04.2022 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 

Na ostatnie w V kadencji posiedzenie zespołu został zaproszony przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski. Prowadząca posiedzenie przewodnicząca ZOFPF Czesława 
Bella omówiła sprawozdanie z pracy zespołu w 2021 roku oraz w całej V kadencji, 
w której złożono 62 wnioski o zapomogę i przyznano zapomogi na łączną kwotę 
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97 600 zł. Omówiono także przyznaną przez Radę ŚlOIIB, z okazji 20-lecia Izby 
gratyfikację dla Nestorów ŚlOIIB, którzy ukończyli 90 lat. Nagrodę tę otrzymało w 2021 
roku 21 czynnych członków - Nestorów ŚlOIIB. Roman Karwowski podziękował 
członkom ZOFPF za ich pracę w mijającej kadencji, do podziękowań przyłączyła się także 
Czesława Bella. W części roboczej zespół rozpatrzył złożony wniosek o zapomogę 
i zaproponował udzielenie zapomogi w wysokości 2500 zł, zatem łączna kwota 
przyznanych w V kadencji zapomóg wyniosła 100 100 zł. 

 

                  
 
05.04.2022 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodów Wyborczych nr 4 i 5 w Katowicach 

oraz nr 7 w Sosnowcu. 
W tym dniu spotkania przedzjazdowe delegatów z dwóch katowickich obwodów 
wyborczych oraz obwodu sosnowieckiego odbyły się osobno dla delegatów z obwodów 
katowickich oraz obwodu sosnowieckiego. Z 52 delegatów wybranych w obwodach 
katowickich uczestniczyło 42 delegatów (frekwencja 80.8%), a z obwodu 
sosnowieckiego 25 na 27 wybranych delegatów (frekwencja 92,6%). Spotkania 
prowadzili Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego rady, opiekun katowickiej 
placówki i Krzysztof Ciesiński, przewodniczący OSD, delegat z obwodu sosnowieckiego. 

 
06.04.2022 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 2 w Częstochowie. 

Na spotkanie przybyło 28 spośród 34 wybranych delegatów (frekwencja 82,4%). 
Obrady prowadził Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego rady, opiekun 
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie. 

 
06.04.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 
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 Obrady prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Członkowie Prezydium KR PIIB 
zapoznali się z projektami sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności 
w 2021 roku, wysłuchali informacji skarbnika o realizacji budżetu za pierwsze miesiące 
2022 roku i szczegółowego omówienia budżetu PIIB na 2023 rok oraz przyjęli uchwały 
w sprawie przyznania złotych i srebrnych Odznak Honorowych PIIB. 

  
07.04.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Ostatnie w V kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB było okazją do podsumowania 
czteroletniej działalności Izby i podziękowań dla członków rady za zaangażowanie 
w pracę na rzecz Śląskiej OIIB. 
 

          
 
Obrady prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu porządku 
obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 10 marca 2022, sekretarz rady Ewa 
Dworska omówiła uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzone następnie 
uchwałą rady, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację nt. stanu środków 
finansowych i o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB.  
Kolejnym punktem obrad było podsumowanie V kadencji przez przewodniczącego rady. 
Roman Karwowski zwrócił uwagę, że mimo wielomiesięcznych komplikacji 
spowodowanych pandemią koronawirusa udało się zrealizować w pełni przyjęte na tę 
kadencję zamierzenia, a nawet dzięki prowadzonym na dużą skalę szkoleń online 
przeszkolić większą ilość osób w porównaniu z wcześniejszymi latami. Odbyły się także 
wszystkie planowane sesje egzaminacyjne, choć niektóre przesunięte w czasie. 
Przypomniał też ważniejsze wydarzenia i nowe inicjatywy podjęte w mijającej kadencji, 
jak np.: konferencja ŚlOIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera 
budownictwa w procesie inwestycyjnym”, konkurs „Inżynier Roku”, „Dzień Otwarty 
Inżyniera Budownictwa”, aneks do Porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego”, 
umowy o współpracy z uczelniami technicznymi województwa śląskiego; 
podsumowaniu V kadencji poświęcono artykuł w Informatorze ŚlOIIB nr 2/2022. 
Dziękując za pracę w V kadencji, Roman Karwowski wręczył wszystkim członkom rady 
upominki w postaci pięknej grafiki kolekcjonerskiej Grzegorza Chudego oraz pisemne 
„Podziękowanie”. Posumowanie działalności Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy 
Finansowej w V kadencji przygotowała i omówiła przewodniczącą zespołu Czesława 
Bella. Znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej członkom ŚlOIIB przyznano pomoc 
finansową w kwocie 97.600 zł, wypłacaną do 2 tygodni od czasu złożenia kompletnego 
wniosku, a z powodu zgonu członków ŚlOIIB lub współmałżonków wypłacono zapomogi 
w kwocie 927.000 zł. Skarbnik Zenon Panicz poinformował o gratyfikacjach 
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finansowych przekazanych w 2021 roku członkom ŚlOIIB, którzy ukończyli 90 lat, oraz 
planowanych w 2022 roku. Przewodniczący rady omówił następnie spotkania 
przedzjazdowe delegatów przeprowadzone do tej pory w 5 obwodach wyborczych 
(w pozostałych 2 odbędą się w najbliższym czasie). Uczestniczy w tych spotkaniach wraz 
z przewodniczącymi pozostałych organów statutowych, aby udzielać w razie potrzeby 
wyjaśnień w odniesieniu do materiałów zjazdowych wysłanych z wyprzedzeniem 
tradycyjną pocztą oraz w celu przekazania informacji o pracy w organach, by delegaci 
planujący zaangażować się w prace dla Izby mogli z pełną świadomością wybrać organ, 
w którym działalność najbardziej by im odpowiadała. Zastępca przewodniczącego rady 
Andrzej Nowak, przewodniczący Zespołu ds. organizacji zjazdów ŚlOIIB, przekazał 
informację o stanie przygotowań do XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB 
23 kwietnia 2022 w Centrum Konferencyjnym Stadionu Śląskiego i propozycję zespołu 
w odniesieniu do składów osobowych prezydium i komisji zjazdowych. Jako członek 
komisji konkursowej konkursu o nagrodę ŚlOIIB dla prac magisterskich obronionych 
na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, przedstawił Andrzej Nowak również 
protokół komisji z rozstrzygnięcia konkursu. Ewa Dworska omówiła przygotowania do 
festynu rodzinnego ŚlOIIB 28 maja 2022 oraz wystąpienia o wsparcie finansowe bądź 
rzeczowe do imprez okolicznościowych. Przyjęto uchwały w sprawie dofinansowania 
XVII konferencji „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” w październiku 2022 
w Cedzynie i konferencji organizowanej przez Wydział Budownictwa Politechniki 
Częstochowskiej w listopadzie 2022 oraz w sprawie objęcia patronatu nad konferencją 
SEP. 
Podczas posiedzenia dyskutowano na temat jubileuszowej gali w siedzibie NOSPR, 
która spotkała się z bardzo sympatycznym odbiorem, oraz o formach wyróżnień dla 
wieloletnich członków rady i delegatów na zjazdy ŚlOIIB, a także o formach pomocy 
uchodźcom z Ukrainy. Na zakończenie obrad Roman Karwowski złożył uczestnikom 
posiedzenia życzenia świąteczne i życzył sukcesów w wyborach podczas XXI Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 

 
08.04.2022 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 7 w Rybniku. 

Spotkanie delegatów obwodu rybnickiego prowadziła Kataryna Seweryn, zastępca 
przewodniczącego rady, opiekun Punktu Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku, 
a uczestniczyło w nim 23 spośród 27 wybranych delegatów (frekwencja 85,2%). 

 
12.04.2022 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 3 w Gliwicach. 
  

         
  

Ostatnie z serii spotkań przedzjazdowych odbyło się w Gliwicach. Prowadził je Tomasz 
Radziewski, zastępca przewodniczącego rady, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach, a uczestnikami było 40 spośród 45 wybranych delegatów (frekwencja 
88,9%). 
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Biorący udział we wszystkich spotkaniach przedzjazdowych przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski w krótkich wystąpieniach gratulował osobom z danego 
obwodu wyborczego wyróżnionym podczas Gali 20-lecia ŚlOIIB w NOSPR przez 
wręczenie odznaczeń państwowych w postaci krzyży i medali za działalność na rzecz 
rozwoju budownictwa przez Prezydenta RP i statuetek z okazji 20-lecia ŚlOIIB. Statuetki 
zostały przyznane przez Kapitułę osobom zaangażowanym przed dwudziestu laty w 
tworzenie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na Śląsku i które wniosły 
największy wkład w funkcjonowanie Śląskiej OIIB, m.in. pełniącym funkcje 
przewodniczących organów przez dwie kadencje. Dziękował też opiekunom placówek 
ŚlOIIB, członkom organów statutowych i delegatom na zjazdy za pracę w V kadencji, 
dzięki której udało się pomimo pandemii zrealizować wszystkie zadania, jakie nakłada 
na Izbę ustawa i statut. Poinformował, że niebawem dotrze do członków „Informator 
ŚlOIIB” zawierający podsumowanie działalności Izby w kończącej się kadencji, ale 
chętnie odpowie na pytania dotyczące zarówno mijającej kadencji jak i materiałów 
zjazdowych. Jako przewodniczący Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (SEOD), działającego w ramach Krajowej Rady PIIB, mówił o czekającej 
Izbę cyfryzacji. To ważne i niełatwe zadanie na VI kadencję, które ma zmienić styl pracy 
w biurach i organach na poziomie krajowym i w okręgach oraz w komunikacji 
z organami rządowymi związanymi z budownictwem. Nawiązując do wyborów podczas 
zbliżającego się XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB zachęcał wszystkich, 
którzy chcą poświęcić wolny czas na działalność izbową, do kandydowania do władz 
Izby. Choć praca w organach nie jest łatwa i wymaga zaangażowania czasowego, daje 
też sporo satysfakcji. Aby nowe osoby chętne do pracy na rzecz Izby miały ułatwione 
podjęcie decyzji do jakiego organu kandydować, w spotkaniach uczestniczyli również 
przewodniczący pozostałych organów statutowych. R. Karwowski poinformował 
o pracy w radzie, która pomiędzy posiedzeniami odbywa się w komisjach lub zespołach 
rady, a wypracowany przez nie materiał stanowi podstawę do podejmowanych podczas 
posiedzeń rady uchwał. Następnie pozostali przewodniczący mówili o pracy i zadaniach 
swoich organów. Osoby, które zadeklarowały chęć startowania w wyborach do organu 
statutowego lub na delegata na Krajowe Zjazdy PIIB otrzymały karty zgłoszenia 
kandydata. 
Podczas spotkań był czas na dyskusję i rozmowy na tematy nurtujące delegatów, 
przypomnienie o obowiązku przestrzegania przepisów RODO i konieczności poparcia 
składanego przez delegata wniosku zjazdowego przez minimum 5 delegatów oraz 
zaproszenie na festyn rodzinny w parku Giszowieckim 29 maja 2022.  

 
22.04.2022 Spotkanie ze studentami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

W ramach podpisanego 29 września 2021 Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską 
OIIB i Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie 
przedstawicieli ŚlOIIB oraz Oddziału PZITB w Bielsku-Białej ze studentami wszystkich lat 
kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska 
wraz z ATH, kierunek budownictwo. Śląską OIIB reprezentowali zastępca 
przewodniczącego rady Józef Kluska i koordynator OROZ Elżbieta Godzieszka, O.PZITB - 
Przemysław Pępek, przewodniczący ZO PZITB i Janusz Kozula, zastępca 
przewodniczącego, a uczelnię dziekan wydziału dr hab. inż. Włodzimierz Binaś, 
prof. ATH, prodziekan dr inż. Andrzej Harat i kierownik katedry budownictwa dr hab. 
inż. Janusz Juraszek, prof. ATH. W trakcie spotkania oprócz wykładów nt. działalności 
ŚlOIIB oraz PZITB odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu organizowanego 
przez O.PZITB w Bielsku-Białej na najlepsze prace dyplomowe na kierunku 
budownictwo za lata 2019, 2020 i 2021; ŚlOIIB ufundowała nagrody dla laureatów. 
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22.04.2022 V Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”. 
Organizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie 
konkurs, we współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, 
kierowany jest do uczniów szkół województwa śląskiego, prowadzących kształcenie 
w zawodzie technik budownictwa. ŚlOIIB objęła patronat nad konkursem. 

 
23.04.2022 XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB. 

Podczas zjazdu delegaci podsumowali miniony rok i kończącą się V kadencję oraz 
wybrali władze ŚlOIIB na kolejną kadencję, tj. na lata 2022-2026. 

 

  
   

Był to pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa w marcu 2020 roku Zjazd ŚlOIIB 
odbywający się w formie stacjonarnej. Zorganizowanie obrad w obszernej sali 
konferencyjnej umożliwiało zachowanie bezpiecznych odległości osób biorących udział 
w zjeździe w przypadku zaostrzenia przepisów sanitarnych związanych z pandemią 
Covid 19. W obradach zjazdowych uczestniczyło 206 spośród 219 delegatów wybranych 
na Zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji; frekwencja wyniosła 94.06 %. 
Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, witając delegatów 
i Honorowego Przewodniczącego Rady ŚlOIIB Stefana Czarnieckiego. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć koleżanek i kolegów, którzy odeszli na zawsze w minionej kadencji. 
W imieniu prezesa Krajowej Rady PIIB Zbigniewa Kledyńskiego zabrał głos członek 
Prezydium KR PIIB Józef Kluska, życząc owocnych obrad i odpowiedzialnych wyborów. 
Następnie delegaci wybrali Prezydium Zjazdu i Komisje zjazdowe: Mandatową, 
Wyborczą, Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. W Prezydium Zjazdu pracowali: 
przewodniczący Przemysław Pępek, zastępcy przewodniczącego Ilona Mrozek i Ewelina 
Pawelak oraz sekretarz Urszula Kallik i 4 zastępców sekretarza: Wojciech Burda, 
Bożenna Janusik, Rafał Kleist i Agnieszka Orłowska. 
W części sprawozdawczej odbyła się tylko krótka dyskusja nad sprawozdaniem rady, 
ponieważ podczas odbywających się w poszczególnych obwodach wyborczych ŚlOIIB 
spotkań przedzjazdowych delegatów z przewodniczącymi organów statutowych była 
możliwość dyskusji nad przesłanymi wyprzedzająco materiałami zjazdowymi. 
Przewodniczący rady oraz przewodniczący pozostałych organów statutowych 
podziękowali członkom organów i pracownikom Biura ŚlOIIB za pracę w mijającej 
kadencji, w której należało się zmierzyć z licznymi utrudnieniami spowodowanymi 
przedłużającą się pandemią Covid-19. Jak wynika z przedłożonych delegatom 
materiałów, wybrane na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe 
i biuro Izby działały sprawnie, obsługując prawie 13 tysięcy czynnych członków ŚlOIIB 
w tej nowej rzeczywistości. Stworzone zostały warunki do nieprzerwanej pracy każdego 
organu, zrealizowano wszystkie zadania statutowe, możliwy był nieprzerwany kontakt 
członków i interesariuszy z Izbą. Na bieżąco w Informatorze, na stronie internetowej 
i Facebooku przekazywano informacje o działalności Izby w odmiennych warunkach. 
Na dużą skalę rozwinęły się szkolenia online i odbyły się wszystkie planowane sesje 
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egzaminacyjne, dla których stworzono bezpieczne warunki. Delegaci przyjęli 
uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki finansowej 
i budżet na 2022 rok, Ramowy program działania ŚlOIIB na lata 2022-2026 oraz udzielili 
absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2021. 
 

             
 
W kolejnej części Zjazdu wybierano przewodniczących i członków 5 organów 
statutowych ŚlOIIB oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Wszystkie osoby pełniące 
funkcje szefów organów statutowych w V kadencji kandydowały ponownie, jedynie 
w przypadku Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego była dodatkowo kandydatura 
Małgorzaty Mazur. Każdy kandydat na stanowisko przewodniczącego organu 
statutowego miał możliwość krótkiej prezentacji.  
Przewodniczący rady w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na ważne wydarzenia w V 
kadencji, których ŚlOIIB była inicjatorem i organizatorem. To m.in.: konferencja Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa w procesie inwestycyjnym, Otwarty Dzień Inżyniera 
Budownictwa, czy Jubileuszowa Gala w siedzibie NOSPR - centralna uroczystość 
obchodów 20-lecia ŚlOIIB, podpisanie umów o współpracy z uczelniami technicznymi 
na Śląsku i aneksu do Porozumienia Forum Budownictwa Śląskiego, a także nowy 
konkurs „Inżynier Roku”. Od czasu wybuchu pandemii koronawirusa duże wyzwanie 
stanowiła organizacja bezpiecznej pracy Biura ŚlOIIB i organów statutowych, 
bezpiecznego przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane 
i organizacja wszelkich działań pomocowych dla członków, w szczególności szybkie 
przekazywanie wsparcia finansowego. Z powodu poważnych zmian w Prawie 
budowlanym była konieczność pomocy w przygotowaniu członków Izby na te zmiany 
poprzez liczne szkolenia online. Wyzwania na VI kadencję to m.in. wprowadzenie 
w Izbie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, działania zmierzające do 
poprawy komunikacji Izby z członkami i służące integracji członków, jak również 
działania związane z uświadamianiem znaczenia naszego zawodu celem podniesienia 
jego rangi w społeczeństwie. Podkreślił, że podejmując jako przewodniczący rady 
ważne decyzje w działalności na rzecz członków i we współpracy z podmiotami 
związanymi z szeroko pojętym budownictwem, jak organy AAB i NB, stowarzyszenia 
naukowo-techniczne, uczelnie techniczne i izby gospodarcze, starał się działać zawsze 
z pożytkiem dla Izby i czuł w tych działaniach wsparcie ze strony członków rady.  
Roman Karwowski został ponownie wybrany na przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 
podobnie jak dotychczasowi przewodniczący pozostałych organów statutowych: 
Elżbieta Bryła Kluczny - przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, 
Franciszek Buszka - przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, 
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Krzysztof Ciesiński - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB, 
Elżbieta Godzieszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator. 
Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB, 6 członków OKR, 18 członków 
OKK, 16 członków OSD, 8 członków zespołu OROZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy 
PIIB. Wszystkie wybory zostały zatwierdzone stosownymi uchwałami. 

 

     
 

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

 
27.04.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
 Część obrad prowadził pod nieobecność prezesa KR PIIB wiceprezes KR PIIB Zygmunt 

Rawicki w dalszej części prowadzenie przejął prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Na 
początku uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji ubezpieczyciela nt. oceny 
szkodowości w przebiegu umowy generalnej OC inżynierów budownictwa za 2021 rok. 
Kolejnymi punktami porządku obrad były: zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB 
w sprawie przyjęcia sprawozdania KR PIIB za 2021 rok, informacja o sprawozdaniach 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na XXI Krajowy Zjazd PIIB, omówienie 
sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwał w sprawie nadania odznak 
i Medali Honorowych PIIB. W dalszej części dyskutowano wnikliwie nad projektem 
nowelizacji budżetu PIIB na 2022 rok, projektem budżetu na rok 2023 i zdecydowano 
te tematy zamknąć na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady. Wysłuchano także 
informacji nt. zakończonej XXXVIII Sesji egzaminacyjnej oraz przyjęto uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Elektronicznego 
Obiegu Dokumentów (SEOD). 

 
28.04.2022 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB. 

Tematem posiedzenia, które prowadził przewodniczący komisji Piotr Korczak, było 
omówienie stanowisk przesłanych dla Krajowej Rady PIIB do wniosków z XX zjazdów 
okręgowych i XX Krajowego Zjazdu PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria 
Świerczyńska. 

 
05.05.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady ŚlOIIB prowadził przewodniczący rady 

Roman Karwowski, wybrany po raz drugi na to stanowisko. Na wstępie przedstawił 
główne tematy, którymi członkowie organu będą się zajmować w VI kadencji (w latach 
2022-2026), jak m.in.: doskonalenie zawodowe, zagadnienia prawno-regulaminowe, 
pomoc techniczna i finansowa, integracja członków ŚlOIIB, wdrażanie cyfryzacji, BIM. 
Głównym punktem porządku obrad był wybór Prezydium Rady ŚlOIIB. W radzie 
VI kadencji jest 11 nowych osób, dlatego R. Karwowski poprosił, by każdy z jej członków 
powiedział kilka zdań na temat swojej praktyki zawodowej oraz którym zagadnieniem 
chciałby się w radzie zajmować. Po tej prezentacji przewodniczący omówił propozycję 
struktury organizacyjnej prezydium rady oraz proponowany skład osobowy. Po krótkiej 
dyskusji zatwierdzono w jawnym głosowaniu przedstawione przez przewodniczącego 
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rady propozycje dwiema uchwałami. Są to uchwały w sprawie określenia liczebności 
i struktury organizacyjnej oraz w sprawie określenia składu osobowego Prezydium Rady 
ŚlOIIB. Roman Karwowski przekazał następnie informację o wynikach wyborów 
podczas XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB do poszczególnych organów 
statutowych oraz na delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB.  

 

            
 

Kolejne dwie uchwały przyjęte przez radę dotyczyły wniosków złożonych przez 
delegatów podczas tego zjazdu - z 9 zgłoszonych wniosków 2 zostaną przekazane do 
rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB, a 7 przez Radę ŚlOIIB. Sekretarz rady Ewa 
Dworska poinformowała o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź 
rzeczowe do imprez okolicznościowych. Podjęto uchwałę dotyczącą współorganizacji 
i dofinansowania X Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów w biegu 
długodystansowym na 10 km, które odbędą się w sobotę 11 czerwca 2022 
w Częstochowie. Na zakończenie posiedzenia Roman Karwowski poinformował 
o ustaleniach z kwietniowego posiedzenia Krajowej Rady PIIB, a dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka o obowiązku przestrzegania przez członków rady przepisów RODO 
oraz zaprosiła na festyn rodzinny ŚlOIIB, który odbędzie się w sobotę 28 maja 2022. 
Bezpośrednio przed posiedzeniem rady odbyło się zebranie Zespołu ds. organizacji 
Festynu ŚlOIIB. 

 
05.05.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
 Podczas pierwszego posiedzenia komisji, które prowadził przewodniczący komisji 

Franciszek Buszka, ponownie wybrany na to stanowisko, nastąpiło ukonstytuowanie 
komisji poprzez wybór jej prezydium (vide str. 32). Ważnym punktem porządku obrad 
było także omówienie spraw związanych z XXXIX sesja egzaminacyjną rozpoczynającą 
się 27 maja 2022. 

 
10.05.2022 Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB i przewodniczących OKK. 
 Posiedzenie prowadził przewodniczący KKK PIIB Krzysztof Latoszek. Po wręczeniu listów 

gratulacyjnych nowo wybranym przewodniczącym OKK przez członków Prezydium KKK 
PIIB zebrani wysłuchali wykładu dr hab. Joanny Smarż, prof. UTH, pt. „Postępowanie 
kwalifikacyjne w świetle obowiązujących przepisów prawa” oraz informacji pracownika 
biura KKK Stanisława Żurawskiego (administrującego system informatyczny 
wspierający obsługę sesji egzaminacyjnych) nt. możliwości współpracy z systemem 
informatycznym SESZAT. Na zakończenie K. Latoszek omówił sprawozdanie OKK za rok 
2021. 
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11.05.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 
 Przedmiotem obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, były 

przygotowania do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Omawiano 
projekty dokumentów zjazdowych, proponowane zmiany w Zasadach Gospodarki 
Finansowej PIIB, projekt nowelizacji budżetu na 2022 rok i projekt budżetu na rok 2023.  

 Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył członek Prezydium KR PIIB Józef Kluska 
i przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej Urszula Kallik. 

 
11.05.2022 Spotkanie ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 

W ramach podpisanego Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską OIIB i 
Politechniką Śląską odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami 
WB PŚ. Spotkanie otworzyła dziekan WB PŚ prof. Joanna Bzówka, obecny był również 
prodziekan Mariusz Jaśniok, prof. PŚ. ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący rady 
Roman Karwowski, który przekazał ogólne informacje o działalności samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa, koordynator OROZ Elżbieta Godzieszka, która 
mówiła o etyce i odpowiedzialności zawodowej oraz reprezentant Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Adam Biełous, który przekazał informacje na temat procedur 
związanych z uzyskiwaniem uprawnień budowlanych. 
 

              
 
12.05.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKR poświęcono omówieniu zasad pracy 

komisji oraz wyborowi członków prezydium komisji. W posiedzeniu OKR uczestniczyli 
także przewodniczący Rady Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. 

 
12.05.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 Podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia OKK, które prowadził 

przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński, kolejny raz pełniący te funkcję, wybrano skład 
prezydium organu oraz omówiono sprawy organizacyjne. Każdy z członków OSD 
w krótkiej autoprezentacji powiedział kilka zdań nt. wykształcenia i praktyki 
zawodowej. Następnie pełniąca obsługę administracyjną Ewa Anczakowska omówiła 
tryb przekazywania akt spraw członkom OSD, a radca prawny Dominik Adamczyk 
przekazał informacje organizacyjne dotyczące pracy w OSD. Uczestnicząca 
w posiedzeniu dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka poinformowała o obowiązkowym 
szkleniu RODO, organizowanym dla wszystkich osób wybranych do organów 
statutowych po raz pierwszy, które poprowadzi radca prawny z PIIB Krzysztof Zając.  
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12.05.2022 Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB. 
 Posiedzenie prowadziła koordynator OROZ Elżbieta Godzieszka, pełniąca tę funkcję 

drugą kadencję. Oprócz okręgowych rzeczników wraz z obsługą prawną i obsługą biura 
w zebraniu wzięli udział zaproszeni goście - przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Z uwagi na wybór w skład zespołu 
OROZ nowych osób, Elżbieta Godzieszka poprosiła o przedstawienie się wszystkich 
rzeczników. Omówiła następnie podstawowe dokumenty i akty prawne obowiązujące 
w pracy organu oraz przedstawiała harmonogram szkoleń w 2022 roku. Omówiono 
również bieżące problemy związane z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi. 

 
12.05.2022 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB. 
 Przedmiotem obrad były wnioski zgłoszone podczas XXI okręgowych zjazdów 

sprawozdawczo-wyborczych. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska.  
 
11-14.05.2022 X Katowickie Dni Elektryki i VI Sympozjum Historii Elektryki organizowane przez 

Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  
 ŚlOIIB objęła patronat nad tym wydarzeniem. 
 
18.05.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
  

   
 
 W ostatnim w V kadencji posiedzeniu KR PIIB uczestniczyli również nowo wybrani 

przewodniczący rad okręgowych. Prowadzący obrady prezes KR PIIB Zbigniew 
Kledyński wręczył pisma z gratulacjami i podziękowaniem za współpracę w mijającej 
kadencji członkom KR PIIB, przewodniczącym krajowych organów statutowych 
i Honorowemu Prezesowi KR PIIB Andrzejowi R. Dobruckiemu. Głównym tematem 
posiedzenia było omówienie i przyjęcie dokumentów zjazdowych na XXI Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. Odniesiono się również do wyników kontroli 
przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną oraz wysłuchano informacji nt. 
stanu realizacji wniosków z XX zjazdów okręgowych oraz XX Krajowego Zjazdu i nt. 
wniosków zgłoszonych podczas XXI okręgowych zjazdów. Na zakończenie obrad 
przewodniczący Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów Roman 
Karwowski przekazał informacje na temat stanu realizacji działań opisanych 
w harmonogramie wdrożenia SEOD, a przewodniczący Zespołu ds. organizacji 
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jubileuszu 20-lecia PIIB omówił działania związane z jubileuszową galą zaplanowaną na 
23 czerwca 2022. W odniesieniu do planowanej uroczystości prezes KR Zbigniew 
Kledyński zaznaczył, że choć ostatnie wydarzenia - stan wojny za naszą granicą 
i związane z tym trudności ekonomiczne nie sprzyjają szerokiemu świętowaniu 
jubileuszu, jednak 20-lecie istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest 
wydarzeniem na tyle ważnym zarówno dla naszego środowiska, jak i dla całego 
społeczeństwa, że powinniśmy je zaakcentować. 

 
20.05.2022 Szkolenie wewnętrzne członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.  

W związku z rozpoczęciem nowej kadencji pracy OSD ŚlOIIB szkolenie nt. 
„Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna z punktu widzenia OSD ŚlOIIB” 
przeprowadził radca prawny Dominik Adamczyk. 

 
23-27.05.2022 XXX Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”  
 Organizowana od 1974 roku w Międzyzdrojach konferencja cieszy się niesłabnącym 

zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki, projektantów, wykonawców oraz 
największych firm branżowych i instytucji, związanych z budownictwem. Świadczy to, 
że tematyka awarii i katastrof budowlanych wciąż jest bardzo aktualna. 
Współorganizatorami konferencji są Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczeciński 
Oddział PZITB i ITB. W tym roku po raz drugi odbyła się pod nazwą International 
Conference on Structural Failures – Awarie Budowlane. 

 
25-26.05.2022 Ogólnopolska konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” w formie online. 

Konferencję zorganizowano w tym roku po raz drugi. Transmisję przeprowadzono 
z akredytowanego laboratorium fotowoltaiki ZIAD Bielsko-Biała SA. Druga część 
konferencji odbędzie się już stacjonarnie 14 września 2022, w czasie targów 
ENERGETAB 2022. ŚlOIIB objęła patronat nad konferencją. 

 
26.05.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
  

  
 

W trakcie posiedzenia, które prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, 
omówiono i przyjęto uchwałą kompetencje i zakres obowiązków członków Prezydium. 
Przewodniczący przedstawił również propozycję składów komisji i zespołów, które będą 
sukcesywnie powoływane dla realizacji zadań w bieżącej kadencji. Propozycja ta 
zostanie przedstawiona Radzie ŚlOIIB do przyjęcia i wdrożenia. Przyjęto również 
uchwałami składy komisji zespołów pomocniczych rady: Komisji ds. Zamówień, Zespołu 
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ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej, Komisji konkursu „Inżynier Roku” wraz 
z regulaminem oraz przedłużenie ważności zasad dofinansowania szkoleń technicznych 
organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne do końca bieżącego roku. 
Tematem posiedzenia był także zbliżający się festyn rodzinny, wpisujący się w program 
obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz propozycja procedowania wniosków złożonych podczas 
XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. 

 
27.05.2022 Rozpoczęcie XXXIX sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
 

           
 
 Tego dnia rozpoczęła się egzaminem pisemnym w 16 okręgowych izbach inżynierów 

budownictwa wiosenna sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane. Została 
zorganizowana zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. W Śląskiej 
OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiły do niego 343 osoby spośród łącznej 
liczby 389 zakwalifikowanych do egzaminu testowego kandydatów. Z wynikiem 
pozytywnym ukończyło egzamin pisemny 308 osób. Egzamin pisemny odbywał się 
w dwóch turach, o godzinie 900 (w 12 salach) i o godzinie 1300 (w 10 salach) 
z zachowaniem 2-metrowego dystansu. 

 
30-31.05,3-4,6-7,10-11.06.2022 Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane. 
 Egzaminy ustne XXXIX sesji egzaminacyjnej, które zdawało 356 osób, przeprowadzono 

w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach.  
W wiosennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 248 osób 
w następujących specjalnościach:  
 konstrukcyjno- budowlanej - 135 osób, 
 inżynieryjnej drogowej - 36 osób, 
 inżynieryjnej mostowej - 11 osób, 
 inżynieryjnej hydrotechnicznej - 2 osoby, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 7 osób,  
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 4 osoby,  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 65 osób,  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – 38 osób,  
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 6 osób. 
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28.05.2022 Festyn Rodzinny ŚlOIIB. 
 

            
 

Już po raz piąty odbył się w parku Giszowieckim w Katowicach-Giszowcu festyn dla  
członków ŚlOIIB i ich rodzin, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowic 
i Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zorganizowany po raz 
pierwszy w 2016 roku Festyn Rodzinny ŚlOIIB z okazji przeniesienia siedziby Izby do 
Giszowca wpisał się na stałe do kalendarza imprez integrujących nasze środowisko, 
jedynie pandemia koronawirusa udaremniła jego organizację w 2020 i 2021 roku.  
Na festyn zostało zgłoszonych ponad 800 osób. Oprócz członków ŚlOIIB wraz 
z rodzinami w imprezie uczestniczyli jako goście przedstawiciele władz województwa, 
samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, 
samorządów zawodowych skupionych w Śląskim Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego oraz koledzy z kilku okręgowych izb inżynierów budownictwa: 
kujawsko-pomorskiej, lubelskiej, łódzkiej, małopolskiej, opolskiej, podlaskiej 
i wielkopolskiej. Na powitanie pierwszych gości wystąpiła tradycyjnie orkiestra dęta 
Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” z koncertem popularnych utworów rozrywkowych. 
Tegoroczny festyn był jednym z elementów obchodów 20-lecia ŚlOIIB. Podkreślił to, 
witając przybyłych na imprezę, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Życzył 
udanej zabawy, bo w bogatym programie każdy powinien znaleźć coś interesującego 
dla siebie. Następnie wraz z przewodniczącym jury konkursowego Waldemarem 
Szleperem wręczył nagrody laureatom konkursu Inżynier Roku 2021. Nagrody czekały 
również na zwycięzców XIII Turnieju Par w Brydżu Sportowym, który został rozegrany 
w tym samym dniu w siedzibie Izby. 
Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji. W wydzielonej strefie odbywały się gry 
i zabawy terenowe dla dzieci pod opieką animatorów. Były jak zawsze dmuchańce 
i wata cukrowa. Dzieci mogły zabawić się w operatora maszyny budowlanej, 
uczestniczyć z pomocą rodziców w konkursie na konstruktora lotniczego, w treningu 
sztuk walki, zakosztować emocji w symulatorze jazdy wyścigowej lub symulatorze 
dachowania, czy próbować swoich sił w szkoleniu na stanowisku ratownika 
medycznego. Również dorośli uczestniczyli w grach i konkursach. Były to turniej tenisa 
stołowego, sprawdzanie umiejętności strzeleckich na strzelnicy pneumatycznej (dorośli 
i dzieci), konkurs Milionerzy z pytaniami związanymi z 20-leciem Izby, przeciąganie liny 
czy sztafeta piwna - komentowane z humorem przez prowadzącego, niezrównanego 
Romana Kurosza. 
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Zwycięzcy konkursów i konkurencji festynowych byli wyróżniani nagrodami 
indywidualnymi, natomiast drużyny reprezentujące poszczególne obwody ŚlOIIB 
walczyły o puchar przechodni dla swojej placówki. W punktacji ogólnej, 
uwzględniającej wszystkie konkursy i turnieje, zwyciężyła już po raz czwarty drużyna 
z Bielska-Białej. W kilku odsłonach wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” 
z Uniwersytetu Ekonomicznego, a na zakończenie festynu odbył się występ „gwiazdy 
wieczoru” Kabaretu Rak, podczas którego Krzysztof Respondek i Krzysztof Hanke 
rozbawili zebranych humorystycznymi tekstami i piosenkami. 
Zarówno dorośli jak i dzieci bawili się doskonale przy dobrej muzyce, smacznym 
jedzeniu i wiosennej pogodzie, pozytywnie oceniając możliwość rodzinnych spotkań 
integracyjnych. Na stronie internetowej i Facebooku ŚlOIIB można obejrzeć film oraz 
galerię zdjęć z festynu. 
 

           
 

Organizatorzy dziękują serdecznie Sponsorom i Partnerom – firmom: Viessmann Sp. 
z o.o., MarMasz, Jurajska Akademia Sportu i wszystkim, którzy swą obecnością 
i zaangażowaniem uświetnili oraz urozmaicili kolejny Festyn Rodzinny ŚlOIIB. 

 
28.05.2022 XIII Turniej Par w Brydżu Sportowym ŚlOIIB. 

Organizacja turnieju par w brydżu sportowym wpisała się na stałe w działania Śląskiej 
OIIB mające na celu integrację członków; pierwszy turniej zorganizowano 
w październiku 2008 roku w Bielsku-Białej.  
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W tym roku - w ramach Festynu Rodzinnego ŚlOIIB w dniu 28 maja 2022 - brydżyści 
spotkali się po raz trzynasty. Rozgrywki odbyły się w siedzibie Izby. Poprowadził je 
Ryszard Łazikiewicz, sędzia państwowy Polskiego Związku Brydża Sportowego (PZBS). 
W turnieju wzięło udział 12 par z Bielska-Białej, Katowic, Częstochowy, Gliwic 
i Sosnowca. W ramach turnieju rozegrano 27 rozdań na zapis maksymalny. Po każdej 
rundzie wyniki podawane były na bieżąco. Po kilku rozdaniach na pierwszym miejscu 
znalazła się para K. Cios - L. Krzeczek z Bielska-Białej i prowadzenia nie oddała do końca 
turnieju. Dwa kolejne miejsca zajęły pary J. Ujma - A. Swoboda z Rybnika 
i E. Szenkelbach - A. Staszek z Katowic.  
Turniej odbywał się w miłej, sportowej i koleżeńskiej atmosferze, po rozegranych 
rozdaniach były dyskusje i analizy. W ramach turnieju prowadzono dodatkowe 
klasyfikacje dla uczestników niestowarzyszonych w PZBS - nagrodzeni zostali: najwyżej 
sklasyfikowana brydżystka Elżbieta Sobera i najwyżej sklasyfikowany brydżysta 
Krzysztof Ciesiński.  
Klasyfikacja generalna po 13 turniejach przedstawia się następująco:  
1. Kazimierz Cios – Bielsko-Biała – 225 pkt.,  
2. Jerzy Ujma – Rybnik – 179,5 pkt., 
3. Tadeusz Szendzielarz – Bielsko-Biała – 137,5 pkt. 
Puchary, medale i nagrody czekały na zwycięzców na Festynie Rodzinnym ŚlOIIB.  

 

              
                Uczestnicy turnieju brydżowego 
 

01-03.06.2022 Warsztaty w Wiśle-Jaworniku. 
 Już po raz ósmy odbyły się w Wiśle-Jaworniku warsztaty szkoleniowe organizowane 

przez Śląską OIIB przy merytorycznym wsparciu Dyrektora Wydziału Infrastruktury 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zainicjowane w 2013 roku warsztaty wpisały się na 
stałe do kalendarza wydarzeń organizowanych przez ŚlOIIB, jedynie pandemia 
koronawirusa w latach 2020 i 2021 udaremniła tradycyjne już doroczne spotkanie 
przedstawicieli organów ŚlOIIB oraz organów nadzoru budowlanego (NB) 
i administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) województwa śląskiego. Warsztaty 
stanowią od lat platformę wymiany doświadczeń dotyczących współdziałania ŚlOIIB 
z AAB i NB oraz dyskusji nad przebiegiem procesu inwestycji budowlanych w realiach 
gospodarki rynkowej i zmieniających się raz po raz przepisów prawa związanego z tym 
procesem. Do prowadzenia wykładów zapraszani są reprezentanci wojewódzkich 
organów AAB i NB oraz Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i ministerstw 
związanych z budownictwem. W bezpośrednim kontakcie z prelegentami, biorący 
udział w warsztatach pracownicy AAB NB i reprezentanci organów statutowych ŚlOIIB 
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mogą uzyskać szczegółowe informacje w zakresie obowiązujących przepisów 
dotyczących procesu inwestycji budowlanych oraz rozwiązywać problemy z praktyki 
zawodowej, wynikające ze zróżnicowanej interpretacji tych przepisów przez 
urzędników lub prawników. 

 

           
 

Otwierając tegoroczne warsztaty przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski 
przywitał uczestników i zaproszonych gości, wśród nich m.in. minister Dorotę 
Cabańską, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Adama Baryłkę, dyrektora 
Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii, Grzegorza Polaka, zastępcę dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych 
GUNB-u. Podziękował w szczególności pani minister D. Cabańskiej, która mimo natłoku 
obowiązków przyjechała na kilka godzin do Wisły, by osobiście zaprezentować 
uczestnikom zorganizowanego przez ŚlOIIB szkolenia prowadzone w GUNB-ie działania 
związane z wdrażaniem cyfryzacji procesu budowlanego. Również Grzegorz Polak był 
do dyspozycji słuchaczy w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących cyfryzacji.  
W swoim wystąpieniu R. Karwowski przypomniał o zasadniczym celu organizacji 
warsztatów, jakim jest współdziałanie członków Izby z organami AAB i NB i uzyskanie 
jednolitego stanowiska wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie 
budowlanym w odniesieniu do różnie interpretowanych przepisów Prawa 
budowlanego. Temu celowi służyły również cieszące się dużym zainteresowaniem 
szkolenia organizowane przed pandemią przez ŚlOIIB dla członków, prowadzone 
w siedzibach starostw lub urzędów miast, na które zapraszani byli także pracownicy 
AAB i NB. „Dzięki naszym warsztatom i szkoleniom będziemy tak samo interpretować 
prawo budowlane” wyraził nadzieję przewodniczący Rady ŚlOIIB. 
Program warsztatów obejmował następujące tematy: 
- Problemy w procesie budowlanym w świetle dużej nowelizacji (z 19 września 2021) 
oraz najnowszych zmian ustawy Prawo budowlane – w pytaniach i odpowiedziach.  
- Obowiązujące wzorce formularzy i dokumentów składanych do organów NB na 
różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych. 
- Zezwolenie na realizację inwestycji drogowych -wybrane zagadnienia.  
- Problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych – zmiany w przepisach 
i aktualne orzecznictwo.  
- Uproszczone postępowanie legalizacyjne. 
- Aktualne orzecznictwo w zakresie postępowań administracyjnych przed organami 
AAB oraz NB. 
Większość tematów adresowana była do pracowników AAB i NB, ale we wszystkich 
sesjach tematycznych mogli brać udział także członkowie organów ŚlOIIB. Uczestniczyli 
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oni również w odbywającym się w ramach warsztatów spotkaniu, podczas którego 
adwokat Karol Urban, obsługujący ŚlOIIB pod względem prawnym, omówił działalność 
statutową Izby. 

W kolejnych dniach prelegentami lub udzielającymi wyjaśnień na zgłaszane przez 
uczestników warsztatów problemy lub zapytania były następujące osoby: 
Daniel Biegalski - dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji Arch.-Bud. GUNB,  
Dorota Klimberzin – zastępca dyrektora Departamentu Orzecznictwa Nadzoru 
Budowlanego GUNB, 
Adam Baryłka – dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  
Bartłomiej Szcześniak – radca koordynator w Departamencie Lokalizacji Inwestycji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  
Rafał Dudek - naczelnik Wydziału Odszkodowań Departamentu Lokalizacji Inwestycji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,  
Elżbieta Oczkowicz - Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
Andrzej Macałka - Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,  
Bożena Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, 
Tomasz Radziewski, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących wykładów i prezentacji oraz 
dyskusji nad szczegółowymi problemami - zarówno w sali wykładowej jak 
i w indywidualnych rozmowach kuluarowych. Wspólne szkolenia, będące okazją do 
dzielenia się doświadczeniami, służą lepszej współpracy pomiędzy organami, od 
których zależy właściwe prowadzenie procesu budowlanego, co podkreślają zarówno 
członkowie ŚlOIIB jak i pracownicy AAB oraz NB. 
Na zakończenie warsztatów przedstawiciele organizatorów: Tomasz Radziewski 
i Bożena Goldamer-Kapała podziękowali uczestnikom za aktywny udział i zaprosili na 
kolejne za rok. 

 

  
 
02-03.06.2022 Narada szkoleniowa członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB i Krajowych 

Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz koordynatorów OROZ 
i przewodniczących OSD. 
W odbywającej się w hotelu Novotel w Warszawie naradzie uczestniczyli członkowie 
organów krajowych V kadencji oraz przewodniczący organów okręgowych wybranych 
na VI kadencję. Spotkanie prowadzili Marian Zdunek, przewodniczący KSD, i Agnieszka 
Jońca, KROZ koordynator. W szkoleniu udział wzięło 69 osób. Tematem przewodnim 
było omówienie zasad prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności 



33 
 

zawodowej i dyscyplinarnej oraz najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach 
prowadzonych przez rzeczników i sędziów. Części warsztatowe, oddzielnie dla sędziów 
i rzeczników, prowadzili mec. Krzysztof Zając i mec. Jolanta Szewczyk.  

 
07.06.2022 Narada członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych 

komisji rewizyjnych w siedzibie Krajowej Izby. 
 W ostatniej w V kadencji naradzie uczestniczyło 7 członków KKR, 16 przewodniczących 

OKR-ów, wybranych podczas XXI okręgowych zjazdów oraz przewodniczący OKR-ów, 
którzy zakończyli swoją działalność w komisjach rewizyjnych. Obrady prowadzili: 
Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB (online) oraz Konrad Włodarczyk, zastępca 
przewodniczącej KKR PIIB (stacjonarnie). Spotkanie rozpoczęto od podziękowań za 
wspólną pracę. Na tę okoliczność przygotowano pamiątkowy upominek. 

 

 
 

Następnie omówiono działania KKR PIIB w kadencji 2018–2022, m.in. wyniki 
zakończonych kontroli działalności Krajowej Rady i organów PIIB w 2021 roku. 
Przewodniczący OKR-ów przedstawili informacje dot. przeprowadzonych kontroli 
działalności okręgowych izb w roku 2021, okręgowych zjazdów i organizacji pracy 
w nowej kadencji 2022–2026. 
W części szkoleniowej, którą prowadził mec. Krzysztof Zając, uczestnicy narady uzyskali 
niezbędne informacje dotyczące pracy okręgowych komisji rewizyjnych, form i zakresu 
współpracy z KKR PIIB oraz praw, obowiązków i odpowiedzialności członków organów 
kontrolnych. 

 
08.06.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Podczas posiedzenia prowadzonego przez prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego 
omówiono merytoryczne i organizacyjne przygotowania do XXI Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB oraz do jubileuszowej gali PIIB oraz wysłuchano 
informacji o wynikach egzaminu testowego wiosennej sesji egzaminacyjnej. Kończąc 
posiedzenie Zbigniew Kledyński podziękował wszystkim członkom Prezydium za cztery 
lata współpracy w kończącej się V kadencji i życzył dobrych decyzji podjętych podczas 
Krajowego Zjazdu PIIB. 
 

09.06.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu 

porządku obrad oraz przyjęciu protokołów posiedzeń rady w dniach 7 kwietnia i 5 maja 
2022, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały podjęte podczas posiedzenia 
prezydium rady 26 maja 2022, przyjęte po dyskusji uchwałami rady. 
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Było to 5 uchwał w sprawie: ustalenia zakresu kompetencji i czynności członków 
Prezydium Rady ŚlOIIB, powołania na kadencję 2022-2026 Zespołu Obsługi Funduszu 
Pomocy Finansowej, Komisji ds. Zamówień oraz Komisji Konkursowej do organizacji 
konkursu „Inżynier Roku”, wraz z regulaminem konkursu, i przedłużenia do końca 2022 
roku Zasad organizacji oraz dofinansowania przez ŚlOIIB szkoleń seminaryjnych 
realizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne. Ewa Dworska przedstawiła 
także uchwały Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, zatwierdzone stosowną uchwałą rady, 
skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację o stanie środków finansowych oraz 
o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a zastępca przewodniczącego rady Józef 
Kluska poinformował o ustaleniach podjętych na ostatnich posiedzeniach Krajowej 
Rady PIIB i jej Prezydium. 
Podczas obrad przyjęto również uchwały w sprawie organizacji konkursów ŚlOIIB 
„Nowoczesny Inżynier” i „Fotografujemy Budownictwo”, wraz z zaproponowanymi 
składami jury i regulaminami konkursów, oraz uchwałę w sprawie zmiany regulaminu 
przyznawania zapomóg losowych w ŚlOIIB. Przewodniczący rady omówił propozycję 
składów komisji i zespołów pomocniczych rady powoływanych w celu realizacji zadań 
w bieżącej kadencji oraz zapraszał osoby chętne do pracy w wymienionych komisjach 
i zespołach. 
Wstępne propozycje dotyczące procedowania wniosków złożonych podczas XXI Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB i skierowanych do rady przedstawiła zastępca 
sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch; temat wniosków zjazdowych będzie 
podejmowany także na kolejnych posiedzeniach rady. 
Roman Karwowski podsumował dwa wydarzenia zorganizowane w ostatnim czasie – 
Festyn ŚlOIIB oraz Warsztaty szkoleniowe w Wiśle – i podziękował osobom 
zaangażowanym w ich organizację. Podkreślił też, że przybycie na warsztaty minister 
Doroty Cabańskiej, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, i Adama Baryłki, 
dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii, świadczy o docenianiu przez nich rangi tego wydarzenia 
i prowadzonych przez Śląską OIIB działań w zakresie szeroko pojętego budownictwa. 
Podczas posiedzenia dyskutowano również nt. propozycji Grzegorza Gowarzewskiego 
dotyczącej ufundowania medali dwudziestolecia ŚlOIIB dla wszystkich delegatów na 
Zjazdy ŚlOIIB w kadencjach I-V, która jednak nie znalazła poparcia członków rady. 
Na zakończenie obrad przekazano informację wraz z zaproszeniem do wzięcia udziału 
w dwóch imprezach sportowych odbywających się w sobotę 11 czerwca 2022. To 
organizowane po raz trzeci przez ŚlOIIB regaty żeglarskie na Zalewie Pławniowickim 
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i 10 Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów organizowane w ramach 12 Biegu 
Częstochowskiego, których ŚlOIIB jest współorganizatorem. 
 

     
 

11.06.2022 III Regaty Żeglarskie ŚlOIIB o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Przy sprzyjającej pogodzie odbyły się kolejne regaty żeglarskie w klasie Omega, 
zorganizowane na jeziorze Pławniowickim w powiecie gliwickim. Bazą regat była 
stanica Stowarzyszenia Żeglarskiego SZKWAŁ w Niewieszu. 
Jezioro Pławniowickie to akwen o pow. około 2.5 hektara i głębokości do 18 metrów, 
między wsiami Pławniowice i Niewiesze, powstały w pierwszej połowie lat 70. 
ubiegłego wieku w wyniku zalania kopalni piasku podsadzkowego w Taciszowie 
wodami Potoku Toszeckiego. Od lat stanowi ulubione miejsce sportów wodnych 
i rekreacji mieszkańców Śląska.  

 

  
 
Regaty otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, który również 
dekorował na zakończenie zwycięskie zespoły. W zawodach uczestniczyło dziewięć       
3-osobowych załóg. Odbyły się 4 biegi na trasie wyznaczonej przez komisję sędziowską. 
W końcowej punktacji poszczególnych zespołów uwzględniano sumę wyników trzech 
najlepszych biegów. Zawody nadzorował komandor Piotr Czornik ze Stowarzyszenia 
Żeglarskiego SZKWAŁ, a za ich organizację odpowiadał Tadeusz Sopata, członek Rady 
ŚlOIIB z Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwały jednostki WOPR, OSP Niewiesze i stowarzyszenia SZKWAŁ. 
Wszyscy uczestnicy regat otrzymali medale i zestawy upominkowe, a załogi które zajęły 
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miejsca 1 - 3 również zwycięskie statuetki. 
Pierwsze 3 miejsca wywalczyły następujące załogi z ŚlOIIB: 
Miejsce 1 - zespół w składzie: sternik Łukasz Łada oraz pozostali członkowie załogi - 
Bartłomiej Spendel i Dawid Froniewski; żaglówka Tramp. 
Miejsce 2 – zespół w składzie: sternik Anna Górzyńska oraz pozostałe członkinie załogi 
- Anna Bacia i Iwona Chrupek; żaglówka Orange. 
Miejsce 3 – zespół w składzie: sternik Marcin Niemiec oraz pozostali członkowie załogi- 
Sebastian Skibiński i Marcin Sosulski; żaglówka Pasat. 
Na zakończenie obserwujący regaty członkowie ŚlOIIB spotkali się z zawodnikami na 
wspólnym posiłku przy dźwiękach szant. 
 

11.06.2022 10 Mistrzostwa Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km zorganizowane 
w ramach 11 Biegu Częstochowskiego. 
Po ponad dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyły się 
jubileuszowe X Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów MPBiA na dystansie 
10 km, organizowane w ramach 12 Biegu Częstochowskiego.  
Organizatorami mistrzostw byli: 
 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa  
 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie 
 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
 Śląska Okręgowa Izba Architektów RP 
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali: Jarosław Kołodziejczyk, 
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, oraz Waldemar Szleper, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
Poprzednie edycje mistrzostw organizowano corocznie w pierwszej połowie kwietnia, 
w tym roku po raz pierwszy zaplanowano termin czerwcowy. Wysoka temperatura 
i podwójne okrążenie Klasztoru Jasnogórskiego - z dużą różnicą poziomów - stanowiły 
spore utrudnienia dla zawodników będących w większości amatorami, jednakże jak 
zawsze dominował dobry nastrój i wola walki o ukończenie biegu. 
Na starcie stanęło prawie 600 biegaczy spośród 760 zapisanych. Sygnał do startu dał 
wiceprezydent Częstochowy Piotr Grzybowski. Na całej trasie zawodnicy mogli liczyć na 
doping licznie przybyłych kibiców oraz przyjazne i serdeczne powitanie ze strony 
przygodnych mieszkańców miasta. Trasa była bardzo dobrze przygotowana 
i oznakowana, grupę biegaczy pilotowali policjanci. 
12 Bieg Częstochowski ukończyło 586 osób, czas zwycięzcy wynosił 31 min. 42 s, a czas 
ostatniego zawodnika 1 godz. 40 min. 43 s. Wszyscy uczestnicy kończący bieg otrzymali 
pamiątkowy medal. 
W X MPBiA w biegu długodystansowym na 10 km uczestniczyło ostatecznie 41 osób 
(pomimo zgłoszonej znacznie większej liczby zawodników), bieg ukończyły 32 osoby. 

Wyniki X MPBiA: 
 Kategoria „KOBIETY”: 
I miejsce – Sobczyk Barbara (Śląska OIIB) – z czasem 43 min. 58 s, zam. Katowice, 
II miejsce – Kaczmarek Anna (Śląska OIIB) – z czasem 46 min. 1 s, zam. Mikołów, 
III miejsce – Reluga Małgorzata (Mazowiecka OIIB) – z czasem 49 min. 11 s, zam. 
Warszawa, 
VI miejsce – Świerczyńska Maria (członek Rady ŚlOIIB) – z czasem 1 godz. 11 min. 50 s, 
zam. Siemianowice Śląskie, która w swojej kategorii wiekowej zdobyła wyróżnienie. 
 Kategoria „MĘŻCZYŹNI”: 
I miejsce – Mikielski Daniel – z czasem 35 min. 12 s, zam. Olsztynek, 
II miejsce – Stasiowski Piotr (członek Podkarpackiej OIIB) – z czasem 36 min. 15 s, zam. 
Brzóza Królewska, 
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III miejsce – Czarnecki Kamil – z czasem 36 min. 30 s, zam. Skarżysko Kamienna. 
W obu kategoriach dekoracji dokonali: Waldemar Szleper, z-ca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, Agata Modrzycka, przewodnicząca Zarządu Oddziału PZITB w Częstochowie, 
Agnieszka Wereszczyńska, z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIA. 
 

   
Od lewej: B. Sobczyk (członek Śląskiej OIIB), zdobywczyni 1 miejsca, A. Modrzycka, przewodnicząca Zarządu Oddziału 
PZITB w Częstochowie, P. Stasiowski (członek Podkarpackiej OIIB), zdobywca 2 miejsca, W. Szleper, z-ca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, M. Świerczyńska (członek Rady ŚlOIIB), wyróżniona uczestniczka biegu 

 
20.06.2022 Seminarium pn. „Wyzwania współczesne budownictwa” w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii.  
 W seminarium uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
21.06.2022 Walne Zgromadzenie Delegatów OZW SEP. 
 ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 
23.06.2022 Jubileuszowa gala PIIB. 

Jubileusz 20-lecia PIIB obchodzono uroczyście 23 czerwca 2022 w auli Politechniki 
Warszawskiej. Gospodarzem wydarzenia był prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej 
Rady PIIB w V kadencji. Zebranych przywitał prorektor ds. studiów Politechniki 
Warszawskiej prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk. Uczestnikami uroczystości byli 
przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, stowarzyszeń naukowo-
technicznych, reprezentanci zagranicznych organizacji związanych z budownictwem 
oraz delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB. Zbigniew Kledyński w swoim przemówieniu 
nawiązał do pierwszych, pionierskich lat działalności samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa – czasu tworzenia podstaw inżynierskiej samorządności 
i ustawicznego uczenia się jej w kolejnych kadencjach. Wyrażając wdzięczność 
organizatorom i działaczom PIIB, z których wielu nie ma już wśród żyjących, podkreślał 
że dzięki ich pracy można dziś świętować jubileusz 20-lecia i budować samorząd na 
dobrych fundamentach. Zwracając uwagę na różnorodność specjalności techniczno-
budowlanych członków samorządu inżynierów budownictwa oraz zmieniającą się 
strukturę wiekową, w związku z regularnym wstępowaniem do Izby młodych ludzi, 
wskazywał na nieustanną potrzebę szukania tego co łączy w dążeniu do wspólnego 
celu. Akcentował także potrzebę spójnego prawa i strategicznego planowania w dobie 
technicznego, technologicznego i organizacyjnego rozwoju budownictwa. 
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            Uczestnicy Gali 20-lecia PIIB z ŚlOIIB 
 
Po wystąpieniu Zbigniewa Kledyńskiego nastąpiły przemówienia zaproszonych gości, 
m.in. Adama Baryłki, dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, który odczytał pismo Piotra Uścińskiego, 
sekretarza stanu w MRiT, Michała Sumary, zastępcy dyrektora Biura Ministra 
Infrastruktury, odczytującego list gratulacyjny przesłany przez Andrzeja Adamczyka, 
ministra infrastruktury; prof. dr hab. inż. Marii Kaszyńskiej, przewodniczącej Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Na ręce Zbigniewa Kledyńskiego obecni 
na uroczystości reprezentanci organizacji polskich i zagranicznych przekazali liczne listy 
gratulacyjne. Gala była tez okazją do uhonorowania osób zasłużonych w działalności 
samorządowej odznaczeniami państwowymi. Były to Złoty i Srebrny Medal za 
Długoletnią Służbę – nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie 
obowiązków wynikających z pracy zawodowej i Medal Stulecia Odzyskanej 
Niepodległości nadawany przez Prezydenta RP – w dowód uznania szczególnych zasług 
w służbie państwu i społeczeństwu. Z ŚlOIIB Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 
został wyróżniony Zenon Panicz. Uczestnicy gali obejrzeli także okolicznościowy film 
przygotowany z okazji jubileuszu, przedstawiający historię i osiągnięcia samorządu 
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zawodowego inżynierów budownictwa oraz wysłuchali na zakończenie uroczystości 
wspaniałego koncertu piosenek w wykonaniu znakomitej Orkiestry Rozrywkowej 
Politechniki Warszawskiej „The Engineers Band” i młodych solistów.  

 
24-25.06.2022 XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB. 
  

 
 
 Przez dwa dni obradował w Warszawie XXI Krajowy Zjazd PIIB. Delegaci 

z 16 okręgowych izb podsumowali miniony rok działalności Krajowej Izby i udzielili 
absolutorium Krajowej Radzie PIIB oraz wybrali władze krajowe na VI kadencję PIIB 
i przyjęli dokumenty niezbędne do działalności Krajowej Izby. W przeddzień Krajowego 
Zjazdu odbyła się gala z okazji Jubileuszu 20-lecia PIIB. 
W obradach zjazdowych uczestniczyło 206 spośród 207 delegatów wybranych na 
Krajowe Zjazdy w VI kadencji, wśród nich 22 z Śląskiej OIIB. Obrady otworzył Zbigniew 
Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB w kończącej się kadencji 2018-2022. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć członków Izby, którzy zmarli w V kadencji, w tym członków krajowych 
organów PIIB. W swoim wystąpieniu ustępujący prezes akcentował znaczenie jedności 
wśród inżynierów. Nawiązując do wyborów podkreślał, że przyszli członkowie Krajowej 
Rady PIIB powinni reprezentować ogół członków Izby, wypracowując kompromisowe 
rozwiązania wspólnych problemów. Na zakończenie przekazał serdeczne 
podziękowania współpracującym osobom. 
Obradom zjazdu przewodniczyło Prezydium w składzie: Mieczysław Grodzki 
(Mazowiecka OIIB) - przewodniczący, Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB) i Piotr 
Parkitny (Łódzka OIIB) - zastępcy przewodniczącego, Elżbieta Godzieszka (Śląska OIIB) 
i Danuta Paginowska (Dolnośląska OIIB) – sekretarze. Delegaci wybrali również 
zjazdowe Komisje: Mandatową, Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków.  
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W pierwszym dniu, po wysłuchaniu sprawozdań z działalności 5 organów statutowych 
Krajowej Izby: Krajowej Rady PIIB (KR), Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB (KKK), 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB (KSD), Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB (KROZ) i Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR), delegaci podjęli uchwały 
w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań oraz w sprawie udzielenia absolutorium 
Krajowej Radzie za 2021 rok. Obszerne sprawozdania organów za 2021 rok znalazły się 
w przekazanych pocztą materiałach, a na Zjeździe delegaci otrzymali ponadto broszurę 
pt. „O samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa na bieżąco” autorstwa 
Zbigniewa Kledyńskiego, zawierającą informacje o dokonaniach Izby w mijającej 
kadencji, naznaczonej w dużej mierze pandemią koronawirusa. 

 

            
             Od lewej Mieczysław Grodzki, Mariusz Dobrzeniecki, Zbigniew Kledyński 
 

Po części sprawozdawczej odbyły się wybory prezesa Krajowej Rady PIIB oraz 
przewodniczących pozostałych krajowych organów. Funkcję prezesa KR PIIB będzie 
pełnił w VI kadencji Mariusz Dobrzeniecki z Warmińsko-Mazurskiej OIIB. W swojej 
prezentacji dotyczącej planów działania zwracał on uwagę na konieczność 
elastyczności, szybkiego reagowania na nowe wyzwania i nowoczesnego podejścia do 
zawodowych obowiązków, m.in. poprzez wykorzystywanie postępującej cyfryzacji 
procesu budowlanego oraz technik informatycznych zarówno w samej Izbie jak 
i w codziennej pracy. Wskazywał również potrzebę dbałości o wizerunek naszego 
zawodu, by jego prestiż dorównywał ponoszonej odpowiedzialności oraz by głos 
inżynierów budownictwa liczył się w debacie publicznej, zwłaszcza dotyczącej zmian 
w prawie. Aby oczekiwania wszystkich okręgowych izb były brane pod uwagę na 
poziomie władz krajowych, proponował utworzenie grupy doradczej Krajowej Rady PIIB 
złożonej z wszystkich przewodniczących rad okręgowych. 
Na przewodniczącą KKR ponownie wybrano Urszulę Kallik z Śląskiej OIIB, 
przewodniczącym KKK został ponownie Krzysztof Latoszek z Mazowieckiej OIIB, 
przewodniczącym KSD ponownie Marian Zdunek z Warmińsko-Mazurskiej OIIB, 
a koordynatorem KROZ Dariusz Walasek z Mazowieckiej OIIB. W tym samym dniu 
wybrano również składy osobowe 5 organów statutowych. Wszystkie wybory zostały 
zatwierdzone stosownymi uchwałami. Spośród delegatów ŚlOIIB w pracach Krajowej 
Izby, oprócz Urszuli Kallik - przewodniczącej KKR, będą uczestniczyć następujące osoby: 
KR PIIB: Franciszek Buszka, Elżbieta Bryła-Kluczny, Elżbieta Godzieszka, Roman 
Karwowski, Tomasz Radziewski; 
KKK PIIB: Janusz Jasiona, Elżbieta Nowicka-Słowik; 
KSD PIIB: Zenon Panicz, Tadeusz Sopata; 
KROZ PIIB: Waldemar Szleper. 
W drugim dniu obrad odbyła się uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz 
Odznak Honorowych PIIB. Z okazji jubileuszu 20-lecia PIIB przyznano najwyższe 
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wyróżnienie, jakim jest w Izbie Medal PIIB, 11 osobom szczególnie zasłużonym dla 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; z ŚlOIIB otrzymał je Andrzej Nowak. 
 

                                  
 

Również w tym dniu delegaci podejmowali ważne uchwały poprzedzane wnikliwymi 
dyskusjami. Były to uchwały w następujących sprawach: zmiany uchwały dotyczącej 
ustalania zasad gospodarki finansowej PIIB, które uwzględniają wzrost miesięcznych 
składek członkowskich (okręgowej z 29 zł na 39 zł i krajowej z 6 zł na 8 zł), aktualizacji 
budżetu PIIB na 2022 rok, uchwalenia budżetu PIIB na 2023 rok, powołania kolegium 
przewodniczących, na wniosek prezesa KR PIIB, oraz uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków wraz z „Programem działania PIIB w okresie 
kadencji 2022-2026”.  
 

 
 
Delegaci z ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach Zjazdu: Elżbieta Godzieszka 
pracowała w Prezydium Zjazdu, Elżbieta Bryła-Kluczny w Komisji Wyborczej jako 
przewodnicząca, Maria Świerczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków jako sekretarz 
i Andrzej Dobrowolski w Komisji Skrutacyjnej jako członek. 

 
28.06.2022 Spotkanie uczestników Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego. 
 W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
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28.06-1.07.2022 XXXVI Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. 
 

                     
 
Warsztaty są aktualnie największą w kraju konferencją, w której już od lat biorą udział 
wraz z projektantami konstrukcji wykonawcy obiektów budowlanych, pracownicy 
naukowi kształcący inżynierów budownictwa i przedstawiciele firm oferujących 
materiały, technologie budowlane oraz programy komputerowe wspomagające 
projektowanie.  
Długo oczekiwane XXXVI WPPK, przenoszone dwukrotnie z powodu zaostrzeń 
pandemii koronawirusa, odbyły się ostatecznie w dniach 28.06 - 1.07.2022. Mimo 
początku sezonu wakacyjnego na konferencję zjechało prawie 400 uczestników. 
Głównym organizatorem WPPK 2022 był Oddział Małopolski w Krakowie przy 
współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach. Tegoroczne warsztaty 
z tematem przewodnim GEOTECHNIKA w PRAKTYCE zakończyły czteroletni cykl pn. 
„Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”, kolejny 4-letni cykl 
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych” rozpocznie przyszłoroczna 
konferencja organizowana przez O.PZITB w Gliwicach. Zmiany stanu prawnego 
spowodowane wprowadzeniem w 2010 r. nowych norm europejskich, w tym Eurokodu 
7 (PN-EN 1997), wpłynęły na zmiany rozporządzeń ministrów i wywołały zwiększone 
zainteresowanie środowiska inżynierskiego zagadnieniami geotechniki, niezmiernie 
ważnymi w prawidłowym przeprowadzeniu procesu budowlanego. Tegoroczne 
Warsztaty poświęcone w całości zagadnieniom geotechnicznym, wyszły naprzeciw 
potrzebom pełnego rozpoznania roli geotechniki zarówno w projekcie budowlanym, 
jak i na etapie realizacji konstrukcji oraz konieczności ciągłej, bieżącej współpracy 
konstruktora i geotechnika na wszystkich etapach procesu budowlanego. Ponieważ 
celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom w pełni aktualnej i gotowej do 
praktycznego zastosowania wiedzy, w programie znalazły się następujące tematy: 
Druga generacja Eurokodu EC 7, Konstrukcje geotechniczne według Eurokodu EC 7, 
Badania podłoża gruntowego i analizy posadowienia obiektów istniejących, 
Modelowanie numeryczne w geotechnice i weryfikacja, Wzmacnianie podłoża 
kolumnami sztywnymi, Doświadczenia projektowe i realizacyjne budynków 
wysokościowych, stacji metra, tuneli miejskich, fundamentów palowych, kolumn 
iniekcyjnych, ścian oporowych i przyczółków, nasypów, Optymalizacja projektów 
zaprojektuj i wybuduj, Wzmacnianie i naprawy fundamentów, w tym obiektów 
zabytkowych. Przez blisko cztery dni hotel STOK w Wiśle było miejscem wykładów, 
dyskusji merytorycznych, spotkań promocyjno-technicznych, konsultacji, wymiany 
doświadczeń zawodowych, rozmów z przedstawicielami około kilkudziesięciu firm 
prezentujących swoje produkty na stoiskach wystawienniczych. Warsztaty objęły 
33 wykłady problemowe, 8 wykładów technicznych firm specjalistycznych 
i 12 prezentacji promocyjnych. Opublikowane w 2 tomach „Materiałów 
konferencyjnych”, stanowią podsumowanie specjalistycznego szkolenia zawodowego 
z branży budowlanej. 
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Patronat honorowy branżowy nad WPPK 2022 objęli Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Rektor Politechniki Krakowskiej oraz Przewodniczącej Komisji 
Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN, patronat branżowy Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Małopolska OIIB i Śląska OIIB. Krajową Radę PIIB reprezentował Andrzej 
Pawłowski, Śląską OIIB przewodniczący rady Roman Karwowski, a Małopolską OIIB 
przewodniczący rady Mirosław Boryczko, będący również przewodniczącym Komitetu 
Organizacyjnego XXXVI WPPK. Za stronę merytoryczną konferencji odpowiadał prof. dr 
hab. inż. Michał Topolnicki z Politechniki Gdańskiej. 
Małopolski Odział PZITB zadbał także o uatrakcyjnienie wieczorów inżynierskich, 
podczas których wystąpili znani Skaldowie oraz artyści Piwnicy pod Baranami. Na 
zakończenie konferencji nastąpił przekaz symbolicznej pałeczki przedstawicielowi 
głównego organizatora przyszłorocznych XXXVII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy 
Projektanta Konstrukcji.  
 

30.06.2022 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
W VI kadencji ZOFPF będzie pracował w składzie: przewodniczący Andrzej Dobrowolski, 
zastępca przewodniczącego Czesława Bella, członkowie Grzegorz Bojanowski i Tadeusz 
Sopata. Podczas pierwszego w nowej kadencji posiedzenia Andrzej Dobrowolski 
omówił sprawy organizacyjne. Czesława Bella podsumowała zebraną kompletną 
dokumentację trzech wniosków o zapomogi, z którą członkowie zespołu zapoznali się 
przed posiedzeniem. Po analizie dokumentów oraz dyskusji zawnioskowano do 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB i skarbnika o przyznanie 2 zapomóg po 1500 zł, trzeci 
wniosek został zaopiniowany negatywnie ze względu na przekroczenie dochodów.  
W pierwszym półroczu 2022 analizowano 5 wniosków o zapomogę. Przyznano 
4 zapomogi na łączną kwotę 7500 zł. 
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III kwartał 2022  
01.07.2022 Uroczystość wręczenia decyzji o uprawnieniach budowlanych. 

W siedzibie ŚlOIIB miała miejsce ceremonia wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych osobom, które pozytywnie zdały egzamin w wiosennej sesji 
egzaminacyjnej. Na zorganizowaną przez OKK ŚlOIIB uroczystość zostali zaproszeni jako 
goście reprezentanci Izby oraz śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej. 
Otrzymujący decyzje z rąk przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego 
i przewodniczącego OKK ŚlOIIB Franciszka Buszki złożyli uroczyste ślubowanie 
dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących w zawodzie zaufania publicznego. 
Franciszek Buszka gratulując zebranym zdania egzaminu zwracał uwagę, że uzyskanie 
uprawnień budowlanych to dla inżyniera budownictwa zarówno nobilitacja, jak i wielka 
odpowiedzialność. Poprzez poszerzanie wiedzy i umiejętności, rzetelną pracę oraz 
przestrzeganie zasad etyki zawodowej tworzymy społeczne dobro. Przewodniczący 
Rady ŚlOIIB zachęcał odbierających decyzje do wstępowania w szeregi Izby 
podkreślając, że warunkiem wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie jest,  
oprócz posiadania uprawnień budowlanych, przynależność do samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Członkostwo w Izbie to nie tylko ustawowy 
obowiązek, ale również liczne korzyści wynikające z tej przynależności. Są to w ŚlOIIB 
m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych 
wypadków, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby i starostwach, bezpłatne porady 
prawników i możliwość korzystania z programów przydatnych w pracy zawodowej, 
dostępnych na portalu PIIB. Osoby, które nie mogły odebrać decyzji osobiście otrzymały 
ten dokument pocztą.  

 

  

 
 
05.07.2022 Powołanie Rady Społeczno-Gospodarczej RS-G na Wydziale Infrastruktury 

i Środowiska Politechniki Częstochowskiej. 
Celem działalności tego organu jest budowanie trwałych relacji między środowiskiem 
akademickim a przedsiębiorcami - praktykami oraz przedstawicielami samorządów 
zawodowych i regionalnych instytucji. Do działalności w RS-G został powołany z Śląskiej 
OIIB przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
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06.07.2022 Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego. 
 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
06.07.2022 Pierwsze posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w nowej kadencji. 
  

          
 

Obrady prowadził Marian Zdunek, wybrany na przewodniczącego OSD PIIB podczas 
XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Głównym punktem obrad był 
wybór Prezydium KSD. Oto jego skład osobowy: przewodniczący: Marian 
Zdunek (WAM), pierwszy zastępca przewodniczącego: Józef Pączek (POM), drugi 
zastępca przewodniczącego: Roma Rybiańska (DOS), sekretarz: Renata Łabędź (MAP). 
W trakcie posiedzenia omówiono również sprawy, które są w przygotowaniu oraz cele 
i działania KSD na kadencję 2022–2026. Powołano także zespoły kontrolujące. 
 

07.07.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia prezydium 
z 26 maja 2022 skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał informację o stanie środków 
finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a Roman Karwowski 
zreferował przebieg oraz wyniki wyborów XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego PIIB. Jednym z zasadniczych zadań posiedzenia prezydium było powołanie 
kolejnych zespołów pomocniczych rady do działania w VI kadencji. Powołano: Zespół 
ds. organizacji Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa, Zespół ds. prawno-
regulaminowych, Zespół ds. szkoleń w siedzibach jednostek administracji publicznej 
województwa i Komisję Konkursową dla prac dyplomowych magisterskich 
obronionych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka omówił 
następnie wyniki wiosennej sesji egzaminacyjnej a Roman Karwowski przedstawił 
przebieg uroczystości związanej z wręczeniem uprawnień budowlanych.  
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Podczas posiedzenia sporo czasu poświęcono uzgodnieniu terminów Regionalnych Dni 
Inżyniera Budownictwa, organizowanych przez poszczególne Placówki Terenowe 
ŚlOIIB oraz przygotowaniu właściwej organizacji Otwartych Dni Inżyniera Budownictwa 
przez ŚlOIIB. Tematyka ta będzie kontynuowana również na kolejnym posiedzeniu 
Prezydium ŚlOIIB, ponieważ wymaga uzgodnienia działań z Krajową Radą PIIB. 
 

13.07.2022 Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady PIIB w nowej kadencji. 
 Obrady prowadził prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki, wybrany podczas 

XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Głównym punktem obrad był 
wybór Prezydium KR PIIB, w skład którego weszło oprócz prezesa 10 osób. Są to 
wiceprezesi: Mieczysław Grodzki, Filip Pachla i Rafał Zarzycki, sekretarz Tomasz 
Piotrowski, skarbnik Elżbieta Bryła-Kluczny (ŚlOIIB), z-ca sekretarza Cezary Wójcik, z-ca 
skarbnika Izabela Tylek i członkowie prezydium: Adam Podhorecki, Tomasz Radziewski 
(ŚlOIIB) i Adam Rak. 

  

               
  Prezydium Krajowej Rady PIIB 

       
       Krajowa Rada PIIB i przewodniczący krajowych organów statutowych PIIB 
 

Podjęto również uchwały powołujące komisje i zespoły wspierające pracę Krajowej 
Rady PIIB w VI kadencji. Są to: 
- Komisja ds. współpracy z zagranicą (przewodniczący Andrzej Pawłowski), 
- Komisja ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego (przew. 

Mieczysław Grodzki), 
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- Komisja wnioskowa (przew. Gabriela Przystał), 
- Komisja Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego (przew. Adam Rak), 
- Komisja Prawno-Regulaminowa (przew. Tomasz Radziewski z ŚlOIIB), 
- Komisja Medalu Honorowego (przew. Franciszek Buszka z ŚlOIIB), 
- Komisja ds. Public Relations (przew. Rafał Zarzycki), 
- Komisja ds. Etyki (przewodniczącą Elżbieta Godzieszka z ŚlOIIB), 
- Komisja ds. cyfryzacji (przew. Tomasz Piotrowski); w ramach komisji powołano 

również dwa zespoły – Zespół ds. BIM (przew. Ryszard Rotter) oraz Zespół ds. SEOD 
(przew. Roman Karwowski z ŚlOIIB), 

- Zespół ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa (przew.      
Mieczysław Grodzki). 

Podjęto także uchwałę w sprawie przydzielenia zakresów czynności członków 
Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz omówiono realizację budżetu za pięć miesięcy 2022 
roku i wyniki XXXIX sesji egzaminacyjnej oraz przygotowania do XL sesji 
egzaminacyjnej, zaplanowanej na 18 listopada 2022. 
 

13.07.2022 Pierwsze posiedzenie organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
PIIB w nowej kadencji. 
Podczas posiedzenia, które prowadził wybrany podczas XXI Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB KROZ PIIB koordynator Dariusz Walasek, 
dyskutowano o celach i zakresie działań KROZ w VI kadencji oraz przyjęto plan pracy na 
2022 rok. Z ŚlOIIB KROZ jest Waldemar Szleper. 

 
14.07.2022 Pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w nowej kadencji. 

Posiedzenie prowadził przewodniczący KKK PIIB Krzysztof Latoszek. Głównym punktem 
obrad był wybór Prezydium KKK - przewodniczący KKK został wybrany podczas XXI 
Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Oto skład osobowy Prezydium 
KKK: przewodniczący: Krzysztof Latoszek (MAZ), zastępcy przewodniczącego: Jan 
Boryczka (ŁOD) i Eugeniusz Hotała (DOŚ), sekretarz: Wojciech Biliński (MAP), 
członkowie: Andrzej Gałkiewicz, Janusz Jasiona (SLK) i Piotr Koczwara. 

 

                 
 
14.07.2022 Pierwsze posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w nowej kadencji. 

Podczas posiedzenia ukonstytuowało się Prezydium KKR PIIB. W jego skład weszli 
oprócz przewodniczącej Urszuli Kallik (SLK), wybranej podczas XXI Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, zastępcy przewodniczącej: Anna Ficner (DOS) 
i Jarosław Suchora (PDK), sekretarz: Daniel Opoka (MAZ). Zgodnie z Regulaminem KKR 
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został również ustalony nadzór nad okręgowymi komisjami rewizyjnymi – nad OKR 
ŚlOIIB będzie go sprawował Sławomir Najgiebauer z Dolnośląskiej OIIB. 

 

                         
 
19.07.2022 Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

w formie stacjonarnej. 
Podczas posiedzenia, które prowadziła OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka, 
omówiono liczbę postępowań prowadzonych przez rzeczników oraz problemy związane 
z postępowaniami wyjaśniającymi. Po posiedzeniu odbyła się druga część szkolenia 
mecenasa Karola Urbana dla rzeczników nt. prowadzenia postępowań wyjaśniających 
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej; część pierwsza, dot. postępowań 
wyjaśniających w trybie odpowiedzialności zawodowej odbyła się `9 czerwca 2022. 

 
21.07.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 Podczas zebrania omówiono i przyjęto harmonogram posiedzeń i kontroli planowanych 

w II półroczu 2022 oraz omówiono przygotowania do szkolenia KKR PIIB i OKR-ów. 
Prowadząca posiedzenie przewodnicząca OKR ŚlOIIB Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała 
także informacje nt. działalności ŚlOIIB i PIIB. 

 
03.08.2022 Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego. 
 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
03.08.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej. 
 Pierwsze w VI kadencji posiedzenie Prezydium KR PIIB prowadził prezes KR PIIB Mariusz 

Dobrzeniecki. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się m.in. z informacjami dotyczącymi 
realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2022 roku oraz omówili stan przygotowań do 
organizowanej po raz drugi akcji PIIB pn. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. 

 
04.08.2022 Szkolenie wewnętrzne dla członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
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Z uwagi na rozpoczęcie nowej kadencji, Zbigniew Dzierżewicz przy współudziale 
zastępcy przewodniczącego OKK ŚlOIIB Jana Spychały przeprowadził szkolenie 
dotyczące postępowania kwalifikacyjnego. 

 
11.08.2022 30-lecie działalności Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości 

Mieszkaniowej w Katowicach. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący rady Roman Karwowski. 
 
20.08.2022 III Otwarte Mistrzostwa Podkarpackiej OIIB w Marszu na Orientację w Centrum 

Promocji Leśnictwa w miejscowości Muczne. Z ŚlOIIB w mistrzostwach uczestniczyły 
dwie 2-osobowe żeńskie załogi. 
 

      
 

22.08.2022 Posiedzenie Forum Budownictwa Śląskiego. 
W obradach brał udział przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 
25.08.2022 Konferencja „Bezpieczeństwo Pracy na Śląskich Budowach” w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Katowicach. 
 Śląską OIIB reprezentował przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, który 

wygłosił wykład pt. „Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy na budowie.” 
 
25.08.2022 Posiedzenie Prezydium Rady PIIB. 
   

         
 

Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia prezydium 
7 lipca 2022 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o wykonaniu ustaleń 
z poprzedniego posiedzenia i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik 
ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych oraz o wstępnych 
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wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a skarbnik PIIB Elżbieta Bryła -Kluczny o pracach 
Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium. O przygotowaniach do Regionalnych Dni Inżyniera 
Budownictwa i Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa mówili opiekunowie placówek 
terenowych ŚlOIIB. Podjęto następnie uchwały w sprawie powołania kolejnych 
zespołów pomocniczych rady. Są to: Zespół ds. współpracy ze Stowarzyszeniami 
Naukowo-Technicznymi, Zespół Redakcyjny ”Informatora ŚlOIIB”, Zespół ds. integracji 
członków i Zespół ds. aktywizacji młodych członków ŚlOIIB. Podczas posiedzenia 
dyskutowano także nt. wydawania „Informatora ŚlOIIB” w wersji elektronicznej. 
 

25.08.2022 Posiedzenie Komisji ds. Public Relations KR PIIB w trybie hybrydowym. 
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyli Danuta Bochyńska-Podloch i Tomasz Radziewski. 

 
26-28.08.2022 Regaty w Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 

Reprezentująca ŚlOIIB załoga w składzie Łukasz Łada, Bartłomiej Spendel i Łukasz 
Szklanny zdobyła I miejsce przed załogami z Warmińsko-Mazurskiej i Łódzkiej OIIB. 
 

                      
 
29.08.2022 Jubileusz 20-lecia Wielkopolskiej OIIB. 

Podczas uroczystości Śląską OIIB reprezentował zastępca przewodniczącego rady Józef 
Kluska. 

 
01.09.2022 Posiedzenie Zespołu ds. współpracy ŚlOIIB ze Stowarzyszeniami Naukowo-

Technicznymi w trybie hybrydowym.  
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Posiedzenie prowadzili przewodniczący ww. zespołu Józef Kluska oraz przewodniczący 
Zespołu ds. szkoleń, konferencji, warsztatów, prenumeraty w VI kadencji Waldemar 
Szleper. Spotkaniu wzięło udział łącznie 21 osób, wśród nich przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski, 6 osób w trybie wideokonferencji. Tematem posiedzenia były 
zasady organizacji szkoleń technicznych na platformie online pozwalającej na 
uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wszystkich członków PIIB, a nie jak 
dotychczas wyłącznie z ŚlOIIB. W dyskusji przedstawiciele SN-T omawiali możliwości 
techniczno-organizacyjne posiadanych platform szkoleniowych, w tym retransmisji 
szkoleń, zwracając także uwagę na niezmieniane od lat stawki dofinansowania. 

 
03-04.09.2022 Śląska edycja Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa DOIB w Częstochowie. 
 W tym roku odbyło się po raz drugi organizowane przez Polską Izbę Inżynierów 

Budownictwa wydarzenie pn. „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, 
eksploatacja, remont Twojego obiektu” (DOIB). We wszystkich województwach 
eksperci z poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa udzielali 
zainteresowanym osobom bezpłatnych konsultacji. 

 

  
  

Głównym celem organizacji DOIB jest pomoc w formie porad udzielanych 
indywidualnym inwestorom - planującym zakup działki, budowę lub remont własnego 
domu - oraz przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych i uświadomienie 
społeczeństwu znaczenia zawodu inżyniera budownictwa, będącego zawodem 
zaufania publicznego. W Śląskiej OIIB akcja DOIB odbywała się w trzech miastach: 
Częstochowie, Bielsku-Białej i Katowicach.  
Częstochowski DOIB zorganizowała Placówka Terenowa Śląskiej OIIB w Częstochowie 
w dniach 3-4 września 2022. Punkt konsultacyjny mieścił się na stoisku Krajowej Rady 
Izb Rolniczych, zlokalizowanym w pierwszym ciągu wystawienniczym XXXI Krajowej 
Wystawy Rolniczej, towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim. 
W godzinach 1000 - 1800 członkowie ŚlOIIB, inżynierowie budownictwa różnych 
specjalności, udzielali tam zainteresowanym osobom wyczerpujących informacji 
dotyczących procedur prawnych oraz porad związanych z budową, przebudową, 
rozbudową i remontem budynków, wyborem kierownika budowy, czy doborem 
materiałów budowlanych i technologii. 
W trakcie konsultacji poruszano m. in. następujące tematy i problemy: 
- wybór technologii i systemów termomodernizacyjnych, 
- możliwości i opłacalność montażu instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła, 
- zjazd z drogi krajowej na posesję, 
- możliwości budowy stawów o powierzchni ponad 1000 m2, 
- sposoby izolacji budynków, 
- termin wyłączenia z eksploatacji pieców węglowych, 
- sposób legalizacji schodów zewnętrznych, 
- budowa domków jednorodzinnych i gospodarczych, 
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- problemy związane z rozbudową istniejących zakładów i ich instalacji. 
Bezpłatnych porad udzielało 6 konsultantów - członków ŚlOIIB będących również 
członkami Oddziałów PZITB i SEP w Częstochowie oraz zdalnie obsługa prawna ŚlOIIB. 
Punkt konsultacyjny odwiedziło blisko 50 osób, udzielono 32 porady. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko wystawiennicze ŚlOIIB, na którym znajdowały 
się czasopisma i gadżety związane z jubileuszem 20-lecia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa.  

 
06.09.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 Podczas obrad prowadzonych przez przewodniczącego Krzysztofa Ciesińskiego 

omówiono bieżące i planowane działania OSD ŚlOIIB. 
 
06.09.2022 IX Ogólnopolskie Mistrzostwa PIIB w Strzelectwie w Bochni. 
  

                       
 

W organizowanych przez Małopolską OIIB zawodach strzeleckich uczestniczyło 
19 trzyosobowych zespołów. Reprezentująca ŚlOIIB drużyna w składzie: Zbigniew 
Ciaszkiewicz, Rafał Czerwik i Adam Panicz zdobyła zespołowo III miejsce w konkurencji 
głównej - trójboju i III miejsce w sześcioboju. 
 

07.09.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 
   

          
 

Obrady prowadził prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. Chwilą ciszy uczczono odejście 
Ewy Bosy, przewodniczącej Rady Lubuskiej OIIB. Podczas posiedzenia m.in. wybrano 
składy komisji i zespołów powołanych do pracy w kadencji 2022–2026. Są to: Komisja 
ds. Cyfryzacji z Zespołem ds. BIM oraz Zespołem ds. Systemu Elektronicznego Obiegu 
Dokumentów (SEOD), Komisja Medalu Honorowego, Komisja Współpracy z Zagranicą, 
Komisja Prawno-Regulaminowa, Komisja Wnioskowa, Komisja ds. Etyki, Komisja 
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ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego, Komisja ds. Public 
Relations. Zdecydowano również o powołaniu dodatkowo Komisji KR PIIB 
ds. przygotowania propozycji zmian przepisów prawa, która będzie na bieżąco 
wspomagać pracę Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB i monitorować 
wprowadzane modyfikacje przepisów oraz opracowywać propozycje ze strony PIIB. 
Komisji legislacyjnej przewodniczy Tomasz Radziewski. Podjęto także uchwałę 
w sprawie utrzymania elektronicznej wersji czasopisma PIIB „Inżynier Budownictwa” 
i ograniczenia nakładu wersji drukowanej od 1 stycznia 2023. 
 

08.09.2022 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 
 Obrady prowadził przewodniczący komisji Adam Rak, który m.in. przedstawił statystyki 

szkoleń online dla członków Izby w pierwszym półroczu 2022, realizowanych 
z wykorzystaniem portalu PIIB. W tym czasie okręgowe izby zorganizowały 153 nowe 
tematycznie szkolenia oraz 82 retransmisje, w których uczestniczyły prawie 52 tys. 
członków PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniach KUDZ uczestniczy Waldemar Szleper. 

 
08-10.09.2022 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Krajową Komisję 

Kwalifikacyjną PIIB dla przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji 
kwalifikacyjnych oraz członków KKK PIIB w formie hybrydowej. 
Spotkanie, w którym uczestniczyło stacjonarnie ok. 100 osób, a chęć uczestnictwa 
online zgłosiło 178 osób, prowadził przewodniczący KKK PIIB Krzysztof Latoszek. 
W części informacyjnej uczestniczący w spotkaniu prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki 
przekazał informacje o bieżących pracach Krajowej Izby, dr hab. Joanna Smarż omówiła 
nowe zasady prowadzenia e-CRUB (elektroniczny Centralny rejestr osób posiadających 
uprawnienia budowlane), przedstawiono także aktualny stan prac nad dalszym 
wdrażaniem systemu informatycznego wspierającego obsługę sesji egzaminacyjnych 
SESZAT. W części szkoleniowej zostały poruszone istotne tematy związane 
z problematyką szeroko pojętego postępowania kwalifikacyjnego w świetle aktualnych 
regulacji prawnych. Odbyło się także posiedzenie KKK z udziałem uczestników 
szkolenia, podczas którego przewodniczący KKK zaprezentował harmonogram 
przebiegu XL sesji egzaminacyjnej oraz omówił bieżące prace komisji. 
 

09.09.2022 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Czeladzi. 
 

  
 
Doroczne spotkania inżynierów budownictwa Śląskiej OIIB pod nazwą Regionalne Dni 
Inżyniera Budownictwa (RDIB) rozpoczęło spotkanie członków ŚlOIIB z obwodów 
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Katowice I, Katowice II i Sosnowiec zorganizowane w Galerii „Elektrownia” w Czeladzi. 
Głównym celem organizowanych w ŚlOIIB jesienią RDIB, z okazji obchodzonego 
w Polsce 25 września Dnia Budowlanych, jest integracja środowiska inżynierów 
budownictwa poprzez spotkania w uroczystej, a jednocześnie „luźnej” atmosferze. Od 
lat organizują je poszczególne placówki ŚlOIIB dla osób z terenów objętych ich 
zasięgiem. 
Kolejny raz RDIB świętowali wspólnie członkowie śląskiego samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa z katowickich obwodów I i II oraz obwodu sosnowieckiego. 
Do udziału w RDIB zaprosili współpracujący ze sobą organizatorzy z Sosnowca i Katowic 
prezydenta Czeladzi oraz przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego z rejonu Katowic i Sosnowca oraz przewodniczących organów 
statutowych Śląskiej OIIB z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Romanem Karwowskim na 
czele. Frekwencja dopisała i razem z zaproszonymi gośćmi przybyło na spotkanie blisko 
100 osób. Uczestników z ŚlOIIB oraz zaproszonych gości przywitał przedstawiciel 
obwodu sosnowieckiego Michał Marchewka, członek Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Następnie zabrał głos Roman Karwowski, który w swoim wystąpieniu nawiązał do 
działalności ŚlOIIB, w szczególności dwóch ważnych zadań Izby jakimi są integracja 
i pomoc w doskonaleniu zawodowym członków. Organizowane w placówkach 
terenowych RDIB, podczas których członkowie ŚlOIIB spotykają się ze sobą oraz 
z przedstawicielami organów AAB oraz NB, stanowią ważną formę integracji 
środowiska budowlanego. Służą jej również szkolenia, których bogatą ofertę 
przedstawia Izba. Niebawem na portalu PIIB dostępne będą także szkolenia techniczne 
organizowane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne województwa śląskiego. 
Mówił również o postępującej cyfryzacji procesu budowlanego i czekających zmianach 
w Prawie budowlanym, związanych z wprowadzaniem nowych rozwiązań IT 
w budownictwie.  
Na zakończenie części oficjalnej uczestnicy spotkania wysłuchali informacji 
przewodnika na temat znajdujących się w obiekcie eksponatach. Galeria „Elektrownia” 
w Czeladzi jest miejscem wyjątkowym, łączącym przeszłość z teraźniejszością. Znajduje 
się na śląskim Szlaku Zabytków Techniki. Po przeprowadzonym w 2005 roku remoncie 
zabytkowego budynku dawnej elektrowni przeznaczono go na potrzeby Galerii Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia”. Obok urządzeń technicznych elektrowni, jak m.in. turbiny 
czy pulpit sterowniczy, można tu zobaczyć wystawy malarstwa lub fotografii, na których 
prezentowane są prace młodych artystów. Był czas na zwiedzanie trzech poziomów 
budynku oraz oglądanie aktualnej wystawy malarstwa. Następnie uczestnicy spotkania 
udali się do restauracji Art Cafe, gdzie w miłej atmosferze i przy smacznym poczęstunku 
była okazja do rozmów, nawiązywania nowych znajomości również z zaproszonymi 
gośćmi, którzy na co dzień współpracują z inżynierami budownictwa w ramach 
planowanych lub realizowanych inwestycji budowlanych. 

 
13-15.09.2022 35 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2022. 
 Organizowane przez ZIAD Bielsko-Biała SA. targi ENERGETAB od lat gromadzą ludzi 

z branży energetycznej i są największymi w Polsce targami prezentującymi najnowsze 
urządzenia, maszyny i technologie dla energetyki. W tym roku odwiedziło je blisko 
15 tysięcy osób. Podczas trzech dni targów zaprezentowało swoje produkty, w postaci 
bogatej gamy najnowszych urządzeń, aparatów, pojazdów i technologii do stosowania 
nie tylko w energetyce zawodowej i przemysłowej ale także przez „drobnego 
prosumenta”, 362 wystawców z 14 europejskich krajów oraz Chin i Brazylii. Tradycyjnie 
odbył się konkurs na najlepszy produkt prezentowany na targach. ŚlOIIB reprezentował 
zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, który był także członkiem komisji 
konkursowej. 
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14.09.2022 Ogólnopolska konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” w ośrodku ZIAD Bielsko-Biała SA. 

Konferencja organizowana dla osób zawodowo i z pasji zajmujących się różnymi 
formami OZE miała swój finał drugiego dnia targów ENERGETAB, pierwsza jej część 
w wersji wideo odbyła się pod koniec maja br. ŚlOIIB objęła patronat branżowy nad 
konferencjami.  
 

15.09.2022 Posiedzenie KW KR PIIB w trybie hybrydowym. 
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącą KW Gabrielę Przystał 
omawiano wnioski złożone podczas XXI okręgowych zjazdów sprawozdawczo-
wyborczych oraz XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB. Z ŚlOIIB 
w obradach uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

 
15.09.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

  
 
 Posiedzenie prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po 

zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 9 czerwca 
2022 sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o wykonaniu ustaleń 
z poprzedniego posiedzenia i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, skarbnik 
ŚlOIIB Zenon Panicz poinformował o stanie środków finansowych oraz o wstępnych 
wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, a skarbnik PIIB o pracach Krajowej Rady PIIB i jej 
Prezydium. O przygotowaniach do Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa 
i Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa mówili opiekunowie placówek ŚlOIIB. 
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E. Dworska omówiła uchwały podjęte podczas posiedzeń prezydium 7 lipca i 25 sierpnia 
2022, przyjęte następnie uchwałami rady. Podjęto także uchwały w sprawach: 
organizacji ogólnopolskich zawodów brydżowych, zmiany uchwały dot. Konkursu 
„Nowoczesny Inżynier” oraz powołania Zespołów ds. organizacji Zjazdów ŚlOIIB, 
ds. organizacji Festynów ŚlOIIB i ds. BIM. Dyskutowano także kwestię wydawania 
„Informatora ŚlOIIB” w wersji elektronicznej, a dotychczasową działalność powołanych 
wcześniej zespołów omówili ich przewodniczący. 

 
17.09.2022 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Zabrzu. 

Członkowie ŚlOIIB z obwodu gliwickiego oraz zaproszeni goście mieli okazję spotkać się 
po raz kolejny w gościnnych progach Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia Królowa 
Luiza w Zabrzu. Spotkanie w ramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa zostało 
zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 

 

  
 

Łaźnia Łańcuszkowa, będąca centralną częścią kompleksu Sztolnia Królowa Luiza, to 
trzy wspaniałe, robiące wrażenie sale, które niewątpliwie stanowią bardzo atrakcyjne 
tło do organizacji wszelkich imprez, spotkań, czy koncertów. W tym klimatycznym 
industrialnym wnętrzu zgromadzonych członków PT w Gliwicach, jak i licznie przybyłych 
gości przywitał opiekun gliwickiej placówki Tomasz Radziewski, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Miasta Zabrze 
Małgorzata Giela, przedstawiciele Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz 
organów statutowych ŚlOIIB wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Romanem 
Karwowskim.  
Tomasz Radziewski poinformował zebranych o powracających po wakacjach 
spotkaniach szkoleniowych w ramach organizowanego przez PT w Gliwicach cyklu 
„Spotkanie z ekspertem”. Zgromadzeni zostali również zaproszeni do udziału 
w wyjeździe technicznym do Śląskiego Parku Nauki, znanego do tej pory jako 
Planetarium Śląskie, które po kilkuletniej przebudowie, jak i rozbudowie, znów 
zaprasza w swoje progi. Organizatorem wyjazdu jest gliwicka placówka. Następnie głos 
zabrał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz sekretarz Miasta Zabrze 
Małgorzata Giela. Zakończenie części oficjalnej to fascynujący wykład przedstawiciela 
Muzeum Górnictwa w Zabrzu Romana Chytrego, który przybliżył zebranym szczegóły 
dotyczące rewitalizacji Sztolni Królowa Luiza oraz zaprezentował najnowsze inwestycje 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję nie tylko do fachowych i przyjacielskich 
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rozmów, ale również mogli skorzystać z przygotowanego poczęstunku, na który składały 
się specjały kuchni regionalnej, a wśród nich śląski kołocz. Po obiedzie, prowadzący 
spotkanie Tomasz Radziewski zaprosił zebranych na koncert zespołu Piec Duo, który 
tworzy małżeństwo muzyków: Paweł i Patrycja Piec. Zespołowi towarzyszył 
kontrabasista Piotr Kucharz.  

 
18-20.09.2022 Narada szkoleniowa członków krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych. 

Szkolenie zorganizowane w Olsztynie przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB, we 
współpracy z Warmińsko-Mazurską OIIB, prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca 
KKR PIIB. Uczestniczący w spotkaniu prezes Krajowej Rady PIIB omówił aktualne 
sprawy, którymi zajmuje się Krajowa Izba. Sesje szkoleniowe obejmowały zagadnienia 
prawne i organizacyjne prowadzone przez radcę prawnego Krzysztofa Zająca oraz 
finansowo-ekonomiczne przedstawione przez biegłą rewident Alinę Gumkowską. 
W dniach 19 września odbyło się posiedzenie KKR PIIB, a 20 września wspólne 
posiedzenie KKR i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych. Podczas tych 
posiedzeń omówiono sprawy bieżące z działalności krajowej i okręgowych komisji 
rewizyjnych, m.in. harmonogramy działań, przygotowania dokumentacji komisji, 
przeprowadzanie kontroli itp. W stacjonarnej naradzie uczestniczyło około 
100 członków Krajowej i okręgowych komisji rewizyjnych. 
 

      
 
20.09.2022 Rozstrzygnięcie konkursu PZITB Budowa Roku 2021. 
 W tym dniu odbyła się w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie 

uroczystość wręczenia nagród w XXXII edycji Konkursu PZITB „Budowa Roku”. 
 Obiekty zgłaszane są do konkursu w 7 grupach, pierwsze miejsce w danej grupie jest 

równoznaczne z Tytułem „Budowa Roku”. W tym roku spośród zgłoszonych do 
konkursu z terenu województwa śląskiego inwestycji dwie  zdobyły ten zaszczytny tytuł. 
Są to: „Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na 
cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”, z grupy VI - Obiekty przebudowane 
i rewitalizowane) oraz „Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania 
Medycyny i Sportu (ŚCIWMiS) „Assist Med Sport Silesia” wraz z budową Auli 
wykładowej(…)” z grupy V - Obiekty nauki i oświaty. 

 
23.09.2022 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. 

Tradycyjnie RDIB w Częstochowie zorganizowano jako wspólne święto osób związanych 
z budownictwem w regionie częstochowskim. Organizatorami byli: Częstochowski 
Oddział PZITB, Placówka Terenowa ŚlOIIB w Częstochowie i Wydział Budownictwa 
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Politechniki Częstochowskiej (WB PCz). Uczestnicy uroczystości to liczne grono 
inżynierów i techników – członków ŚlOIIB i PZITB z rejonu częstochowskiego oraz 
zaproszeni goście. Byli wśród nich m.in. zastępca dyrektora Departamentu Architektury, 
Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Bartłomiej 
Baran, zastępca dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych w Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego Krzysztof Myszkowski, radny Sejmiku Śląskiego Stanisław 
Gmitruk. Byli także przedstawiciele częstochowskich urzędów i przedsiębiorstw 
związanych z budownictwem, reprezentanci władz ŚlOIIB z przewodniczącym Rady 
ŚlOIIB Romanem Karwowskim, wydziałów PCz kształcących przyszłych inżynierów 
budownictwa oraz częstochowskich stowarzyszeń nauko-technicznych. 
Program tegorocznych obchodów Święta Budowlanych obejmował 2 części. Pierwsza 
z nich odbyła się na Wydziale Budownictwa PCz, gdzie zgromadzonych powitał dziekan 
WB dr hab. inż. Maciej Major, prof. PCz. Uczestnicy spotkania wysłuchali 3 wykłady 
tematyczne, 2 dotyczące BIM oraz wykład nt. wykorzystania programu ArchiCAD do 
projektowania architektonicznego, zwiedzili laboratoria WB i obejrzeli miniwystawę 
„Podręczniki i przybory do geometrii wykreślnej – jak dawniej bywało”. Na zakończenie 
tej części organizatorzy zaproponowali dyskusję nt. perspektyw rozwoju WB PCz, 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem zawodowym inżynierów 
budownictwa, którą prowadził dziekan WB. 

 

  
 

W godzinach popołudniowych odbyła się druga część uroczystości w restauracji Amaro 
De Sa. Zgromadzonych licznie uczestników powitali w imieniu organizatorów dziekan 
WB PCz Maciej Major i Agata Modrzycka, przewodnicząca Oddziału PZITB 
w Częstochowie. Tegoroczny RDIB w Częstochowie był szczególny ze względu na 
jubileusz 20-lecia ŚlOIIB, współorganizatora uroczystości. Po wystąpieniach 
zaproszonych gości, wśród nich m.in. Bartłomieja Barana z MRPiT i Romana 
Karwowskiego z ŚlOIIB, który nawiązał do jubileuszu Izby, był czas na gratulacje 
i wyróżnienia. Z okazji 20-lecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w województwie śląskim na ręce przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana 
Karwowskiego oraz jego zastępcy Waldemara Szlepera zostały przekazane gratulacje 
i życzenia wielu lat dalszej owocnej pracy na rzecz budownictwa. W imieniu Prezydenta 
Miasta Częstochowy wręczenia okolicznościowego grawertonu dokonał Naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta Częstochowy Michał 
Konieczny, natomiast gratulacje w imieniu Wydziału Budownictwa złożył dziekan WB 
Maciej Major, a w imieniu Oddziału PZITB w Częstochowie – przewodnicząca Oddziału 
Agata Modrzycka.  
Uroczystość była też okazją do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom 
konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową z obszarów budownictwa”, organizowanego 
przez Oddział PZITB w Częstochowie przy wsparciu Śląskiej OIIB. Na zakończenie części 
oficjalnej odbył się pokaz „Ogień na co dzień”, przygotowany przez st. kpt. Mariusza 
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Basiaka, dzięki współpracy z Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej 
w Częstochowie. Przy poczęstunku i licznych atrakcjach, jak konkursy z nagrodami lub 
występy artystyczne, do późnych godzin wieczornych trwały koleżeńskie dyskusje 
i wymiana doświadczeń częstochowskiego RDIB, w którym brało udział blisko 160 osób. 
Najwytrwalsi mogli uczestniczyć następnego dnia w wyjeździe szkoleniowo-
integracyjnym w Pieniny, podczas którego odbyło się m.in. szkolenia nt. „Wzmocnienie 
murów części dolnej i górnego zamku w Niedzicy” oraz nt. „Elektrownia wodna 
Czorsztyn-Niedzica na Dunajcu – korzyści ze sztucznego zbiornika” połączone ze 
zwiedzaniem elektrowni wodnej. 

 
23.09.2022 III Mistrzostwa Polski Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym w 

Rembertowie. 
W organizowanych przez Zespół Strzelectwa Sportowego Mazowieckiej OIIB zawodach 
strzeleckich Śląską OIIB reprezentował 3-osobowy zespół w składzie: Jacek Chrząstek, 
Rafał Czerwik i Adam Panicz, który w klasyfikacji drużynowej zdobył I miejsce przed 
drużynami z Małopolskiej OIIB i Mazowieckiej OIIB. 
 

   
 
23-25.09.2022 60 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2022”. 
 Odbywające się w Hali pod Dębowcem Międzynarodowe Targi Budownictwa są 

największą na południu Polski imprezą branży budowlanej, podczas której 
prezentowane są najnowsze technologie i nowatorskie rozwiązania budowlane 
wiodących producentów mające na celu usprawnienie procesu budowy i podniesienia 
jakości użytkowania obiektów. 

 
23-25.09.2022 24 Targi Technik Grzewczych i Oszczędności Energii Instal System 2022 
 To największe w południowej Polsce jesienne wydarzenie dla branży instalacyjno-

grzewczej obejmujące region pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Targi są miejscem 
spotkań producentów i dystrybutorów systemów grzewczych, odnawialnych źródeł 
energii, techniki klimatyzacyjnej, wentylacyjnej z inwestorami a także 
z profesjonalistami z branży oraz miejscem prezentacji nowych trendów i wymiany 
doświadczeń. 

 
24-25.09.2022 Śląska edycja Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej. 

DOIB w Bielsku-Białej odbywał się podczas 60. Międzynarodowych Targów 
Budownictwa „Jesień 2022” organizowanych dorocznie na terenach targowych pod 
Dębowcem. W Hali Widowiskowo-Sportowej mieścił się punkt konsultacyjny 
zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej, gdzie inżynierowie 
budownictwa różnych specjalności udzielali wyczerpujących informacji dotyczących 
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realizacji poszczególnych etapów budowy, przebudowy, remontów budynków, 
wymaganej dokumentacji, a także odpowiedniego doboru materiałów budowlanych 
i technologii. 
 

              
 

26.09.2022 Wycieczka techniczna do planetarium w Chorzowie. 
 Po czteroletnich pracach związanych z rozbudową i modernizacją Planetarium 

Śląskiego oddano je w czerwcu 2022 do użytku jako supernowoczesną placówkę 
naukowo-badawczą pn. Planetarium – Śląski Park Nauki.  

 

 
 

 Wyjazd zorganizowała Placówka terenowa ŚlOIIB w Gliwicach. Gospodarzem spotkania 
w planetarium był jego dyrektor Stefan Janta. Podczas pobytu w obiekcie mogliśmy 
wysłuchać w nowoczesnej sali konferencyjnej ciekawego wykładu dyrektora S. Janty nt. 
robót budowlanych i zmian jakie tu nastąpiły, obejrzeć fragment programu w sali 
projekcyjnej i zwiedzić pod opieką dyrektora znajdujące się w planetarium 
pomieszczenia ze specjalistycznymi urządzeniami i aparaturą. W wyjeździe 
uczestniczyło ponad 30 członków ŚlOIIB.  
O zmianach, które nastąpiły w Planetarium Śląskim traktuje artykuł w Informatorze 
nr 4/2022, natomiast a o niniejszej wizycie artykuł w Informatorze nr 5/2022.  
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27.09.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB. 
Podczas obrad, które prowadziła OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka, omówiono 
prowadzone przez rzeczników postępowania oraz związane z nimi problemy. Oprócz 
okręgowych rzeczników i obsługi biura OROZ w posiedzeniu uczestniczył 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 
28.09.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Podczas posiedzenia prowadzonego przez prezesa KR PIIB Mariusza Dobrzenieckiego 
omówiono m.in. projekt uchwały w sprawie terminarza działań przygotowawczych do 
XXII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz wysłuchano informacji nt. działań 
Wydawnictwa PIIB. 
 

 
 

28-29.09.2022 XVII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 
Tematem wiodącym tej edycji seminarium, organizowanego przez Śląska Izbę 
Budownictwa, Śląską OIIB i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, była 
efektywność energetyczna, analiza bieżących problemów energetycznych oraz 
prezentacja alternatywnych źródeł energii. W seminarium uczestniczyli licznie 
przedstawiciele organów statutowych ŚlOIIB z przewodniczącym rady Romanem 
Karwowskim. Efektem wieloletniej współpracy ŚlOIIB z ŚIB w ramach FBŚ, uchwałą 
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Walnego Zgromadzenia Śląskiej Izby z dnia 11 maja 2022 Śląska OIIB otrzymała tytuł 
Honorowego Członka Śląskiej Izby Budownictwa. 

 
29.09.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w Ustroniu. 

Podczas posiedzenia przewodnicząca komisji Elżbieta Bryła-Kluczny omówiła bieżącą 
działalność Krajowej Izby oraz przebieg narady szkoleniowej zorganizowanej przez 
Krajową Komisję Rewizyjną PIIB w Olsztynie. 

 
29.09.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 

Obrady prowadził przewodniczący OKK Franciszek Buszka. Podczas posiedzenia 
wysłuchano informacji o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego w jesiennej sesji 
egzaminacyjnej, która rozpocznie się egzaminem pisemnym 18 listopada 2022, oraz 
omówiono przygotowania do przeprowadzenia sesji. Dyskutowano także na temat 
szkolenia zorganizowanego przez KKK PIIB w dniach 8-10 września 2022. 

 
30.09.2022 Wojewódzkie Święto Budowlanych w Łódzkiej OIIB. 

Podczas uroczystości Śląską OIIB reprezentował przewodniczący okręgowej rady 
Roman Karwowski. 
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IV kwartał 2022  
 
01.10.2022 Zawody w kolarstwie górskim MTB o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 

Zorganizowane po raz pierwszy zawody odbyły się w Dąbrowie Górniczej w ramach 
finału Bike Atelier MTB Maraton – jednej z największych imprez kolarstwa górskiego 
w Polsce. 10-osobowa grupa członków Śląskiej OIIB rywalizowała na trasie o długości 
20 km, w tzw. wersji MINI. Byli to: Aleksandra Grzywa, Tomasz Bosowski, Piotr Semik, 
Jakub Urbaczka, Robert Teleszyński, Jakub Bernat, Adam Cieślar, Adam Stawicki, 
Tomasz Papiernik i Maciej Papiernik. Klasyfikacja odbywała się z podziałem na II grupy: 
Kobiety i Mężczyźni, bez podziału wiekowego. Jedyna kobieta zakończyła wyścig ze 
znakomitym czasem 00:46:39.02, otrzymując w nagrodę puchar. W grupie mężczyzn 
puchar wywalczył Tomasz Bosowski (00:35:48.13), zdobywając jednocześnie 
w klasyfikacji generalnej dystansu MINI 5 miejsce. Miejsce drugie zajął Piotr Semik 
(00:35:48.13), trzecie Jakub Urbaczka (00:35:48.13). Puchary i medale wręczali 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i członek Prezydium Rady ŚlOIIB Michał 
Marchewka, pomysłodawca zawodów i z ramienia Izby odpowiadający za sprawny ich 
przebieg. ŚlOIIB była współorganizatorem wydarzenia.  
 

 
 

01.10.2022 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej. 
Tegoroczne spotkanie w ramach Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w Bielsku-
Białej odbyło się pod hasłem „szkolenie i integracja”. Część szkoleniową powierzono 
Oddziałowi PZITB w Bielsku-Białej, natomiast spotkanie integracyjne zorganizowała 
Placówka Terenowa ŚlOIIB z Bielska-Białej. W godzinach porannych uczestnicy RDIB 
mieli okazję zwiedzić drugą co do wielkości elektrownię szczytowo-pompową w Polsce 
(po elektrowni Żarnowiec) i jedyną w kraju elektrownię podziemną mieszczącą się 
w Międzybrodziu Bialskim w obrębie kaskady rzeki Soły. Przewodnikami byli 
pracownicy elektrowni, członkowie Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP. 
Po południu członkowie ŚlOIIB z rejonu bielsko-bialskiego, jak również zaproszeni 
goście, spotkali się w Restauracji Dębowa, gdzie przywitał ich opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
W spotkaniu wzięli udział zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej Adam Ruśniak, 
profesor Jan Zamorowski reprezentujący Akademię Techniczno-Humanistyczną 
w Bielsku-Białej, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i liczni przedstawiciele 
organów ŚlOIIB oraz Krajowej Izby PIIB.  
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Na spotkanie przybyli również przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - 
Oddziałów PZITB, PZITS i SEP w Bielsku-Białej.  
Na wstępie głos zabrał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz zastępca 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej Adam Ruśniak, a następnie Roman Karwowski oraz 
Tomasz Radziewski wręczyli honorowe odznaki PIIB. Złotą Honorową Odznakę PIIB 
otrzymała Joanna Then Adamus, a Srebrne Honorowe Odznaki PIIB - Ludwik Ignatowicz 
(odznaczenie odebrał syn Michał Ignatowicz), Szymon Jancia oraz Mirosław Matlęga. 
 

              
 
Podczas spotkania w miłej, koleżeńskiej atmosferze, z oprawą muzyczną DJ-a, można 
było wziąć udział w konkursie wiedzy o Bielsku-Białej, dzięki któremu uczestnicy poznali 
ciekawostki związane z tym miastem. 
Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa był okazją do wręczenia dyplomu za 
wieloletnią przynależność do ŚlOIIB Kazimierzowi Stypie , który w tym roku świętował 
jubileusz 90-lecia urodzin. List gratulacyjny wręczył z-ca przewodniczącego rady Józef 
Kluska w domu Jubilata w Cieszynie. 
 

03.10.2022 Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Politechnice Śląskiej w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym PŚ. 
ŚlOIIB reprezentował podczas uroczystości przewodniczący okręgowej rady Roman 
Karwowski. 

 
04.10.2022 Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Politechnice Częstochowskiej. 

ŚlOIIB reprezentowali na uroczystości przewodniczący okręgowej rady Roman 
Karwowski i zastępca przewodniczącego Waldemar Szleper. 

 
04.10.2022 Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą KR PIIB. 

Główne punkty tematy pierwszego w VI kadencji posiedzenia komisji, które prowadził 
przewodniczący komisji Andrzej Pawłowski to informacja nt. współpracy z zagranicą 
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okręgowych izb oraz PIIB, przedstawienie planu pracy i zadań komisji oraz wybór 
sekretarza. Z ŚlOIIB członkiem 7-osobowej komisji jest Przemysław Pępek. 

 
05.10.2022 Posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB w trybie hybrydowym. 
 Głównym tematem pierwszego w nowej kadencji posiedzenia, które prowadziła 

przewodnicząca komisji Elżbieta Godzieszka, było przedstawienie i omówienie 
propozycji planu pracy i działań komisji na najbliższy rok oraz wybór sekretarza; tę 
funkcję będzie pełnić Renata Staszak. 

 
05.10.2022 25 Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Infrastruktury 

Politechniki Częstochowskiej. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego okręgowej rady Waldemar Szleper. 
 
05.10.2022 Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Wydziale Budownictwa Politechniki 

Śląskiej. 
 ŚlOIIB reprezentował na uroczystości przewodniczący okręgowej rady Roman 

Karwowski. Inauguracja była okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu 
„O Nagrodę Śląskiej OIIB dla prac dyplomowych magisterskich obronionych na 
Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej”. Przewodniczący Rady ŚlOIIB uczestniczył 
także przed inauguracją w spotkaniu Członków Rady Społecznej Wydziału Budownictwa 
PŚ oraz Kolegium Dziekańskiego i Kierowników. 

 

       
 
05-07.10.2022 VII Konferencja Drogowo-Mostowa w Novotelu w Katowicach. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca skarbnika Wojciech Wojtaszek. 
 
07.10.2022 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Szymocicach. 

Zorganizowany przez Punkt Informacyjny ŚlOIIB w Rybniku „Piknik pod wiatą” zakończył 
tegoroczną edycję RDIB. Ośrodek Leśna Polana w Szymocicach już po raz trzeci gościł 
inżynierów z ŚlOIIB. Podczas spotkania był czas na zabawę biesiadną prowadzoną przez 
wodzireja, czas na zabawy dla najmłodszych, był także czas na konkurs z wiedzy 
o budownictwie regionalnym, w którym wzięli udział zarówno najmłodsi uczestnicy 
pikniku, jak i doświadczeni inżynierowie budownictwa. Zwyciężyli wszyscy - zdobywając 
tym samym cenne nagrody. 
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Oprócz członków ŚlOIIB z obwodu rybnickiego, uczestniczących w imprezie wraz 
z rodzinami, brali udział w „Pikniku pod wiatą” zaproszeni goście, wśród nich 
przedstawiciele organów statutowych ŚlOIIB z przewodniczącym Rady ŚlOIIB Romanem 
Karwowskim oraz reprezentanci organów administracji samorządowej i Powiatowego 
Inspektoratu Budowlanego z Jastrzębia-Zdroju. 
 

  
 
08.10.2022 Śląska edycja DOIB w Katowicach. 

Odbywające się w siedzibie Śląskiej OIIB w Katowicach-Giszowcu spotkanie było 
ostatnim z serii 3 spotkań w ramach śląskiej edycji „Dnia Otwartego Inżyniera 
Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”; we wrześniu takie 
spotkania miały miejsce w Częstochowie i Bielsku-Białej. 
W tym dniu eksperci z ŚlOIIB – reprezentujący specjalności: konstrukcyjną, sanitarną 
i elektryczną - udzielali bezpłatnych konsultacji. Na zainteresowane poradami osoby 
czekało w godzinach 1000 - 1400 ośmiu konsultantów, wśród nich również osoba 
z wykształceniem prawniczym. Poruszane przez odwiedzających Izbę zagadnienia 
dotyczyły głównie obowiązków inwestora, m.in. niezbędnej dokumentacji związanej 
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, z dopuszczeniem obiektu do 
użytkowania, lub ze zmianą sposobu użytkowania. Udzielano także porad dotyczących 
prawidłowego wykonania ocieplenia budynków, izolacji przeciwwilgociowej, czy 
eliminacji zawilgocenia wewnątrz budynku po robotach dociepleniowych oraz 
informacji na temat przepisów prawnych, np. związanych z drogą konieczną. Wszystkie 
osoby, które odwiedziły katowicki punkt konsultacyjny otrzymały czasopisma 
wydawane przez PIIB i ŚlOIIB: miesięczniki „Inżynier Budownictwa” i kwartalniki 
„Informator ŚlOIIB”. 
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08.10.2022 Gala z okazji Jubileuszu 20-lecia Małopolskiej OIIB. 
 W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
11.10.2022 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Budownictwa Politechniki 

Częstochowskiej.  
 W inauguracji uczestniczył zastępca przewodniczący Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper. 
 
11.10.2022 Gala z okazji Jubileuszu 20-lecia Dolnośląskiej OIIB. 
 W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
12.10.2022 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 

Po analizie złożonej dokumentacji członkowie ZOFPF zawnioskowali o przyznanie 
zapomogi w wysokości 3.000 zł i zarekomendowali wniosek do realizacji przez 
przewodniczącego Rady i skarbnika ŚlOIIB. Dyskutowano także nt. aktualizacji 
obowiązującego do końca 2022 roku „Regulaminu przyznawania pomocy finansowej 
członkom ŚlOIIB” stosownie do obowiązujących aktów prawnych. 

 
13-15.10.2022 Szkolenie dla członków okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej zorganizowane przez ŚlOIIB w Zabrzu.  
  

        
 

W szkoleniu uczestniczyli członkowie ww. organów z 5 okręgowych izb: Podkarpackiej, 
Opolskiej, Małopolskiej, Dolnośląskiej i Śląskiej OIIB wraz z obsługujących je osobami 
oraz zaproszeni goście. Byli to przewodniczący okręgowych rad - Janusz Szczepański 
z Dolnośląskiej OIIB i Roman Karwowski z Śląskiej OIIB oraz reprezentanci KSD PIIB 
z przewodniczącym Marianem Zdunkiem i KROZ z koordynatorem Dariuszem 
Walaskiem. W pierwszym dniu uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów nt. zmian 
w ustawie Prawo budowlane, obowiązujących i planowanych, w szczególności 
w zakresie odpowiedzialności zawodowej – ten blok prowadził radca prawny Krzysztof 
Zając. W drugim dniu wykłady zostały podzielone – szkolenie dla sędziów prowadził 
Krzysztof Zajac, dla rzeczników – radca prawny Jolanta Szewczyk. W ostatnim dniu, po 
podsumowaniu i oficjalnym zakończeniu szkolenia przez koordynator OROZ ŚlOIIB 
Elżbietę Godzieszkę, organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzania Kopalni 
GUIDO, w której znajduje się najgłębiej położona trasa turystyczna w górnictwie 
węglowym w Polsce, ze zjazdem autentyczną szolą górniczą. 

 
13.10.2022 Jubileusz 20-lecia Pomorskiej OIIB. 
 W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
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13.10.2022 Jubileusz 20-lecia Opolskiej OIIB. 
 W uroczystościach uczestniczyli z ŚlOIIB przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej 

PIIB Urszula Kallik i przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek 
Buszka. 

 
17.10.2022 Posiedzenie Komisji ds. Współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego 

KR PIIB. 
 Podczas pierwszego posiedzenia, które prowadził przewodniczący komisji Mieczysław 

Grodzki, wybrano jako zastępców przewodniczącego Jacka Szera (Łódzka OIIB) 
i Mirosława Boryczko (Małopolska OIIB) oraz jako sekretarza Grzegorza Dubika 
(Podkarpacka OIIB) – przewodniczących okręgowych rad. Podczas posiedzenia 
omówiono dotychczasowe działania w okręgach w zakresie współpracy samorządów 
zawodów zaufania publicznego oraz po dyskusji przyjęto plan działania komisji 
i terminarz posiedzeń. Przewodniczący komisji omówił także przebieg Pikniku 
Rodzinnego SZZP. 

 
18.10.2022 Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB. 
 Obrady prowadził Tomasz Radziewski, przewodniczący KP-R i wspomagającej jej pracę 

„komisji legislacyjnej”. Podczas posiedzenia wybrano sekretarza KP-R, omówiono 
sprawy bieżące oraz przedstawiono i przyjęto plan pracy Komisji do końca grudnia 2023 
i terminarz spotkań w pierwszej połowie 2023 roku. Ważnym elementem posiedzenia 
była obszerna dyskusja na temat interpretacji przepisów regulujących kwestię 
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektowanych zmian 
ustawy Prawo budowlane. 

 
20.10.2022 Rozstrzygnięcie Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”. 

W tym roku konkurs został zorganizowany po raz czwarty. Komisja konkursowa pod 
przewodnictwem Waldemara Szlepera, powołana Uchwałą nr 11/P/2022 Prezydium 
Rady Śląskiej OIIB, na posiedzeniu 20 października 2022 wyłoniła następujących 
zwycięzców:  

Dla obiektów kubaturowych i innych inżynierskich:  

Kat. 1 - Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał mgr inż. Robert Kocur; 
Kat. 2 - Tytuł Kierownika budowy Roku 2021 otrzymał mgr inż. Jacek Kościelny 
Kat. 3 - Tytuł Inspektora nadzoru Roku 2021 otrzymał zespół w składzie: 
mgr inż. Marcin Nieckarz; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, 
mgr inż. Aleksander Poniatowski; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży 
sanitarnej, mgr inż. Ryszard Chrapek; Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży 
elektrycznej. 

Dla obiektów liniowych (infrastruktura):  
Kat. 1 - Tytuł Projektanta Roku 2021 otrzymał mgr inż. Konrad Zymek. 

 
20.10.2022 II Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Sanitarna w Budownictwie”. 
 W konferencji, nad którą objęła patronat ŚlOIIB, Izbę reprezentował przewodniczący 

okręgowej rady Roman Karwowski. 
 
20.10.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Obok 

standardowych punktów posiedzenia, jak: omówienie wykonania ustaleń 
z poprzedniego posiedzenia i przyjęcie protokołu tego posiedzenia, przekazanie 



69 
 

informacji o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, o środkach finansowych 
i wynikach ekonomicznych oraz o bieżącej działalności Krajowej Rady PIIB i jej 
Prezydium, w porządku obrad znalazły się informacje o przebiegu Otwartych Dni 
Inżyniera Budownictwa w Częstochowie, Bielsku-Białej i Katowicach oraz Regionalnych 
Dni Inżyniera Budownictwa. Przyjęto uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. 
realizacji wniosków z ankiety ŚlOIIB oraz w sprawie realizacji wniosków ze Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego. Omówiono także wyniki Konkursu „Inżynier Roku 2021”, 
Konkursu „Fotografujemy Budownictwo 2022” oraz przygotowania do konferencji 
„Budownictwo w nowej rzeczywistości” i XXIV Gali Budownictwa kończącej obchody 
20-lecia ŚlOIIB. 

 

 
  
24.10.2022 Szkolenie dla członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
 Szkolenie nt. „Wybrane problemy postepowania dowodowego” prowadził radca 

prawny Dominik Adamczyk. 
 
25.10.2022 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 
 Obrady prowadził przewodniczący komisji Adam Rak. Podczas posiedzenia przyjęto 

plan pracy komisji, który określa główne działania w bieżącej kadencji oraz szczegółowe 
zadania na najbliższy okres  

 
27.10.2022 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Ślaskiej. 
 W uroczystości uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska. 
 
27.10.2022 Wspólne posiedzenie Zespołu ds. integracji członków i Zespołu ds. wniosków 

z ankiety ŚlOIIB. 
 Posiedzenie prowadziła przewodnicząca zespołów Ewa Dworska. Omówiono 

realizowane w ŚlOIIB w różnych formach działania integracyjne oraz propozycje nowych 
form tej działalności. 

 
28-29.10.2022 III Regionalne Forum Inżynierskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB. 

W regionalnym forum nt. "Budownictwo w zgodzie z naturą" w Elblągu uczestniczył 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 
03.11.2022 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącą OKR Elżbietę Bryłę-Kluczny 
omówiono bieżącą działalność komisji. 

 
04-05.11.2022 Narada szkoleniowa KSD i KROZ oraz przewodniczących OSD i OROZ w Hotelu Novotel 

w Warszawie. 
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Wspólną naradę szkoleniową prowadzili Dariusz Walasek, KROZ, koordynator oraz 
Marian Zdunek, przewodniczący KSD.  W spotkaniu wzięło udział 80 osób. Tematem 
spotkania było uzupełnienie i dostosowanie trybów postępowania rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej w kontekście cyfryzacji realizowanej 
przez PIIB. Radca prawny Krzysztof Zając omówił propozycję zmian do ustawy Prawo 
budowlane i udzielił odpowiedzi na liczne pytania kierowane w trakcie szkolenia. 
W pierwszym dniu odbyły się również planowe posiedzenia KROZ i KSD.  
Podczas warsztatów szkoleniowych, zorganizowanych dla rzeczników i sędziów 
w dwóch oddzielnych salach, dyskutowano na temat kwalifikacji trybów 
odpowiedzialności i omówiono przepisy procedury dla postępowania wyjaśniającego. 
Uczestnicy szkolenia mieli okazję do wymiany doświadczeń i wyrażenia swoich opinii 
na wiele ważnych tematów.  

 
08.11.2022 Spotkanie GDDKiA z przedstawicielami firm projektowych w formie online. 
  W spotkaniu uczestniczyła Danuta Bochyńska-Podloch, z-ca sekretarza Rady ŚlOIIB. 
 
09.11.2022 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 
 

   
 

Przedmiotem obrad było omówienie i przyjęcie projektu „Regulaminu przyznawania 
pomocy finansowej członkom ŚlOIIB”, zaopiniowanego pod względem obowiązujących 
przepisów prawnych przez radcę prawnego Dominika Adamczyka w wersji z uwagami 
i zmianami przygotowanymi na poprzednim posiedzeniu ZOFPF. Projekt regulaminu 
został jednomyślnie zatwierdzony przez członków Zespołu i przekazany do Prezydium 
Rady ŚlOIIB do dalszego procedowania. 

 
15.11.2022 Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. Public Relations. 

Podczas pierwszego posiedzenia, które prowadził przewodniczący komisji Rafał 
Zarzycki, omówiono główne cele przedstawionej strategii działań komisji i ich realizację 
w 2023 roku z udziałem izb okręgowych, planowane akcje specjalne, m.in. „Zostań 
Inżynierem”, Porozmawiaj z Inżynierem” i „Dzień Inżyniera Budownictwa” oraz 
podsumowano tegoroczny przebieg działań promocyjnych oraz realizację strategii 
w kontekście akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa (…)”. Omówiono także plan 
pracy na następny rok i wybrano sekretarza komisji. Z ŚlOIIB w pracach komisji bierze 
udział Danuta Bochyńska-Podloch. 
 

16.11.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 
Podczas posiedzenia, które prowadził prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki, omówiono 
m.in. schemat sprawozdań za 2022 r., projekt uchwały w sprawie  zmiany regulaminu 
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wynagradzania pracowników Krajowego Biura PIIB oraz projekt uchwały dotyczącej 
zmiany regulaminu dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na 
rzecz PIIB oraz wysłuchali informacji na temat wniosków przyjętych na XXI Krajowym 
Zjeździe PIIB. 
 

16.11.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie online. 
Podczas posiedzenia podjęto uchwały: w sprawie zatwierdzenia uchwał z posiedzeń 
Prezydium KR PIIB 26.09.,7.10. i 16.11.2023, w sprawie zatwierdzenia wydatków na 
czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” na 2023 rok, w sprawie terminarza 
przygotowań XXII Krajowego Zjazdu, w sprawie zwołania XXII Krajowego Zjazdu, 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowania kwalifikacyjne oraz wysłuchali 
informacji skarbnika PIIB o realizacji budżetu za 9 miesięcy oraz aktualizacji budżetu 
w 2022 roku. 
 

16-18.11.2022 XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Materials and Energy 
Saving Technologies- Construction of Optimized Energy Potential” („Materiały 
i Technologie Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale 
energetycznym”) zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych 
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. 
Podczas konferencji omawiano teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego 
budownictwa oraz prezentowano najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, 
technologiczne i organizacyjne stosowane we współczesnym budownictwie 
zrównoważonym. ŚlOIIB objęła patronat nad konferencją, Izbę reprezentował zastępca 
przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 

 
17.11.2022 Gala "Kreator Budownictwa Roku" 2022 organizowana przez Wydawnictwo PIIB 

Sp. z o.o. 
W odbywającej się już po raz dwunasty gali zostały wyróżnione osoby, firmy oraz 
produkty i inwestycje kreujące rynek budowlany. Z Śląskiej OIIB uczestniczył 
w wydarzeniu Roman Karwowski, członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB 
z ramienia Krajowej Rady PIIB. 

 
18.11.2022 Rozpoczęcie XL sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 

                  
 
W tym dniu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa rozpoczęła się 
egzaminem pisemnym w formie testu jesienna sesja egzaminacyjna, zorganizowana 
przez okręgowe komisje zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. 
W Śląskiej OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji 
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Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 272 osoby spośród łącznej 
liczby 330 zakwalifikowanych kandydatów. Z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin 
pisemny 251 osób. Egzamin pisemny odbywał się w dwóch turach, o godzinie 900 (w 5 
salach) i o godzinie 1300 (w 9 salach). 

 
19.11.2022 XII Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB. 
Na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej odbyły się kolejny raz zawody pływackie 
zorganizowane przez Mazowiecką OIIB, w których uczestniczyło ponad 10 drużyn 
z 8 okręgowych izb inżynierów budownictwa: łódzkiej, małopolskiej, mazowieckiej, 
podkarpackiej, podlaskiej, śląskiej, warmińsko-mazurskiej i wielkopolskiej. Zawodnicy 
rywalizowali w 6 kategoriach wiekowych A (25-34), B (35-44), C (45-54), D (55-64), 
E (65-74), F (75+). Zgodnie z regulaminem każdy z pływaków mógł wybrać dwie spośród 
8 konkurencji indywidualnych: 25 m lub 50 m stylem dowolnym lub klasycznym, 
a w przypadku liczniejszej drużyny startować dodatkowo w trzech sztafetach 4 x 25 m 
(kobiet, mężczyzn, mix – 2 kobiety i 2 mężczyzn). Śląską OIIB reprezentowała drużyna 
8-osobowa drużyna. 
W sportowej rywalizacji ze znakomitymi pływakami z całej Polski poszczególni 
zawodnicy śląskiej reprezentacji wywalczyli w wybranych przez siebie konkurencjach 
następujące medale i punktowane miejsce. 
Cz. Bella zdobyła 1 medal złoty i 1 srebrny (odpowiednio 50 i 25 m stylem klasycznym), 
E. Dziedzic-Mania 1 medal srebrny i 4 miejsce (25 i 50 m stylem klasycznym), S. Jarka 
2 złote medale (25 i 50 m stylem dowolnym), M. Świerczyńska 1 medal złoty i 1 srebrny 
(50 i 25 m stylem dowolnym), S. Bielski 1 złoty i 1 srebrny (25 m stylem klasycznym 
i 50 m stylem dowolnym), G. Bojanowski 2 srebrne (25 i 50 m stylem klasycznym), 
T. Bosowski 2 srebrne (25 m stylem dowolnym i 50 m stylem klasycznym), W. Kornicki 
2 srebrny (25 i 50 m stylem dowolnym). Jako drużyna w optymalnym składzie (4 kobiety 
i 4 mężczyzn) startowaliśmy dodatkowo w 4 sztafetach stylem dowolnym 4 x 25 m. Były 
to sztafety kobiet, mężczyzn i 2 sztafety mix (mix 1 - S. Jarka, M. Świerczyńska, G. 
Bojanowski i W. Kornicki; mix 2 – Cz. Bella, E. Dziedzic-Mania, S. Bielski i T. Bosowski), 
za które wywalczyliśmy 2 złote i 2 srebrne, podwójnie punktowane medale.  
Osiągając w punktacji ogólnej 326 punktów uplasowaliśmy się na drugim miejscu po 
Podkarpackiej OIIB (328 punktów) i przed Wielkopolską OIIB (315 punktów). Choć 
niewiele dzieliło nas od zwycięstwa, to drugie miejsce we współzawodnictwie z tak 
znakomitymi rywalami daje nam dużą satysfakcję. 

           
Od lewej: Czesława Bella, Tomasz Bosowski, Edyta Dziedzic-Mania, Grzegorz Bojanowski, Maria 
Świerczyńska, Wiesław Kornicki, Sylwia Jarka, Sebastian Bielski 
 
Sportowa rywalizacja odbywała się przy profesjonalnej obsłudze i w sympatycznej, 
koleżeńskiej atmosferze. W przeddzień zawodów organizatorzy z Mazowieckiej OIIB 
przygotowali w „Dworku nad Stawem” dla zjeżdżających się członków PIIB szkolenie 



73 
 

z wykładem dotyczącym odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy oraz 
spotkanie integracyjne. 

 
19, 21-22, 24-25, 26-29.11.,2-3.12.2022 – Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane. 

Egzaminy ustne XL sesji egzaminacyjnej, które zdawało 295 osób, przeprowadzono 
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia 
budowlane uzyskały łącznie 263 osoby w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno- budowlanej - 123 osoby, 
 inżynieryjnej drogowej – 27 osób, 
 inżynieryjnej mostowej - 8 osób, 
 inżynieryjnej hydrotechnicznej – 4 osoby, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 

10 osób, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 3 osoby, 
 inżynieryjnej wyburzeniowej - 1 osoba, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 44 osoby, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 34 osoby, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 

9 osób. 
Uroczyste wręczenie decyzji o uprawnieniach budowlanych odbyło się 16 grudnia 
2022. 

 
21.11.2022 Wyjazd techniczny członków ŚlOIIB do Wieży Ciśnień w Zabrzu. 

Znajdująca się przy ul. Zamojskiego 2 w Zabrzu wieża ciśnień, wzniesiona w pierwszej 
dekadzie XX wieku na potrzeby miejskiej sieci wodociągowej, to unikatowy obiekt tego 
typu w kraju, prawdziwa perła industrialnej architektury. Została wybudowana w latach 
1907-1909 wg projektu architekta Augusta Kinda oraz królewskiego radcy 
budowlanego Friedricha Loose. Budynek o wysokości 46 m i 23 m średnicy zwieńcza 
10-metrowa ośmioboczna kopuła, osłaniająca pierwotnie umieszczony na górze wielki 
zbiornik na wodę, oparta na środkowym trzonie (z techniczną klatką schodową) 
i ośmiu murowanych filarach rozmieszczonych na planie ośmioboku foremnego 
i stężonych stalowymi kratownicami. W dolnej części wieży są trzy kondygnacje 
użytkowe (pierwotnie dwie, trzecia dobudowana znacznie później) z obszernymi 
pomieszczeniami, w których znajdowały się biura oraz mieszkania kadry kierowniczej. 
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Od 2017 roku wieża stanowi własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
Zagrożony rozbiórką obiekt został szczęśliwie objęty kompleksową rewitalizacją. 
Wyjazd został zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. Oprócz 
przewodnika MGW Ryszarda Chytrego, uczestniczącym w zwiedzaniu obiektu członkom 
ŚlOIIB towarzyszyli inspektorzy nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjnej 
i instalacyjnej – koledzy Przemysław Śliwiński i Kamil Kalisz. Uczestniczyli oni w pracach 
związanych z rewitalizacją obiektu i mogli udzielać zainteresowanym osobom 
szczegółowych informacji. 

 
24-25.11.2022 XII Konferencja "Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości".  

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyła się po raz 
dwunasty doroczna konferencja Śląskie Forum Budownictwa, Inwestycji, 
Nieruchomości, w tym roku pod hasłem „Budownictwo w nowej rzeczywistości". 
Dwudniową konferencję zorganizowały wspólnie Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa i Śląska Izba Budownictwa, a przygotowaniem do niej było Śląskie 
Seminarium Budowlane odbywające się w marcu i wrześniu 2022 w Ustroniu. Tematyka 
konferencji, organizowanej od 2009 roku w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, 
zawsze dotyczy aktualnych wyzwań lub problemów branży budowlanej, związanych 
w dużym stopniu z czynnikami zewnętrznymi. W ostatnim czasie są to: trwająca od 
lutego br. wojna na Ukrainie, inflacja, wielomiesięczna pandemia Covid 19, jak również 
postępująca cyfryzacja procesu budowlanego i przygotowywane zmiany w ustawie 
Prawo budowlane. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa, Politechnika Śląska oraz Politechnika Częstochowska. Wśród gości, 
którzy zaszczycili swoją obecnością konferencję byli m.in.: Robert Magdziarz, 
II wicewojewoda śląski, Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego, 
Dariusz Ptaś, sekretarz Województwa Śląskiego, Adam Baryłka; dyrektor Departamentu 
Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Mariusz 
Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB i reprezentanci władz krajowych oraz 
okręgowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa z różnych stron Polski. 
W wydarzeniu uczestniczyli również członkowie organów statutowych ŚlOIIB.  
 

  
 
Obrady pierwszego dnia konferencji odbywały się na Wydziale Architektury Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, gdzie wykład nt. „Odbudowa Ukrainy – wyzwania stojące przed 
branżą” wygłosił prof. Andrzej Szaramata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej 
Politechniki Krakowskiej. Trzy panele nt. „Człowiek, potrzeby, środowisko a nowoczesne 
technologie”, „Innowacje w budownictwie” i „BIM w dydaktyce, nauce, praktyce 
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i w ustawodawstwie” prowadzili kolejno: prof. PŚ Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału 
Architektury PŚ, prof. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa PŚ i prof. PCz 
Maciej Major, dziekan Wydziału Budownictwa PCz. 
W drugim dniu, w historycznej Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, panele: 
„Alternatywne źródła i zarządzanie energią” oraz „Planowane zmiany w ustawie Prawo 
budowlane” prowadzili Mariusz Czyszek, prezydent ŚIB, i Roman Karwowski, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB. Zwłaszcza drugi panel, obejmujący nowelizację ustawy 
Prawo budowlane, omówioną przez Adama Baryłkę, i cyfryzację procesu budowlanego, 
której etapy przedstawił Tomasz Saciłowski, główny specjalista w Wydziale ds. Rozwoju 
Usług Cyfrowych w Budownictwie w Departamencie Usług Cyfrowych GUNB, wywołał 
ożywioną dyskusję. Podnoszono w niej sprawę bezpieczeństwa systemu 
informatycznego, możliwość przekazywania plików o dużej pojemości, 
odpowiedzialności za niedotrzymanie terminów w przypadku błędów systemu, czy 
krótki czas na przygotowanie zarówno urzędników jak i członków PIIB do kompletnej 
cyfryzacji procesu inwestycyjnego. Zamykając konferencję R. Karwowski i M. Czyszek 
podziękowali uczestnikom – wykładowcom i słuchaczom za udział. Wypracowane 
wnioski i rekomendacje pokonferencyjne będą zamieszczone w najbliższych 
wydawnictwach ŚlOIIB i ŚlB.  
 

              
 
25.11.2022 XXIV Gala Budownictwa Śląskiego w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 

Gospodarzami gali, dorocznej uroczystości uświetniającej Śląski Dzień Budowlanych, 
byli witający zgromadzonych Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz 
Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Do uczestnictwa w wydarzeniu zostali 
zaproszeni parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych 
miast i powiatów śląskiego regionu, reprezentanci samorządów zawodowych, wyższych 
uczelni, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji pozarządowych 
budownictwa. Wśród uczestników byli m.in. Ewa Malik, Mirosław Suchoń, Maciej 
Kopiec, Robert Warwas, posłowie na Sejm RP, Joanna Sekuła, senator RP, Adam Baryłka, 
dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii, Jadwiga Baczyńska, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta 
Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prezydenci 
i burmistrzowie śląskich miast z prezydentem Dąbrowy Górniczej Marcinem 
Bazylakiem i prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik na czele, Mariusz 
Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, reprezentanci władz krajowych i okręgowych 
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PIIB oraz władz Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej. Patronat nad wydarzeniem 
objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 
Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Polska Izba Inżynierów 
Budownictwa. 

 

  
 

Otwierając wraz z M. Czyszkiem uroczystość, R. Karwowski w krótkim wystąpieniu 
zwrócił uwagę na wyjątkowość uroczystości, wieńczącej jubileusze 25-lecia ŚIB i 20-
lecia ŚlOIIB – „tą galą kończymy cykl wydarzeń w ŚlOIIB związanych z obchodami 20-
lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, organizowanego pod hasłem 
20 lat budowania wiedzy i zaufania”. Nawiązując do zakończonej przed kilkoma 
godzinami konferencji podkreślał, że PIIB popiera wszelkie zmiany wpływające 
pozytywnie na uproszczenie oraz przyspieszenie procesu inwestycyjnego, jednocześnie 
definiując zmiany które mogą ten proces utrudniać i spowalniać. 
XXIV Gala Budownictwa była okazją do uhonorowania osób związanych z branżą 
budowlaną poprzez wręczenie odznak honorowych i medali oraz nagród i tytułów 
laureatom konkursu ŚIB „Śląskie Budowanie” i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”. Wśród 
wyróżnionych osób była grupa członków Śląskiej OIIB. Odznaki honorowe „Za Zasługi 
dla Budownictwa” otrzymały Elżbieta Godzieszka i Jadwiga Owsiak, Złote Honorowe 
Odznaki „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” Roman Karwowski i Sławomir 
Stolarski, a Srebrną Józef Bułka. Statuetki wraz dyplomami wręczono laureatom 
Konkursu ŚlOIIB Inżynier Roku 2021. Wręczono także Medale Śląskiej OIIB osobom 
współpracującym z Izbą, wśród nich m.in. Adamowi Baryłce, Elżbiecie Oczkowicz 
i przewodniczącym rad okręgowych pełniących funkcję przez 2 kadencje.  
 

           
 
Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie”, to „Śląska Wielka Nagroda 
Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów 
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terytorialnych, oraz przyznawane osobom indywidualnym - „Autorytet- Budownictwa 
i Gospodarki Śląskiej” oraz „Osobowość Budownictwa Śląskiego”. Nagrodę wraz 
z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” otrzymały m.in. Ewa 
Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB, i Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB, a zaszczytny Tytuł Honorowy wraz z MEDALEM „Osobowość 
Budownictwa Śląskiego” przyznała Kapituła Romanowi Karwowskiemu i Mariuszowi 
Czyszkowi; laudacje na ich cześć wygłosili Franciszek Buszka i Klaudiusz Fross. 
Uroczystości uświetnił wspaniały występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
 

  
 

29.11.2022 Posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. 
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący rady Roman Karwowski, reprezentujący 
w Radzie Społecznej PŚ Śląską OIIB. 

 
29.11.2022 Wyjazd techniczny członków ŚlOIIB na budowę Centrum Przesiadkowego 

w Gliwicach. 
Uczestnicy wyjazdu zwiedzili nowo wybudowany obiekt, który zostanie uruchomiony 
3 grudnia 2022. Centrum Przesiadkowe będące łącznikiem dla podróżujących koleją 
i autobusami miejskimi lub regionalnymi i międzynarodowymi, dysponuje również 
miejscami postojowymi dla samochodów oraz infrastrukturę rowerową i zaplecze 
komercyjne.  

 

  
 
W zakres przedsięwzięcia weszły: przebudowa istniejącego tunelu podziemnego 
łączącego gliwicki dworzec PKP z ul. Tarnogórską, budowa nowego łącznika dworca 
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z centrum przesiadkowym, wzniesienie budynku obsługi pasażerskiej i obiektu 
pomocniczego z pomieszczeniami na wynajem, modernizacja zabytkowej żelbetowej 
wieżę ciśnień i zadaszenie stanowisk peronowych dla autobusów, nowy wewnętrzny 
układ drogowy. Szczegółowych informacji dotyczących realizacji zadania udzielali 
kierownicy kontraktu, panowie: Mariusz Jankowski i Adam Pogoda, reprezentujący 
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA oraz Mostostal Zabrze Gliwickie 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA. Wyjazd zorganizowała Placówka 
Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach. 

 
01.12.2022 Uroczyste rozdanie dyplomów laureatom Konkursu ŚlOIIB „Fotografujemy 

Budownictwo”. 
W tegorocznym konkursie „Fotografujemy budownictwo 2022” uczestniczyło 
20 członków Śląskiej OIIB, którzy nadesłali 93 zdjęcia: w kategorii „Budynki, budowle, 
budowy ze Śląska” 32 zdjęcia, w kategorii „Budynki, budowle, budowy z Polski” 28 zdjęć 
i w kategorii „Budynki, budowle, budowy ze świata” 33 zdjęcia. Jury konkursowe 
w składzie: Tomasz Radziewski, przewodniczący, Józef Kluska, sekretarz, oraz Michał 
Marchewka, Wojciech Wojtaszek i Roman Hryciów (konsultant fotograficzny z Black 
Colour Studio z Bielska Białej) członkowie, przyznało zgodnie z regulaminem po 
3 nagrody w każdej z 3 kategorii oraz 3 wyróżnienia. Podobnie jak w latach ubiegłych 
dla wielu ciekawych zdjęć zabrakło nagród lub wyróżnień. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu: 
W kategorii 1 - „Budynki, budowle, budowy ze Śląska”: 
miejsce I - zdjęcie pod tytułem  „Koncertowa koncha beskidzka”, Bielsko-Biała, autorka 
Aleksandra Kurzeja, 
miejsce II - zdjęcie pod tytułem  „Budowa DI Prime pod niebem”, Gliwice, autor Adam 
Stawicki, 
miejsce III - zdjęcie pod tytułem   „Coraz wyżej”, Chorzów, autorka Maria Świerczyńska. 
W kategorii 2 - „Budynki, budowle, budowy z Polski”: 
miejsce I - zdjęcie pod tytułem  „Przenikające się budynki Olivia Business Centre”, Olivia 
Star Gdańsk, autorka Edyta Werkowska, 
miejsce II - zdjęcie pod tytułem „Kłaniamy się”, Gdańsk, autor Arkadiusz Palka, 
miejsce III - zdjęcie pod tytułem „Połączenie tradycji z nowoczesnością na Wyspie 
Spichrzów”, autorka Edyta Werkowska. 
W kategorii 3 – „Budynki, budowle, budowy ze świata”: 
miejsce I - zdjęcie pod tytułem „Wieczorna Harfa”, Walencja, autor Arkadiusz Palka, 
miejsce II - zdjęcie pod tytułem „Za rogiem to samo”, Berlin, autor Rajmund Mann, 
miejsce III - zdjęcie pod tytułem „Latem robi się kolorowo”, Miasto Iglesins, Sardynia, 
autor Arkadiusz Palka. 
Wyróżnienia: 
miejsce I - zdjęcie pod tytułem „Śląskie arkady 2”, Kościół św. Józefa w Zabrzu, autor 
Dariusz Gołkowski, 
miejsce II -  zdjęcie pod tytułem  „Stalowe źdźbło”, Mikołów, autor Łukasz Nowak, 
miejsce III - zdjęcie pod tytułem „Kto wyżej? Kto piękniej”, Almaty, Kazachstan, autor 
Łukasz Nowak. 

 
01.12.2022 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Najważniejszym punktem ostatniego w 2022 roku posiedzenia prezydium rady, które 
jak zwykle poprowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, było przyjęcie 
propozycji prowizorium budżetowego na rok 2023. W obradach uczestniczyli również 
członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, by móc zgłosić swoje ewentualne 
zastrzeżenia do tego dokumentu. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu 
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protokołu posiedzenia 20 października 2022, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał 
informację o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB. W trakcie posiedzenia omówiono bieżące tematy, m.in. podsumowano przebieg 
Konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości” w dniach 24-25 listopada 
i XXIV Gali Budownictwa  w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej 25 listopada 
2022, kończącej obchody 20-lecia ŚlOIIB. Zatwierdzono również uchwałami 
proponowane zmiany w zakresie Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
oraz Regulaminu pomocy finansowej. Propozycje zmian zostaną przedłożone do 
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB. Po dyskusji i po wprowadzeniu 
kilku zmian, prowizorium budżetowe na rok 2023 zostało przez przyjęte i będzie 
przedstawione z wprowadzonymi poprawkami Radzie ŚlOIIB na jej najbliższym 
posiedzeniu do akceptacji. 
 

  
 
Zatwierdzono uchwałami propozycję rozszerzenia składu Zespołu ds. aktywizacji 
młodych o 2 osoby i organizację w przyszłym roku XV Otwartych Zawodów Narciarskich 
ŚlOIIB w kategorii Slalom Gigant, organizowanych przez Placówkę Terenową ŚlOIIB 
w Bielsku-Białej. Podjęto również decyzję o objęciu patronatu honorowego nad 
II Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Procesie Inwestycyjno-Budowlanym oraz 
zawnioskowano do Rady ŚlOIIB o poparcie wniosku o nadanie Medalu Honorowego 
PIIB jednemu z naszych kolegów, założycieli ŚlOIIB. 

 
03-04.12.2022 I etap Konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier”. 

W tym roku po raz pierwszy w konkursie, którego celem jest propagowanie wiedzy 
prawnej i technicznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie, mogli brać udział członkowie wszystkich izb 
okręgowych. Organizatorem konkursu była Śląska OIIB i zaproszone do współudziału 
okręgowe izby inżynierów budownictwa (dalej Izba). Konkurs odbywał się za 
pośrednictwem platformy internetowej udostępnionej przez Izbę. Nad jego 
prawidłowym przebiegiem czuwało jury konkursowe powołane uchwałą Rady ŚlOIIB nr 
67/R/2022 z 9 czerwca 2022, w składzie: przewodniczący Józef Kluska oraz członkowie: 
Tomasz Radziewski, Michał Marchewka, Katarzyna Seweryn, Sebastian Gawłowski 
i Piotr Wyrwas. Zgłaszający udział członkowie PIIB, otrzymali po weryfikacji dane do 
logowania. I etap trwał całą dobę - od godz. 800 3 grudnia do 800 4 grudnia 2022. 
W regulaminowym czasie do konkursu zgłosiły się 24 osoby, z których do I etapu 
przystąpiło 14 osób. Do II etapu zakwalifikowano 11 osób, które uzyskały co najmniej 
21 punktów, z możliwych 30 punktów.  

 
05.12.2022 Spotkanie przedświąteczne delegatów Punktu Informacyjnego ŚlOIIB w Rybniku. 
  W spotkaniu uczestniczyli delegaci z obwodu wyborczego nr 7 – Rybnik. 
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07.12.2022 Posiedzenie Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Infrastruktury i Środowiska 
Politechniki Częstochowskiej. 
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył przewodniczący rady Roman Karwowski. 
 

07.12.2022 Spotkanie zorganizowane przez GDDKiA dotyczące realizacji tuneli przy drogach 
krajowych. 
W spotkaniu w trybie online z ŚlOIIB brali udział Danuta Bochyńska-Podloch i Tomasz 
Radziewski. 

 
09.12.2022 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Ważnym punktem porządku obrad ostatniego w 2022 roku posiedzenia Rady ŚlOIIB, 
które prowadził przewodniczący rady Roman Karwowski, było przyjęcie prowizorium 
budżetowego na następny rok. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłego kolegi 
Zbigniewa Dzierżewicza, działającego od początku istnienia Śląskiej OIIB w Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu 
posiedzenia Rady z 15 września 2022 nastąpiła prezentacja i przyjęcie uchwał podjętych 
przez Prezydium Rady w okresie od 15 września do 1 grudnia 2022. Po dyskusji 
zatwierdzono uchwałą prowizorium budżetowe ŚlOIIB na rok 2023. Podjęto również 
uchwałę o przyjęciu do wiadomości protokoły Składu Orzekającego Rady w okresie od 
15 września do końca listopada 2022 roku. Skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz przekazał 
informacje o stanie środków finansowych oraz o wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB. Następnie zaprezentowane zostały informacje o bieżących działaniach 
przedstawicieli ŚlOIIB w Krajowej Radzie PIIB oraz jej zespołach. Przekazano również 
członkom Rady zbiorcze zestawienie działań podjętych przez poszczególne Zespoły 
Rady ŚlOIIB w okresie od ostatniego posiedzenia Rady we wrześniu br. 
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna, po zakończeniu jesiennej sesji egzaminacyjnej 
przedłożyła członkom Rady sprawozdanie obejmujące całoroczne podsumowanie sesji 
egzaminacyjnych, wiosennej i jesiennej. W sesji wiosennej egzamin zdały pozytywnie 
304 osoby a w sesji jesiennej 263 osoby. Omówiono również wyniki dwu zakończonych 
konkursów: „Inżyniera Roku – 2021” oraz Konkursu FOTO – 2022”. Roman Karwowski 
przedstawił nieco szerzej przebieg konferencji „Budownictwo w nowej rzeczywistości”, 
24-25 listopada 2022, której obrady odbywały się na Wydziale Architektury PŚ i w Sali 
Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz XXIV Gali Budownictwa 
25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. 
W trakcie posiedzenia Rady, zatwierdzono proponowane przez Prezydium zmiany 
w zakresie Regulaminu doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz Regulaminu 
pomocy finansowej. Przyjęto również uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
z przeprowadzonych kontroli działalności Placówki Terenowej w Częstochowie oraz 
w zakresie ochrony danych osobowych w ŚlOIIB. Rada zaakceptowała propozycję 
terminu oraz miejsca organizacji Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2023 roku. 
W ramach integracji i aktywizacji środowiska oraz propagowania różnych form 
sportowych, Rada zaakceptowała propozycję organizacji w przyszłym roku 
XV Otwartych Zawodów Narciarskich ŚlOIIB w kategorii Slalom Gigant, organizowanych 
przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej, oraz międzyplacówkowych zawodów 
w bowlingu, które zostaną przeprowadzone w placówkach w okresie od stycznia do 
połowy maja 2023 roku. Wręczenie nagród najlepszym zawodnikom oraz drużynom 
nastąpi w trakcie Festynu Rodzinnego ŚlOIIB w parku Giszowieckim 27 maja 2023. 
Rada jednomyślnie poparła wniosek prezydium o nadanie Medalu Honorowego PIIB 
Januszowi Kozuli, jednemu z założycieli ŚlOIIB, który swoją działalnością zawodową 
i zaangażowaniem w tworzenie i funkcjonowanie samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa przyczynił się do rozwoju samorządności i wzrostu znaczenia 
w świadomości społecznej zarówno Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu 
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inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego. Przewodniczący Komisji 
Prawno-Regulaminowej KR PIIB Tomasz Radziewski odpowiadał na pytania dotyczące 
zapowiedzianych na rok 2023 zmian w Prawie budowlanym oraz kwestii związanych 
z cyfryzacją procesu inwestycyjnego.  
Bezpośrednio po posiedzeniu odbyło się uroczyste spotkanie przedświąteczne 
wszystkich organów ŚlOIIB.  

 
09.12.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

Uczestnicy posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego OKK Franciszka Buszkę 
wysłuchali informacji o przebiegu i wynikach XXXIX sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane. Omówiono także sprawy organizacyjne komisji. 
 

09.12.2022 Posiedzenie Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB. 
Prowadząca posiedzenie rzecznik koordynator Elżbieta Godzieszka poinformowała 
zebranych o tematach poruszanych na listopadowym wspólnym szkoleniu organu 
Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB i Krajowego Sądu 
Dyscyplinarnego PIIB, na które byli zaproszeni rzecznicy koordynatorzy OIIB. 
W trakcie  posiedzenia omówiono także ilość prowadzonych przez rzeczników 
postępowań w roku 2022, tok postępowań oraz problemy związane z prowadzonymi 
postępowaniami wyjaśniającymi. 
 

     
 
09.12.2022 Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 

Prowadzący posiedzenie przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński zrelacjonował prace 
OSD w 2022 roku i szkolenia, w których uczestniczyli wszyscy przewodniczący 
okręgowych sądów dyscyplinarnych lub wszyscy członkowie OSD, oraz podziękował za 
pracę w kończącym się roku. 

 
09.12.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 

Prowadząca posiedzenie przewodnicząca Elżbieta Bryła-Kluczny podsumowała 
działalność OKR w 2022 roku oraz przekazała informacje ze szkolenia w Warszawie dla 
członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących OKR-ów. 

 
09.12.2022 Przedświąteczne spotkanie organów statutowych ŚlOIIB. 

W uroczystym przedświątecznym spotkaniu ŚlOIIB brali udział członkowie wszystkich 
organów statutowych Śląskiej OIIB: Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura ŚlOIIB i biur 



82 
 

placówek terenowych. Zebranych przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. Podziękował członkom organów statutowych za pracę i udział 
w przedsięwzięciach na rzecz środowiska inżynierskiego. Nawiązując do jubileuszu 20-
lecia ŚlOIIB, którego obchody wieńczyła XXIV Gali Budownictwa 25 listopada 2022 
podkreślił, że jubileuszowe wydarzenia były okazją do uhonorowania osób działających 
od lat na rzecz środowiska inżynierów budownictwa oraz do kontaktu ze znamienitymi 
gośćmi – uczestnikami jubileuszowych wydarzeń. Podczas przedświątecznej 
uroczystości wyróżniono koleżanki i kolegów, którzy byli czynnymi członkami organów 
statutowych ŚlOIIB od jej początków, czyli przez okres 6 kolejnych kadencji, Medalem 
Honorowym Śląskiej OIIB. 

 
09.12.2022 Spotkanie Świąteczne Oddział Zagłębia Weglowego SEP. 
  ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska. 
 
09.12.2022 Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NOT w Bielsku-Białej. 
  ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska. 
 
13.12.2022 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej. 

Obrady Prezydium KR PIIB prowadził prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. Zaproszeni 
na posiedzenie przewodniczący okręgowych izb podzielili się wnioskami 
i doświadczeniami z przeprowadzonych dwukrotnie we wszystkich okręgach akcji pn. 
Dzień otwarty Inżyniera Budownictwa. Obradujący dyskutowali m.in. na temat 
organizacji kolejnej akcji udzielania bezpłatnych porad w nowej formule. Mariusz 
Dobrzeniecki podkreślił, że ważne jest szybkie podjęcie kluczowych decyzji, które 
umożliwią przygotowanie planu działania w roku 2023. Skarbnik PIIB Elżbieta Bryła-
Kluczny przekazała informację o realizacji budżetu za 10 miesięcy 2022 roku i omówiła 
szczegóły dotyczące aktualizacji całorocznego budżetu na 2022 rok. 

 
14.12.2022 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Obrady prowadził prezes KR PIIB Mariusz Dobrzeniecki. Na początku posiedzenia 
wręczono wszystkim przewodniczącym okręgowych izb kryształowe statuetki z okazji 
20-lecia PIIB, a przedstawiciele Ergo Hestii omówili realizację umowy generalnej 
o ubezpieczeniu OC członków PIIB. Od stycznia do listopada 2022 zgłoszono 216 
roszczeń, a od 2011 roku było ich 6265. Podczas posiedzenia m.in. podjęto uchwały 
w sprawie przyjęcia rekomendacji Komisji Wnioskowej KR PIIB dotyczącej wniosków 
z XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB i XXI okręgowych zjazdów, 
skierowanych do Krajowej Rady PIIB, oraz uchwałę w sprawie powołania zespołu, który 
we współpracy z PZITB przygotuje 30. posiedzenia izb i organizacji państw Grupy 
Wyszehradzkiej, planowane jesienią 2024. Do 3-osobowego zespołu zostali wybrani: 
Roman Karwowski,  Zygmunt Rawicki i Andrzej Pawłowski. W programie posiedzenia 
było także omówienie działań Wydawnictwa PIIB w 2022 roku i założenia programowe 
„Inżyniera Budownictwa” na 2023, omówienie akcji DOIB oraz przyjęcie uchwałą 
aktualizacji budżetu PIIB na 2023 rok. 

 
14.12.2022 Posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB. 

Obrady prowadziła przewodnicząca komisji Elżbieta Godzieszka. Główne punkty 
programu posiedzenia to omówienie spraw zgłoszonych do mediatorów PIIB w latach 
2020-2022 oraz wstępne propozycje zmian zapisów w Kodeksie zasad etyki zawodowej 
członków PIIB, który był tworzony kilkanaście lat temu i wymaga dostosowania do 
aktualnych wymogów oraz oczekiwań członków Izby.  
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16.12.2022 Uroczystość wręczenie decyzji o uprawnieniach budowlanych w siedzibie ŚlOIIB. 
 Na zorganizowaną przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną uroczystość wręczenia 

decyzji o uprawnieniach budowlanych uzyskanych w XL sesji egzaminacyjnej zostali 
zaproszeni jako goście reprezentanci śląskich uczelni: dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. 
PŚ, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, dr inż. 
Krzysztof Kuliński, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia Politechniki 
Częstochowskiej, dr inż. Marcin Szczygieł, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Był również obecny Mariusz Czyszek, 
prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. 

 

  
 

Osoby otrzymujący decyzje z rąk przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego 
i przewodniczącego OKK ŚlOIIB Franciszka Buszki decyzje o uprawnieniach złożyły 
uroczyste ślubowanie dotyczące przestrzegania zasad obowiązujących w zawodzie 
zaufania publicznego.  
Roman Karwowski gratulując zebranym zdania egzaminu zachęcał do wstępowania 
w szeregi ŚlOIIB, bo tylko członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów 
budownictwa umożliwia wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie, oraz informował o korzyściach związanych z przynależności do Izby. 
Franciszek Buszka zwracał uwagę na rekordowo krótki czas przeprowadzenia XL sesji, 
by umożliwić zdającym jak najszybsze uzyskanie uprawnień budowlanych, co otwiera 
im nowe perspektywy kariery zawodowej. 
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16-18.12.2022 IX Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej. 

Doroczne Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym organizowane są przez Placówkę 
Terenową ŚlOIIB od 2011 roku - jedynie pandemia koronawirusa udaremniła ich 
organizację w latach 2020 i 2021. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 38 osób, 
które reprezentowały 8 okręgowych izb: Kujawsko-Pomorską, Małopolską, 
Mazowiecką, Łódzką, Podkarpacką, Podlaską, Śląską i Warmińsko-Mazurską OIIB. 
W programie mistrzostw przewidziano 4 turnieje: turniej indywidualny, turniej par na 
punkty meczowe, turniej par na zapis maksymalny i główny turniej drużynowy o Puchar 
Przechodni Prezesa Krajowej Rady PIIB Mariusza Dobrzenieckiego.  
 

 
 
Turnieje prowadzone były w systemie barometr, a wyniki prezentowano na bieżąco. 
Rozgrywki wzorowo przygotował i prowadził Ryszard Łazikiewicz, prezes Śląskiego 
Związku Brydża Sportowego. W piątek rozegrano turniej indywidualny, w którym 
uczestniczyły 32 osoby. Było wiele emocji związanych z grą z nieznanymi partnerami, 
czy krótkimi ustaleniami systemów licytacji, wistów i zrzutek. Turniej ten zdominowali 
członkowie ŚlOIIB, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca w kolejności: Jerzy Ujma, Tadeusz 
Szendzielarz i Mieczysław Madej. Poza nimi w pierwszej dziesiątce znaleźli się: 
4. Marian Gacek, 6. Janusz Kozula i 8. Tadeusz Dudziak. 
W sobotę rozegrano 2 turnieje par. Rano był turniej par na punkty meczowe, w którym 
zwyciężyła para J.Madera-J.Korczowksi z Podkarpackiej OIIB przed parą T.Dudziak-
T.Szendzielarz ze Śląskiej OIIB i parą J.Karpowicz-P.Nowara z Podlaskiej OIIB. Wysoko 
uplasowały się pary ze Śląskiej OIIB: M.Madej-W.Puchała na 5 miejscu, E.Ciesielski-
J.Ujma na 6 miejscu. Wieczorem rozegrano drugi turniej par na zapis maksymalny. 
Zwycięstwo odniosła para z Podkarpackiej OIIB R.Oplaiński-J.Znamirowski przed parą 
ze Śląskiej OIIB K.Cios-K.Ciesiński i parą J.Madera-J.Korczowski z Podkarpackiej OIIB. 
Dobrze wypadła para ze Śląskiej OIIB M.Gacek-J.Kozula zajmując 6 miejsce. Tradycyjnie 
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wieczorem odbyła się kolacja koleżeńska, podczas której można było porozmawiać 
o rozegranych rozdaniach, udanych decyzjach lub błędach. Wymieniono opinie na 
temat przyszłych jubileuszowych mistrzostw. W niedzielę odbył się główny turniej 
drużynowy o Puchar Przechodni Prezesa Krajowej Rady PIIB Mariusza Dobrzenieckiego, 
w którym wzięło udział 8 teamów. Koledzy z Warszawy, którzy wygrali ostatni turniej 
drużynowy w 2019 roku, przywieźli Puchar na Zawody. Turniej rozegrano w systemie 
każdy z każdym, a wyniki po każdej rundzie były prezentowane na bieżąco. Po 
emocjonujących rozgrywkach, z których wynikało że jedno rozdanie mogło decydować 
o sukcesie, wyniki były następujące: 1. Podkarpacka OIIB, 2.Śląska OIIB, 3.Mazowiecka 
OIIB. 

 

  
 
Puchar przechodni powędrował do Podkarpackiej OIIB. Koledzy z Rzeszowa zdobywali 
go już wcześniej - w latach 2012, 2013 i 2014. W ramach mistrzostw prowadzono 
również klasyfikację generalną zawodów, w której zarejestrowano wyniki 4 turniejów. 
Zwyciężył Jerzy Madera z Podkarpackiej OIIB przez Tadeuszem Szendzielarzem ze 
Śląskiej OIIB i Romanem Opalińskim z Podkarpackiej OIIB. W tej klasyfikacji wysokie 
miejsce zajęli członkowie ŚlOIIB: 4. Marian Gacek, 6. ex aequo Janusz Kozula i Jerzy 
Ujma. W mistrzostwach wzięły udział 3 kobiety, z których najwyżej sklasyfikowano 
Joannę Jaszczak z Łódzkiej OIIB, a w klasyfikacji zawodników niezrzeszonych w Polskim 
Związku Brydża Sportowego pierwsze miejsce zajął Cezary Ejsmont z Warmińsko-
Mazurskiej OIIB. W klasyfikacji medalowej zwyciężyła Podkarpacka OIIB przed Śląską 
OIIB i Podlaską OIIB.  
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Bezpośrednio po zakończeniu turnieju drużynowego odbyło się uroczyste zakończenie 
mistrzostw, podczas którego przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, z-ca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska oraz przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego Mistrzostw Janusz Kozula wręczali puchary, medale, dyplomy 
i nagrody rzeczowe.  
Zawody odbywały się w miłej, koleżeńskiej i sportowej atmosferze. Był też czas na 
spacer w sobotnie popołudnie do schroniska na Dębowcu. Organizatorzy już teraz 
zapraszają na X jubileuszowe mistrzostwa za rok. 
 

19.12.2022 Posiedzenie członków Forum Budownictwa Śląskiego. 
  ŚlOIIB reprezentował przewodniczący rady Roman Karwowski. 
 
19.12.2022 Rozstrzygnięcie 54. Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2022 roku. 

Konkurs został zorganizowany tradycyjnie przez Oddział Gliwicki Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich i Koło nr 10 SEP na Politechnice Śląskiej, przy współudziale 
Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej oraz Śląskiej 
OIIB, którą reprezentował wiceprzewodniczący Józef Kluska.  
Do konkursu zgłoszono 7 prac dyplomowych: 5 prac z Wydziału Elektrycznego, 5 prac, 
z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, 1 pracę z Wydziału Górnictwa i 1 pracę 
z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej. Komisji Konkursowej 
przewodniczył dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. PŚ. W tajnym głosowaniu jury 
konkursu przyznało I nagrodę mgr. inż. Dawidowi Gorgoniowi za pracę pt.: „Domowe 
systemy fotowoltaiczne – współpraca falowników hybrydowych z falownikami 
sieciowymi”, której promotorem był dr inż. Rafal Setlak. Przyznano też II i III nagrodę 
oraz 4 wyróżnienia. Nagrody (gratyfikacje pieniężne i dyplomy) zostaną wręczone na 
spotkaniu noworocznym Oddziału SEP w Gliwicach 30 stycznia 2023. Śląska OIIB była 
jednym ze sponsorów nagród. 

 

        
 
 

Opracowanie: Maria Świerczyńska 
 




