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SzaNowNe koleżaNkI, SzaNowNI koledzy
Jesteśmy już po VIII Zjeździe Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, któ-

ry odbył się 18 kwietnia 2009 roku. Podsumował on wyniki pracy śląskiego samorządu 
inżynierów budownictwa za rok 2008 oraz określił zadania na rok 2009. Podjęto decyzję 
o dalszym kontynuowaniu dotychczas wypracowanych kierunków działania, z których na 
podkreślenie zasługują:
• współpraca z izbami samorządu zawodowego, samorządu gospodarczego, stowarzysze-

niami naukowo-technicznymi oraz Śląską Organizacją Techniczną,
• działania śląskiego samorządu zawodowego w ramach Śląskiego Forum Budowni-

ctwa,
• kontynuowanie współpracy z samorządem zawodowym inżynierów budownictwa w Czechach i Słowacji, z od-

działami w Ostrawie i Żylinie,
• pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Izby poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach 

organizowanych na ujednoliconych zasadach,
• kontynuowanie bezpłatnej prenumeraty czasopism technicznych dla chętnych członków ŚlOIIB,
• zorganizowanie kolejnych obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych,
• przeprowadzenie modernizacji zajmowanych przez Izbę pomieszczeń w Domu Technika.

Przyjęty program ma charakter otwarty. Będzie realizowany przez organy Śląskiej Izby przy współudziale 
delegatów na Zjazd. Do współpracy w realizacji zadań gorąco zachęcam wszystkich członków Izby.

Szczegółowe sprawozdanie ze Zjazdu znajdziecie Państwo na kolejnych stronach tego numeru „Informatora”. 
W czerwcu czeka nas Zjazd sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nasi delegaci zaprezentu-

ją tam wnioski, które zgłoszone zostały na naszym Zjeździe.
Korzystając z okazji życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanego wypoczynku urlopowego, dużo słońca 

i skutecznego doładowania akumulatorów. 
Stefan Czarniecki - przewodniczący Rady ŚlOIIB

W sobotę 18 kwietnia 2009 w sali konferencyjnej 
Biura Centrum w Katowicach obradował VIII Zjazd 
Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa ŚlOIIB. Został on poprzedzony przed-
zjazdowymi spotkaniami delegatów w Bielsku-Białej, 
Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku. Zjazd 
otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarnie-
cki powitaniem zebranych. Chwilą ciszy uczczono pa-
mięć zmarłych Koleżanek i Kolegów, członków ŚlOIIB. 

Zaproszenie na Zjazd przyjęli: posłanka do Parla-
mentu Europejskiego Genowefa Grabowska, prezy-
dent Katowic Piotr Uszok, wicewojewoda śląski Adam 
Matusiewicz, wojewódzki inspektor nadzoru budowla-
nego Małgorzata Mazur, dyrektor wydziału inwestycji 
Urzędu Wojewódzkiego Grażyna Kamińska, przed-
stawiciele izb architektów i urbanistów, przedsta-

wiciele stowarzyszeń naukowych oraz Śląskiego Fo-
rum Budownictwa, którego ŚlOIIB jest od dwóch lat 
członkiem, a także przedstawiciele mediów. Władze 
krajowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa repre-
zentowali wiceprezes PIIB Stefan Wójcik i skarbnik 
PIIB Andrzej Jaworski. 

Delegaci w głosowaniu jawnym wybrali jednomyśl-
nie prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący 
Roman Karwowski, wiceprzewodniczący Franciszek 
Buszka i Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Urszula 
Kallik, zastępca sekretarza Barbara Twardosz-Mich-
niewska, które od tej pory czuwało nad prawidłowym 
przebiegiem Zjazdu oraz przyjęli porządek obrad. 

Osoby wyróżniające się w pracy dla regionu ślą-
skiego i Izby zostały udekorowane honorowymi odzna-
kami. Piotr Szatkowski przyjął z rąk wicewojewody 

Sala obrad VIII Zjazdu Sprawozdawczego
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Sekretariat Zjazdu
U. Kallik, B. Twardosz-Michniewska 

Prezydium Zjazdu
G. Gowarzewski, R. Karwowski, S. Czarniecki, F. Buszka

śląskiego i prezydenta Katowic Odznakę Honorową 
„Za Zasługi dla Budownictwa”, a Janusz Kozula i Ma-
rek Karnowski Złote Odznaki Honorowe „Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego”. Jerzy Kocyga został od-
znaczony przez wiceprezesa Krajowej Rady PIIB Ste-
fana Wójcika i przewodniczącego Rady ŚlOIIB Stefana 
Czarnieckiego Złotą Odznaką Honorową PIIB. 

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkre-
ślali rangę samorządu zawodowego inżynierów bu-
downictwa, zwracali uwagę na dobre relacje ŚlOIIB 
z władzami lokalnymi oraz potrzebę dalszej współ-
pracy, podkreślali także konieczność uczestniczenia 
samorządu przy ustanawianiu przepisów prawnych 
dotyczących branży budowlanej. 

W głosowaniu jawnym powołano komisje zjazdowe: 
Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję 
Uchwał i Wniosków, zatwierdzono także Regulamin 
obrad Zjazdu. Przewodnicząca Komisji Mandatowej 
Maria Świerczyńska ogłosiła prawomocność obrad 
przy wysokiej 72-procentowej frekwencji. Spośród 207 
czynnych delegatów w obradach uczestniczyło aż 150 
osób. 

W części merytorycznej Zjazdu wystąpili ze spra-
wozdaniami przedstawiciele Rady ŚlOIIB oraz prze-
wodniczący poszczególnych organów statutowych  
ŚlOIIB. W celu umożliwienia wcześniejszego zapozna-
nia się ze wszystkimi sprawozdaniami oraz propozy-
cją budżetu na 2009 rok zostały one przekazane de-
legatom w materiałach zjazdowych. Przewodniczący 
Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki złożył sprawozdanie 
z działalności Rady, a skarbnik Czesława Bella spra-
wozdanie finansowe za 2008 rok. Swoje sprawozdania 
przedstawili następnie przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Zbigniew Dzierżewicz, Okrę-
gowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordy-
nator Jerzy Dzierżewicz, przewodniczący Okręgowego 
Sądu Dyscyplinarnego Krzysztof Ciesiński, przewod-
niczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Mika 
oraz Marek Karnowski w imieniu przewodniczącego 
Komisji Uchwał i Wniosków VII Zjazdu ŚlOIIB prze-

kazał informację o realizacji wniosków z zeszłoroczne-
go zjazdu. 

W czasie przerw można było skorzystać z porad 
przedstawicielki Wolters Kluwer, dotyczących korzy-
stania z serwisu budowlanego lub zaopatrzyć się w lite-
raturę prawniczą i archiwalne materiały szkoleniowe.

Ostatni w II kadencji Zjazd delegatów stał się oka-
zją do podsumowania już siedmioletniej działalności 
śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budow-
nictwa. Jako jedno z najistotniejszych osiągnięć nale-
ży uznać skuteczny system samokształcenia członków, 
którzy mają możliwość udziału w konferencjach, se-
minariach szkoleniowych  i wykładach dofinanso-
wywanych lub sfinansowanych w całości ze środków 
Izby, pochodzących ze składek członkowskich. Do 
wszystkich członków dociera nieodpłatnie „Inżynier 
Budownictwa” oraz „Informator” ŚlOIIB, a znacząca 
ilość członków otrzymuje także nieodpłatnie wybrane 
czasopismo techniczne. Istnieje możliwość bezpłat-
nego korzystania w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach 
i w Punktach Informacyjnych w regionie ze zbioru 
norm, a od ubiegłego roku przez stronę internetową 
z serwisu budowlanego, niezwykle przydatnego w pra-
cy każdego inżyniera. 

Ważnym nurtem działalności Izby jest prowadze-
nie przez OKK postępowań kwalifikacyjnych w spra-
wie nadawania uprawnień budowlanych i nadawania 
tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W 2008 roku egza-
miny na uprawnienia budowlane zaliczyło 399 osób, 
z których większość zasiliła szeregi ponad 12 tysięcz-
nej rzeszy członków ŚlOIIB. 

W ramach współpracy z izbami spoza granic Polski 
z myślą o inżynierach pragnących podjąć pracę w na-
szym kraju, Komisja do spraw Współpracy z Zagra-
nicą wydała Poradnik z przydatnymi informacjami, 
który może służyć także naszym członkom planującym 
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Delegaci mieli możliwość dyskusji nad sprawo-
zdaniami. W drodze głosowania Zjazd przyjął w for-
mie uchwał poszczególne sprawozdania oraz uchwały 
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w sprawie udzielenia na wniosek Komisji Rewizyjnej 
absolutorium Radzie ŚlOIIB. Udzielenie absolutorium 
przez Zjazd jest równoznaczne z pozytywną oceną 
działalności finansowej Rady przez delegatów. Skarb-
nik ŚlOIIB przedstawiła propozycję przeniesienia do 
funduszu rezerwowego niewykorzystanych w 2008 
roku środków finansowych (nadwyżka wpływów nad 
wydatkami naszej Izby) oraz zreferowała zasady go-
spodarki finansowej Śląskiej Izby w 2009 roku i omó-
wiła  propozycję budżetu na rok 2009. W głosowaniach 
delegaci przyjęli jednomyślnie uchwały dotyczące 
przedstawionych zagadnień.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Marek 
Karnowski omówił wnioski, które wpłynęły do komisji 
w czasie obrad Zjazdu. Treść każdego z 12 wniosków 
została odczytana delegatom zajazdu, którzy – przez 

głosowanie – zadecydowali o skierowaniu wniosku do 
właściwego adresata. Siedem wniosków zostanie prze-
kazanych do rozpatrzenia przez VIII Krajowy Zjazd, 
jeden wniosek do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, 
a cztery wnioski uznano za bezzasadne lub nieaktu-
alne. Po Zjeździe PIIB dalsze „losy” wniosków będą 
przedstawione na stronie internetowej ŚlOIIB.

Po wyczerpaniu programu, po około czterech godzi-
nach obrad, Zjazd został zamknięty. Przewodniczący 
Zjazdu podziękował delegatom za sprawny przebieg 
zgromadzenia. Za rok odbędzie się IX Zjazd Sprawo-
zdawczo-Wyborczy, który wyłoni nowe władze Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na następ-
ną, III kadencję.

Maria Świerczyńska

SzkoleNIa w częStocHowIe
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa w Częstochowie zorganizował w pierw-
szym półroczu bieżącego roku 35-cio godzinne szko-
lenie warsztatowe (7 dni po 5 godzin): „Sporządzanie 
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku” 
przeznaczone dla osób posiadających ukończone stu-
dia magisterskie, praktykę zawodową i uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności: architek-
tonicznej, konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej. 
Program szkolenia przystosowany był do posiadanych 
umiejętności i zgodny z załącznikiem nr 1 do rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 
2008 w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egza-
minu dla osób ubiegających się o uprawnienie do spo-
rządzania świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku 
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
(Dz. U. Nr 17, poz.104). Celem szkolenia było uzyska-
nie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 
do projektowania, wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do samodzielnego sporządzania świadectw charakte-
rystyki energetycznej. Na szkoleniu zaprezentowano 
dostępne na rynku programy komputerowe. Zajęcia 
wzorowo poprowadzili: mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz 
oraz dr inż. Janusz Belok, dr inż. Artur  Nowoświat, 
dr inż. Tomasz Steidl – wykładowcy Politechniki Ślą-
skiej. Tematyka obejmowała między innymi: aktualne 
przepisy i podstawy prawne certyfikacji, ocenę stanu 
ochrony cieplnej budynków, podstawy normalizacji 
a Normy Polskie wdrążające Normy Europejskie zwią-
zane z Dyrektywą 2002/91/WE, działania dotyczące re-
dukcji CO2 w Europie (Dyrektywa  2006/36/WE) i na 
świecie (protokół z Kioto) oraz politykę energetyczną 
Polski do 2025 roku, alternatywne źródła energii i ich 
możliwości racjonalnego wykorzystania, ocenę syste-
mów: ogrzewania i zapotrzebowania na ciepłą wodę, 
wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej na 

bazie posiadanych wiadomości, metodykę obliczeń pa-
rametrów technicznych dla certyfikacji, metody opra-
cowania świadectw charakterystyki energetycznej 
zgodnie  z metodologią oraz warunkami technicznymi 
WT 2008 opublikowanymi w rozporządzeniach z dnia 
6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 i poz. 
1240). Uczestnicy seminarium podczas zajęć ćwiczyli 
swoje umiejętności praktyczne na osobistych kompu-
terach. Seminarium zostało zakończone sprawdzia-
nem wiedzy w formie testu i prezentacją umiejętności 
praktycznych. Na pytania i wątpliwości uczestników 
prowadzący odpowiadali rzeczowo, a wypowiedzi uzu-
pełniali przykładami wziętymi z praktyki, za co zostali 
każdorazowo nagrodzeni przez słuchaczy oklaskami. 
Uczestnicy seminarium otrzymali materiały semina-
ryjne wraz z płytą CD. 

W bieżącym półroczu 2009 Oddział PZITB w Czę-
stochowie zorganizował także seminaria jednodnio-
we w zakresie: nowoczesne technologie budowlane 
z uwzględnieniem charakterystyki energetycznej, 
zamówienia publiczne w budownictwie po noweliza-
cji przepisów oraz proponowane zmiany, aktualizacja 
ustawy Prawo budowlane ze zwróceniem uwagi na 
najczęstsze błędy projektowe i wykonawcze, bezpie-
czeństwo na budowie. Przeprowadzono także kursy 
kosztorysowania dla początkujących i zaawansowa-
nych.

Szkolenia organizowane przez Oddział PZITB 
w Częstochowie są finansowane przez Śląską Okrę-
gową Izbę Inżynierów Budownictwa. Udział członków 
ŚlOIIB w seminariach oraz materiały seminaryjne 
są nieodpłatne. Kursy kosztorysowania oraz szkole-
nia warsztatowe są natomiast częściowo finansowane 
zgodnie zasadami dofinansowywania imprez szkole-
niowych przez ŚlOIIB obowiązującymi od 1 stycznia 
2009. 

Waldemar Szleper
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co Nowego w pIIb 

warSztaty pracy projektaNta koNStrukcjI „wppk beSkIdy 2009”

W dniu 8 kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium 
Rady Krajowej poświęcone w głównej mierze rozpatrzeniu 
przygotowanych przez poszczególne organy PIIB sprawo-
zdań na Zjazd Krajowy oraz przebiegowi procesu legislacyj-
nego dotyczącego Prawa budowlanego. Informację o stanie 
prac legislacyjnych nad Prawem budowlanym przekazał 
wiceprezes PIIB Andrzej Dobrucki. Poinformował, że Komi-
sja Infrastruktury odrzuciła 21 z ponad 50 poprawek Se-
natu – w poprawki Senatu zaangażowani byli deweloperzy 
i poseł z Komisji „Przyjazne Państwo”. Utrzymano 6-mie-
sięczny okres vacatio legis. Projekt wrócił pod obrady Sejmu 
w dniu 21 kwietnia 2009. Projekt rządowy wg Komisji Eu-
ropejskiej ma niewielkie szanse wejść pod obrady Sejmu RP. 
W okresie vacatio legis należy więc rozpocząć szeroką akcję 
szkoleniową. Przyjęty projekt Prawa budowlanego prze-
widuje, że każde odstępstwo od dokumentacji projektowej 
jest nielegalne. Niepokojący jest fakt, że GUNB wstępuje 
w postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym na prawach 
strony. To Izba będzie realizować te ostre postanowienia 
ustawodawców. Komisja Prawno-Regulaminowa Izby Inży-
nierów Budownictwa opracowała wspólnie z Izbą Architek-
tów kolejną wersję zmian w następnej nowelizacji Ustawy 
Prawo budowlane i Ustawy o samorządach zawodowych do 
rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, które 
odbyło się w dniu 25 kwietnia 2009.

Hanza Brokers przygotowała pakiet ubezpieczeń z ty-
tułu wykonywania świadectw energetycznych. Do tej pory 
brak jednak aktu wykonawczego w formie rozporządzenia 
dotyczącego obowiązku ubezpieczenia. Izba architektów 
uznała, że opracowanie świadectw energetycznych kwali-
fikuje się jako wykonywanie samodzielnych funkcji przez 
architektów i inżynierów budownictwa. Allianz proponuje 
ubezpieczenie dodatkowe na 20 tys. euro za 10 do 15 złotych 
miesięcznie. Odszkodowanie nie będzie pomniejszało kwoty 
ubezpieczenia z tytułu OC. Czynimy starania, aby do końca 
2009 roku ubezpieczenie było ujęte w ramach naszego ubez-
pieczenia. Sprawa ostatecznych uregulowań będzie możliwa 
po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Finansów. 

Prezydium PIIB zapoznało się także z przebiegiem zjaz-
dów okręgowych, frekwencja na zjazdach wyniosła 67 – 80 
procent. W czasie zjazdów pozytywnie oceniono pracę rad 
okręgowych izb.

W dniu 22 kwietnia 2009 odbyło się posiedzenie Rady 
Krajowej. Warto zapoznać się z przebiegiem obrad zamiesz-
czonym na stronie internetowej Izby.

W dniu 13 maja odbędzie się w Sejmie Kongres Budow-
nictwa, szersza informacja znajdzie się na stronie PIIB. 

Stefan Wójcik
wiceprezes Krajowej Rady PIIB

W dniach 17 – 20 marca 2009 roku odbyły się, tym 
razem w Wiśle, XXIV Warsztaty Pracy Projektanta 
Konstrukcji „WPPK 2009 Beskidy”. Zorganizowane zo-
stały przez Małopolski Oddział PZITB przy współpra-
cy oddziałów PZITB z Bielska-Białej, Gliwic i Katowic. 
Zakończył się tym samym czteroletni cykl: „Naprawy 
i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”. Tematy-
ka tegorocznych wykładów obejmowała: Naprawy 
i wzmocnienia podłoża budowlanego, fundamentów 
i budowli podziemnych, głębokie wykopy, składowiska 
odpadów, wpływy środowiskowe w podłożu oraz wy-
magania Eurokodu 7 z praktycznym zastosowaniem. 
Uczestnicy warsztatów, w liczbie 510 osób, wysłuchali 
36 wykładów oraz 16 prezentacji firm sponsorujących 
konferencję. Mimo atrakcyjnej lokalizacji ośrodka 
szkoleniowego i aurze sprzyjającej amatorom narciar-
stwa, sale wykładowe i dyskusyjne były stale pełne. 

W dniu rozpoczęcia konferencji miało miejsce 
spotkanie Patronów Branżowych Warsztatów: Rady 
Krajowej PIIB, Małopolskiej OIIB oraz Śląskiej OIIB 
z uczestnikami szkolenia. W spotkaniu uczestniczyli 
ze strony Izby prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski, 
przewodniczący Rady MOIIB Zygmunt Rawicki oraz 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki. 

W drugim dniu Warsztatów odbyło się spotkanie 
uczestników z przedstawicielami Ministerstwa Infra-

struktury i Instytutu Materiałów Budowlanych, któ-
rzy na zlecenie Ministra Infrastruktury zajmują się 
opracowaniem nowej koncepcji rozporządzenia o wa-
runkach technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Słuchacze mieli możliwość 
wypowiadania się na ten temat. 

Poziom wykładów był jak zwykle wysoki, a orga-
nizatorzy wydali uczestnikom materiały konferencyj-
ne, zawarte w trzech tomach, w których znalazły się 
wszystkie wykłady oraz informacje techniczno-promo-
cyjne wystawców. 

Oddział Małopolski przygotował niespodziankę 
w postaci losowania licznych nagród książkowych 
– wydawnictw uczelni technicznych w Polsce. Swoją 
nową książkę – podręcznik projektowania wg Euroko-
du 7 podpisywał prof. Andrzej Ajdukiewicz.

Pobyt uczestników uatrakcyjnił recital Andrzeja 
Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej.

Za rok Jubileuszowe XXV Warsztaty organizować 
będzie Gliwicki Oddział PZITB, rozpoczynając kolejny 
czteroletni cykl wykładów: „Nowe rozwiązania kon-
strukcyjno – materiałowo – technologiczne”. Tematem 
wiodącym będą tradycyjnie konstrukcje żelbetowe. Or-
ganizatorzy już teraz zapraszają serdecznie do udziału 
w przyszłorocznych Warsztatach.

Maria Świerczyńska
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dzIaŁalNoŚĆ ŚląSkIej okręgowej Izby INżyNIerów budowNIctwa
od 2� lutego do 7 maja 2009

26.02.2009 Plenarne posiedzenie Rady ŚlOIIB w Katowicach
Posiedzenie niejawne składu orzekającego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – rozpatrzenie zarzutu naruszenia za-
sad etyki zawodowej przez członka Izby

02.03.2009 Plenarne posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

05.03.2009 Posiedzenie Krajowej Komisji Prawno – Regulaminowej

11.03.2009 Posiedzenie Rady Krajowej PIIB z udziałem przedstawicieli ŚlOIIB

12.03.2009 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach
Posiedzenie niejawne składu orzekającego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego – rozpatrywano zarzut nierzetelnego 
pełnienia funkcji projektanta

13.03.2009 Posiedzenie Komisji ds. Współpracy z Zagranicą

14.03.2009 Udział w Zjeździe Sprawozdawczym Południowej Okręgowej Izby Urbanistów, w którym uczestniczył z-ca przewodni-
czącego Rady ŚlOIIB Rudolf Mokrosz

16.03.2009 Przesłuchanie świadka przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w postępowaniu dotyczącym za-
rzucanego nierzetelnego pełnienia funkcji projektanta

17.03.2009
- 20.03.2009

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji WPPK Beskidy 2009 w Wiśle – patronem branżowym była m. in. Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

26.03.2009 Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie Delegatów na Zjazd ŚlOIIB
Posiedzenie Rady Programowej
Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIIB w sprawie zarzutu nierzetelnego pełnienia funkcji in-
spektora nadzoru

30.03.2009 Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach Delegatów na Zjazd ŚlOIIB

01.04.2009 Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku Delegatów na Zjazd ŚlOIIB

02.04.2009 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach 
Podpisanie Porozumienia z Politechniką Śląską w sprawie wejścia do Forum Budownictwa Śląskiego
Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIIB w sprawie zarzutu nierzetelnego pełnienia funkcji kie-
rownika budowy

03.04.2009 Spotkanie przedzjazdowe Delegatów na Zjazd ŚlOIIB w Bielsku-Białej

06.04.2009 Spotkanie przedzjazdowe Delegatów na Zjazd ŚlOIIB w Katowicach

08.04.2009 Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej z udziałem wiceprezesa PIIB Stefana Wójcika

16.04.2009 Plenarne posiedzenie Rady ŚlOIIB w Katowicach
Posiedzenie Rady Programowej

18.04.2009 VIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚlOIIB

22.04.2009 Posiedzenie Rady Krajowej PIIB z udziałem przedstawicieli ŚlOIIB

23.04.2009 Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIIB w sprawie zarzutu nierzetelnego pełnienia funkcji pro-
jektanta

30.04.2009 Posiedzenie składu orzekającego Rady celem rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich
Rozprawa przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym ŚlOIIB w sprawie naruszenia etyki zawodowej

07.05.2009 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach
Posiedzenie niejawne składu orzekającego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie zarzutu nierzetelnego 
pełnienia funkcji projektanta
Posiedzenie Rady Programowej
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z prac komISjI dS. wSpóŁpracy z zagraNIcą

warto zajrzeĆ...
http://audytor.epbd.pl/ - strona poświęcona świadectwom energetycznym. Znajduje sie w niej baza programów 

do obliczania charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto strona omawia następujące zagadnienia:
ocena stanu ochrony cieplnej budynku, systemu ogrzewania i c.w.u, systemu wentylacji i klimatyzacji, in-
stalacji oświetleniowej.

http://doradcaenergetyczny.pl//content/view/559/10/ - strona omawia zagadnienia: przeszklenia w architek-
turze, izolacje termiczne ścian zewnętrznych, aktywne systemy słoneczne ASS – kolektory słoneczne służące 
do pozyskiwania ciepła i instalacje fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii.  

http://www.materialybudowlane.info.pl/ - strona pokazuje nowe technologie materiałowe w budownictwie.
http://przegladbudowlany.pl/konferencje.html - strona zawiera szczegółowe informacje o organizowanych 

w najbliższym czasie krajowych konferencjach z zakresu budownictwa.
http://www.zgpzitb.org.pl/ – w rubryce „Konferencje i imprezy” znajdują się informacje o stałych konferencjach 

i imprezach z zakresu budownictwa organizowanych przez PZITB.

• ŚlOIIB informuje Koleżanki i Kolegów, że prenumeratę czasopisma „Przegląd Budowlany” można zamawiać 
w wersji papierowej lub elektronicznej. Istnieje też możliwość zamiany prenumeraty tego czasopisma z wersji 
papierowej na elektroniczną. Zachęcamy do korzystania z tej szybkiej i wygodnej formy prenumeraty. Zainte-
resowanych zamianą prosimy o kontakt z Biurem Izby.  

• ŚlOIIB zamierza utworzyć na stronie internetowej Izby listę osób, które z powodu posiadanych uprawnień 
budowlanych do projektowania zamierzają świadczyć usługi w zakresie sporządzania świadectw charaktery-
styki energetycznej obiektów. Osoby zainteresowane sprawą proszone są o składanie wniosków w Biurze Izby. 
Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 a/ nazwisko i imię, tytuł zawodowy/naukowy, datę urodzenia, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail,
 b/ zgodę na opublikowanie danych osobowych na stronie internetowej Izby,
 c/ datę i podpis.
 Wnioski, których wzór znajduje się na stronie internetowej Izby, można składać osobiście lub przesyłać pocztą 

na adres ŚlOIIB.
• ŚlOIIB prosi Koleżanki i Kolegów zmieniających adres zamieszkania o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu 

w Biurze Izby. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku osób, które prenumerują czasopismo techniczne, ponie-
waż Izba jest obciążana kosztami nie odebranych przesyłek. Zmianę adresu można zgłaszać listownie, faksem 
lub mailem.

komuNIkaty

Z inicjatywy Komisji ds. Współ-
pracy z Zagranicą został zredagowany 
Poradnik dla inżynierów budownictwa 
„Działalność gospodarcza w Polsce”. 
Stan prawny opisany w poradniku obo-
wiązuje na dzień 01.04.2009. Jest on 
przeznaczony dla osób indywidualnych 
i przedsiębiorstw zatrudniających inży-
nierów budownictwa, przydatny w kon-
taktach transgranicznych. Pomysł stwo-
rzenia takiego wydawnictwa w formie 
poradnika zawierającego wszelkie dane 
dotyczące procesu budowlanego wraz 
z wymaganiami formalnymi i niezbęd-
nymi uprawnieniami obowiązującymi 
w poszczególnych krajach przedstawił 

przewodniczący KWZ Henryk Nowak 
w styczniu ubiegłego roku w czasie 
zjazdu delegatów czeskiej izby okręgu 
w Ostrawie. Na spotkaniu zespołu ro-
boczego KWZ z kolegami z Czeskiej Re-
publiki w kwietniu ubiegłego roku zo-
stała omówiona koncepcja Poradnika. 
Teraz ukazała się w druku wersja do-
tycząca naszego kraju, która w najbliż-
szym czasie zostanie przetłumaczona 
na język czeski i przekazana do czeskiej 
izby. Chociaż Poradnik został stworzony 
z myślą o kolegach inżynierach z Cze-
skiej Republiki, może być przydatny dla 
wszystkich inżynierów budownictwa 
z innych krajów zrzeszonych w Unii 

Europejskiej zainteresowanych tą te-
matyką, bowiem zamieszczono w nim 
informacje o uznawaniu kwalifikacji 
zawodowych obcokrajowców w Polsce 
oraz pożyteczne adresy stron interneto-
wych i linki do stron branżowych. Może 
także z powodzeniem służyć polskim in-
żynierom, którzy zamierzają rozpocząć 
działalność gospodarczą. 

Na VIII Zjeździe ŚlOIIB każdy z de-
legatów otrzymał egzemplarz Poradni-
ka. Na razie nakład jest ograniczony, 
ale w miarę potrzeb można uruchomić 
dodruk. Zainteresowani mogą także 
skorzystać z wersji elektronicznej, któ-
ra zostanie zamieszczona na stronie in-
ternetowej naszej Izby.

Maria Świerczyńska
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pozoStaNą w NaSzej pamIęcI

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze niżej wymienieni 
członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Marek Berezowski, Lucjan Czapliński, Ryszard Huńka,  
Zbigniew Jochemczyk, Stanisław Kalek,  

Henryk Kaniecki, Jan Kubica, Janusz Lipus,  
Magdalena Mucha, Andrzej Pabiś, Tadeusz Paluch, 

Franciszek Paszek, Bolesław Pierwocha, Jan Rzadkosz, 
Urszula Sapińska, Albin Sidzina, Jerzy Szczepaniak, 

Stanisław Wiatr, Zbigniew Wieloch
Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć

naszych zmarłych Kolegów

w S p o m N I e N I e
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 

15 stycznia 2009 roku odeszła od nas Koleżanka

mgr inż. Magdalena Mucha
Była absolwentką Wydziału Inżynierii Sani-

tarnej Politechniki Śląskiej. Przez całe życie za-
wodowe związana z Biurem Projektów Mostostal 
w Zabrzu, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję 
Zastępcy Kierownika, a następnie Kierownika 

Pracowni Instalacji Sanitarnych. Szczególnie ceniona przez współpracow-
ników za lojalność i uczciwość oraz za to, że zawsze chętnie dzieliła się 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Brała udział w budowie między innymi 
Centrum Pediatrii i Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a także 
wielu obiektów przemysłowych w kraju. 

Po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zaprzestała aktywności zawo-
dowej. Pracowała do ostatniego dnia życia. Nigdy nie potrafiła przejść obo-
jętnie obok krzywdy innego człowieka, chętnie wspomagała organizacje 
charytatywne, szczególnie te działające na rzecz chorych dzieci. 

Cześć Jej Pamięci
koleżanki i koledzy

Rada Programowa
Franciszek Buszka, Janusz Kozula,  
Tadeusz Mika, Waldemar Szleper,  

Maria Świerczyńska

Zespół redakcyjny
Marek Karnowski, Janusz Krasnowski, 
Rudolf Mokrosz, Maria Świerczyńska

Biuro Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Katowicach

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

www.slk.piib.org.pl
e-mail:  biuro.slk@piib.org.pl       

G o d z i n y  p r a c y :
poniedziałek-piątek od 9:00 do 15:00

Dyżury członków Prezydium Rady ŚlOIIB
wtorek-piątek od 14:00 do 16:00
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: sloiib_bielsko@op.pl
G o d z i n y  p r a c y :

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: bdpiib@op.pl
G o d z i n y  p r a c y :

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: pzitb.gliwice@vp.pl
G o d z i n y  p r a c y :

poniedziałek od 15:00 do 18:00
wtorek - piątek od 9:00  do 13:00

Punkt informacyjny w Rybniku
44-200 Rybnik, 

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

e-mail: slk.pirybnik@wp.pl
G o d z i n y  d y ż u r ó w :

wtorek i czwartek od 15:00 do 17:00


