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‘’Nigdy nie zawiodę zaufania publiczne-
go, jakim społeczeństwo, ustawą konstytucyjną 
obdarzyło mój zawód’’- to fragment roty ślubowa-
nia członków Samorządu Zawodowego Inżynierów 
Budownictwa.

Ambicją naszą jest stale podnosić swoje 
umiejętności i porządnie zachowywać się wykonu-
jąc swoją służbą. Tym wartościom podporząd-
kowane są działania wszystkich organów Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - począw-
szy od nadawania uprawnień budowlanych do 
oceny projektantów, kierowników budów i inspek-
torów nadzoru w procesie inwestycyjnym. W tym 
roku Kapituła Laurów Umiejętności i Kompeten-
cji reprezentująca środowiska województw śląskiego                                                               
i opolskiego przyznała Śląskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa  ‘’ZŁOTY LAUR’’ 
• za profesjonalne i skuteczne wypełnianie zadań 

samorządu zawodowego inżynierów budownic-
twa w regionie,

• za sprawowanie właściwego nadzoru nad należy-
tym wykonywaniem zawodu oraz przestrzega-

niem zasad etyki zawodowej przez członków Izby, 
a także za szczególne zaangażowanie w reprezen-
towanie interesów zawodowych swoich członków,

• za zaangażowanie w działania mające na celu 
tworzenie właściwych warunków rozwoju budow-
nictwa oraz roli i miejsca zawodu inżyniera,

• za aktywny udział w integracji środowisk gospo-
darczych.

Złoty Laur w naszym imieniu odebrał Andrzej 
Nowak wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB podczas 
uroczystości, która odbyła się 14 stycznia tego roku                               
w Zabrzu.

Tą drogą składam wszystkim gratulacje                    
z okazji otrzymania tego wyróżnienia oraz podzię-
kowania za codzienną pracę na rzecz umacniania                                                        
i podnoszenia jakości budowlanego stanu.

Łączę pozdrowienia
Franciszek Buszka

przewodniczący Rady ŚlOIIB  

Szanowne 
Koleżanki 
i Koledzy

Wielkanoc 
Jan Lechoń
Droga, wierzbą sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.
 
Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Drogą, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus wpółnagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.
 
Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: „Chryste!”
 
Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: „Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem”.

Na wielkanocne świętowanie 
radosnego, wiosennego nastroju 

i miłych spotkań w rodzinnym gronie
życzy Rada ŚlOIIB
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KALENDARIUM WYDARZEŃ w ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ 
IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

24.11.2011 Posiedzenie Zespołu ds. zmian Prawa budowlanego pod przewod-
nictwem Ewy Dworskiej.

24.11.2011 Posiedzenie  wspólne Prezydium Rady ŚlOIIB wraz z Komisją 
Ekonomiczną, Okręgową Komisją Rewizyjną oraz przewodniczą-
cymi organów i komisji w sprawie budżetu na rok 2012.

25-27.11 - 01.12.2011 Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane organizowana  
i przeprowadzana przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.

01.12.2011 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady w sprawie rozpatrzenia 
indywidualnych spraw członkowskich.

05.12.2011 Posiedzenie Zespołu ds. zmian Prawa budowlanego.
07.12.2011 Rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - udział wzięła Barba-

ra Twardosz-Michniewska członek KSD.
08.12.2011 Kontrola dotycząca ksiąg, rejestrów oraz innych akt, dokumentów 

działalności Biura Rady i zarządzania majątkiem ŚlOIIB przepro-
wadzona przez zespół kontrolny OKR.

08.12.2011 Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady; ze ŚlOIIB udział 
wzięła Maria Świerczyńska.

12.12.2011 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
14.12.2011 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie. Udział wzięli Stefan 

Czarniecki, Franciszek Buszka, Józef  Kluska, Janusz Kozula oraz 
koord. KROZ Waldemar Szleper.

15.12.2011 Posiedzenie plenarne Rady ŚlOIIB.
 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
 Posiedzenie plenarne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej.
 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
29.12.2011 Posiedzenie plenarne KWZ.
02.01.2012 Posiedzenie Składu Orzekającego Rady w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich.
05.01.2012 Uroczyste rozdanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych.
05.01.2012 Kontrola działalności OSD ŚlOIIB przeprowadzona przez OKR.
10.01.2012 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia  Zawodowego 

PIIB w Warszawie; ŚlOIIB reprezentował Zbigniew Dzierżewicz. 
11.01.2012 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB – uczestniczyli: Stefan 

Czarniecki - wiceprezes KR PIIB i Waldemar Szleper - koordynator 
KROZ.

12.01.2012 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
14.01.2012 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa otrzymała ZŁOTY 

LAUR  UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI przyznany przez 
Kapitułę Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (więcej na 
stronie 8 ). 

19.01.2012 Rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego – udział wzięli człon-
kowie KSD: Dorota Przybyła i Zenon Panicz.

23.01.2012 Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego „Informa-
tora ŚlOIIB”.

25.01.2012 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB  w Poznaniu. Udział wzięli Stefan 
Czarniecki, Józef  Kluska , Janusz Kozula oraz koordynator KROZ 
Waldemar Szleper.

16.02.2012 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
21.02.2012 Posiedzenie plenarne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w Warsza-

wie. Udział wzięli Dorota Przybyła , Barbara Twardosz - Michniew-
ska, Zenon Panicz.
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Rzecznik 
prasowy 
ma głos

Nasza okładka:
Centrum Informacji

Naukowej i Biblioteka 
Akademicka w Katowicach

Koleżanki i Koledzy W czerwcu mija 10 lat istnienia naszej Izby. Przed nami 
jubileuszowy rok. Rok podsumowań i planów na następne lata. 
Rok różnego rodzaju spotkań i uroczystości, na które będziemy 
zapraszać na naszych łamach i zdawać z nich relacje. 

Ten szczególny rok rozpoczęliśmy wcześniej, już 15 
grudnia uroczystym posiedzeniem wszystkich organów, zakoń-
czonym wspólnym kolędowaniem i wzajemnymi świąteczny-
mi życzeniami. Miesiąc później, 14 stycznia w trakcie uroczystej 
gali w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odebraliśmy Złoty Laur 
Umiejętności i Kompetencji i dołączyliśmy do grona znamie-
nitych uhonorowanych tym wyróżnieniem laureatów (piszemy             
o tym na str. 8 ).

Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się we wrześniu 
podczas II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, a także IV Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości połączonego tradycyjnie z obchodami Śląskie-
go Dnia Budowlanych. Uroczystości te zakończy koncert w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Elementem obchodów będą również imprezy sporto-
we organizowane dla naszych członków i ich rodzin. W lutym 
odbyły się zawody narciarskie w slalomie gigancie o puchar 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB, w kwietniu będzie bieg na 
10 km w Częstochowie. W drugiej połowie roku planujemy 
zawody strzeleckie, turniej brydża sportowego, wyjazd technicz-
no - turystyczny do Londynu i rejs wzdłuż wybrzeży Chorwa-
cji. Piszemy o tym wszystkim wewnątrz numeru. Planujemy 
również wydanie Monografii Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa oraz nakręcenie filmu prezentującego naszą 
działalność i dorobek.

I jeszcze dwa zdania o wprowadzanym nowym cyklu  
„Buduje się….” (str. 6). Chcemy w każdym numerze zamiesz-
czać krótkie newsy o ciekawych dużych, ale i również cieka-
wych małych inwestycjach realizowanych na Śląsku. Liczymy na 
Waszą pomoc. Prosimy, przesyłajcie nam kilkuzdaniowe teksty 
ze zdjęciami o rozpoczęciu czy zakończeniu jakiejś interesującej 
budowy lub o jakimś nowatorskim rozwiązaniu zastosowanym 
podczas jej realizacji.

Roman Karwowski



Nr 1 (32) marzec 2012

6

Nr 1 (32) marzec 2012

7

10 LAT IZBY 10 LAT IZBY

KATOWICE
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka w Katowicach

Inwestor: Konsorcjum   Uniwersytetu   Śląskiego  
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.
Wykonawca: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
Wartość projektu:79 453 600,00 PLN. 
Środki unijne z EFRR: 52 828 698,64 PLN.

Centrum zrealizowane zostało w ramach RPO 
WSL 2007 - 2013 oraz  z budżetu samorządu Wojewódz-
twa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki                                                                                 
i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach.

Budynek jest całkowicie podpiwniczony, ma  
6 kondygnacji nadziemnych w pn. - wsch.  części                     
i 3 w pozostałej. Maksymalna wysokość budynku - 
25,20 m. 

Konstrukcja budynku to żelbetowy układ 
płytowo-słupowy na module 7,50 x 7,50 m, usztyw-
niony ścianami żelbetowymi, wsparty na palach 
zwieńczonych płytą. Dach płaski, odwrócony                                                                 
z warstwą balastową ze żwiru płukanego Elewacje                                                                                                     
z płyt kamiennych wieszanych do żelbetowych prefabry-
katów ściennych. Otwory okienne – fasady przeszklone 
aluminiowe oraz 18 cm szerokości przeszklone szcze-
liny. 

JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Hala widowiskowo – sportowa w Jastrzę-
biu Zdroju przy ul. Jana Pawła II 6 to obiekt 
nowoczesny, spełniający wymogi Światowej Federa-
cji Siatkówki, mogący pomieścić 3000 widzów 

na trybunach i dodatkowe 1250 na płycie boiska,  
w przypadku organizacji imprez np. gala bokserska, 
koncert

Inwestor: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wykonawca: konsorcjum firm: Mostostal Warsza-
wa S.A., Acciona Infraestructuras S.A. oraz Mostostal 
Puławy S.A. 

Autor projektu: Biuro Projektów i Realizacji 
Inwestycji Projekt Consulting Sp. z o.o. z Gliwic. 

Na zadanie składała się modernizacja i przebu-
dowa obiektu starej hali, oraz zlokalizowanych od 
jej strony północnej dwóch budynków socjalnych, 
połączonych z halą główną podziemnym łącznikiem. 
Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich budyn-
ków wynosi 9 710 m2, a kubatura to ponad 62 tys. 
m3. Budynek hali wykonany został jako wolnostojący, 
częściowo podpiwniczony, w którym centralną część 
stanowi obszar strefy boiska oraz dwie trybuny dla 
kibiców. Pod obydwiema trybunami znajdują się po 
trzy kondygnacje nadziemne, stanowiące zaplecze hali                                                             
w postaci szatni, siłowni, pomieszczeń technicznych, 
sali konferencyjnej, pomieszczeń biurowych i medycz-
nych, itp. Budynek posadowiony został na płytach 
żelbetowych o grubości 60cm, dodatkowo wzmoc-
nionych użebrowaniem odwróconym, w postaci 
belek żelbetowych o przekroju 60 x 120cm (trybuny),                                                                 
a w części klatek głównych 60 x 180cm. Konstruk-
cja istniejących przyczółków (wejścia główne) stano-
wią oparte na sobie skrzynie żelbetowe, mające na celu 
przejęcie potencjalnych obciążeń od wpływów eksplo-
atacji  górniczej. Trybuny wraz odcinającą płytą pożaro-
wą w całości wykonane z żelbetu.

ZABRZE

Zakończona została realizacja Projektu 
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na 
terenie Gminy Zabrze”. Obecnie rozpoczyna się 
II Etap tego przedsięwzięcia (największej inwestycji 
w dziejach miasta) dofinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjne-
go Infrastruktura i Środowisko. Planowany koszt całko-
wity II Etapu to ok. 322 mln zł przy dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej na poziomie 225 mln zł. Szacuje 
się, że wartość całego przedsięwzięcia (pierwszy i drugi 
etap) wyniesie prawie miliard zł.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 realizowa-
ny jest projekt „Budowa drogi dostępowej do Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zabrzu”. 
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów 
inwestycyjnych położonych na obszarze dawnego PGR 
Wesoła w Gminie Zabrze.

CZĘSTOCHOWA
Zakończono realizację zadania „ Nowocze-

sny obiekt dydaktyczno-kulturalny Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w  Często-
chowie” przy ul. Pułaskiego 15. Obecnie trwa wyposa-
żanie specjalistyczne wnętrz obiektu
Wykonawcą jest „CZ.P.B.P. Przemysłówka”  SA         
z Częstochowy.
Kubatura  obiektu  ogółem  :  22.047 m3

Powierzchnia netto ogółem :  4.542 m2.       
Inwestycja  obejmowała rozbudowę szkoły o 5 seg- 

mentów o różnych układach konstrukcyjnych  - trady-
cyjnym, żelbetowym słupowo-ryglowym, żelbetowym 
ramowym, z dźwigarami z drewna klejonego.

W nowo powstałej części szkoły miesz-

czą się pracownie przedmiotowe ogólno plastyczne  
i specjalistyczne– grafika komputerowa,  malarstwo, 
ceramika, rzeźba oraz sala wystaw, stołówka szkolna, 
kuchnia, sala gimnastyczna z zapleczem oraz zespół 
warsztatów indywidualnego doskonalenia uczniów  
i nauczycieli.

ŻARKI
Budowa Gimnazjum Gminnego wraz z Juraj-

skim Centrum Informacji Europejskiej w Żarkach.
Inwestor : Urząd Miasta i Gminy w Żarkach 
42-310 Żarki, ul. Kościuszki 15/17.

Wykonawca: P.W. POL – REM Sp. z o.o.
42-300 Myszków,  ul. Słowackiego 90.

Obiekt  zwyciężył w  XI edycji konkursu „Jurajski 
Produkt Roku 2011”- w kategorii usługa budowlana.

Nowoczesny budynek gimnazjum dla 330 
uczniów, z 12 klaso-pracowniami, salą gimnastyczną, 
czytelnią wraz z magazynem zbiorów, świetlicą oraz 
stołówką dla 90 osób wraz z zapleczem kuchennym. W 
obiekcie będzie się mieściło  Jurajskie Centrum Infor-
macji Europejskiej.

 Wysokiej jakości projekt oraz wykonanie  
w połączeniu z funkcjonalnością i nowoczesnością 
stanowią obiekt użytkowany nie tylko przez uczniów  
i nauczycieli ale przez całą społeczność Gminy Żarki 
i okolic. W połączeniu z salą gimnastyczną oraz 
boiskiem stanowi miejsce, gdzie zarówno uczniowie, 
nauczyciele jak i mieszkańcy mogą spędzić aktywnie 
czas.

Buduje się...



Nr 1 (32) marzec 2012

8

Nr 1 (32) marzec 2012

9

10 LAT IZBY 10 LAT IZBY

Działalność organów ŚlOIIB

Rada ŚlOIIB
W 2011 roku Rada pracowała w składzie wybra-

nym na IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym 
ŚlOIIB i uzupełnionym na X Zjeździe Sprawoz-
dawczym ŚlOIIB (po zgonie Zbigniewa Matuszy-
ka i Teodora Badory) o 2 osoby: Tadeusza Mikę                        
i Tadeusza Sopatę.

Śląska Izba zrzeszała na dzień 31.12.2011r. 
według właściwości miejsca 12.790 czynnych człon-
ków (17.492 ogółem), w tym ponad tysiąc kobiet 
- zatrudnionych w szeroko pojętym obszarze budow-
nictwa - zarówno na Śląsku, jak i w kraju. Jest drugą 
co do liczebności w skali kraju Izbą, stanowią-
cą element składowy grona inżynierów i techników 
wykonujących zawód zaufania publicznego zrzeszo-
nych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

Do zadań Rady ŚlOIIB należy w szcze-
gólności: sprawowanie nadzoru nad należytym  
i sumiennym wykonywaniem zawodu przez człon-
ków izby, reprezentowanie i ochrona interesów 
zawodowych swoich członków, ustalanie zasad 
etyki zawodowej i nadzór nad ich przestrzega-
niem, nadawanie i pozbawianie uprawnień budow-
lanych w specjalnościach określonych w ustawie 
Prawo budowlane, nadawanie tytułu rzeczoznaw-
cy budowlanego, przeprowadzanie egzaminów oraz 

potwierdzanie kwalifikacji, nadawanie uprawnień 
budowlanych, współdziałanie z organami admini-
stracji rządowej i organami samorządu terytorialnego, 
opiniowanie minimalnych wymagań programowych 
w zakresie kształcenia zawodowego oraz opiniowa-
nie projektów ustaw związanych  z budownictwem. 
doskonalenie kwalifikacji zawodowych inżynierów 
budownictwa, prowadzenie postępowań w zakre-
sie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej 
członków samorządu zawodowego, prowadzenie list 
członków samorządów zawodowych.

W działaniach na rzecz członków Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa koncen-
truje się na: działaniach w zakresie podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz zapewnieniu właści-
wych warunków wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie, nadawaniu uprawnień 
do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, 
inicjowaniu tematów szkoleń, seminariów, konfe-
rencji, ułatwianiu dostępu do informacji naukowo 
-technicznych, prawnych i norm, pomocy w zakre-
sie ochrony prawnej członków, działalności na rzecz 
integracji środowiska i działań samopomocowych.                                                                                                    
W 2011 roku Rada ŚlOIIB podjęła 729 uchwał,                
w tym 692 uchwały w sprawach członkowskich. 
Prace Rady wspierają stałe komisje i doraźne zespoły 
robocze powoływane do merytorycznego załatwie-
nia wybranego zagadnienia. Nasi członkowie pracują 
aktywnie w organach i komisjach Krajowej Rady PIIB. 

Działalność ŚlOIIB w 2011 roku
W dniu 21 kwietnia 2012 r. odbędzie się XI Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. W niniejszym numerze zamieszczamy skróconą wersję sprawozdań 
z działalności organów ŚlOIIB oraz komisji i zespołów pomocniczych Rady ŚlOIIB. 
Sprawozdania zostały opracowane przez przewodniczących poszczególnych organów i komisji 
oraz sekretarza Rady ŚlOIIB. Pełny tekst sprawozdań otrzymali w formie broszury delegaci 
na zjazdy, a jego wersję elektroniczną zamieszczamy na stronie internetowej naszej Izby.

czas na  okolicznościowe wystąpienia oraz  wspomnie-
nia. Interesujący film przypomniał laureatów poprzed-
nich edycji. Do szacownego grona laureatów laurów 
należą m. innymi: Jan Paweł II, któremu delegacja zawio-
zła Diamentowy Laur do Watykanu, Lech Wałęsa, Jerzy 
Buzek, Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Leszek Balce-
rowicz, Bronisław Geremek, Javier Solana Madariaga, 
Jan Nowak Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski, Włady-
sław Bartoszewski, Leszek Balcerowicz, Andrzej Wajda, 
Krzysztof  Zanussi, Krystyna Bochenek. Są też osoby 
duchowne uznane za autorytety moralne: kardynał Stani-
sław Dziwisz, metropolita katowicki arcybiskup Damian 
Zimoń i z diecezji opolskiej arcybiskup Alfons Nossol. 

Jako novum Kapituła Laurów wprowadziła specjal-
ne jubileuszowe wyróżnienie. Jest to Nagroda Specjal-
na ”Orzeł Piastów Śląskich” przyznawana „w uznaniu 
szczególnych zasług i zaangażowania na rzecz przemian 
ustrojowych, społecznych, gospodarczych i politycznych 
kraju”. Decyzją Kapituły pierwszym laureatem tej nagro-
dy został prof. Jerzy Buzek.

Uroczystość uświetnił spektakl muzyczny                      
w wykonaniu teatru muzycznego Studio Buffoz udzia-
łem znanych i lubianych artystów: Nataszy Urbańskiej, 
Janusza Józefowicza i Janusza Stokłosy.

Następnego dnia w Krypcie Katedry Chrystu-
sa Króla w Katowicach została odprawiona uroczy-
sta doroczna msza święta w intencji środowisk 
gospodarczych, celebrowana przez ks. arcybiskupa – senio-
ra Damiana Zimonia, po której  w pomieszczeniach pobli-
skiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach odbyło się wspólne kolędowanie z udzia-
łem Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata 
Silesia” i orkiestry górniczej KWK Pokój. W uroczysto-
ściach uczestniczyła grupa członków ŚlOIIB z przewod-
niczącym Rady ŚlOIIB Franciszkiem Buszką.
    Maria Świerczyńska

14 stycznia 2012 roku w Domu Muzyki i Tańca 
w Zabrzu wręczono Laury Umiejętności i Kompetencji  
po raz dwudziesty. W tym dniu zabrzańska hala widowi-
skowa zgromadziła blisko dwa tysiące osób, wśród 
nich znakomitych gości. Przybyli przedstawicie-
le parlamentu, dyplomacji, polskiego rządu i śląskiego 
samorządu, laureaci wcześniejszych edycji oraz repre-
zentanci wielu dziedzin życia: gospodarki, nauki, kultury                                                            
i sztuki, polityki, mediów. Zebranych powitał i uroczysto-
ści przewodniczył Tadeusz Donocik – prezes Regional-
nej Izby Gospodarczej w Katowicach. Patronami imprezy 
byli prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz 
prezydent Katowic Piotr Uszok. 

Tegoroczna, jubileuszowa gala była uroczystością 
szczególną, gdyż Kapituła nagrodziła Śląską Okręgową 
Izbę Inżynierów Budownictwa Złotym Laurem Umiejęt-
ności i Kompetencji. w kategorii Instytucja Wspierająca 
Rozwój Gospodarki Rynkowej lub Edukująca na Potrze-
by Firm. W imieniu Izby Laur odebrał wiceprzewodniczą-
cy Andrzej Nowak, który dziesięć lat temu przewodniczył 
gronu tworzących Izbę przedstawicieli stowarzyszeń 
naukowo - technicznych z całego województwa oraz 
przewodniczył obradom pierwszego Zjazdu. Na widow-
ni obecni byli liczni przedstawiciele ŚlOIIB i goście  
z zaprzyjaźnionych okręgowych izb. 

Diamentowe Laury Kapituła przyznała Przewod-
niczącemu Komisji Europejskiej Jose Manuelowi Barosso 
i Przesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi. Premier 
nie mógł uczestniczyć w uroczystości, ale Barosso zjawił się 
osobiście. Uroczystą laudację wygłosił prof. Jerzy Buzek,                                                                                                                       
a Barosso nie krył wzruszenia i podkreślił w swej przemowie, 
że sprawy Polski i polskiego narodu były mu zawsze bliskie 
i zawsze wspierał działania Polski na forum UE. 

Organizatorzy jubileuszowej gali dołożyli wszel-
kich starań, aby nadać uroczystości należytą oprawę. Był 

XX Laury Umiejętności i Kompetencji
Laury Umiejętności i Kompetencji wręczane przez Kapitułę Regionalnej Izby Gospodar-

czej w Katowicach są najbardziej prestiżową w śląskim środowisku nagrodą przyznawaną od 
roku 1992  wybitnym przedstawicielom świata kultury, techniki  i ekonomii za ważne osiągnię-
cia. Laury Złote, Platynowe, Kryształowe i Diamentowe otrzymują wyróżniające się osoby, 
organizacje i instytucje w różnych kategoriach. 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek wręcza Diamentowy Laur Przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jose Manuelowi  Barosso

Andrzej Nowak prezentuje Laur w 
towarzystwie wręczających: prezydentów 
Zabrza i Katowic oraz prezesa RIG 

Koledzy z Okręgowych Izb gratulują 
Laura 
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Kontynuowana jest współpraca pomiędzy 
ŚlOIIB a Polskim Stowarzyszeniem Beneficjentów 
Funduszy Pomocowych w Toruniu  w zakresie wspie-
rania edukacji zawodowej, działań na rzecz ochrony 
środowiska, działań na rzecz absorpcji funduszów 
unijnych, rozwiązywania problemów związanych                                                                              
z przygotowywaniem, wdrożeniem i realizacją projek-
tów współfinansowanych ze środków unijnych. 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
wspierając nowe formy współpracy w dziedzinie 
budownictwa przystąpiła w ramach porozumienia 
do Klastra Budownictwa i Infrastruktury  BUDOS-
FERA utworzonego przez Regionalną Izbę Przemy-
słowo - Handlową w Częstochowie.  Kontynuowana 
była współpraca w ramach  Forum Budownictwa 
Śląskiego. 

Kontynuowana była również współpraca               
z Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów Budow-
nictwa (ČKAIT) Oddział w Ostrawie  i Słowac-
ką Izbą Inżynierów Budownictwa (SKSI) Oddział              
w Żylinie. 

W działaniach na rzecz środowiska Śląska 
Izba koncentruje się na: kontynuowaniu współpracy                                                                          
z innymi samorządami zawodowymi (Śląską Okręgo-
wą Izbą Architektów oraz Południową Okręgo-
wą Izbą Urbanistów) w celu wspólnego umacniania 
roli zawodowej członków samorządów zawodo-
wych i wspólnego oddziaływania na władze                                               
w sprawach legislacyjno - organizacyjnych budow-
nictwa; umacnianiu w świadomości społecznej władz 

państwowych i samorządowych roli i zadań samorzą-
du zawodowego w życiu społeczeństwa obywa-
telskiego; kontynuowaniu aktywnej działalności                                                    
w ramach Śląskiego Forum Budownictwa - wspól-
nej inicjatywy organizacji samorządowych, gospodar-
czych, stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych 
działających w sektorze budownictwa wojewódz-
twa śląskiego; rozwijaniu współpracy z uczelnia-
mi wyższymi  w zakresie standardów nauczania, 
minimów programowych, aby zapewnić absolwen-

tom możliwość ubiegania się o uzyskanie uprawnień 
budowlanych; przeprowadzaniu dwóch sesji egzami-
nacyjnych w ciągu roku dla kandydatów do uzyskania 
uprawnień budowlanych. 

Przedstawiciele Śląskiej Izby prowadzi-
li prace organizacyjne i formalne w zakresie 
poprawy funkcjonowania uczestników procesu 
budowlanego, pracowali nad nowelizacją ustaw:                                                                                                         
o zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budow-
lane, Prawo wodne, Prawo zamówień publicznych 
oraz rozporządzeń wykonawczych – zarówno lokal-
nie jak i na forum krajowym.  

Bardzo ważnym elementem działalności Izby 
jest pozyskiwanie nowych członków Izby, zwłaszcza 
wśród ludzi młodych, zaczynających swoją karierę 
zawodową w budownictwie. 

Działania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa mają na celu właściwe wykorzystywa-
nie potencjału zrzeszonych inżynierów budownictwa 
dla realizacji spraw ważnych merytorycznie dla dobra 
ogólnego członków i dla społeczeństwa..

Okręgowa Komisja Rewizyjna 

Komisja pracowała w 2011 roku w składzie 
wybranym przez IX Zjazd w 2010 roku, zmiana nastą-
piła w pełnieniu funkcji sekretarza OKR  i objęciu 
jej przez Kazimierza Janochę. OKR pracowała                                                                                                     
w oparciu o: regulamin Okręgowych Komisji Rewizyj-
nych,  harmonogram kontroli planowych, zasady 
przeprowadzania kontroli wydane przez Krajową 
Komisję Rewizyjną PIIB (KKR) oraz obowiązują-
ce przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości                
i ustawy Prawo pracy. 

Członkowie zespołów kontrolnych OKR 
szczegółowo zapoznali się z regulaminami pracy  
poszczególnych organów ŚlOIIB oraz komisji Rady 
ŚlOIIB, co pozwoliło wskazać nieprawidłowości 
zauważone  w prowadzonej działalności organów 
Izby. 

Wnioski i uwagi w formie uchwał, wynikające 
z kontroli  przeprowadzonych przez OKR, były 
punktem obrad Prezydium i Rady ŚlOIIB.  Wyniki 
kontroli  i wnioski przedstawione Radzie ŚlOIIB 
pozwolą na poprawę i usprawnienie  pracy organów 
Izby, komisji  oraz  biura Rady ŚlOIIB. 

Szczególnym nadzorem ze strony OKR objęta 
była problematyka finansowa w zakresie realizacji 
budżetu  przez Radę ŚlOIIB i organy Izby. Nadzór 
nad wykonaniem budżetu  był stałym punktem posie-

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna pracowała            
w składzie wybranym na IX Zjeździe Sprawozdaw-
czo – Wyborczym ŚlOIIB w 2010 roku. 

W roku 2011 OKK przeprowadziła dwie 
sesje egzaminacyjne. Rozpatrzono 709 złożonych 
wniosków, zgodnie z zestawieniem:

Sesja

Ilość Wskaź-
nik % decyzji 
pozytywnych 

w stosunku do 
ilości zdających

Wniosków

Ilość osób 
dopusz-

czonych do 
egzaminu

Zdających
Decyzje  

o nadaniu 
uprawnień

Decyzje  
o odmowie 

nadania 
uprawnień

I/2011   385 370   335 276   58 82,39

II/2011   324 314   292 238   53 81,51
Razem   709 684   627 514   111 81,98

OKK wydała  514 decyzji o nadaniu upraw-
nień budowlanych.

W 2011 roku wydano 1358 szt. książek prakty-
ki zawodowej (od nr 9542/11 do nr 10899/11).

OKK udzieliła 896 pisemnych odpowiedzi 
na wystąpienia stron, w tym 454 wyjaśnienia zakre-
su decyzji o nadaniu uprawnień oraz 442 wyjaśnienia 
kwestii praktyki zawodowej.

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (OSD) Śląskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowi-
cach pracował w 2011roku w składzie wybranym na 
IX Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym ŚlOIIB  
w 2010 roku. 

W 2011 r. do OSD wpłynęło 16 nowych spraw, 
w tym: 11 spraw rozpatrywano w trybie  odpowie-
dzialności zawodowej i 5 spraw w trybie odpowie-
dzialności dyscyplinarnej. 

OSD rozpatrywał również 11 spraw z lat 
ubiegłych, w tym: 8 spraw w trybie odpowiedzialno-
ści zawodowej oraz 3 sprawy w trybie odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej. 

dzeń OKR, spostrzeżenia i uwagi przekazywane były 
na bieżąco przewodniczącemu Rady ŚlOIIBi  skarb-
nikowi ŚlOIIB. OKR w pełnym składzie uczestniczy-
ła w listopadzie  ub. roku  w obradach Prezydium 
Rady ŚlOIIB poświęconych propozycji budżetu na 
2012 r. Wniesione przez członków Komisji  popraw-
ki zostały uwzględnione w preliminarzu  i zapisane       
w protokole posiedzenia.

Drugim obszarem  nadzoru i kontroli, zgodnie            
z zapisem ustawy, jest zgodność działań organów 
Izby w zakresie obowiązującego statutu. Zadanie to 
realizowane było poprzez wykonywanie obowiązko-
wych corocznych kontroli działalności statutowych 
organów  powoływanych przez Zjazd Okręgowy 
- Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowe-
go Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

W 2011 r. odbyło się pięć posiedzeń plenarnych 
OKR. Przeprowadzono 12 kontroli, ze szczególnym 
naciskiem na  działalność,  która od początku działa-
nia Izby nie była przedmiotem kontroli OKR. Szcze-
gółowy wykaz kontroli znajdzie się w sprawozdaniu 
dla XI Zjazdu. W roku 2011 Okręgowa  Komisja 
Rewizyjna podjęła 18 uchwał, w których oprócz spraw 
porządkowych znalazło się 14 wniosków dotyczących 
działalności ŚlOIIB. Przewodniczący OKR uczestni-
czył we wszystkich posiedzeniach Prezydium i Rady 
ŚlOIIB z głosem doradczym i możliwością prezento-
wania  stanowiska OKR w danej sprawie.

Przewodniczący brał również udział w posie-
dzeniach KKR, na których omawiano w formie 
szkolenia problemy związane z działalnością Komisji 
Rewizyjnych w poszczególnych okręgowych Izbach. 
Członkowie OKR brali udział w szkoleniu zorgani-
zowanym przez KKR w październiku 2011 roku, na 
którym omawiano zagadnienia związane z podsta-
wami  prawnymi i zakresem  działalności OKR 
oraz  sposobem  prowadzenia kontroli. Szczególną 
uwagę poświęcono bardzo dużej odpowiedzialności 
prawnej członków  Komisji Rewizyjnej wynikającej 
ze sprawowanej funkcji kontrolnej.

Ślubowanie
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W trybie odpowiedzialności zawodowej rozpa-
trzono 19 spraw, zakończonych zostało 14 spraw: 
• 1 sprawa - umorzenie postępowania (obwiniona 

przestała być członkiem ŚlOIIB),
• 2 sprawy – uniewinnienie, 
• 7 spraw – ukaranie upomnieniem,
• 4 sprawy - zwrócono do OROZ do uzupełnienia
• 1 sprawa o zatarcie ukarania, 
• 4 sprawy pozostają w toku, z czego dwie sprawy 

pozostają zawieszone do czasu wyjaśnienia  
przez organy sprawiedliwości RP.

W roku 2011 OSD wydał 8 decyzji w trybie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
• 1 sprawa została umorzona,  po odwołaniu 

strony, do KSD; 
• 2 sprawy zakończyły się ukaraniem, 
• 5 spraw jest w toku, z czego jedna sprawa 

została zawieszona do czasu zakończenia 
postępowania w trybie odpowiedzialności 
zawodowej przez OROZ.

Łącznie OSD rozpatrzył 27 spraw. W jednej  
sprawie miało miejsce odwołanie do Krajowego 
Sądu Dyscyplinarnego jako II instancji. 

W okresie sprawozdawczym zostało powoła-
nych 19 składów orzekających (trzyosobowe 
+ członek rezerwowy), każdy członek OSD brał 
udział wielokrotnie w pracach sądu. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery 
plenarne posiedzenia całego składu OSD, na których 
omawiano rozpatrywane sprawy i zmiany przepisów.

Członkowie OSD brali udział w dwóch szkole-
niach: w marcu w Krynicy (zorganizowane przez 
Małopolską OIIB, wspólnie z Opolską, Dolnoślą-
ską, Podkarpacką  OIIB)  i w listopadzie w Ustroniu 
(zorganizowane przez ŚlOIIB – wspólnie z Małopol-
ską, Opolską, Dolnośląską, Podkarpacką OIIB). 
Przewodniczący OSD uczestniczył w dwóch szkole-
niach organizowanych przez Krajowy Sąd Dyscypli-
narny.

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej

W 2011 roku zespół Okręgowych Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej działał w składzie 
wybranym na IX Zjeździe Sprawozdawczo - Wybor-
czym ŚlOIIB w 2010roku.

Odbyły się 4 plenarne posiedzenia organizacyj-
ne OROZ.

Rzecznicy rozpatrzyli łącznie 75 spraw, w tym 
22 sprawy nie zakończone w latach poprzednich 
oraz 53 sprawy, które wpłynęły w  2011 r. - 11 spraw                                                                                  
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej i 42  
sprawy   w trybie odpowiedzialności zawodowej.

Spośród 11 spraw w trybie odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej - w 3 przypadkach nie wszczęto 
postępowania, 3 postępowania umorzono, 5 spraw 
przekazano do OSD.

Spośród 42 spraw w trybie odpowiedzialności 
zawodowej – 23 postępowania umorzono, 6 spraw 
przekazano do OSD z czego 2 sprawy  przekazane 
do  OSD zostały ponownie zwrócone do OROZ.

Na koniec 2011 roku pozostało 13 spraw                
- jako sprawy w toku.

W 2011r. odbyły się dwa szkolenia organi-
zowane przez Polską Izbę Inżynierów Budownic-
twa, w których uczestniczył Rzecznik Koordynator                 
- w dniach 20-21.05.2011r. i w dniach 04-05.11.2011r. 
Omawiano zmiany w przepisach oraz ciekawsze 
sprawy rozpatrywane przez Krajowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny. 

Członkowie OSD i OROZ ŚlOIIB uczestni-
czyli   w dwóch szkoleniach: w dniach 03-05.03.2011r. 
w Krynicy (organizowane przez Małopolską Okręgo-
wą Izbę Inżynierów Budownictwa) i w dniach 
17-19.11.2011 r. w Ustroniu (organizowane przez 
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa).

Zaobserwowanym trendem  jest dokładniejsze 
sprawdzanie zakresu posiadanych uprawnień budow-
lanych, co  skutkuje najpierw skierowaniem zapyta-
nia na piśmie do Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
a potem, niejednokrotnie, skierowaniem pisma - 
skargi na danego członka Izby, w którym podno-
si się przekroczenie zakresu posiadanych uprawnień 
budowlanych.

Rada Programowa i Zespół 
Redakcyjny „Informatora”

Głównym celem działania Rady Programowej 
jest wytyczanie kierunków, ustalanie zasad oraz reali-
zowanie polityki informacyjnej Rady ŚlOIIB, a także 
inicjowanie akcji i wydarzeń integrujących środo-
wisko. Rada Programowa nadzoruje także funkcjo-
nowanie środków informacyjnych oraz łączności                 
z członkami ŚlOIIB, jakimi są: kwartalnik „Informa-
tor ŚlOIIB” i strona internetowa izby.

Na odbytych w 2011 roku posiedzeniach, 
oprócz bieżących zagadnień związanych z wydaniami 
kolejnych numerów „Informatora ŚlOIIB”, zajmo-
wano się tematami: dalszego uatrakcyjniania formy 
biuletynu i strony internetowej śląskiej izby, popra-
wy efektywności przekazywania informacji naszym 
członkom, stworzenia lepszych warunków integra-
cji inżynierskiego środowiska oraz kontaktu człon-
ków  z izbą. Z inicjatywy Rady Programowej został 
zorganizowany Konkurs Fotograficzny - Fotografuje-
my budownictwo; na jego pierwszą edycję 14 naszych 
członków nadesłało 55 zdjęć. 

Rada Programowa wraz z Zespołem Redakcyj-
nym pracowała nad uatrakcyjnieniem formy i treści 
naszego biuletynu, czego wynikiem jest zmienio-
na znacząco jego szata graficzna oraz poszerzona 
objętość. W 2011 roku zostały wydane cztery numery 
„Informatora ŚlOIIB” (nr 28 ÷ 31) zawierające istot-
ne dla członków izby treści: informacje o pracy 
Rady i pozostałych statutowych organów śląskie-
go samorządu, komunikaty organizacyjne dotyczą-
ce szkoleń, imprez integrujących nasze środowisko 
oraz wspomnienie członków ŚlOIIB, którzy odeszli 
od nas na zawsze. W poszczególnych numerach 
zamieszczano artykuły dotyczące budownictwa na 
Śląsku, trwających lub zakończonych budowach, 

Składy Orzekające
Składy orzekające powoływane są na podsta-

wie Regulaminu okręgowych rad PIIB do rozpatry-
wania spraw indywidualnych członków Izby. W roku 
2011 składy orzekające Rady ŚlOIIB na 21 posiedze-
niach podjęły łącznie 737 uchwał w następujących 
sprawach:

• przyjęcia 550 osób w poczet członków ŚlOIIB,
• o zakończeniu okresu zawieszenia 220 osobom 

w prawach członka,
• o zawieszeniu 267 osób na własny wniosek                 

w prawach członka, 
• o skreśleniu z listy członków z powodu zgonu 

67 osób,
• o skreśleniu 4 osób z listy członków z powodu 

przeniesienia członkostwa do innej izby okręgo-
wej,

• o uchyleniu uchwał o zawieszeniu 5 osób                            
w prawach członka z powodu nieopłacenia 
składek przez okres powyżej 6 miesięcy,

• o zawieszeniu w prawach członka 296 osób 
z powodu nieopłacenia składek przez okres 
powyżej 6 miesięcy,

• o skreśleniu w prawach członka 1 osoby z powodu 
nieopłacenia składek przez okres powyżej 12 
miesięcy,

• o skreśleniu w prawach członka 63 osób na 
własny wniosek,

• o tymczasowym wpisie na listę członków ŚlOIIB 
w celu świadczenia usług transgranicznych na 
terytoriumRP 9 osób, w tym 1 osoba - 2 usługi.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB powołał na 
bieżącą kadencję dwa składy orzekające Rady ŚlOIIB, 
każdy po 3 osoby plus 3 osoby w rezerwie. 

Działalność Zespołów
i Komisji Pomocniczych
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Opiekunem Komisji z ramienia Prezydium ŚlOIIB 
ds. Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych jest 
Andrzej Nowak, a ds. szkoleń Piotr Wyrwas.

W 2011 odbyły się 2 posiedzenia plenar-
ne KDZ. Komisja kontynuowała realizację zadań 
postawionych przez Radę, a przede wszystkim 
wspomaganie członków Izby w zakresie doskona-
lenia zawodowego. Powyższe zadanie zrealizowano 
poprzez dofinansowanie przez Izbę szkoleń i semina-
riów oraz analizę imprez szkoleniowych. 

W okresie 1.01.- 31.12.2011 odbyły się szkole-
nia w formie:
• wykładów - 1,
• seminariów  - 149,
• konferencji i warsztatów wielodniowych - 7.

Izba współdziała ze Stowarzyszeniami Nauko-
wo-Technicznymi finansując lub dofinansowu-
jąc udział członków w różnych formach szkolenia.

Wyniki analiz  pozwoliły stwierdzić, że jest 
to nadal bardzo efektywna forma pomocy człon-
kom Izby w doskonaleniu zawodowym. Ogółem 
w 2011 roku w różnych formach szkoleń dofinan-
sowywanych przez ŚlOIIB uczestniczyło około 
5 tysięcy osób. Po przeprowadzonych analizach 
Komisja zarekomendowała Radzie ŚlOIIB pozosta-
wienie formy dofinansowania na dotychczasowych 
zasadach i w dotychczasowej wysokości. Człon-
kowie Komisji wizytowali wybrane szkolenia.                                                      
W ramach audytu przeprowadzono kontrolę meryto-
ryczną i organizacyjną szkoleń dofinansowywanych 
przez Izbę. Wszystkie uwagi sprawdzających były na 
bieżąco referowane na forum Komisji i przekazy-
wane do organizatorów szkoleń. Nawiązano współ-
pracę z organizatorami szkoleń dofinansowywanych            
z funduszów europejskich EFS. W ramach tej współ-
pracy zaproponowano członkom ŚlOIIB 3 szkole-
nia. 

Przedstawiciel ŚlOIIB uczestniczył w pracach 
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowe-
go Krajowej Rady PIIB. Podczas spotkania przed-
stawicieli okręgowych KDZ w Kostrzynie nad Odrą 
zebrani rozważali organizację szkoleń w formie:             
e-learning i warsztatów z Eurokodów oraz stworze-
nie platformy współpracy w zakresie doskonalenia 
zawodowego członków pomiędzy izbami okręgowy-
mi i PIIB. 

Komisja 
Prawno - Regulaminowa 
Komisja Prawno - Regulaminowa (KP-R) 

pracowała w składzie 6.osobowym - po śmierci  
Teodora Badory nie uzupełniono składu Komisji. 

relacje z imprez sportowych i rekreacyjnych organi-
zowanych przez izbę. Wprowadzono nowe cykliczne 
pozycje – Niezwykły zwykły inżynier i Nasze podró-
że. W dwóch numerach „Informatora” znalazły się 
także ważne, kompleksowe informacje o dostępie do 
polskich norm oraz o zasadach ubezpieczeń człon-
ków izby.

Rada Programowa na bieżąco monitorowa-
ła funkcjonowanie strony internetowej ŚlOIIB, na 
której można znaleźć aktualne komunikaty, ogłosze-
nia i ważne dla członków  informacje, w tym na 
temat: zasad uzyskiwania uprawnień budowlanych, 
ubezpieczeń, aktualnych norm, najbliższych konfe-
rencji i seminariów, obowiązujących regulaminów 
PIIB i ŚlOIIB oraz listę członków, gdzie każdy może 
sprawdzić przynależność do Izby i ważność zaświad-
czenia, a także pobrać swoje imienne druki na wpłaty 
składek.

Komisja Ekonomiczna
Komisja Ekonomiczna pracowała w 2011 roku 

w niezmienionym 7. osobowym składzie; z ramienia 
Prezydium Rady ŚlOIIB z Komisją współpracuje 
Zenon Panicz.

W 2011 roku KE inspirowała i angażowała się 
w dwa tematy problemowe, były to:

- ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB,
- prenumerata prasy technicznej dla członków 

ŚlOIIB, koszty, wykorzystanie czasopism.
Działania te zakończyły się powodzeniem                

i miały wymierny skutek finansowy.
Ubezpieczyciel NNW - Hanza Brokers 

obniżył stawkę ubezpieczenia z 3,60 zł na 3,00 zł,                         
co dało roczną oszczędność około 80.000,00 zł.

Prenumerata czasopism, wcześniej szero-
ko zaprogramowana, została poddana weryfikacji. 
Stosowną ankietę członkowie ŚlOIIB zainteresowani 
otrzymywaniem miesięczników technicznych przesła-
li do biura ŚlOIIB. Na tej podstawie ilość prenu-
merowanych periodyków znacznie się zmniejszyła, 
co skutkowało zmniejszeniem rocznych wydatków 
na prenumeratę czasopism o około 200.000,00 zł.

Komisja Doskonalenia 
Zawodowego

Komisja Doskonalenia Zawodowego działa-
ła na początku roku w niezmienionym składzie. Po 
śmierci przewodniczącego Krzysztofa Michty - Rada 
wybrała na tę funkcję Elżbietę Nowicką-Słowik. 

Inżynierów Oddział w Żylinie. Podjęto także działa-
nia w kierunku nawiązania kontaktu z Saksońską 
Izbą Inżynierów Budownictwa.

Zorganizowano kolejny wyjazd techniczno - 
turystyczny dla członków ŚlOIIB do Paryża, Stras-
burga   i Stuttgartu w dniach 29.08.-04.09.2011 roku, 
w którym uczestniczyło 45 osób, kierownikiem 
wyjazdu był Zenon Panicz.

Prowadzono konsultacje w sprawie pozyska-
nia dotacji ze środków unijnych w ramach współ-
pracy przygranicznej na wydanie i upowszechnienie 
poradnika dla inżynierów budownictwa „Działal-
ność gospodarcza” w Polsce, Czechach i na Słowacji               
w wersji polskiej, czeskiej i słowackiej.

Zespół roboczy KWZ ds. realizacji wniosku 
II/5 z IX Zjazdu ŚlOIIB kontynuował prace związa-
ne z przygotowaniem materiału porównawcze-
go systemów i sposobów funkcjonowania branż 
budowlanych w czołowych, wysoko rozwiniętych 
krajach Europy „do wykorzystania przez członków 
Izby i wypracowania wyważonego poglądu na temat 
przyszłego kształtu budownictwa w Polsce”.

Przedstawiciele KWZ uczestniczyli w szkole-
niu organizowanym w Słubicach przez Lubuską 
OIIB w Gorzowie i Brandenburską Izbę Inżynierów 
w Poczdamie nt. „Inżynier za granicą - uwarunkowa-
nia prawne wykonywania zawodu inżyniera w Polsce 
i Niemczech”.

Komisja Pomocy Finansowej 
W 2011 r. odbyło się 5 posiedzeń Komisji 

Pomocy Finansowej, na których rozpatrzono wnioski 
13 osób. Komisja przyznała 9 zapomóg bezzwrot-
nych na łączną kwotę 11.960 zł.

X Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB podjął 
uchwałę o zmianach w Regulaminie Komisji Pomocy 
Finansowej. Aktualną wersję wraz z drukiem wniosku 
można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Komisja Materiałów 
i Regulaminów Zjazdowych 

Komisja opracowała projekty treści dokumen-
tów wymaganych do przeprowadzenia obrad  
X Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB w 2011roku: 
Porządek obrad X Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 
i Regulamin obrad X Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB, a także Regulamin wyborów uzupełniają-
cych, gdyż zaistniała potrzeba uzupełnienia składu 
Rady ŚlOIIB o 2 członków i 1 delegata na zjazdy 

W pełnym składzie Komisja obradowała                                                         
w 2011 roku dwukrotnie. Omawiano propozycje 
zmian w Statucie i regulaminach izby dot. ujedno-
licenia zapisów Statutu Izby i ustawy o samorzą-
dach, propozycje zmian do Prawa wodnego i zmian 
do ustawy o zamówieniach publicznych oraz realiza-
cję wniosków z X Zjazdu ŚlOIIB. Wdrożono formę 
pracy Komisji przez wymianę opinii drogą elektro-
niczną.

Przewodnicząca Komisji brała udział w posie-
dzeniach Komisji Prawno - Regulaminowej Krajowej 
Rady. Problemy i tematyka poruszana na posiedze-
niach Komisji KR była następnie przekazana człon-
kom  KP-R oraz członkom Rady ŚlOIIB w wersji 
elektronicznej, celem przeprowadzenia dyskusji                
i zebrania opinii na poruszane tematy.

W dniach 18 - 19.11.2011 r. przewodniczą-
ca Komisji Prawno - Regulaminowej uczestniczyła                                            
w Konwencie Przewodniczących OIIB i Okręgowych 
Izb Architektów poświęconym propozycjom zmian 
w Prawie Budowlanym - propozycje zmian przedsta-
wiał Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego         
i Techniki  Ministerstwa Infrastruktury. 

W listopadzie 2011r Prezydium ŚlOIIB 
powołało zespół roboczy ds. zmian w Prawie 
budowlanym, mający na celu omówienie propozy-
cji przedstawionych przez Krajową Radę PIIB oraz 
opracowanie propozycji zmian będących efektem 
dyskusji w środowisku inżynierów ŚlOIIB. Zespół         
w trakcie 3 spotkań roboczych oraz przy współpracy 
za pośrednictwem poczty elektronicznej opracował 
ramowe propozycje zmian ustawy Prawo budowla-
ne, będące podstawą do szerszej dyskusji środowi-
skowej. Przygotowany materiał został przedłożony 
Radzie na posiedzeniu w dniu 15.12.2011r. Przewidu-
je się kontynuację prac zespołu w celu wypracowania 
bardziej szczegółowych uwag i zaleceń uwzględnia-
jących szeroką dyskusję środowiskową. Przekazane 
drogą elektroniczną uwagi i opinie zwrotne człon-
ków       K P - R oraz członków Rady ŚlOIIB, przed-
stawiła przewodnicząca Komisji w ramach dyskusji 
na posiedzeniach Komisji Prawno Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB. 

Komisja Współpracy  
z Zagranicą

W 2011 roku Komisja Współpracy z Zagranicą 
kontynuowała współpracę z Czeską Izbą Inżynierów 
Budownictwa (ČKAIT) Oddział w Ostrawie - delega-
cja ŚlOIIB przebywała na zaproszenie przewodni-
czącego ČKAIT z Ostrawy z wizytą w Ostrawicy                
w dniach 16-18 września 2011 oraz ze Słowacką Izbą 
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• członek KKK, Janusz Jasiona: uczestniczył                   

w posiedzeniach plenarnych KKK, pełnił 
również dyżury w siedzibie KKK;

• sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej (KKR), 
Urszula Kallik: uczestniczyła w posiedzeniach 
plenarnych KKR i prezydium KKR, w kontro-
lach działalności statutowej, finansowej i gospo-
darczej Krajowej Izby;

• Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej (KROZ) Koordynator, Waldemar Szleper: 
uczestniczył w posiedzeniach plenarnych KROZ, 
w kontrolach OROZ, w posiedzeniach Prezy-
dium Krajowej Rady PIIB i w posiedzeniach 
Krajowej Rady PIIB; Waldemar Szleper jako 
przedstawiciel ŚlOIIB jest Członkiem Komitetu 
Technicznego nr 307 - Zrównoważone Budow-
nictwo - Polskiego Komitetu Normalizacji                                                             
w Warszawie - jego działania w tym zakresie to: 
bieżąca praca całoroczna;

• członkowie KSD: Zenon Panicz, Dorota Przyby-
ła i Barbara Twardosz – Michniewska uczest-
niczyli w 2 posiedzeniach plenarnych oraz                       
w rozprawach składów sędziowskich II instan-
cji wyznaczonych przez przewodniczącego KSD:                                                                                 
- Zenon Panicz w 3 rozprawach w trybie 
odpowiedzialności zawodowej i 8 rozprawach 
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej;                                      
- Dorota Przybyła w 3 rozprawach w trybie 
odpowiedzialności zawodowej i 8 rozprawach                                       
w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej;                                   
- Barbara Twardosz – Michniewska w 2 rozpra-
wach w trybie odpowiedzialności zawodowej                                                                                     
i 7 rozprawach w trybie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej; 

• członkowie KSD uczestniczyli w dwóch szkole-
niach : 20-21 maja 2011 r. w Jadwisinie i 04-05 
listopada 2011r. w Zielonce, połączonych 
z warsztatami dla członków KSD i KROZ 
oraz przewodniczących Okręgowych Sądów 
Dyscyplinarnych i Okręgowych Rzeczni-
ków Odpowiedzialności Zawodowej, których 
przedmiotem były „Warsztaty na bazie dotych-
czasowych spraw wpływających do sądów dyscy-
plinarnych i rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej”; członkowie KSD wzięli również 
udział w 4 kontrolach działalności OSD;

• członek Komisji Wnioskowej Krajowej Rady 
PIIB Maria Świerczyńska: uczestniczyła w  posie-
dzeniach Komisji;

• członek Komisji Prawno – Regulaminowej 
Krajowej Rady PIIB Ewa Dworska  uczestniczy-
ła w  posiedzeniach Komisji;

• członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego Krajowej Rady Zbigniew Dzierże-
wicz uczestniczył  w posiedzeniach Komisji.

krajowe PIIB. Projekty te zatwierdziła Rada ŚlOIIB 
na posiedzeniu w dniu 17.03.2011 r., a następnie 
przyjął X Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB.

W dniu 15 grudnia 2011 r. odbyło się 
posiedzenie Komisji, na którym opracowano 
projekty dokumentów zjazdowych do przepro-
wadzenia obrad XI Zjazdu Sprawozdawczego  
ŚlOIIB w 2012 roku.

Przedstawiciele ŚlOIIB 
w organach PIIB

Delegatami ŚlOIIB na Zjazdy Krajowe                   
w kadencji na lata 2010 - 2014 są: Czesława Bella, 
Franciszek Buszka, Krzysztof   Ciesiński, Stefan 
Czarniecki, Jerzy Marian Dzierżewicz, Janusz Jasiona, 
Urszula Kallik, Marek Karnowski, Roman Edward 
Karwowski, Józef  Kluska, Krzysztof  Kolonko, 
Janusz Kozula, Janusz Krasnowski, Zenon Panicz, 
Włodzimierz Starosolski, Maria Świerczyńska, 
Waldemar Szleper, Barbara Twardosz - Michniew-
ska, Stefan Wójcik, Piotr Wyrwas - wybrani na IX 
Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym ŚlOIIB oraz  
Elżbieta Nowicka - Słowik wybrana na X Zjeździe 
ŚlOIIB po śmierci Zbigniewa Matuszyka.

X Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 
obradował w dniach 17-18.06.2011 roku. Przewodni-
czącym X Zjazdu był Franciszek Buszka, w Komisji 
Uchwał i Wniosków pracowała Maria Świerczyńska, 
w Komisji Wyborczej Waldemar Szleper.

2011 roku, w ramach kadencji 2010 - 2014,                    
w organach krajowych PIIB pracowali: 
• wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Stefan Czarniec-

ki: uczestniczył w posiedzeniach Prezydium 
Krajowej Rady PIIB, w posiedzeniach Krajowej 
Rady oraz współpracował z Komisją Ustawiczne-
go Doskonalenia Zawodowego; w kadencji 2010 
- 2014 został wybrany Przewodniczącym Rady 
Programowej miesięcznika „Inżynier Budownic-
twa”; w dniach 7-10.2010 roku, z ramienia PIIB, 
uczestniczył w posiedzeniu Grupy Wyszehradz-
kiej, które odbyło się we Wrocławiu (organizato-
rem była Polska Izba Inżynierów Budownictwa 
- PIIB oraz Polski Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa - PZITB);

• członkowie Krajowej Rady: Franciszek Buszka, 
Janusz Kozula, Józef  Kluska - uczestniczyli               
w posiedzeniach Krajowej Rady PIIB;

• sekretarz Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej (KKK), Janusz Krasnowski: uczestniczył                 
w  posiedzeniach Prezydium KKK i w posiedze-
niach plenarnych KKK; pełnił również dyżury w 
siedzibie KKK;

Na X zjeździe ŚlOIIB do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęły 33 wnioski.
Wnioski podzielono na następujące grupy:

Skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB ( 16 szt.).
Skierowane do załatwienia przez PIIB ( 17 szt.).

Wnioski z X Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 2011r.skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB

Lp Gru
pa

Nr 
wnio
sku

Treść wniosku zgłaszający Sposób załatwienia/realizacji

Grupa I. Wnioski dotyczące organizacji Zjazdów

1 I V.1.

Proponuję następujące zmiany w 
porządku obrad na następnych Zjazdach: 
- Punkt 25. PORZĄDKU OBRAD proponuję przed punkt 
14.

Karpiński 
Stanisław
Mandat  
nr 81

Komisja Regulaminów Zjazdowych weźmie tę pro-
pozycję pod uwagę przy  opracowaniu Porządku 
obrad XI Zjazdu w 2012 r. Porządek obrad za-
twierdza Rada ŚlOIIB.

2 I V.2. Usunąć z porządku obrad Pkt. 12 Przedstawienie 
sprawozdań na następnych Zjazdach.

Karpiński 
Stanisław
Mandat  
nr 81

Komisja Regulaminów Zjazdowych weźmie tę pro-
pozycję pod uwagę przy  opracowaniu Porządku 
obrad XI Zjazdu w 2012r. Porządek obrad zatwier-
dza Rada ŚlOIIB.

3 I V.3.
Proponuję zmianę nazwy Zjazdu 
z: X ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO
na: X ZJAZD PROGRAMOWO - SPRAWOZDAWCZY

Karpiński 
Stanisław
Mandat  
nr 81

Komisja Regulaminów Zjazdowych weźmie tę 
propozycję pod uwagę przy  opracowaniu Porząd-
ku obrad XI Zjazdu w 2012 r. Zmiany zatwierdza 
Rada ŚlOIIB.

4 I V.6.

Podjęcie uchwały zobowiązującej obecne jak i przyszłe 
władze Izby do rozesłania do 1 miesiąca po Zjeździe kopii 
protokołu wraz z wnioskami. Każdemu delegatowi na 
Zjazd (w tym nieobecnych). Do protokołu należy dołączyć 
informacje o możliwości wnoszenia uwag do 2 tygodni po 
otrzymaniu protokołu.

Wojciech 
Radomski
Mandat  
nr 150

Komisja Regulaminów Zjazdowych przedłoży tę 
propozycję Radzie ŚlOIIB przy zatwierdzaniu Re-
gulaminu Zjazdu.

5 I V.8.

Podjęcie uchwały zobowiązującej władze Izby do 
przygotowania przed każdym zjazdem sprawozdawczo-
wyborczym krótkiej informacji o każdym kandydacie do 
władz Izby, zawierającej elementy doświadczenia/ kariery 
zawodowej i oświadczenie (jedno zdanie) kandydata dlaczego 
chce być członkiem władz Izby.

Wojciech 
Radomski
Mandat  
nr 150

Komisja Regulaminów Zjazdowych przedłoży 
tę propozycję Radzie ŚlOIIB przy zatwierdzaniu
Regulaminu Zjazdu Sprawozdawczo  Wyborczego 
w 2014 r.

Grupa II. Wniosek dotyczący szkoleń

6 II V.5.

Obligatoryjnie zobowiązać wszystkich organizujących 
różnego rodzaju spotkania lub szkolenia dla członków 
ŚOIIB o przekazywanie w formie elektronicznej do siedziby 
Izby w Katowicach opracowanego zestawu wystąpień 
delegatów oraz dorobku naukowo-technicznego tych 
spotkań lub szkoleń w celu utworzenia Internetowej Bazy 
Wiedzy Technicznej dostępnej dla wszystkich członków Izby.

Mirosław 
Topolski
Mandat  
nr 195

Taka obligatoryjność zostanie wprowadzona od 
2012 r. po wybraniu nowego przewodniczącego 
Komisji Doskonalenia Zawodowego

Grupa III. Wnioski dotyczące publikacji norm i integracji za pomocą internetu

7 III VI.1.

W sposób definitywny i ogólnodostępny umożliwić 
członkom ŚOIIB bezpłatny dostęp internetowy do Bazy 
Wszystkich NORM obowiązujących w budownictwie lub z 
nimi związanych.

Mirosław 
Topolski
Mandat 
nr 195

Dostępny na stronie www.slk.piib.org.pl Serwis Bu-
dowlany zawiera część norm. Trwają starania  PIIB 
o wprowadzenie dla wszystkich członków pełnej 
dostępności do Norm

8 III VI.2.

Wnioskuję o podjęcie działań mających na celu udostęp-
nienia publicznego treści norm technicznych, europejskich               
i krajowych. Realizacja wniosku w zasadniczy sposób wpły-
nie na poprawę jakości w budownictwie, a w szczególności  
w zakresie wymagań Art.5 Ustawy Prawo Budowlane

Mirosław 
Dmytryszyn

Mandat 
nr 34

Dostępny na stronie www.slk.piib.org.pl Serwis Bu-
dowlany zawiera część norm. Trwają starania  PIIB 
o wprowa- dzenie dla wszystkich członków pełnej 
dostępności do Norm

Realizacja wniosków z X Zjazdu
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Od dłuższego czasu na łamach prasy ogólnokrajowej i branżowej sporo mówi się o przewidywanych zmianach 
w ustawie Prawo budowlane. Znane są propozycje Komisji „Przyjazne Państwo”, projekt nowelizacji opracowany 
przez byłego ministra Olgierda Dziekońskiego, dociera do nas coraz więcej informacji o zamierzonych zmianach. Czy 
będą to zmiany „ dla nas – bez nas” , czy doświadczenia środowiska inżynierów budownictwa znajdą odzwierciedle-
nie w nowej wersji naszego branżowego prawa?

Nasz głos jest ważny! 
Dyskusja w kręgach stowarzyszeń, samorządów zawodowych inżynierów, architektów i urbanistów, różnych 

komisji i instytucji związanych z zawodem inżyniera trwa już długo i obejmuje bardzo szeroki wachlarz zagadnień od 
nowelizacji Prawa budowlanego, aż po jego całkowitą przebudowę wraz ze zmianą ustaw towarzyszących, takich jak 
planowanie przestrzenne, Prawo geodezyjne itd.

Prawo budowlane to nasz „chleb powszedni” – kto wie więcej o jego dobrych i złych stronach niż inżynier 
budownictwa? 

Przeczytajmy z uwagą zagadnienia tematyczne powtarzające się w prawie  każdym pakiecie zmian proponowa-
nych w ustawie Prawo budowlane. Część z nich została już opatrzona komentarzami i opiniami uzyskanymi w trakcie 
dyskusji środowiskowych. 

Co inżynierowi najbardziej doskwiera w Prawie budowlanym, czego najbardziej brakuje, a czego jest stanow-
czo za dużo?

Podzielcie się, koleżanki i koledzy inżynierowie, uwagami - tymi najważniejszymi, uzasadnijcie propozycje 
zmian. Zbierzmy opinię środowiska, opracujmy wnioski, uzasadnijmy i wraz z innymi Izbami Inżynierów przedstaw-
my nasze propozycje i nasze opinie Ministerstwu Transportu Budownictwa i Gospodarki  Morskiej.

Pamiętajmy,  że ustawa ma gwarantować wysoki poziom projektów, wykonawstwa budowlanego oraz skutecz-
ność nadzoru budowlanego, gwarantować ochronę interesu publicznego i osób trzecich w procesie inwestycyjno - 
budowlanym oraz właściwy sposób użytkowania obiektów. 

Mówimy o jednym z podstawowych aktów prawnych będących gwarantem prawidłowego rozwoju  
i zagospodarowania naszego otoczenia. Nie zawsze szybko oznacza mądrze - prosimy zatem o przemyślane 
propozycje i kierunki zmian biorące pod uwagę całość procesu budowlanego i wszystkie jego aspekty. Dołącza-
my do artykułu tabelę z propozycjami pakietów zmian w ustawie oraz pierwszymi komentarzami i uwaga-
mi zespołu roboczego powołanego w ramach Rady ŚlOIIB do opracowania wniosków, uwag i propozycji zmian                                                                                    
w Prawie budowlanym.

Prosimy o wasz głos w tej sprawie, propozycje, uwagi, uzupełnienia, komentarze.  
Ewa Dworska

Przewodnicząca Komisji Prawno - Regulaminowej ŚlOIIB

Założenia do zmiany ustawy Prawo budowlane
Stanowisko ŚlOIIB w sprawie zmian  ustawy Prawo budowlane

Lp Treść propozycji MI  / MTBiGM Stanowisko ŚlOIIB

1 Ujednolicenie słownika podstawowych określeń w ustawach: Prawo budowlane, ustawa o zamówieniach 
publicznych, ustawa o ochronie środowiska i ustawa o planowaniu przestrzennym.

2
Uzupełnienie art.3 (lub ujęcie w innym art.) ustawy Prawo budowlane o pojęcie i zakres rzeczoznawstwa bu-
dowlanego z definicją: czym jest opinia, czym ekspertyza, ich zakres rzeczowy oraz wymagane kompetencje 
do ich wykonywania.

3 Zmiany w zapisach ustawy  w zakresie prawa nieruchomości.

4 Prawo budowlane reguluje proces budowlany od początku do końca, od pomysłu na 
inwestycję do rozbiórki obiektu.

Utrzymać dotychczasowe brzmienie definicji ustawy „Prawo budowlane” (w art.1) z uwzględnieniem eksplo-
atacji (utrzymania) obiektu.

5 Zebranie w jednym akcie prawnym kwestii wszelkich uzgodnień projektu budowlanego. Kierunek słuszny.

I. Samodzielne funkcje

6

Przeniesienie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie z Prawa budowlanego do ustawy o samorządach zawodowych.

a) Czy aktualny sposób ukształtowania uprawnień budowlanych do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych jest właściwy?

b) Czy liczba i zakres specjalności są właściwe?
c) Czy pozostawić uprawnienia jednostopniowe czy dwustopniowe?
d) Czy wprowadzić weryfikowanie uprawnień, odnawiania uprawnień?

Akceptacja propozycji przeniesienia przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie z ustawy Prawo budowlane do ustawy o samorządach zawodowych. 
Ustalenie ostatecznego brzmienia treści przepisów dotyczących pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
powinno być w gestii organów samorządowych. 
Należy rozważyć powrót specjalności np. hydrotechnicznej, podzielenia uprawnień drogowych, instalacyjnych 
czy kolejowych na: 
-linie, węzły i stacje kolejowe,
- urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
- kolejowe sieci trakcyjne,
bądź innych uszczegółowień np. które uprawnienia obowiązują przy projektowaniu linii tramwajowych itp.
Propozycja większego nacisku na konieczność stałego dokształcania się.

Prawo budowlane czy Kodeks budowlany?9 III VI.3.

Polskie normy PN-IEC; PN-EN; PN-HD przywołane do 
obowiązujących aktów prawnych np. warunków technicz-
nych – powinny być ogólnodostępne (np. w Internecie),                   
a nie sprzedawane po cenie komercyjnej przez PKN.

Kazimierz 
Boba

Mandat 
nr 12

PKN odmówił PIIB bezpłatnej dostępności. Akty 
prawne są dostępne w Serwisie Budowlanym

10 III VI.4.

Założyć portal społecznościowy wyłącznie dla członków 
PIIB (logowanie numerem członka i hasłem, które wpisze 
każdy z nas przy pierwszym logowaniu), funkcjonujący na 
zasadzie np. facebooka bez konieczności dawania dostępu 
do swoich danych innym członkom Izby

Stanisław 
Karpiński
Mandat nr 

81

Aktualnie dostępne są informacje na stronach PIIB 
i ŚlOIIB. Można zamówić newslrtter Inżyniera Bu-
downictwa z aktualnościami. Projektowana jest         
w 2012r. przebudowa struktury naszej strony in-
ternetowej.

Grupa IV. Wnioski dotyczące spraw etyki i rzetelności zawodowej

11 IV VII.1

Wypracowanie, w porozumieniu z odpowiednimi organami 
państwowymi zasad i form ochrony kolegów inżynierów 
sprawujących samodzielne funkcje techniczne z tytułu wyko-
nywania umowy o pracę zmuszonych przez pracodawcę do 
działań nieetycznych i nieprawnych.

Małgorzata 
Szukalska
Mandat nr 

185

Po rozpoznaniu tematu w dniu 09.06.2011 r. Prezy-
dium Rady ŚlOIIB stwierdziło, że sprawa wykracza 
poza możliwości  samorządu  zawodowego.

12 IV VII.2

Rozważyć, przygotować, ewentualnie powołać w Śląskiej 
Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa – kolegium (ze-
społu) mediacyjnego dla rozpatrywania spraw kolizyjnych 
pomiędzy członkami jako stronami.

Henryk 
Anders

Mandat nr 3

W tej sprawie kompetentnym organem jest Okrę-
gowy Sąd Dyscyplinarny.

13 IV VII.3

Wnoszę o podjęcie działań przez Władze Izby Inżynierów 
Budownictwa o spowodowanie słusznego traktowania odpo-
wiedzialności za przebieg procesu budowlanego, kierowni-
ków budowy i inspektorów nadzoru inwestycyjnego działa-
jących na danej budowie.

Andrzej 
Kowalski
Mandat nr 

94

W wyniku analizy wniosku  na posiedzeniu Pre-
zydium Rady  w dniu 17.11.2011 r. uznano, 
iż działania w tym kierunku są cały czas podej-
mowane przez organy Polskiej Izby i Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, któ-
rych celem jest stałe podnoszenie rangi zawo-
du inżyniera budownictwa, czego przejawem 
powinno być stopniowe budowanie odpowied-
niej świadomości społecznej w kwestii rangi  
i odpowiedzialności osób, które ten zawód spra-
wują.

Grupa V. Pozostałe

14 V IV.1.

Analiza ekonomiczna ubezpieczenia NNW członków ŚLO-
IIB oraz egzekwowanie od Hanzy Brokers warunków umo-
wy:
- przekazywania raportów co 6 miesięcy
- wspierania finansowego działań statutowych Izby
Na podstawie analizy obniżyć stawkę miesięczną 
(obecnie 3,60zł miesięcznie) lub zmienić ubezpieczyciela.

Janusz 
Kozula

Mandat nr 
97

Rada ŚlOIIB powołała zespół roboczy w tej spra-
wie, który po negocjacjach sfinalizował obniżenie 
składki ubezpieczenia  członków ŚlOIIB od NNW.

Uchwała Prezydium Rady z dnia 20.10.2011 roku.

15 V V.4.

Zakup siedziby dla Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach o odpowiednich warunkach            
(powierzchnia użytkowa, parking, lokalizacja).
Alternatywnie rozważyć wykup części budynku NOT                  
w Katowicach obecnie wynajmowanej.
Możliwość nadbudowy i modernizacji parkingu.

Janusz 
Kozula

Mandat nr 
97

Prezydium Rady w dniu 09.06.2011 r. upoważniło 
Przewodniczącego Rady ŚlOIIB do zintensyfiko-
wania działań zmierzających do zakupu siedziby 
Izby.

16 V V.7.

Propozycja wprowadzenia taryfikatora na usługę kierowania 
budową (wg Prawa Budowlanego. Kierownik budowy, in-
spektor nadzoru). Ustalenie widełek wysokości obligatoryj-
nej opłaty za w/w usługi w zależności od wielkości i skom-
plikowania obiektu budowlanego.

Bogdan 
Przeliorz

Mandat nr 
147

W wyniku analizy wniosku na posiedzeniu Prezy-
dium Rady ŚlOIIB w dniu 09.06.2011 r. uznano, 
iż poruszony problem pozostaje poza kompeten-
cjami samorządu zawodowego inżynierów budow-
nictwa.

17 wniosków skierowanych do PIIB zostało przekazanych do Krajowej Rady lub na X Krajowy Zjazd. 
Wnioski z okręgowych zjazdów  były wraz z wnioskami zgłoszonymi przez delegatów na Krajowym Zjeździe 
rozpatrywane przez Zjazdową Komisję Uchwał i Wniosków. Wśród wniosków rekomendowanych przez KW 
do odrzucenia nie było wniosków ze ŚlOIIB. Po podziale wg właściwości wnioski rekomendowane do realizacji 
zostały skierowane do Krajowej Rady, lub innych organów celem określenia sposobu ich załatwienia. Komisja 
Wnioskowa KR przygotowała dla Krajowej Rady propozycję realizacji poszczególnych wniosków. W czasie 
obrad w dniu 14.12.2011 roku Krajowa Rada przyjęła do każdego z wniosków stanowisko dotyczące jego reali-
zacji. Sposób realizacji zgłoszonych wniosków zostanie przekazany każdemu z wnioskodawców. Stosowna infor-
macja będzie również zamieszczona na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
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7 W art.15 ustawy skreślić ust..3  o nadaniu tytułu rzeczoznawcy osobie  nieposiadającej uprawnień budowlanych.

II. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego

8 Plany zagospodarowania przestrzennego jako podstawowa forma zarządzania przestrzenią urbanistyczną.

9

Przeniesienie spraw lokalizacyjnych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym do ustawy Prawo budowlane i stworzenie Kodeksu budowlanego.
Ustawa o planowaniu przestrzennym będzie regulowała akty prawa miejscowego i two-
rzenia planów miejscowych, a ustawa Prawo budowlane będzie zawierała regulacje, jak 
wykonywać te akty prawa miejscowego i co robić, gdy tych aktów nie ma..

Przywrócić obowiązek opracowania planów zagospodarowania przestrzennego przez gminy, lub opracowania 
decyzji o WZiZT celu publicznego w uzasadnionych przypadkach z przyjęciem nadrzędności inwestycji celu 
publicznego, dochowując przestrzegania zasad poszanowania prawa własności.  

10 Likwidacja decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji 
lokalizacyjnej celu publicznego.

Zgoda na likwidację tylko pod warunkiem narzucenia gminom obligatoryjnego obowiązku sporządzania PZP 
- patrz pkt. 1.

11

Tam, gdzie nie ma miejscowego planu zagospodarowania będą obowiązy-
wały ujęte w Pb podstawowe zasady sytuowania obiektów budowlanych  
w terenie, tzw. normatyw urbanistyczny „normatyw urbanistyczny” dotyczy terenów 
niechronionych z mocy ustaw środowiskowych i nie objętych miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, a zawiera ogólne wymagania, np. konieczność dostępu 
do drogi publicznej, odległości obiektu od granicy działki, w tym od drogi, także w 
związku z wysokością obiektu, ograniczenia wysokości wynikające z otoczenia, warunki 
dla inwestycji na terenach nieuzbrojonych, dopuszczalne udziały powierzchni zabudowy 
w  całkowitej powierzchni działek rolnych lub leśnych, itp.

Obowiązek z pkt. 1 sporządzenia MPZP oraz decyzje o WZiZT eliminowałyby potrzebę opracowania 
„normatywów urbanistycznych”.
Normatyw urbanistyczny nie obejmie specyfiki warunków technicznych dla nietypowych inwestycji                                 
i nietypowych uwarunkowań terenowych.
Duże ryzyko pominięcia istotnych elementów technicznych warunkujących prawidłowy proces budowlany.

12

Ograniczenie przypadków, w których konieczne jest wydanie pozwolenia na budowę.
Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę będzie wymagana, gdy:

a) konieczna jest decyzja środowiskowa,
b) oddziaływanie obiektu sięga poza granice nieruchomości,
c) charakter obiektu determinuje sposób zagospodarowania sąsiednich 

nieruchomości (obiekty duże i uciążliwe)

Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę będzie wymagana dla obiektów:
- objętych ochroną konserwatorską i zabytków;
- obiektów, których zakres oddziaływania  wykracza poza obszar działki budowlanej  w rozumieniu WT;
- obiektów na terenach zamkniętych (kolej);
- gdy wymagają decyzji środowiskowej
- oraz obiektów przekraczających przykładowe parametry brzegowe (np.: wysokość, kubatura obiektów). 

13 Zostanie określona grupa obiektów, które będzie można realizować na tzw. zgłoszenie, 
uzupełnione tylko o rysunki i szkice.

Brak akceptacji takiego rozwiązania bez szczegółowego określenia kto może być autorem takich uproszczonych 
dokumentacji i jak się taka uproszczona dokumentacja wiąże z  zakresem odpowiedzialności.
Wymagane określenie pakietu obiektów i robót do szkiców – np. warunek rozpiętości do 4 m, wysokość. 
Generalnie opcja za utrzymaniem projektu z podpisem projektanta.

14

Budowę będzie można realizować po zgłoszeniu takiego zamiaru organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej.
Do zgłoszenia trzeba będzie dołączyć projekt budowlany sporządzony przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia, a organ będzie miał 30dni na sprawdzenie, czy 
projektant właściwie określił obszar oddziaływania obiektu. Dodatkowo proponuje się, 
aby załącznikiem do wniosku był jeden papierowy egzemplarz projektu dla inwestora, a 
w organach funkcjonowały wersje elektroniczne.

Akceptacja uproszczenia procedur.
W zakresie archiwizacji dokumentacji proponuje się:
 - 2 egz. papierowe:
• jeden dla Inwestora
• drugi dla organu administracji architektoniczno - budowlanej.
Egzemplarze elektroniczne do archiwizacji z podpisami projektantów. 
Archiwizacja w organach na serwerach.

15
Rozważa się także określenie grupy obiektów, których realizacja nie będzie wymagała 
zgłoszenia, a jedynie zapewnienia przez inwestora fachowego nadzoru kierownika 
budowy.

Przy przyjęciu takiego kierunku konieczne jest  określenie katalogu robót nie wymagających zgłoszenia,                   
a także określenie zakresów obowiązków i odpowiedzialności osoby zapewniającej fachowy nadzór.

16 Określenie zamkniętego katalogu robót, które wymagają czynności administracyjnych 
(wydania decyzji). Opinia pozytywna.

17
Nie przewiduje się likwidowania tzw. specustaw, ale atrakcyjną alternatywę w ustawie 
systemowej – Prawie budowlanym; inwestor dokonuje wyboru procedury; według 
specustawy albo na podstawie Prawa budowlanego.

Opinia negatywna.
Likwidacja specustaw i jednorodny system obowiązujących procedur . 

18

Wprowadzenie indywidualnego aktu administracyjnego – decyzji lok. wydawanej na 
inwestycje liniowe o znaczeniu ponadlokalnym; decyzja rozstrzygałaby na podobnych 
zasadach jak plan miejscowy, ale byłaby indywidualnym aktem administracyjnym 
wydanym przez wojewodę.
Propozycja tworzenia dla inwestycji liniowych tzw. „korytarzy przesyłowych”.

Opinia pozytywna. 
Zasadne jest utworzenie korytarzy przesyłowych.
Definicja Decyzji celu publicznego – zatwierdzenie wstępne i opracowanie projektu.

19

Wprowadzenie przepisów dotyczących tzw. „inwestycji koniecznych”, tj. o szczególnym 
znaczeniu ogólnopaństwowym; w tym wypadku istniałaby cała całościowa procedura 
przygotowania takiej inwestycji począwszy od decyzji RM, a na rozporządzeniu wojewody 
kończąc, która rozstrzygałaby o sprawach planistycznych i nieruchomościowych.

Wymagane szczegółowe dopracowanie wytycznych dla procedur przygotowywania takich inwestycji ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na poszanowanie prawa własności.

III. Budowa i oddanie do użytku

20

Projektant sporządzając projekt budowlany określałby etapy budowy, które muszą być 
obowiązkowo odebrane przez stronę trzecią, niezależną. Podmiot ten musiałby posiadać 
odpowiednie uprawnienia, albo zatrudniać osoby mające odpowiednie uprawnienia 
budowlane i być wpisany na jakąś listę lub do rejestru, prowadzonych przez odpowiednie 
ministerstwo.

Sprzeciw w sprawie ustanowienia osoby o specjalnych uprawnieniach do dodatkowego sprawdzania.
Zły przykład Węgier, gdzie podobne rozwiązania doprowadziły do zatrzymania realizacji wielu dużych 
inwestycji.

21

Utrzymanie możliwości legalizacji samowoli budowlanych, ale obłożonych sankcjami 
finansowymi; opłata legalizacyjna powinna być związana z wartością obiektu.
Opłata za samowolę do 50% wartości obiektu.
Wprowadzenie „upomnień” (typu żółta kartka) za niezgodność, dopiero brak reakcji 
oznacza karę.

Uszczegółowić i rozszerzyć, lub pozostawić w istniejącej formie. 
Pozostawienie interpretacji urzędnikowi co do kwoty legalizacyjnej w  widełkach od x - do 50% wartości 
obiektu, może powodować zarzut stronniczości urzędnika przez stronę postępowania. 

22 Pozostawienie przepisów o zakończeniu budowy. Opinia pozytywna.

23 Ograniczenie liczby obiektów, które wymagałyby pozwolenia na użytkowanie. Pozostawienie katalogu obiektów wymagających pozwolenia na użytkowanie z wyjątkiem budownictwa 
jednorodzinnego i zagrodowego.

24

Regulacje dotyczące nadzoru budowlanego
a) Czy nadzór ma działać w formie zespolonej czy odspolonej?
b) Na ile ma być zależny od prezydenta miasta czy starosty?
c) Czy nie zmniejszyć liczby jednostek nadzoru?

Tendencja w kierunku zmniejszenia ilości Inspektoratów.

Nie zmieniać ilości Inspektoratów, zdecydowanie zwiększyć niezależność od prezydenta i starosty.

IV. Katastrofa budowlana

25 Pozostawienie przepisów dotyczących katastrof  budowlanych.
Będzie wprowadzona nowa definicja „katastrofy budowlanej”. Zdecydowanie zapisy Ustawy w tym zakresie wymagają uaktualnienia i poszerzenia.

V. Organy administracji i nadzoru

26 Nadanie nadzorowi budowlanemu uprawnień do składania odwołań lub zaskarżenia 
decyzji organów izb. Sprzeciw kategoryczny.

VI. Przepisy karne

27 Odejście w przepisach karnych od kary pozbawienia wolności na rzecz sankcji 
finansowych. Opinia pozytywna.

Katowice - stolica naszego Regionu - stała 
się największym kulturalnym placem budowy                              
w  Polsce. Opinię tą wygłosił w czasie wizyty                                                                           
w naszym województwie w końcu ubiegłego roku 
minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan 
Zdrojewski.

Rozwinięcie skrótu myślowego zawarte-
go w tej opinii wymaga wymienienia rozpoczętych                       
i zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych: 
Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiego Radia, Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego, Filharmonii Śląskiej i innych, co 
powoduje przekształcenie miasta postindustrialnego 
na rzecz miasta  w miasto oferującego w przyszłości 
atrakcyjne propozycje kulturalne i artystyczne. Pierw-
sze trzy z wymienionych przedsięwzięć, ze wzglę-
du na sąsiedztwo, tworzą „ OŚ  KULTURY”. Starsi        
/a może lepiej powiedzieć „wcześniej urodzeni”/                                                              
z koleżanek i kolegów pamiętają, że Katowice zyska-
ły w przeszłości, w latach pięćdziesiątych XX wieku, 
specyficzną opinię jako miasto „najlepiej w Polsce 
rozświetlone reklamami neonowymi”. Na margine-
sie tej opinii można przypomnieć anegdotę o tym jak 
w neonie „chwała górnikom” pewne litery w pierw-
szym słowie ulegały psuciu…

W tym miejscu ważną informacją i wydarze-
niem jest wytypowanie 11 polskich miast do konkur-
su „Najpiękniejsze Miasto Świata”, a  i wśród nich 
miasta Katowice i to w jakim towarzystwie. Z polskich 
miast są to między innymi: Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń, a ze świata: Rzym, 
Paryż, Barcelona…, w sumie 1259 miast. Konkurs 
ten organizowany jest na podobnych zasadach jak 
niedawno zakończony „ 7 Nowych Cudów Natury”, 
w którym nasze Mazury dotarły do finału i znalazły 
się w pierwszej czternastce.

Muzeum Śląskie, bo  w obecnej edycji Informa-
tora chcielibyśmy napisać o nim, posiada stosunko-
wo krótką, ale bogatą w wydarzenia historię, niestety 
z rozdziałami tragicznymi z okresu II wojny świato-
wej. Początki Muzeum datowane są na rok 1924, 
co łączy się  z  powstaniem Towarzystwa Muzeum 
Ziemi Śląskiej; formalnie zostaje powołane ustawą 
Sejmu Śląskiego 23 stycznia 1929 r.  Na podsta-
wie koncepcji architektonicznej Karola Schayera,                                                                                                   
w 1936r. rozpoczęta została budowa bardzo nowocze-
snego i funkcjonalnego w skali ówczesnej Europy, 
w stylu modernistycznym /w Katowicach powsta-
ło w tym stylu  wiele takich budynków/ i zakończo-
na praktycznie tuż przed wybuchem wojny. Niestety 
gmach Muzeum został przez hitlerowców rozebrany.

W ciągu ostatnich 20 lat wydarzenia związa-
ne  z Muzeum Śląskim nabrały wyraźnego tempa. 
W 1984 r. dokonana została restytucja Muzeum                       
z objęciem pomieszczeń po byłym hotelu przy alei 

MUZEUM  ŚLĄSKIE  
NA  KATOWICKIEJ  OSI  KULTURY

Stan z 1938 roku

Stan z 1945 roku
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Zdjęcia z budowy ( stan 27.01.2012 ) 

Wojciecha  Korfantego 3, jako siedziby tymczasowej. 
W 1986 r.  w wyniku konkursu ogłoszonego przez 
SARP wybrany został projekt nowego Muzeum, 
zlokalizowanego na terenie pomiędzy ulicami: Wita 
Stwosza, Kościuszki, Ceglanej i alei Górnośląskiej. 
Po długich staraniach związanych z pozyskaniem 
działki, zrodziła się nowa koncepcja: zaadaptowa-
nia terenów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego 
„Katowice”, z obiektami na nich położonymi.

Wydarzenia związane z przedsięwzięciem 
inwestycyjnym od 2006 r. potoczyły się już szybko.
• 30 października 2006 r. ogłoszony został między-

narodowy konkurs na koncepcję     architekto-
niczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego

• 15 października 2007 r. rozstrzygnięto konkurs,   
w wyniku którego wybrano projekt

• austriackiej pracowni Riegler Riewe Architekten 
ZT- Gmbh z Grazu

• 7 lutego 2008 r. podpisana została umowa 
na opracowanie kompleksowej dokumentacji 
projektowej

• 30 kwietnia 2010 r. ogłoszono przetarg na wybór 
Generalnego Wykonawcy robót

• w grudniu 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na 
rzecz konsorcjum firm Budimex S.A. z Warszawy 
oraz hiszpańskiej Ferrovial  Agroman  z  Madrytu

• 5 lipca 2011 r. nastąpiło przejęcie placu budowy 
przez Generalnego Wykonawcę, co stanowi 
równocześnie punkt startowy cyklu realizacyjne-
go.

Planowane zakończenie inwestycji przewidzia-
ne jest na I kwartał 2013 roku.

Przedstawiona chronologia węzłów zdarzenio-
wych świadczy moim zdaniem o sprawnej organizacji 
przygotowania trudnego przedsięwzięcia inwestycyj-
nego.

Podstawowe dane charakteryzujące przed-
sięwzięcie inwestycyjne
• Wartość całego, projektowanego przedsięwzię-

cia inwestycyjnego to ponad 324 mln zł, w tym 
dofinansowanie ze środków unijnych kwotą 225 
mln zł

• Główny budynek Muzeum Śląskiego składa się 
z dwóch części: dwukondygnacyjnej podziemnej 
ekspozycyjno-pomocniczej o powierzchni ponad 
6000 m2 oraz konferencyjno-biurowej z trzema 
kondygnacjami podziemnymi i czterema kondy-
gnacjami nadziemnymi

• Centralny Hol Kwartału Muzeów, łączący 
funkcjonalnie obiekty na terenie oraz posiadający 
także powierzchnie wystawienniczo-pomocnicze

• Garaż podziemny, trzykondygnacyjny, z 232 
stanowiskami parkingowymi

• Obiekty byłej KWK „Katowice” adaptowa-

ne na potrzeby Muzeum: magazyn odzieżowy 
na Centrum Scenografii Polskiej, maszynownia 
szybu „Warszawa” na restaurację, wieża wyciągo-
wa szybu na wieżę widokową.

Stopień trudności realizacyjnych jest wysoki. 
Ulokowanie przeważającej powierzchni obiektów                                                                                                
w podziemiu sprawia, że wykopy pod budynki 
osiągnęły głębokość 16 metrów poniżej otaczają-
cego terenu.  Sąsiedztwo zabudowy i infrastruktury 
komunikacyjnej oraz sieciowej wymagało specjal-
nych konstrukcji zabezpieczających. Objętość 
betonu w płycie fundamentowej wynosi - 16000 m3.                                                                                      
W konstrukcjach obiektów zastosowano wiele 
nowoczesnych technologii umożliwiających realizację 
w tych trudnych warunkach. Aktualnie, w styczniu 
br. na budowie pracowało około 300 pracowni-
ków; zatrudnienie w okresie robót wykończeniowych 
będzie co najmniej podwojone.

Realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na 
„OSI KULTURY” z pewnością zostanie poświęcona 
szersza publikacja w późniejszym czasie.

Plany wystawiennicze w nowych obiektach 
Muzeum Śląskiego obejmują:

-  malarstwo polskie z okresu lat 1800 do 
1945 ze zbiorem cennych 270 obrazów, ze znanym 
obrazem „Pomarańczarka” Aleksandra Gierymskie-
go,

• malarstwo polskie z okresu po 1945 r.,
• kolekcja sztuki nieprofesjonalnej,
• wystawa Historia Śląska,
• zbiory śląskiej sztuki sakralnej,
• Centrum  Scenografii  Polskiej,
• ekspozycje czasowe.

Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyj-
nego a wśród nich zaangażowanym naszym koleżan-
kom i kolegom życzymy wytrwałości w dążeniu do 
wypełnienia ambitnego zadania.

                                         Henryk Anders

W materiale wykorzystano informacje 
zawarte na stronach internetowych: 
www.muzeumslaskie.pl, www.wiadomosci.onet.
pl/regionalne/slask. oraz  informacje przeka-
zane przez kol. Grzegorza Tymicha ,dyrektora 
kontraktu Budimex  S.A.

Wizualizacja wnętrza budynku

Wizualizacja projektowanego budynku
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PODRÓŻE  MARZEŃ
Z wizytą u Ernesta Malinowskiego w Peru

Dorota Przybyła
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kolejne wiadukty, które są dziełem Malinowskiego 

(foto 2). Już rok później kolejna grupa dojechała                    

w pobliże pomnika pociągiem turystycznym (foto 3),  

by złożyć kwiaty w dziesiątą rocznicę odsłonięcia 

pomnika (foto4). Za samym pomnikiem tor niestety 

został dwa lata wcześniej rozebrany z przyczyn tech-

nicznych. 
Pomnik, autorstwa Gustawa Zemły, 

wykonany ze strzegomskiego granitu, jest 

konstrukcją sprężoną, odporną na wstrząsy 

sejsmiczne (foto 5). Przed wysłaniem elementów 

pomnika statkiem do Peru dwukrotnie dokonano 

próbnego montażu elementów składowych  

i sfilmowano kolejne czynności, by ułatwić 

pracownikom peruwiańskim montaż na miejscu. 

Pomnik stoi solidnie w sąsiedztwie majestatycznych 

szczytów. Obok, drogową „transandiną”  ciągną 

sznury ciężkich samochodów. Jedynie jakiś grom          

z peruwiańskiego nieba uszkodził czubek górnego 

elementu pomnika. A my - na tej wysokości - czuliśmy 

się jak w kosmosie. Nawet zdrowy organizm dziwnie 

reaguje na tak duża różnicę wysokości pokonaną           

w ciągu jednego dnia. Pomnikiem opiekują się dzieci 

z pobliskiej szkoły im. Ernesta Malinowskiego 

w Morococha (foto6), a wyprawy SITK zawsze 

Dzika przyroda, ogromne góry, ciekawa hi-

storia, inna kultura, inni ludzie – potomkowie In-

dian i konkwistadorów. W tę historię wpisały się losy 

grupy Polaków, którzy zostali zmuszeni do emigracji 

po powstaniu listopadowym. Grupa polskich inży-

nierów w znaczącym stopniu zapisała się w historii 

swej nowej ojczyzny. Peruwiańczycy uczcili pamięć  

Edwarda Habicha, Franciszka Wakulskiego, Mariana 

Folkierskiego, Władysława Klugera i Aleksandra Ba-

bińskiego monumentem w centrum Limy (foto 1). 

Ernest Malinowski sam zbudował swój pomnik – za-

projektował i był głównym inżynierem budowy ko-

lei transandyjskiej. Z inicjatywy słynnej podróżnicz-

ki Elżbiety Dzikowskiej, w 1999r. w setną rocznicę 

śmierci Malinowskiego - Stowarzyszenie Inżynierów  

i Techników Komunikacji ufundowało pomnik, 

który stanął na przełęczy Ticlio, w najwyżej poło-

żonym punkcie wysokościowym tej kolei 4818m 

n.p.m.(foto na poprzedniej stronie). Ponieważ                                              

i ja przyłożyłam rękę w tej sprawie, marzyło mi się, 

aby pojechać i na własne oczy zobaczyć to miejsce. 

Udało się! Nasza wyprawa pod wodzą samej Dzi-

kowskiej dotarła pod pomnik 26 maja 2008 r. - bu-

sem , bo obfite opady spowodowały lawiny błotne, 

które spłynęły na tory. Mogliśmy po drodze oglądać 

odwiedzają i wspierają szkołę.

Po zaliczeniu obecności na Ticlio spokojnie 

mogliśmy dalej zwiedzać Peru. W rejonie Puno 

zwiedzaliśmy cmentarzysko Inków w Sillustani  

3910m n.p.m.(foto 7). Na jeziorze Titicaca - 3770m 

n.p.m.- odwiedziliśmy  pływającą wyspę Indian Uros 

(foto 8) i pływaliśmy indiańską łodzią z trzciny 

(foto 9). Z Puno wyruszyliśmy do stolicy Boliwii. 

Po drodze zwiedzaliśmy kościół w Pomata, gdzie 

akurat odbywał się odpust i zgromadził barwny tłum 

mieszkańców okolicznych wiosek (foto 10), kolejne 

ciekawe miejsce to Świątynia Płodności w Chucuito  

(foto 11) i kompleks archeologiczny Świątyni 

Tiwanaku (foto 12), gdzie do dzisiaj co roku 

odbywają się tradycyjne obrzędy ku czci 

Słońca w czerwcowy dzień letniego przesilenia.  

W La Paz usytuowanym w dolinie na różnych 

wysokościach (4100-3700-3200m n.p.m.) zwiedziliśmy 

miasto i niezwykłą Dolinę Księżycową (foto 13),           

a czas wolny spędziliśmy na Ulicy Czarownic pełnej  

niezwykle malowniczych sklepików i straganów                                                                                           

z pamiątkami. Przez Copacabanę z niezwykłą budowlą 

Sanktuarium Maryjnego i Wyspę Słońca (foto 14)

z bogatymi zbiorami Muzeum Etnograficznego - 

dotarliśmy do legendarnego Cusco (3326 m n.p.m.). 

1 2 3 4 5 6

7

8

9

Moja podróż do Peru była niezwykła.
Jest to kraj jak z bajki
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Tutaj każdy kamień jest wspomnieniem historii. Miasto zostało 

założone przez pierwszego władcę Inków Manco Capaca w XII 

wieku, dominującą budowlą była świątynia Słońca Coricancha. 

Na jej ruinach, na olbrzymich kamieniach, tak dopasowanych 

do siebie, że przez wieki nie naruszyły ich terramotos, 

trzęsienia ziemi, konkwistadorzy wybudowali katedrę                                                                                                              

i klasztor dominikanów (foto 15). Tu, w refektarzu, na obrazie 

przedstawiającym Ostatnią Wieczerzę, indiański autor umieścił 

na półmisku świnkę morską. Przewodnik zachwalał to danie 

jako lokalny przysmak – więc oczywiście nie omieszkaliśmy 

spróbować dania podawanego w regionalnej oprawie (foto 16).  

W pobliżu Cuzco, na zboczach Sacsayhuamán, 

zwiedzaliśmy ruiny twierdzy o potrójnej, zygzakowatej 

linii murów obronnych. Plan twierdzy przypomina 

paszczę pumy, a 22 zygzaki murów to jej zęby. Mury 

obronne twierdzy zbudowane zostały bez użycia zaprawy  

z wielokątnych bloków kamiennych, różnej wielkości - największy 

waży ok. 300,0 t (foto 17). Tutaj również co roku w dniu letniego 

przesilenia odbywa się  huczny i ludny festiwal Inti Raymi 

(foto18), na który zjeżdżają Indianie z całego Peru. W pobliżu 

znajdują się również pozostałości zabudowań Tambomachay - 

budowli złożonej z dwóch brył w kształcie tarasów wykonanych  

z wygładzonych ciosów kamiennych. Po nich nieustannie 

przepływa woda o właściwościach leczniczych. Miejsce to, 

związane z kultem wody, nazywane jest Kąpieliskiem Inki (foto 19).  

Do kolejnego magicznego miejsca udaliśmy się pociągiem, 

który doliną wzdłuż koryta rzeki Urubamba - dotarł w rejon 

Machu Picchu. Wąska  górska ścieżka wychodzi na skalny taras,  

z którego widok na położony poniżej skansen (2400 m n.p.m.), 

w otoczeniu gigantycznych ośnieżonych szczytów - robi 

niesamowite wrażenie (foto 20). Zielona trawa i kwitnące drzewka,  

a wcześniej tarasowe uprawy Indian, zawsze były zasilane 

wodą spływającą ze szczytów. Kolejne niezwykłe miejsca to                            

w Trujillo – Huaca del Sol y de la Luna oraz ruiny Chan – Chan,  

a w Chiclayo – Dolina Piramid w Tucame, Muzeum Sican, 

obiekt archeologiczny Huaca Rajada, Muzeum Bruning i Lorda                 

z Sipanu. Wykopaliska i pozyskane  w ich trakcie zbiory 

muzealne - robią niesamowite wrażenie swym bogactwem 

10
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15 14 17 18 19
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i niezwykłym artyzmem, wszak to rękodzieła 

wykonywane prymitywnymi metodami, a tak 

piękne i zdobne. Peru od wieków słynęło z dużych 

zasobów minerałów i metali szlachetnych. 

Zbiory zgromadzone w Muzeum Złota w Limie 

świadczą o niezwykłym bogactwie Inków i ich 

poprzedników na tych ziemiach, dla nich złoto 

i srebro  były normalną oprawą dla władców 

i bogów, pazerni konkwistadorzy w straszny 

sposób zniszczyli tę kulturę. Peruwiańczycy 

prowadzą aktualnie prace archeologiczne                    

w wielu miejscach, by odgrzebać świadectwa 

swej znamienitej historii spod warstw piasku           

i gliny, czy zarośli selwy.

 Tak w telegraficznym skrócie można 

opisać wyprawę do Peru, ale ani zdjęcia, ani 

słowa nie oddają tego co zobaczyłam.  To kraj 

kontrastów, tak biedne miasteczka i wioski,           

a w nich zabytkowe kościoły „kapiące” wręcz 

złotem, skromnie i wolniej żyjący ludzie                               

z uśmiecham na twarzy, a obok ogromna                                   

i tętniąca życiem metropolia Limy, mroźne choć 

słoneczne okolice górskich płaskowyżów puna                                                                                                        

i upalne, wilgotne, pełne komarów połacie 

puszczy amazońskiej. Niezwykłe zbiory 

muzealne, świadczące o wielkim bogactwie kultur 

Inków, czy wcześniejszych Chimu, Lambayeque, 

Wari, Mochica – to warte zobaczenia skarby tego 

kraju. Polecam wszystkim wyprawę w te strony. 

No i do tego nasz rodak Ernest Malinowski, 

który zawędrował tak wysoko swą niezwykłą na 

tamte czasy inżynierską budowlą.
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NIEZWYKŁY  W tym numerze chcemy 
zaprezentować   w naszym cyklu 
Janusza Jasionę.  Zwykły - bo 
zwyczajnie wykonujący swoje 
obowiązki zawodowe, a niezwy-
kłość odnosi się do jego pasji, na 
których realizację znalazł czas 
obok zawodowej aktywności.

Inżynierowie telekomunikacji nie stano-
wią w naszej Izbie zbyt licznej grupy,  ale 
Janusz Jasiona jest jej nietuzinkowym repre-
zentantem. Od drugiej kadencji jest człon-
kiem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
a w bieżącej kadencji również Krajowej 
Komisji Kwalifikacyjnej. Jest także członkiem 
Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich w Częstochowie oraz Zarządu 
Głównego SEP. 

INŻYNIER
ZWYKŁY

W ramach szkolenia zostały omówione najważniej-
sze problemy związane z przekazaniem obiektu do użytko-
wania: aktualnie obowiązujący stan prawny, obowiązki 
stron występujących w przekazywaniu obiektów, sposób 
zawiadamiania właściwego organu o zakończeniu budowy, 
wymagane dokumenty do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy lub wnioski o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
obowiązkowych kontroli budowy przed wydaniem pozwo-
lenia na użytkowanie oraz konsekwencji użytkowania 
obiektu budowlanego bez zawiadomienia o zakończeniu 
budowy lub wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytko-
wanie. 

W trakcie prowadzenia szkolenia mgr inż. Jan 
Spychała odpowiadał na pytania słuchaczy w sposób 
rzeczowy, a wypowiedzi uzupełniał przykładami wziętymi 
ze swoich doświadczeń zawodowych. Uczestnicy semina-
rium, których było 55 osób, otrzymali obszerne materiały 
seminaryjne w formie elektronicznej. 

Oprócz członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa organizatorzy zapraszają do udziału 
nieodpłatnego w szkoleniach osoby odbywające praktykę 
do uprawnień budowlanych, studentów i uczniów techni-
ków budowlanych.

Szkolenie trwało zgodnie z wytycznymi Komisji 
Doskonalenia Zawodowego pięć godzin lekcyjnych,                     
a ciekawy temat i interesujący sposób prowadzenia był 
powodem, że wszyscy dotrwali do końca. Organizato-
rzy zaprosili wykładowcę do poprowadzenia kolejne-
go seminarium pt.: „Samowola budowlana, podstawowe 
pojęcia, przepisy oraz sposoby doprowadzania do stanu 
zgodnego z przepisami” w I kwartale 2012roku. Organiza-
torzy zaproszą na to seminarium pracowników Powiatowe-
go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bielsku-Białej, 
w celu wymiany poglądów i w miarę jednoznacznych inter-
pretacji przepisów.

Janusz Kozula 

SZKOLENIE SEMINARYJNE  W BIELSKU - BIAŁEJ
Uczestnicy procesu budowlanego przygotowujący budowę do zakończenia i przekazania do użytkowa-

nia napotykają na różnego rodzaju problemy i kłopoty. W związku z tym Oddział PZITB w Bielsku - Białej 
zorganizował w dniu 21.10.2011r. szkolenie seminaryjne pt.” Zakończenie budowy, przekazanie obiektu do 
użytkowania”. Do poprowadzenia szkolenia organizatorzy zaprosili osobę najbardziej kompetentną - Śląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego mgr inż. Jana Spychałę. 
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Zapraszamy do uczestnictwa 
w II Mistrzostwach Polski Budowlanych                          
i Architektów  w biegu długodystansowym 
na 10 km 
w Częstochowie 14 kwietnia 2012

Trasa 4 Biegu Częstochowskiego nie ulega zmianie                   
w stosunku do poprzedniej edycji.
 
Zgłoszenia można dokonywać do dnia 9.04.2012r. 
na mail:  bdpiib@op.pl lub w Placówce Tereno-
wej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa  w Częstochowie, ul. Kopernika 
16/18 p. 17.

Program zawodów: 
9.30 - otwarcie biura zawodów  (biuro mieścić się 
będzie w hali sportowej  IV LO im H. Sienkiewicza 
– wejście od ul Racławickiej)
13.30 - zamknięcie biura zawodów
13.50 - powitanie zawodników
14.00 - start do biegu

15.40 - wręczenie nagród zwycięzcom w klasyfi-

kacji generalnej kobiet i mężczyzn
15.50 - wręczenie nagród zwycięzcom w pozostałych 
klasyfikacjach i losowanie upominków.

Formularz zgłoszeniowy, Regulamin II Mistrzostwach 
Polski Budowlanych i Architektów oraz Regulamin                             
4 Biegu Częstochowskiego do pobrania ze strony interne-
towej ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

Współorganizator Mistrzostw -
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Zapytany o ścieżkę zawodową odpowiada 
skromnie „robię to co lubię i lubię to co robię”. A ma się 
czym pochwalić. Całe życie zawodowe - 43 lata pracy 
- związał z telekomunikacją. Z tytułu branżowego 
przygotowania uczestniczył w organizacji i pracy wielu 
oddziałów TP SA - od Pruszkowa, przez Zambrów w 
woj. łomżyńskim, Piotrków Trybunalski i Częstocho-
wę, po ostatnie 10 lat pracy w centrali w Warszawie.  
Za szczególnie ważne doświadczenie w życiu zawodo-
wym uważa zorganizowanie pracy węzła telekomuni-
kacyjnego obsługującego pielgrzymów i dziennikarzy 
w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Często-
chowie na spotkaniu z młodzieżą świata w 1991 r. 
Została wtedy po raz pierwszy w Polsce udostępniona 
łączność telefoniczna za pomocą publicznych apara-
tów telefonicznych na kartę magnetyczną. Zaanga-
żowanie i osiągnięcia zawodowe zostały dostrzeżone. 
Otrzymał w 1997 r. tytuł Złotego Inżyniera Roku 
przyznany przez Kapitułę Przeglądu Technicznego  i w 
tym samym roku Złoty Laur Umiejętności i Kompe-
tencji przyznany przez Kapitułę Regionalnej Izby 
Gospodarczej w Katowicach – nagrody te odbie-
rał jako dyrektor Zakładu TP SA za telefonizację 
województwa częstochowskiego.

Obok pracy zawodowej prawdziwą pasję Janusza 
stanowi sport. Na kolejnych etapach życia uprawiał 
różne dyscypliny: skoki, bieganie - przez wiele lat był 
maratończykiem, jogę, a nawet sporty walki, nieob-
cy jest mu triatlon, posiada także międzynarodo-
we uprawnienia instruktora survivalu. Za młodu 
uchodził za chuchro, ale był skoczny - dzięki temu 
trafił w czasie nauki w technikum do sekcji lekkoatle-
tycznej warszawskiego KS Gwardia. Głównie skakał, 
ale dla rozgrzewki na treningach także biegał. Uczest-
nictwo w 1964 r. w biegu przełajowym w Pozna-
niu dało początek trenowaniu także tej dyscypliny, 
osiągnął nawet kwalifikację na zawodnika krajowej 
pierwszej ligi lekkoatletycznej.

Z czasem przestał uprawiać sport wyczy-
nowo, biegał jedynie dla własnej satysfakcji. 
 W 1982r. przebiegł swój pierwszy maraton, 
znany pod nazwą Maraton Warszawski,  

i na pewno wpłynęła na wygląd sylwet-
ki, nienagannej do dzisiaj. Teraz biega lub 
spaceruje z psami, do których zamiłowanie 
miał od dzieciństwa spędzonego w gajówce. 
Podkreśla przy tym, że każdej pasji, nawet 
najbardziej angażującej, można się poświę-
cać bez reszty, jeśli ma się wsparcie rodziny, 
którego jemu nigdy nie zabrakło.
  Spisała Maria Świerczyńska

którego ideę rozpowszechnił Tomasz Hopfer. 
Od tamtego czasu przez 20 z górą lat 2-3 razy 
w roku uczestniczył w około 50. marato-
nach. Był również w 1988 r. uczest-
nikiem międzynarodowej Sztafety 
Pokoju Paryż –Moskwa, zorganizo-
wanej przez Światową Radę Pokoju. 
Kolejne odcinki liczącej kilka tysię-
cy kilometrów trasy uczestnicy 
pokonywali na przemian biegiem 
i na rowerach. Była to niezwykła 
przygoda, wymagająca doskonałej 
kondycji. W odpowiedzi na pytanie                                                  
o motywację do biegania podaje 
kilka powodów. Przede wszyst-
kim bieganie miało służyć 
utrzymaniu sprawności fizycz-
nej zgodnie     z maksymą, że 
„żaden lek nie zastąpi ruchu, 
natomiast ruch może zastąpić 
lek”. Trening był nawet ważniejszy, 
niż uczestnictwo w zawodach. To był 
czas na swoisty rodzaj samotności: 
samotne pokonywanie przestrzeni                                                                      
i zmierzenie się z sobą, czas na czyste 
myślenie, bo zmęczenie odsuwa 
frustracje. Z konieczności trening 
odbywał się wczesnym rankiem,                                                                         
a rytm dnia: o świcie bieganie, potem 
obowiązki zawodowe i rodzin-
ne - wymagał dobrej organizacji                                                 
i wewnętrznej dyscypliny. Codzien-
ne pokonywanie własnych 
słabości hartowało i czyni-
ło odporniejszym nie tylko na 
infekcje, ale także przeciw-
ności, z którymi przychodzi-
ło się zmierzyć. Sportowa 
aktywność pozytywnie rzuto-
wała na każdą sferę życia. No                                                         
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Góra Żar to niezwykle miejsce nad Jeziorem 
Żywieckim tak z przyczyn technicznych, jak i dla 
licznych atrakcji turystycznych. Znajduje się tu zbior-
nik wodny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka 
– Żar. Zimą można jeździć na nartach i snowbo-
ardzie, latem podziwiać ze szczytu piękne widoki                  
w wędrówce pieszej, lub uruchomioną w 2004 roku 
kolejką linowo – terenową, czynną przez cały rok, 
albo z powietrza - latając parolotnią czy szybowcem.
W sobotę 18 lutego 2012 na starcie stawiło się 67 
osób ( spośród zgłoszonych ponad 80 osób ): człon-
ków Izby wraz z członkami rodzin. Zawody zorgani-
zowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku 

– Białej zapewniając im profesjonal-
ną obsługę. Kilkanaście bramek 

rozstawiono na dolnym, 
stromym odcinku 
góry. Zawodowi 
sędziowie czuwa-

li nad przebiegiem 
sportowej impre-

zy - pomiar 

V zawody narciarskie ŚlOIIB

czasu odbywał się elektronicznie. Również zawodo-
wi fotografowie tworzyli dokumentację fotograficz-
ną i filmową. Uczestnicy zawodów startowali  w 5 
kategoriach. Liczył się czas lepszego z 2 przejaz-
dów, z uwagi na pogarszające się z powodu odwilży 
warunki na trasie.

Przed ogłoszeniem wyników zawodnicy otrzy-
mali w Ośrodku Aktywnego Wypoczynku ŻAR 
gorący posiłek, po czym nastąpiło uroczyste zakoń-
czenie imprezy. Dekoracji zwycięzców dokonał 
osobiście przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem 
Nowakiem i wiceprzewodniczącym Józefem Kluską 
– opiekunem Placówki Terenowej w Bielsku – Białej. 
Wręczono okolicznościowe puchary, medale i dyplo-
my, a najmłodszym dyplomy i słodycze. Miłą niespo-
dzianką były nagrody rzeczowe ufundowane przez 
sponsorów zawodów dla zdobywców trzech pierw-

szych miejsc w pięciu kategoriach. Przewodniczący 
Rady ŚlOIIB podziękował zawodnikom za wytrwa-
łość, a wiceprzewodniczącemu Józefowi Klusce za 
sprawną po raz kolejny organizację zawodów przez 
Placówke Terenową ŚlOIIB w Bielsku - Białej.

Spośród zawodników - członków ŚlOIIB trzy 
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach 
zdobyły następujące osoby: 
w kategorii „Kobiety”:
1-Małgorzata Drzewiecka, 2 - Maria Świerczyń-
ska, 3. Iwona Jaworek-Kocek  (zdj. 1), 
w kategorii „Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1-Jacek 
Miśniakiewicz, 2-Andrzej Gasiński, 3-Adam 
Stasica (zdj.2), 
w kategorii „Mężczyźni 45-65 lat”:  1 - Jacek 
Rakszawski, 2-Maciej Błach, 3-Edward Mika          
(zdj. 3), 

w kategorii „Mężczyźni poniżej 45 lat”: 
1-Wojciech Antoń, 2. Maciej Fidyk, 3. Marek 
Kołodziej  (zdj. 4),
w kategorii „Dzieci i młodzież”: 1-Patryk Kierlin, 
2-Maria Błach, 3-Nikodem Rzepka (zdj. 5)

Pełna lista zawodników wraz z wynikami i zdjęcia-
mi z zawodów znajduje się na stronie internetowej ŚlOIIB: 
www.slk.piib.org.pl.

Sponsorami zawodów były firmy: 3M Poland Sp. 
z o.o., ZPUE Holding Sp. z o.o., EFEN Sp. z o.o., a pan 
Jacek Rakszawski zafundował zdobywcom pierwszych 
miejsc bilety na koncert Johnny Wintera w Bielsku-Białej 
w dniu 4 marca 2012.

Maria Świerczyńska

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa pragnie przez organizację sportowych 
imprez integrować środowisko swoich członków i upowszechniać zdrowy styl życia. Tradycyj-
ne już zawody narciarstwa alpejskiego w kategorii SLALOM GIGANT rozegrano w tym roku 
na stoku Góry Żar w Beskidzie Małym. 

Zawody odbyły się w dniu 3 grudnia 
2011 w Ostrowi Mazowieckiej i miały na celu 
integrację środowisk inżynieryjno - technicz-
nych oraz popularyzację pływania jako jednej 
z form rekreacji. Pływano w kategoriach kobiet 
i mężczyzn w pięciu grupach wiekowych, na 
dystansach 25 m i 50 m, w stylach dowolnym lub 
klasycznym. W zawodach wzięli udział inżynie-
rowie z Litwy, przedstawiciele izby architektów 
z Warszawy oraz kilku okręgowych izb inżynie-
rów budownictwa, ze śląskiej Izby Czesława 
Bella (skarbnik), która - zdobyła 2 złote medale 
w stylu klasycznym na dystansie 25 i 50 m.

II Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” 
o Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

W środku Czesława Bella  

W przeddzień zawodów inżynierowie 
uczestniczyli w interesującym szkoleniu 
”Grawitacja na budowie”.

Jacek
Rakszawski

1 5

432
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Dalmatyńskie wybrzeże Adriatyku z tysiącem wysp, wysepek i zatoczek jest idealnym miejscem na rekreacyjne żeglo-
wanie. Dalmacja zachwyca nie tylko pięknem krajobrazu i ciepłym morzem, ale także wspaniałą historyczną architekturą 
nadmorskich miasteczek. Mnogość wysp, przytulnych miejskich portów, nowoczesnych marin, dzikich zatoczek pozwala 
na takie planowanie trasy rejsu, aby pokonywane dystanse nie były męczące dla załogi – każdego wieczoru można zacumo-
wać lub zakotwiczyć w innym atrakcyjnym miejscu. 

Rejs rozpoczniemy w Biogradzie, mieście o bogatej historii, pełniącym dziś rolę jednego z najpopularniejszych 
chorwackich kurortów. 

Na swojej trasie odwiedzimy przepiękne wodospady Krka, w pobliżu których powstała pierwsza w Europie, a druga 
na świecie hydroelektrownia. Zwiedzimy Šibenik, słynący z Katedry św. Jakuba, zabytku wpisanego na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. Po drodze, płynąc kanionem rzeki Krka będziemy mieli możliwość podziwiać specjalność chorwac-
kich inżynierów -  mosty łukowe.

Kolejnym portem który odwiedzimy będzie stolica Dalmacji - Split. To drugie największe miasto chorwackie, słyną-
ce z unikalnego zabytku - Pałacu Cesarza Rzymskiego Dioklecjana. Żeglując wodami Adriatyku odwiedzimy także którąś ze 
spokojnych, malowniczych wysp Archipelagu Szybenickiego lub Kornatów. Nie zabraknie wieczornych spotkań w tawer-
nach, w których lokalne specyfiki pozwolą poznać smaki Dalmacji.

Uczestnicy zainteresowani poszerzaniem wiedzy i umiejętności żeglarskich będą mogli zapoznać się ze specyfiką 
rejsów morskich, manewrowaniem jachtem morskim pod żaglami i na silniku, locją, nawigacją, pracą na mapie morskiej, 
obsługą urządzeń jachtowych.

Rejsy będą się odbywać na nie starszych niż 5 lat, komfortowych balastowych jachtach żaglowych, na których załoga 
nocuje w przestronnych dwuosobowych kabinach. Jachty posiadają kuchnię, łazienki z prysznicami i toaletami.

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu uczestnikom planujemy okrętowanie na jachcie  takiej ilości osób ( 7 osób 
+ sternik ) aby mesa nie była wykorzystywana do spania. 

Koszt rejsu: 550 EUR/os. (wolna mesa) + kaucja 1500 EUR za jacht.

Cena zawiera: czarter jachtu, opiekę skippera, sprzątanie końcowe, ubezpieczenie KL i NNW, pościel, gaz do 
kuchenki, koszulki polo z logo Izby dla załogi, flagi z logo Izby pod salingiem (1m x 0,5m), podatek turystyczny.
Cena nie zawiera: dojazdu oraz składki do kasy jachtowej w wysokości 150 EUR / osobę. 

Więcej informacji o rejsie znajdzie się na stronie Izby  www.slk.piib.org.pl
Adres kontaktowy i zgłoszenia:  r.hulboj@slk.piib.org.pl

Serdecznie zapraszamy członków naszej izby do udziału w rejsie morskim  o charakterze technicznym. Będzie to 
wspólna przygoda pod żaglami dla około 30 zapalonych żeglarzy, pod opieką doświadczonych sterników. Organizatorzy 
przewidują atrakcyjną trasę i ciekawy program szkoleniowy połączony z nocnym żeglowaniem. Po skompletowaniu załóg 
zostanie uszczegółowiony program rejsu.    Od uczestników wymagany jest staż żeglarski, co najmniej na wodach śródlądo-
wych, dobry stan zdrowia, odporność na kołysanie i dobry humor. O udziale w rejsie decydować będzie kolejność zgłoszeń 
i wpłata zaliczki w wysokości 800zł do 30.04.2012 r. Reszta opłat w kwocie 1200zł musi być wpłacona do 30 czerwca 2012r. 
Przewidujemy dodatkowo zbiorowe ubezpieczenie na wypadek rezygnacji uczestników z rejsu w nagłych wypadkach.           

Informacje o REJSIE
 

Twoje marzenia spełnią się na pewno jeśli tylko będziesz widział je oczami dziecka. 
Więc żegluj inżynierze żegluj.

CHORWACJA pod żaglami od 01.09. do 08.09. 2012
Biograd - wodospady Krka - Šibenik - Split - Biograd

Przy wspólnej organizacji i pod patronatem 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

w Katowicach

VI zagraniczny wyjazd   techniczno - turystyczny
Anglia - Francja - Luksemburg  - Niemcy - Czechy

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach planuje autokarowy wyjazd zagra-
niczny  w terminie 03 - 09 września 2012. W programie znajdują się: Londyn ( 3 dni ) - 30 St Mary Axe, Lloy,                                         
City Hall, Senat House, nowoczesna dzielnica Barbican, wieżowiec The SHARD, British Museum, National 
Gallery, Museum Greenwich, Parlament, Big Ben, Millenium Dome, Palace Buckingham, Trafalgar Square, 
Picadily Circus, Hyde Park, Soho - przejazd tam i z powrotem Eurotunelem pod Kanałem La Manche,     północna 
Francja - największa elektrownia atomowa w zach.Europie, Luksemburg, Niemcy - Muzeum Statków Powietrz-
nych w Sinsheim ( Concorde ), Czechy - Aqua Park w Pradze.

Dokładne dane wraz z kosztem zawierającym: przejazd, zakwaterowanie, bilety wstępu, śniadania, obiado-
kolacje, ubezpieczenie będą określone w terminie póżniejszym i zostaną przedstawione na stronie internetowej 
www.slk.piib.org.pl  

Zenon Panicz członek Prezydium ŚlOIIB
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Skład komputerowy, projekt, reklama
43-316 Bielsko-Biała

Al. Armii Krajowej 220, tel/fax 33 816 85 91
grafika@hermes.bielsko.pl

www.reklamaplus.pl

Rada Programowa
Roman Karwowski (przewodniczący),

Janusz Kozula, Tadeusz Mika,
Dorota Przybyła, Waldemar Szleper

Zespół redakcyjny
Henryk Anders, Ryszard Hulboj,

Janusz Krasnowski, Maria Świerczyńska

Biuro Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach

40-062 Katowice ul. Podgórna 4
tel/fax: 32 255 45 52; 32 608 07 22

skrytka pocztowa 1068
www.slk.piib.org.pl

e-mail: biuro.slk@piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek
9.00 -15.00, czwartek 11.00 - 18.00
Obsługa prawna członków Izby:

czwartek od 13.00 do 16.00

Placówka terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,

pokój nr 15
tel: 33 810 04 86; tel/fax. 33 810 04 74

e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek - piątek
od 8.00 do 16.00

Placówka terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa,

ul. Kopernika 16/18, pokój 17
tel/fax: 34 324 43 96

e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00

środa od 10.00 do 18.00

Placówka terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16

pokój, nr 3 i 7
tel/fax: 32 231 13 27

e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek od 15.00 do 18.00
wtorek - piątek od 9.00 do 13.00

Placówka terenowa w Rybniku
44-200 Rybnik,

ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel/fax: 32 756 95 55

e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl
Godziny dyżurów:

wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00

Szczegóły o dyżurach członków 
Prezydium i Przewodniczących Organów 

dostępne są na stronie  www.slk.piib.org.pl  

Krzysztof  był jednym z pierwszych absolwentów magisterskich studiów dziennych Politechniki Śląskiej - na Wydzia-
le Budownictwa Lądowego w Instytucie Inżynierii Miejskiej w Rybniku. W czasie wieloletniej pracy w Wojewódzkim 
Biurze Projektów w Zabrzu i innych biurach projektów ceniony jako projektant wielu ciekawych opracowań, zwłaszcza 
obiektów infrastruktury komunalnej, szanowany i lubiany jako szef, kolega i przyjazny człowiek. Posiadał uprawnienia 
budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i upraw-
nienia rzeczoznawcy budowlanego, które przy dużym doświadczeniu zawodowym pozwalały mu realizować opracowa-
nia eksperckie. Krzysztof  od 2001 r. był członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i od początku swej 

przynależności aktywnie uczestniczył w organizowaniu i w dalszych pracach nasze-
go samorządu. Był delegatem na zjazdy okręgowe ŚlOIIB z obwodu w Katowicach II                                             
w I, II i III kadencji oraz członkiem Rady I i II kadencji. Od początku swej przynależ-
ności do ŚlOIIB aktywnie włączył się w tworzenie Komisji Doskonalenia Zawodowe-
go jako jej przewodniczący. Wraz z członkami Prezydium Rady ŚlOIIB tworzył zasady 
podnoszenia kwalifikacji członków ŚlOIIB, regulaminy i zasady szkoleń dla człon-
ków ŚlOIIB oraz ich dofinansowywania, zasady prenumeraty czasopism dla członków 
ŚlOIIB. W ramach działalności KDZ współpracował ze stowarzyszeniami nauko-
wo - technicznymi w opracowywaniu planów i programów szkoleń branżowych dla 
członków ŚlOIIB. Dziękujemy Ci Krzysztof  za cały wkład pracy i będziemy starali się 
kontynuować tę działalność według stworzonych przez Ciebie zasad.

Koleżanki i Koledzy ze ŚlOIIB

Burmistrz Słubic otworzył szkolenie składające się z kilku paneli programowych. W swoim wystąpieniu przed-
stawił ogólną problematykę i zagadnienia współpracy transgranicznej inżynierów polskich i niemieckich. Dyrektor biura 
brandenburskiej izby omówił na podstawie Prawa budowlanego Brandenburgii ogólne zasady prawne ubiegania się                                      
o uprawnienia budowlane. Temat ten przybliżył pod względem technicznym wiceprzewodniczący brandenburskiej izby.  
W dalszej części szkolenia agenci firm ubezpieczeniowych przedstawili szczegółowo zasady i uwarunkowania funkcjono-

wania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wykonywania zawodu inżyniera 
w Niemczech i Polsce. Podczas dyskusji kuluarowej zgłoszono propozycję wspólne-
go opracowania poradnika dla inżynierów z Polski i Niemiec, którą poparł burmistrz 
Słubic. Budowlańcy z izb uczestniczących w szkoleniu wyrazili chęć dalszych spotkań 
typowo roboczych w 2012 roku -. każda z izb byłaby organizatorem jednego spotka-
nia; preliminarz kosztów, skład osobowy, miejsca, terminy spotkań oraz szczegółowy 
zakres tematyczny z wyznaczeniem koordynatora zostaną ustalone w styczniu 2012. 

Ryszard Hulboj i Kazimierz Sowa

Inżynier za granicą
W dniu 3 grudnia 2011 odbyło się w Słubicach szkolenie „Inżynier za granicą - uwarunkowania prawne 

wykonywania zawodu inżyniera w Polsce i w Niemczech” zorganizowane przez Lubuską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa w Gorzowie i Brandenburską Izbę Inżynierów Budownictwa w Poczdamie. Uczest-
nikami szkolenia byli inżynierowie z Niemiec i z Polski: z izb: brandenburskiej, lubuskiej, mazowieckiej                                      
i śląskiej (z naszej Izby członkowie KWZ: Ryszard Hulbój i Kazimierz Sowa) oraz zaproszeni goście  i prelegenci.

WSPOMNIENIE
W dniu 4 grudnia 2011 r., w wieku 52 lat odszedł na zawsze po długiej chorobie                            

mgr inż. KRZYSZTOF MICHTA

INFORMACJA O SZKOLENIACH
ŚlOIIB  wspiera swoich członków w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez dofinansowywanie imprez 

szkoleniowych.  Zasady dofinansowania szkoleń stanowią Załącznik do Regulaminu Komisji Doskonalenia Zawodowego, 
znajdującego się na stronie internetowej Izby w zakładce: Działalność statutowa izby - Statut, Kodeks, Regulaminy. 
Każdy uczestnik - czynny członek ŚlOIIB - może otrzymać dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż:

Lp. Rodzaj szkolenia Wysokość dofinansowania

1 Konferencja tematyczna - wielodniowa 400 zł/os*

2 Konferencja tematyczna - jednodniowa 160 zł/os*

3 Szkolenie seminaryjne 80zł/os

4 Wykład 40zł/os

* nie więcej niż 50% kosztów uczestnictwa
Szczegółowa Informacja o szkoleniach znajduje się na stronie internetowej naszej Izby: 
www.slk.piib.org.pl  w zakładce  Seminaria i Konferencje.

Dofinansowanie konferencji i warsztatów jest limitowane. 
Przysługuje:
1 x w roku - do konferencji wielodniowej, albo
2 x w roku - do konferencji jednodniowych lub warsztatów. 

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar

Maciej Bańbuła 
Henryk Barczyk 

Roman Bąk 
Jan Białożyt 

Włodzimierz Domagała 
Klementyna Dziondziak 

Lech Fulbiszewski 
Romuald Grzegorczyk 

Jan Jerzowski 
Ireneusz Kamiński 

Jan Kasprzyk 
Tadeusz Kasztura 

Ewald Kroll 
Halina Kubiak 
Marian Kulik 

Edward Labocha 
Marek Luszniak 
Józef  Mandera 

Krzysztof  Michta 
Kazimierz Mikołajewski 

Ryszard Nieradka 
Ewa Partykiewicz - Toborowicz 

Janusz Pilarski 
Mieczysław Józef  Piotrowski 

Anna Plucik 
Józef  Połczyński 
Stanisław Sawicki 

Maciej Sobera 
Eugeniusz Sprot 

Leszek Szczepaniak 
Klaudiusz Szołtysek 

Janusz Szymura 
Janusz Twaruszka 

Ryszard Ulman
Jerzy Wichary 
Piotr Wójcik 

Andrzej Zdrazil 
Marek Zwierzchowski




