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Materiały na XIII Zjazd zostały przekazane delegatom 
w formie:
• artykułów w naszym Informatorze nr 1/41,
• zaproszenia z porządkiem obrad,
• materiałów zjazdowych: część 1, 
• materiałów zjazdowych: część 2, 
• materiałów zjazdowych: część 3 - Kalendarium 2013 roku. 

Warto jeszcze raz zagłębić się w te materiały. Znajduje się 
tam dużo ważnych informacji o naszej Izbie. Można w nich od-
naleźć m.in. odpowiedzi na wiele pytań nurtujących członków 
naszego samorządu. Pokazano jakie podjęto działania na rzecz 
Izby i otoczenia budownictwa by ułatwić prace inżynierów 
i techników wykonujących samodzielne funkcje w budownic-
twie. Kalendarium natomiast pomaga zachować od zapomnie-
nia ważne wydarzenia. 

Dokumenty te były poddane ocenie na spotkaniach przedzjaz-
dowych. Do niektórych zagadnień jeszcze się odniosę.

Na początek informacja o realizacji budżetu w 2013 roku 
- dla przypomnienia podam, że została ona zamieszczona na 
stronie 42 części 1 materiałów zjazdowych.

Wpływy – przychody:
Plan      5 813 600,00 zł, 
wykonanie     5 740 415,41 zł 
– stanowi to 99% planu założonego.

Wydatki – koszty:
Plan      5 813 600,00 zł, 
wykonanie     5 197 065,48 zł 
– stanowi to 89% planu założonego.

Wnioski końcowe:
Przychody:     5 740 415,41 zł, 
Koszty:     5 429 517,49 zł 
(wraz z amortyzacją i pozostałymi kosztami finansowymi)

Nadwyżka       310 897,92 zł. 

SZANOWNI ZEBRANI

Wystąpienie 
przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB 
na XIII Zjeździe 
Sprawozdawczo-Wyborczym

•   Zakupiliśmy Cenniki Prac Projektowych wydanych przez Izbę Projektowania  
Budowlanego – Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych 2012 w wersji 
elektronicznej. Wszyscy nasi członkowie będą mogli z nich korzystać. Zasady 
korzystania będą opublikowane na stronie internetowej Izby.

•   Przypominamy, że w każdy poniedziałek w godzinach 14:00 – 17:00  jest moż-
liwość skorzystania  w siedzibie Izby przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach oraz 
w Placówkach Terenowych ze szkoleń e’learningowych. Tematy szkoleń są do-
stępne na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Chęt-
nych prosimy o zgłaszanyche swojego udziału do środy poprzedzającej szkole-
nie na adres mailowy biura: biuro@slk.piib.org.pl

•   Jesienią planujemy przeprowadzić szkolenia w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy w razie nagłych wypadków. Umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń 
mogą się przydać każdemu z nas i każdy z nas może takiej pomocy potrze-
bować. Zachęcamy wszystkich członków do udziału w szkoleniach. Będą one 
przeprowadzane w siedzibie Izby oraz we wszystkich Placówkach Terenowych. 
Szczegółowe informacje o terminach szkoleń i ich zakresie zostaną zamiesz-
czone we wrześniowym numerze Informatora. 

•   Na stronie internetowej ŚlOIIB w zakładce SZKOLENIA zamieszczamy wykaz 
wszystkich szkoleń i konferencji organizowanych przez śląskie oddziały stowa-
rzyszeń naukowo - technicznych w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie, 
ale również przez Śląską Izbę Budownictwa. Będziemy także przekazywać in-
formacje o ciekawych naszym zdaniem szkoleniach organizowanych przez inne 
podmioty.

•   Zakładka AKTUALNOŚCI i WKRÓTCE naszej strony internetowej to miejsca prze-
znaczone na informacje o bieżących lub planowanych w najbliższej przyszłości 
wydarzeniach dotyczących działalności statutowej i działalności na rzecz człon-
ków. Tu należy szukać m.in. szczegółowych informacji o planowanych otwartych 
spotkaniach członkowskich w siedzibie Izby lub w Placówkach Terenowych. Tak-
że tutaj informować będziemy o uczestnictwie przedstawicieli ŚlOIIB w ważnych 
dla środowiska działaniach na szczeblu regionalnym i krajowym. Informacje, któ-
re utracą aktualność, będzie można odnaleźć w zakładce ARCHIWUM. 

•   Od dnia 01.06.2014. Placówka Terenowa w Gliwicach  otwiera Klub Członkowski. 
Czynny on będzie w  każdy poniedziałek w godzinach 15.00 - 18.00.

Działania naszej 
Izby na rzecz 
członków

W niniejszym numerze kontynuujemy informacje o planowanych 
działaniach naszej Izby na rzecz członków. Będziemy je zamiesz-
czać w każdym numerze. A szczegóły zawsze znajdziecie na stro-
nie internetowej Izby: www.slk.piib.org.pl
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Mając na uwadze powyższe, Rada podda pod ocenę XIII 
Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego ŚlOIIB wykonanie 
budżetu za 2013 rok i złoży wniosek o jego zatwierdzenie 
i przekazanie wypracowanego zysku w kwocie 310 897,92 zł 
na fundusz podstawowy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. 

Realizacja budżetu została zaopiniowana przez nieza-
leżnego rewidenta i Okręgową Komisję Rewizyjną ŚlOIIB.

Proszę Państwa, pozwolę sobie zacytować najważniej-
sze stwierdzenia z opinii niezależnego biegłego rewidenta:

(...) bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r., któ-
ry po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 
8 839 141,33 zł, 

(...) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 
01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto 
w wysokości 310 897,92 zł.(…) 

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego 
odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Izby.” 
  
I ostatnia sentencja opinii biegłego: 

Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe 
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
a –  przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informa-

cje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finan-
sowej badanej jednostki (czyli naszej Izby) na dzień 
31.12.2013r., jak też jej wyniku finansowego za rok 
obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., 

b –  sporządzone zostało we wszystkich istotnych 
aspektach zgodnie z określonymi w powołanej 
wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowo-
ści oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych, 

c -  jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozda-
nia finansowego przepisami prawa i postanowie-
niami określonymi w Statucie Izby.

Jest to dla nas duża satysfakcja. 

W Informatorze ŚlOIIB z miesiąca marca bieżącego 
roku w sposób wszechstronny, prosty i czytelny przedsta-
wiono działania Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w 2013 roku.

Wszystkie organy statutowe wybrane na IX Zjeździe 
Sprawozdawczo – Wyborczym ŚlOIIB oraz biuro Izby dzia-
łały sprawnie, obsługując blisko 13 000 czynnych członków. 

Jest nas łącznie 16 553 osób, w tym 2 290 kobiet, co 
stanowi 13% ogółu członków naszej Izby. 

Odbyły się dwie sesje egzaminacyjne. Przybyło nam pół 
tysiąca młodych ludzi z uprawnieniami, dokładnie 509. 
W minionej całej kadencji nadano 2 062 uprawnienia. 

To przeczy opinii o utrudnianiu dostępu młodym lu-
dziom do zawodu.

Od początku minionej kadencji, a nawet i wcześniej, 
musieliśmy pracować w tle takich negatywnych zjawisk, 
jak i istotnych dla naszego środowiska wydarzeń:
• spadek nakładów inwestycyjnych, 
• funkcjonowanie ceny rażąco niskiej, która w opinii sa-

morządu szkodzi naszemu działaniu zawodowemu - od 

bezpieczeństwa i jakości pracy na budowie, po etykę 
oraz byt pracowników i przedsiębiorstw,

• prace nad ustawą deregulacyjną, która obejmuje także 
nasz zawód,

• obniżanie poziomu nauczania w szkolnictwie wyższym,
• prace nad nowelizacją ustawy Prawo budowlane,
• prace Komisji Kodyfikacyjnej nad Kodeksem budowla-

no – urbanistycznym.

Choć nieraz nieobce nam było uczucie bezradności 
i wątpliwość, czy w ogóle mamy na coś wpływ i czy mo-
żemy coś zmienić, przeciwdziałaliśmy temu prezentując 
swoje stanowisko m.in.:
• w pracach Forum Budownictwa Śląskiego,
• podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw - zaznaczam, że byliśmy inicjatorami 
tych wielkich wydarzeń - w odpowiedniej reprezentacji 
można było zaprezentować nasze sprawy,

• wykorzystując czasopisma: Informator ŚlOIIB, Forum 
Budownictwa Śląskiego oraz Inżynier budownictwa - 
miesięcznik PIIB, 

• przy okazji spotkań z jednostkami samorządu teryto-
rialnego,

• w czasie spotkań z przedstawicielami administracji 
państwowej i nadzoru budowlanego; inicjatywa ta zo-
stała podjęta z inspiracji Śląskiego Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Infra-
struktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, za co 
w tym miejscu dziękuję. 

Działania nasze prowadziliśmy łącznie z innymi izbami 
okręgowymi oraz Krajową Radą, żeby wzmocnić siłę od-
działywania. Udało się za podpowiedziami w dyskusjach 
podjąć szereg inicjatyw na rzecz członków oraz kontynu-
ować rozpoczęte wcześniej przedsięwzięcia. Główne dzia-
łania to:
• stworzenie w siedzibie Izby i Placówkach Terenowych 

- celem pomocy członkom w podnoszeniu kwalifikacji 
zawodowych - centrum kształcenia oraz wymiany my-
śli technicznej poprzez organizowanie:
-  bibliotek specjalistycznych z czytelnią, 
-   pomieszczeń na nowoczesne szkolenia, w tym e-lear-

ningowe, lub tradycyjne wykłady,
-  miejsc z dostępem do norm 

• organizowanie w siedzibie Izby i Placówkach Tereno-
wych otwartych spotkań członkowskich integrujących 
środowisko inżynierskie, 

• budowanie silnego zaplecza doradczego w zakre-
sie prawnym, zawodowym, ekonomicznym i aseku-
racyjnym - myślę tutaj o właściwym ubezpieczeniu 
członków Izby, pomoc w podnoszeniu świadomości 
o prawach ale i zagrożeniach podczas wykonywania 
naszego zawodu. 

Koleżanki i Koledzy, im bardziej będziemy profesjonal-
ni, tym nasze oddziaływanie będzie lepsze.

Spotkania przedzjazdowe odbyły się kolejno w Gliwi-
cach, Katowicach, Rybniku, Bielsku i Częstochowie. Na-
leży podkreślić bardzo dobrą frekwencję, średnio 80%. 
Spotkania te trwały od dwóch do trzech godzin. 

Dziękuję organizatorom i uczestnikom za dobrą atmosferę 
- ważne, że dyskusja toczyła się w sposób odpowiedzialny, a do-
tyczyła zagadnień merytorycznych, ważnych dla naszej Izby. 

Nie zgłoszono uwag, zastrzeżeń do przedłożonych 
sprawozdań, projektu budżetu na 2014rok i programów 
działania. Umówiliśmy się, że ważne, merytoryczne spra-
wy zostaną wniesione w formie wniosków zjazdowych.

XIII Zjazd ŚlOIIB dokona oceny pracy trzeciej kadencji 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Przygotowując się do dzisiejszego spotkania przeglą-
dałem podsumowania minionych lat, monografie, kolej-
ne kalendaria, artykuły w naszym Informatorze ŚlOIIB 
i Forum Budownictwa Śląskiego. Jestem pod wrażeniem 
ogromu poświęcenia i pracy społecznej wykonanej przez 
Koleżanki i Kolegów, począwszy od momentu tworzenia 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2001 
roku, kiedy ustalanie i wdrażanie struktur organizacyj-
nych stanowiło podstawę do wypełniania obowiązków 
wynikających z ustawy o samorządach zawodowych ar-
chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

Do tych dokonań, moim zdaniem, dołożyliśmy znaczą-
cą cegiełkę. 

Przeglądałem również notatki mojego wystąpienia na 
IX Zjeździe ŚlOIIB w Gliwicach w dniu 10 kwietnia 2010r. 
- dniu tragicznej katastrofy smoleńskiej. Mówiłem wtedy, 
a dziś powtarzam na zakończenie, że:

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa to 
ponad 110 000 członków z całego kraju od techników 
począwszy, po profesorów w specjalnościach branż bu-
dowlanych. Wśród nich znajdują się projektanci, kie-
rownicy budów, pracownicy nadzoru, osoby organizu-
jące proces budowlany, a także naukowcy pracujący 
nad nowymi rozwiązaniami technicznymi dla budow-
nictwa. Wielu z nich to ludzie posiadający doświad-
czenia nie tylko związane bezpośrednio z realizacją 
budów, ale również parlamentarne, doświadczenia 
z pracy w administracji państwowej, samorządowej, 
jak również doświadczenia związane z kierowaniem 
firmami. To wielka wartość intelektualna, którą nale-
ży wykorzystać w dalszej działalności Izby. 

Na tym Zjeździe przekonywałem również, że samorząd 
zawodowy jest dobrem społecznym i może być receptą na 
zbiorową mądrość. Jeżeli ktoś nie widzi sensu jego istnie-
nia to niech się przez chwilę zastanowi nad tym, jakim 
działaniom bez samorządu zostanie poddany każdy indy-
widualny inżynier przez firmy ubezpieczeniowe oraz inne 
organy i instytucje. 

Przytoczę też myśl, zasłyszaną w filozoficznej audycji 
radiowej: Pewnym sposobem na udane działanie, uda-
ne życie, jest możliwość, dar, a nawet i szczęście, być 
w gronie ludzi lepszych, mądrzejszych od siebie. 

Za to chciałbym Państwu bardzo mocno podziękować.

Dziękuję za uwagę.
przewodniczący Rady ŚlOIIB

Franciszek Buszka W
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SPIS TREŚCI

Z a nami XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, zakoń-
czony wyborami nowych władz Izby. Za nami również 
pierwsze posiedzenia nowej Rady, zakończone wybo-

rem Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych. Składy 
nowo wybranej Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego In-
formatora pozostały prawie niezmienione, co oznacza, że nasz 
periodyk będzie w dalszym ciągu wydawany przez tą samą gru-
pę osób. 

Doświadczenia zdobyte w czasie wydawania Informatora 
w ciągu minionej kadencji pozwolą nam jeszcze skuteczniej 
spełniać oczekiwania czytelników. Zgodnie z nimi, będziemy 
więc zamieszczać więcej informacji dotyczących działalności 
izby oraz rozszerzymy kalendarium. Więcej miejsca poświęci-
my tematyce budownictwa na Śląsku, rozszerzając blok „Budu-
je się…” oraz wprowadzając nowy dział, dedykowany budyn-
kom zabytkowym – „Zbudowano na Śląsku”. Redakcja będzie 
kontynuowała zamieszczanie bieżących informacji o zmianach 
przepisów prawnych w zakresie dotyczącym pracy inżynie-
rów budownictwa oraz rozmów z ciekawymi ludźmi mającymi 
wpływ na budownictwo w naszym regionie. Dodatkowo zwięk-
szymy ilość przekazywanych informacji w rubryce „Działania 
izby na rzecz członków”. 

Niebawem zakończymy cykl „Nasze podróże”. W bieżącym 
numerze zamieszczamy interesujący tekst o kolejnym konty-
nencie - Antarktydzie. Do zamknięcia podróży dookoła świata 
pozostaną już tylko Afryka i Azja. Czekamy na Wasze relacje 
z podróży po tych kontynentach, w szczególności z opisem cie-
kawych obiektów budowlanych. 

Przed nami kolejne cztery lata pracy przy redagowaniu In-
formatora. Będziemy pracować nad tym by był on coraz ciekaw-
szy oraz by każdy znalazł w nim coś dla siebie.

przewodniczący Rady Programowej 
Roman Karwowski

SPROSTOWANIE:
W poprzednim numerze w artykule „Jurajski Produkt Roku” 
na stronie 53 wkradł się błąd -  inwestorem Budynku Głównego 
Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Czę-
stochowie była Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, 
a CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. – była Generalnym Wykonawcą.

NA OKŁADCE:
„Autostrada – Knurów”, autor: Rafał Piernikarczyk
Wyróżnienie w konkursie FOTO 2013
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Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przypomina, że od dnia 

01.01.2011 roku została uruchomiona przez Polską Izbę Inżynierów Budownic-

twa możliwość pobierania zaświadczenia w wersji elektronicznej z portalu PIIB, 

znajdującego się na stronie internetowej www.piib.org.pl. Usługa ta jest dostępna 

po zalogowaniu się do modułu członkowskiego znajdującego się na stronie PIIB tj. 

www.piib.org.pl za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Do pierwszej rejestracji 

wykorzystać należy hasło tymczasowe, przesłane indywidualnie wraz z „Inżynie-

rem budownictwa”. Pełna aktywacja konta, oprócz podania hasła tymczasowego, 

wymaga weryfikacji na podstawie numeru PESEL oraz adresu e-mail członka Izby.

Po dwóch latach funkcjonowania serwisu, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Bu-

downictwa planuje w roku 2014 rozpropagować i upowszechnić jego wykorzy-

stanie. Wszyscy członkowie Izby, którzy utracili hasło niezbędne do pierwszego 

zalogowania, mogą ponownie wystąpić o jego wydanie zgłaszając takie zapo-

trzebowanie do biura Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zakładamy, że w 2014 roku zaświadczenia o przynależności do ŚlOIIB w wersji 

elektronicznej będą dostępne dla wszystkich członków naszej Izby. Sukcesyw-

nie zaświadczenia elektroniczne będą zastępowały zaświadczenia tradycyjne, 

w wersji papierowej. Równocześnie wprowadzona zostanie zasada, że zaświad-

czenia w wersji papierowej wydawane będą jedynie na wniosek członka Izby.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych 

uwag dotyczących propozycji funkcjonowania systemu pobierania zaświadczeń 

w wersji elektronicznej oraz zgłaszanie potencjalnych utrudnień w posługiwaniu 

się elektronicznymi zaświadczeniami w swojej pracy zawodowej.

Uwagi prosimy kierować na adres biura ŚlOIIB w Katowicach: 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, skr. poczt. 1068, 

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

KOMUNIKAT



KALENDARIUM WYDARZEŃ

27.02.2014
Posiedzenie Rady ŚlOIIB. Głównymi tematami posiedzenia były: 
• sprawozdania Rady i pozostałych organów ŚlOIIB za 2013 rok
•  sprawozdanie z działań w 2013 roku na rzecz członków
•  informacja o stanie realizacji wniosków XII Zjazdu ŚlOIIB
•  ramowy program działania na IV kadencję
•  program przedsięwzięć na rzecz członków w 2014 roku
•  tezy do dyskusji merytorycznej podczas XIII Zjazdu ŚlOIIB
•  informacja o stanie przygotowań do XIII Zjazdu ŚlOIIB

07.03.2014
Otwarte zebranie członkowskie w Gliwicach. W trakcie spotka-
nia uczestnicy między innymi wysłuchali wykładu nt. „Kobieta 
w biznesie - kobieta inżynier na różnych stanowiskach pracy” 
oraz dowiedzieli się o planowanych przedsięwzięciach Placówki 
Terenowej w 2014 r. na rzecz członków. 

28-29.03.2014
VI Seminarium Budowlane w Ustroniu. Organizatorami byli 
Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa i Oddział PZITB w Katowicach. Podczas obrad se-
minarium ustalono założenia  do programu VI Forum Inwestycji, 
Budownictwa i Nieruchomości.

Forum odbędzie się w dniu 24 września 2014r. w Sali Sejmu 
Śląskiego w Katowicach. Tematem wiodącym będzie „Dostoso-
wanie wielkopłytowego budownictwa mieszkaniowego do współ-
czesnych wymagań i potrzeb. (więcej o seminarium na stronie 33).

31.03.2014
Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach.

01.04.2014
Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach.

02.04.2014
Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku.

27.03.2014
Ostatnie posiedzenie Rady ŚlOIIB. W posiedzeniu uczestniczył 
prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Główne tematy posiedze-
nia to podsumowanie działalności Rady w trzeciej kadencji oraz 

przedstawienie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej. Prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki omówił stan zaawanso-
wania prac nad Ustawą deregulacyjną i Kodeksem urbanistyczno 
- budowlanym oraz udział w tych pracach przedstawicieli PIIB.

03.04.2014
Ostatnie posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. Głównym tema-
tem posiedzenia były sprawy organizacyjne zbliżającego się XIII 
Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego ŚlOIIB.

04.04.2014
Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku – Białej.

05.04.2014
IV Mistrzostwa Budowlanych i Architektów w biegu  na 10 km 
w ramach 6 Biegu Częstochowskiego na trasie wokół Klasztoru 
Jasnogórskiego (relacja z biegu na str. 34).

07.04.2014
Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie.

12.04.2014
XIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy ŚlOIIB w Katowicach 
(relacja ze zjazdu na str. 18).

24.04.2014
Pierwsze posiedzenie Rady ŚlOIIB poświęcone w całości wyborowi 
Prezydium Rady ŚlOIIB (skład Prezydium na stronie 20).

24.04.2014
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.

24.04.2014
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

28.04.2014
Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

15.05.2014
Posiedzenie Prezydium Rady.
Do najważniejszych tematów omawianych na Prezydium zaliczyć 
należy:
•  przedstawienie zakresu kompetencji członków Prezydium Rady
•  omówienie wniosków złożonych na XIII Zjeździe Sprawozdaw-

czo-Wyborczym i  przyjęcie sposobów ich realizacji
•  omówienie przygotowań do XIII Krajowego Zjazdu PIIB
•  propozycje zespołów opiniodawczo-doradczych Rady oraz ich 

składów osobowych
•  warunki przedłużenia umowy grupowego ubezpieczenia NNW 

członków ŚlOIIB.

KALENDARIUM WYDARZEŃ
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Buduje się...

nia zgodnie z obowiązującymi procedurami – ogłoszenia 
przetargu i wyboru nowego generalnego wykonawcy, któ-
rym została firma Warbud. Przypomnieć należy, że firma 
Warbud jest generalnym wykonawcą budowy „po sąsiedz-
ku” - siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskie-
go Radia i Telewizji. Obecnie planowany termin zakończe-
nia MCK przewidziany jest na miesiąc grudzień br.

Obecnie na budowie kontynuuje prace kilka firm i oko-
ło 400 pracowników.
W realizacji budowy MCK podstawowe funkcje pełnią:
• Paweł Kornata – kierownik budowy,
• Adam Wieczorek – kierownik projektu,
• Bartłomiej Panek – kierownik kontraktu.

Istotne znaczenie Międzynarodowego Centrum Kongre-
sowego polega na wymiarze ponadlokalnym i ponadregio-
nalnym. 

Europejski Kongres Gospodarczy jest cykliczną impre-
zą, która z pewnością w najbliższej przyszłości znajdzie 
miejsce obrad w Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym. Jest to najważniejsza impreza biznesowa w Europie 
Centralnej, gromadząca kilka tysięcy uczestników. Hono-
rowym Przewodniczącym Rady Patronackiej i Komitetu 
Organizacyjnego Kongresu jest prof. Jerzy Buzek.

Opracowano z wykorzystaniem informacji zamieszczonych: www.katowice.eu/
pl/nasze miasto; www.icc-katowice.eu oraz w trakcie wizyty na budowie.
 Henryk Anders

KATOWICE

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowi-
cach – zamykająca inwestycja na „Osi Kultury”

Międzynarodowe Centrum Kongresowe zamyka kompleks 
dużych przedsięwzięć inwestycyjnych, rozpoczętych i re-
alizowanych wcześniej: Muzeum Śląskiego i siedziby Naro-
dowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji.

Połączenie tych inwestycji, a po ich zrealizowaniu, tych 
instytucji – stworzy razem z istniejącą Halą Widowiskowo-
-Sportową,  popularnym ”Spodkiem” – zespół obiektów o du-
żym znaczeniu nie tylko w skali kraju ale także w skali mię-
dzynarodowej.

Warto w tym miejscu, przed opisem i podaniem danych 
dotyczących MCK /Międzynarodowego Centrum Kongre-
sowego/, kilka zdań poświęcić właśnie hali „Spodek”, 
gdyż będą to połączone obiekty a poza tym „Spodek” sta-
nowi wybitne twórcze osiągnięcie na skalę światową, jest 
symbolem miasta Katowice i regionu Górnego Śląska.

 Hala została przekazana do użytku 9 maja 1971r. Projek-
tantami hali byli architekci i konstruktorzy: Maciej Gintowt, 
Maciej Krasiński, Andrzej Żórawski, Wacław Zalewski, 
Aleksander Włodarz. Autorzy projektu byli laureatami wie-
lu nagród, w tym, państwowej nagrody I-stopnia przyznanej 
przez Komitet ds. Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. 
Wykonawcami trudnej pod względem technicznym i techno-
logicznym budowy byli: Katowickie Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Przemysłowego i Mostostal Zabrze. W czasie istnienia 
Hala „Spodek” była miejscem bardzo wielu różnorodnych 
imprez kulturalnych, sportowych, wystawienniczych i innych.

Projekt MCK został wykonany przez zespół pro-
jektowy warszawskiej pracowni architektonicznej 
„JEMS ARCHITEKCI”, która była laureatem I nagrody 
w międzynarodowym konkursie.

Jednym z kryteriów założeń projektowych było zhar-
monizowanie obiektu MCK  z pozostałymi obiektami: halą 
„SPODEK”, MUZEUM  ŚLĄSKIM  i  NOSPRiT. Osiągnięto 
to przez wykonanie ciągów komunikacji pieszej w 2 po-
ziomach: dolnego, wewnętrznego, publicznego przejścia 
przez hall główny i foyer oraz górnego po dachu budynku, 
zwanego „zieloną doliną”.

Głównymi funkcjami użytkowymi MCK będą:
• sala wielofunkcyjna o pojemności maksymalnej 

12000 osób,

• zespół sal konferencyjnych,
• foyer główne,
• audytorium,
• restauracja, sala bankietowa i kawiarnia.

Parametry techniczno – użytkowe MCK:
• powierzchnia użytkowa – 34899 m2,
• powierzchnia całkowita – 38948 m2,
• kubatura brutto – 388500 m3.
Zestawienie nakładów inwestycyjnych na budowę MCK 
wynosi – 321 000 000 zł, z czego:      
• 50% to nakłady w ramach RPO województwa śląskiego 

na lata 2007-2013,
• 50% nakłady miasta Katowice.
Kalendarium wydarzeń w fazie przygotowania przedsię-
wzięcia inwestycyjnego obejmuje:
• lipiec 2010r. – wybór inżyniera kontraktu,
• sierpień 2010r. – zakończenie prac projektowych,
• październik 2010r. - podpisanie umowy o dofinansowa-

nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2007-2013,

• sierpień 2011r. -  wybór generalnego wykonawcy robót,
• wrzesień 2011r.- rozpoczęcie robót budowlanych.

Realizacja budowy MCK zawiera niestety niepowodze-
nie poprzedniego wykonawcy, który spowodował opóź-
nienie budowy. Spowolnienie spowodowane tym faktem 
udało się dość sprawnie pokonać, mimo potrzeby wykona-
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nej w dzielnicach pozbawionych dostępu do sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz na budowie nowych odcinków kanalizacji 
sanitarnej w centrum Czechowic-Dziedzic, gdzie do tej pory 
funkcjonowała kanalizacja ogólnospławna. Łącznie zosta-
nie wybudowane około 121,3 km sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 32 przepompowniami ścieków. 

Najważniejszym elementem systemu kanalizacyjnego 
Czechowic-Dziedzic jest zlokalizowana w północno-zachod-
niej części miasta mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków. Przepustowość oczyszczalni wynosi 8,3 tys. m3/d. 
Po zrealizowaniu Projektu przewidywana przepustowość 
oczyszczalni wzrośnie z aktualnych ok. 39 000 RLM do ok. 
53 950 RLM. W związku z tym, że oczyszczalnia będzie mu-
siała przyjąć zwiększoną ilość ścieków, konieczne jest wy-
budowanie nowych obiektów na jej terenie. Modernizacja 
oczyszczalni prowadzona jest na zasadzie „zaprojektuj i wy-
buduj”, co oznacza, że zakres robót wykonawcy obejmuje 
zarówno zaprojektowanie jak i wybudowanie nowych oraz 
modernizację (przebudowę i rozbudowę) lub remont istnie-
jących obiektów oczyszczalni.

W odniesieniu do gospodarki wodnej, do zakresu przed-
sięwzięcia włączono te odcinki sieci wodociągowej, których 
modernizacja jest konieczna, a jednocześnie możliwa w ra-
mach Funduszu Spójności. W tym kontekście dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności przeznaczone jest na wymianę 
odcinków sieci wodociągowych w celu zapewnienia stałego 
dostępu ludności do wody o wymaganej jakości, zgodnie 
z dyrektywą 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i przepisami 
krajowymi. W zakresie inwestycji liniowych w sferze gospo-
darki wodnej zadania obejmują wymianę będących w złym 
stanie technicznym odcinków wodociągów na terenie so-
łectw Ligota i Zabrzeg o łącznej długości około 7,4 km.

Zakres rzeczowy Projektu został podzielony na Kontrakty:
• Kontrakt VIII „Wykonanie projektu budowlanego 

– dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ko-
niecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budow-
lano-montażowe w ramach zadania pn: „Moderniza-
cja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków 
w Czechowicach-Dziedzicach”. 
Wykonawca robót: INSTAL KRAKÓW S.A. 

• Kontrakt IX „Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum 
miasta Czechowice-Dziedzice”. 
Projektant: Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. 
Bielsko-Biała, 
Wykonawca robót:  Konsorcjum „AQUA- SYSTEM” 
Sp. z o.o. Bielsko – Biała (Lider Konsorcjum) oraz 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELTAR” Sp. z o.o. 
Tarnów;

• Kontrakt X „Budowa sieci kanalizacyjnej w południo-
wej części miasta Czechowice-Dziedzice”. 
Projektant: Firma Inżynierska ALL-PRO Sp. z o.o. 
Bielsko-Biała, 
Wykonawca robót: Konsorcjum Zakład Robót Inży-
nieryjno - Budowlanych ZRIB Zygmunt Seweryn Mię-
dzybrodzie Bialskie (Lider Konsorcjum) oraz Przedsię-
biorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o.  Racibórz; 

• Kontrakt XI „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wo-
dociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg”. 
Projektant: MGGP sp. z o.o. Tarnów, 

Wykonawca robót: Krzysztof Machnik Przedsiębior-
stwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK”, Kryni-
ca Zdrój;

• Kontrakt XII „Budowa kanalizacji i wymiana sieci wo-
dociągowej na terenie sołectwa Ligota”.  
Projektant: EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy 
Sp. j., Gorzów Wielkopolski. 
Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Ochrony Środowiska i Melioracji „HYDROMEL” Sp. 
z o.o. Końskie.Inżynierem kontraktu jest Grontmij Pol-
ska Sp. z o.o. Poznań

• Konkrakt XV - Wykonanie dokumentacji projektowej 
w ramach Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ścieko-
wej w gminie Czechowice-Dziedzice” dla budowy kanali-
zacji sanitarnej- do realizacji w ramach robót uzupełnia-
jących, 
Projektant: Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ścieko-
wej HYDROSAN Sp. z o.o. Gliwice

Wykonawcy robót zostali wyłonieni w trybie prze-
targów nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Po zakończeniu inwestycji „Regulacja gospodarki 
wodno - ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” 
gmina Czechowice-Dziedzice będzie posiadaczem no-
woczesnej sieci kanalizacji sanitarnej , która umożliwi 
podniesienie poziomu życia mieszkańców a co za tym 
również  idzie spełnienie wysokich standardów ochro-
ny środowiska. Zakłada się, że w wyniku Projektu 
wskaźnik skanalizowania aglomeracji wzrośnie z 77% 
do 98% w 2015r.

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Czechowice-Dziedzice

Projekt „Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminie 
Czechowice - Dziedzice” realizowany jest na terenie aglome-
racji Czechowice-Dziedzice, obejmującej obszary gmin Cze-
chowice-Dziedzice i Goczałkowice Zdrój. Ich istniejące i bu-
dowane sieci kanalizacyjne doprowadzają ścieki komunalne 
do oczyszczalni w Czechowicach-Dziedzicach. Aglomeracja 
zlokalizowana jest częściowo na obszarze należącym do sie-
ci NATURA 2000 -„Dolina górnej Wisły”. Zadania inwestycyj-
ne realizowane są na terenie gminy Czechowice-Dziedzice 
w części miejskiej – centrum 
miasta i dzielnica południo-
wa oraz na sołectwach Za-
brzeg i Ligota. Projekt polega 
na uporządkowaniu gospo-
darki ściekowej w gminie 
Czechowice-Dziedzice po-
przez budowę infrastruktury 
sieci kanalizacji sanitarnej, 
uzupełnionej o modernizację 
wybranych odcinków sieci 
wodociągowej oraz moder-
nizację (przebudowę i rozbu-
dowę) oczyszczalni.

Beneficjentem przedsię-
wzięcia jest Przedsiębior-

stwo inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dzie-
dzicach.  Realizacja Projektu jest możliwa dzięki wsparciu 
z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności. Dnia 
18 grudnia 2013r. Komisja Europejska wydała Decyzję do-
tyczącą przyznania pomocy ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Priorytetu I - Gospodarka wodno-ściekowa Pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko dla projektu pn. „Regula-
cja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice- Dzie-
dzice”.

 Całkowita wartość inwestycji wynosi 212,5 mln złotych, 
a kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 104,8 
mln złotych. Pozostała część finansowana jest ze źródeł 

własnych oraz kredytu ban-
kowego. Dzięki realizacji 
przedsięwzięcia z dostępu 
do nowej, zbiorczej sieci ka-
nalizacyjnej będzie mogło ko-
rzystać ponad 11 tys. miesz-
kańców co będzie wiązało się 
z likwidacją nieszczelnych 
szamb, a co z kolei przełoży 
się na poprawę stanu środo-
wiska naturalnego oraz pod-
niesienia jakości gleby i wód.

W zakresie inwestycji li-
niowych w sferze gospodarki 
ściekowej zadania polegają 
na budowie sieci kanalizacyj-



ŻYWIECCZYZNA

Miliony dla Żywiecczyzny
W grudniu ubiegłego roku Komisja Europejska wydała de-
cyzje zatwierdzającą wkład finansowy w Projekt „Oczysz-
czanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II” z Funduszu 
Spójności, zgodnie z którą zwiększył się poziom wydat-
ków kwalifikowanych Projektu do kwoty 213 530 166 euro, 
przy jednoczesnym dofinansowaniu w wys. 181 500 641 
euro. Dla samorządów jedenastu gmin Żywiecczyzny tak 
szeroki zakres zaplanowanej inwestycji był wyzwaniem 
nie tylko logistycznym, ale przede wszystkim finanso-
wym, dlatego przedsięwzięcie było realizowane na zasa-
dzie otrzymanej promesy, a dzięki operatywności wójtów 
oraz burmistrza Żywca udało się kredytować inwestycję. 
Teraz, czyli po wydaniu decyzji, Związek ma pewność, że 
otrzyma dofinansowanie oraz w jakiej kwocie. Oficjalnie 
decyzję KE podczas swojej wizyty na Żywiecczyźnie w lu-
tym br., przekazała Pani Elżbieta Bieńkowska – wicepre-
mier i Minister Infrastruktury i Rozwoju. Dokument z rąk 
Pani wicepremier odebrał Pan Antoni Szlagor – przewod-
niczący Zgromadzenia Związku, a zarazem burmistrz 
Miasta Żywca oraz Janusz Michałek – przewodniczący 
Zarządu Związku.

Przypomnijmy, że żywiecka inwestycja obejmuje: 
• budowę w 11 gminach sieci kanalizacyjnej o łącznej 

długości ok. 1200 km wraz z niezbędną infrastruk-
turą, 

• budowę około 200 km sieci wodociągowej wraz z nie-
zbędną infrastrukturą w gminach Gilowice, Jeleśnia, 
Lipowa, Milówka, Radziechowy Wieprz oraz Żywiec, 

• zaprojektowanie i wybudowanie instalacji suszenia 
osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków 
w Żywcu, 

• wykonanie uszczelnienia ok. 20 km sieci kanalizacyj-
nej i ok. 10 km sieci wodociągowej na terenie miasta 
Żywiec, 

• przeprowadzenie prac badawczych i wykonanie prac 
projektowych dla uszczelnień kanalizacji sanitarnej 
poza Żywcem.

Aktualne zaawansowanie inwestycji wynosi ok. 90%.

OLSZTYN

Turystyczne zagospodarowanie lasu u podnóża 
ruin XIV-wiecznego zamku, jego połączenie 
ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody 
Sokole Góry wraz z przebudową parkingu 
i miejsca obsługi turysty w Gminie Olsztyn

Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - 
Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc 
z Częstochową. Bezpośrednio przez jej teren przebiega 
droga krajowa nr 46 oraz szlak kolejowy Kielce - Czę-
stochowa. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego 
i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty 
„Zielona Góra” i „Sokole Góry”. Jest jednym z najbar-
dziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości 
środowiska przyrodniczego, na które składają się ele-
menty przyrody nieożywionej oraz różnorodność ży-
cia biologicznego i rzadkich gatunków roślin (głównie 
endemicznej przytulii olsztyńskiej, warzuchy polskiej, 
kłokoczki południowej oraz roślin reliktowych) objęte 
są ochroną w ramach Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd”. Największą atrakcją turystyczną okolicy są 
ruiny zamku, którego powstanie datuje się na początek 
XIV w. Tradycyjnie częstym celem wycieczek pieszych 
i rowerowych są leżące na terenie gminy Sokole Góry. 
Istniejące wydzielone tereny przy rezerwacie Sokole 
Góry, na którym odbywa się parkowanie pojazdów przy-
jeżdzających do lasu, były niezorganizowane. W ramach 
inwestycji wykonano parkingi z wyznaczeniem miejsc 
postojowych oraz miejsc odpoczynku dla zmotoryzowa-
nego turysty. W miejscach tych postawiono: wiaty, stoły 
z ławkami, kosze na śmieci, miejsca piknikowe, stojaki 
na rowery oraz wykonano nowe utwardzone stanowi-
ska postojowe dla samochodów osobowych i autokarów. 
W ramach zadania wykonano odcinek blisko kilometro-
wej ścieżki rowerowej z Olsztyna do Sokolich Gór, utwo-
rzono tam również miejsca wypoczynku i parkingu.

 W ramach zadania inwestycyjnego las pod zamkiem 
zyskał efektowny park z mnóstwem alejek oraz elementa-
mi małej architektury: ławkami, koszami na śmieci, lam-
pami i stanowiskami grillowymi.  Przebudowano istnieją-
cy parking przylegający bezpośrednio do tego kompleksu 
lasu.

Zagospodarowanie turystyczne lasu polegało na dosto-
sowaniu go do potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych tu-
rysty przybywającego w ten obszar zapewniając funkcje: 
rekreacyjną, wypoczynkową, sportowo-rozrywkową.

Zespół parkowy składa się z głównej alei spacerowej 
wykonanej z kamienia, alejek parkowych z kruszyw ka-
miennych, alejek parkowych trawiastych, polan o regu-
larnych kształtach nawiązujących do idei historycznej 
kompozycji terenu, alejek parkowych trawiastych, toru 
rowerowego do zjazdów ekstremalnych, miejsc odpoczyn-
ku dla turystów.

Inwestycja jest efektem działań skierowanych na pod-
niesienie atrakcyjności turystycznej Olsztyna.

Całkowity koszt zadania pn. „Turystyczne zagospoda-
rowanie lasu u podnóża ruin XIV w. zamku, jego połącze-
nie ścieżką rowerową z rezerwatem przyrody Sokole Góry 

wraz z przebudową parkingu i miejsca obsługi turysty 
w Gminie Olsztyn” to 1 623 500 zł. Startując w konkursie 
ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działa-
nie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Gmina Olsztyn 
pozyskała 1 379 975 zł.

Wszystkie ww. działania przyczyniły się w znacznym 
stopniu do poprawy wizerunku tych miejsc i spotkały się 
z pozytywnym odbiorem turystów, ponieważ działania te 
pozwalają na miłe spędzenie czasu wolnego oraz wpływa-
ją pozytywnie na ich samopoczucie.

Waldemar Szleper

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Uroczyste przekazanie decyzji Komisji Europejskiej przez Elżbietę Bieńkowską 
Od lewej: Antoni Szlagor (burmistrz Żywca), wicepremier Elżbieta 
Bieńkowska, Janusz Michałek (przewodniczący ZMGE/MAO Projektu)
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BIELSKO – BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

Spotkania przedzjazdowe w ŚlOIIB

31.03.2014
W Obwodzie nr 3 w Gliwicach spośród 44 zaproszonych na 
zebranie delegatów obecnych było 34 delegatów, co dało 
frekwencję 77%. Zebranie prowadziła Czesława Bella - opie-
kunka Placówki Terenowej w Gliwicach. W trakcie dyskusji 
zebrani zgłaszali postulaty i konstruowali wnioski na XIII 
Zjazd, dotyczące m.in.: problemu ubezpieczenia członków, 
uporządkowania polskich norm i norm europejskich, finan-
sowania szkoleń ze środków ŚlOIIB, a także ze środków unij-
nych, ochrony danych osobowych w projektach oraz opieki 
nad seniorami. Delegaci zostali poproszeni o wypełnienie 
ankiety na temat swoich oczekiwań i sugestii odnośnie dzia-
łania Placówki Terenowej oraz propozycji przedsięwzięć na 
rzecz członków w 2014 roku. 

02.04.2014
Na spotkaniu przedzjazdowym delegatów 
w Placówce Terenowej w Rybniku na 25 
delegatów obecnych było 22 delegatów, co 
dało frekwencję 88%. Spotkanie prowadziła 
Stanisława Franusiak, obecna była również  
Czesława Bella – opiekunka Placówki Tere-
nowej w Rybniku. 
Delegaci poruszyli między innymi temat doty-
czący interpretacji uprawnień budowlanych 
i honorowania tychże przez urzędy. Są różne 
interpretacje w różnych urzędach. Zobowią-
zano Radę ŚlOIIB do opracowania zbiorczej 
interpretacji uprawnień naszych członków 
i zamieszczenia jej na stronie internetowej, 
by każdy urzędnik mógł z tych informacji 
skorzystać. Interesowano się również moż-
liwością korzystania z biblioteki ŚlOIIB oraz 
możliwością zakupu do niej konkretnych po-
zycji potrzebnych naszym członkom. 

01.04.2014
Spotkanie przedstawicieli Obwodów: Katowice 1, Kato-
wice 2 i Sosnowiec odbyło się w siedzibie ŚlOIIB w Kato-
wicach - Giszowcu. Zebraniu przewodniczyli opiekuno-
wie tych obwodów: Andrzej Nowak i Krzysztof Ciesiński. 
Spośród 84 delegatów z 3 wymienionych obwodów obec-
nych było 61 osób, co dało frekwencję 73%. 
W czasie dyskusji podnoszono tematy trudnej sytuacji 
na rynku pracy i to nie tylko dla młodych inżynierów. 
Podkreślano również konieczność wypracowania na 
wzór innych grup zawodowych godziwego sposobu wy-
nagradzania za odpowiedzialną pracę oraz potrzebę 
zapewnienia członkom ŚlOIIB opieki prawnej ze strony 
Izby w przypadku występowania spornych spraw. Pod-
sumowując dyskusję przewodniczący Rady zwrócił uwa-
gę, że poruszane tematy znajdują odzwierciedlenie w za-
mieszczonym w materiałach zjazdowych „Ramowym 
programie działania ŚlOIIB na IV kadencję 2014-2018”. 
Ewa Dworska – przewodnicząca Komisji Prawno –
– Regulaminowej Rady ŚlOIIB omówiła ostateczną treść 
ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektó-
rych zawodów, tzw. ustawy deregulacyjnej, zwracając 
uwagę na trudności w przeforsowaniu przez przedsta-
wicieli Izby ważnych dla naszego środowiska zapisów, 

m. in. długości i sposobu odbywania praktyki zawodowej 
do uzyskania uprawnień budowlanych. Z jednej strony 
wprowadzanymi przepisami prawa państwo ma ułatwić 
dostęp do zawodu, z drugiej - bez właściwego przygoto-
wania niedoświadczony człowiek może łatwo popełnić 
błędy o poważnych konsekwencjach, które mogą pozba-
wić go uprawnień do wykonywania zawodu.

04.04.2014
Spotkaniu przedzjazdowemu w Obwodzie 
nr 1 w Bielsku – Białej przewodniczył opiekun 
Placówki Terenowej Józef Kluska. W spotka-
niu uczestniczyło 27 osób z 33 delegatów, co 
stanowiło frekwencję 82 %. Delegaci zwracali 
szczególną uwagę na konieczność zapewnie-
nia PIIB większego wpływu na opiniowanie 
i tworzenie prawa, a także na potrzebę zak-
tywizowania członków do udziału w szkole-
niach. Proponowano organizowanie przez 
poszczególne placówki zwiedzania cieka-
wych budów oraz zapraszanie na spotkania 
członkowskie przedstawicieli administracji 
lokalnej.

07.04.2014
Obradom w Obwodzie nr 2 przewodniczył 
opiekun Placówki Terenowej w Częstochowie 
Waldemar Szleper. Spośród 34 delegatów wy-
branych na kadencję 2014-2018 na spotkaniu  
były obecne 32 osoby, co stanowiło frekwen-
cję 94%.  
W trakcie dyskusji oprócz poruszanych tema-
tów związanych z programem działania Izby 
i przedsięwzięciami na rzecz członków, Janusz 
Jasiona - jako przedstawiciel branży telekomu-
nikacyjnej - zwrócił uwagę na szybko postę-
pujący rozwój w tej branży i na konieczność 
cyfryzacji wszystkich danych bieżących i archi-
walnych, która nastąpi w najbliższym czasie. 

Od lat przed każdym dorocznym zjazdem ŚlOIIB odbywają się w obwodach wyborczych spo-
tkania delegatów. Tak było również w tym roku. Za materiał wyjściowy do dyskusji posłużyły 
zamieszczone w poprzednim numerze Informatora: tezy do dyskusji na zjeździe, ramowy pro-
gram działania ŚlOIIB na najbliższą kadencję oraz program przedsięwzięć na rzecz członków. 
Obecny na każdym spotkaniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka udzielał odpowie-
dzi na zadawane w trakcie dyskusji pytania. W poszczególnych obwodach przedstawiano kan-
dydatury do komisji zjazdowych XIII Zjazdu ŚlOIIB, do Rady i pozostałych organów ŚlOIIB oraz 
na delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB. Poniżej zamieszczamy krótkie relacje z tych spotkań.
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Obrady Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego 
w Śląskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wy-
borczy Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa ob-
radował w Katowicach w dniu 
12 kwietnia 2014 r. Delegaci 
podsumowali kolejny rok pracy 
oraz kończącą się trzecią kaden-
cję i wybrali władze ŚlOIIB na 
lata 2014 - 2018.

O brady otworzył przewodni-
czący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka. Chwilą ciszy uczczo-

no pamięć zmarłych członków ŚlOIIB. 
Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu: 
przewodniczącą Ewę Dworską, dwóch 
wiceprzewodniczących - Janusza Ko-
zulę i Krzysztofa Kolonko oraz trzech 
sekretarzy – Danutę Bochyńską – 
Podloch, Urszulę Kallik i Barbarę 
Twardosz – Michniewską. Następnie 
wybrano komisje zjazdowe: mandato-
wą, wyborczą, uchwał i wniosków oraz 
skrutacyjną. Na obrady Zjazdu przyby-
ło 209 spośród 220 delegatów wybra-
nych na IV kadencję, co dało wysoką 
95 procentową frekwencję.

Zjazd miał charakter roboczy. Wiele 
ważnych dla naszego samorządu te-
matów zostało poruszonych już wcze-
śniej w dyskusjach na spotkaniach 
przedzjazdowych nowo wybranych 
delegatów poszczególnych obwodów 
z przewodniczącym Rady i członkami 
Prezydium ŚlOIIB; pomocne okazały 
się zawarte w materiałach zjazdowych 
tematy do dyskusji merytorycznej. 
O pracach samorządu na szczeblu kra-
jowym, w szczególności działaniach 
PIIB dotyczących proponowanych 
zmian legislacyjnych oraz rozwijaniu 
i upowszechnianiu szkoleń e-learnin-
gowych, poinformował wiceprezes PIIB 
Stefan Czarniecki.

W części sprawozdawczej przewodniczący organów 
statutowych omówili główne tezy swoich sprawozdań. 
Przewodniczący Rady mówił m.in. o konieczności bu-
dowania silnego zaplecza doradczego w zakresie praw-
nym, ekonomicznym, technicznym, ubezpieczeniowym, 
potrzebie działań integrujących środowisko i aktywi-
zujących młodych członków poprzez spotkania człon-
kowskie połączone ze szkoleniami, o wadze współpracy 
z innymi samorządami zawodowymi w kierunku umac-
niania ich roli w społeczeństwie obywatelskim. Podkre-
ślił sprawne funkcjonowanie organów i biura ŚlOIIB 
dzięki zaangażowaniu pracujących w nich osób. Delega-
ci przyjęli uchwałami sprawozdania organów i udzieli-
li absolutorium dla Rady za 2013 rok. Następnie Zjazd 
uchwalił zasady gospodarki finansowej i budżet na 2014 
rok, a także ramowy program działania ŚlOIIB na IV ka-
dencję w latach 2014 – 2018, obejmujący przedsięwzięcia 
na rzecz członków. Miłym akcentem było wyróżnienie 
koleżanek i kolegów współpracujących aktywnie z Radą 
ŚlOIIB Srebrnymi Honorowymi odznakami PIIB. Otrzy-
mali je Bożenna Janusik, Katarzyna Seweryn i Zenon 
Kret. Ważną częścią XIII Zjazdu był wybór władz ŚlOIIB 
na kolejną kadencję. Delegaci wybrali przewodniczących 
i składy osobowe poszczególnych organów oraz 22 dele-
gatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Przewodniczącym Rady 
ŚlOIIB został ponownie Franciszek Buszka. Na stanowi-
ska przewodniczących pozostałych organów zostali wy-
brani koledzy pełniący tę funkcję również w III kadencji: 
Piotr Szatkowski – przewodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, Edmund Janic – przewodniczący Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, Jerzy Dzierżewicz – przewod-
niczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krzysztof 
Ciesiński – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej Koordynator; wybrane składy osobowe po-
szczególnych organów ŚlOIIB oraz listę delegatów na 
Zjazdy Krajowe PIINB przedstawiamy na str. 20-21.

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 37 uchwał 

i 47 wniosków. Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną 
skierowane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz 
Krajową Radę PIIB. 

Na dzień 24 kwietnia 2014 zaplanowano pierwsze po-
siedzenie nowo wybranej Rady ŚlOIIB, w celu ukonstytu-
owania i dokonania wyboru Prezydium ŚlOIIB.

Maria Świerczyńska

Wystąpienie przewodniczącego Rady

Odznaczeni
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Franciszek Buszka - przewodniczący Rady
Bella Czesława - zastępca przewodniczącego
Gowarzewski Grzegorz - zastępca przewodniczącego
Kluska Józef - zastępca przewodniczącego
Kozula Janusz - zastępca przewodniczącego
Nowak Andrzej - zastępca przewodniczącego
Szleper Waldemar - zastępca przewodniczącego
Dworska Ewa - sekretarz
Panicz Zenon - skarbnik 
Mika Tadeusz - zastępca skarbnika
Czarniecki Stefan - członek Prezydium
Karwowski Roman - członek Prezydium, rzecznik prasowy
Anders Henryk
Bojanowski Grzegorz
Franusiak Stanisława
Hulboj Ryszard

Klikowicz Piotr
Kolonko Krzysztof
Nowicka-Słowik Elżbieta
Orłowska Agnieszka
Przybyła Dorota
Radziewski Tomasz
Seweryn Katarzyna
Sopata Tadeusz
Sowa Kazimierz
Stolarski Sławomir
Świerczyńska Maria
Twardosz-Michniewska Barbara
Wójcik Stefan
Wyrwas Piotr

Buszka Franciszek
Ciesiński Krzysztof
Czarniecki Stefan
Dworska Ewa
Dzierżewicz Jerzy
Janic Edmund
Jasiona Janusz
Kallik Urszula

Karnowski Marek
Karwowski Roman
Kluska Józef
Kolonko Krzysztof
Kozula Janusz
Mika Tadeusz
Nowak Andrzej
Nowicka - Słowik Elżbieta

Panicz Zenon
Przybyła Dorota
Starosolski Włodzimierz
Szleper Waldemar
Świerczyńska Maria
Wyrwas Piotr

Piotr Szatkowski - przewodniczący

Jerzy Dzierżewicz - przewodniczący

Krzysztof Ciesiński - koordynator

Bujoczek Bożena
Bułka Józef
Dzierżewicz Zbigniew
Grochowski Andrzej
Herisz Zbigniew
Jasiona Janusz
Jurkiewicz Bolesław
Kawa Jan Zygmunt
Kocyga Jerzy

Kotajny Jerzy
Kulawik Andrzej
Owsiak Jadwiga
Paluszyński Jarosław
Pałęga Maria
Skotny Jerzy
Spiżewski Hieronim
Spychała Jan
Wiśniowski Jan

Bryła Włodzimierz
Chmura Adam
Dmytryszyn Mirosław
Fularski Artur
Hanak Maria
Karpiński Stanisław
Kieres Krystyna
Kleist Rafał

Latos Ewa
Maźniak Bożena
Młynarski Marek
Pala Jacek
Penar Tadeusz
Then-Adamus Joanna
Topolski Mirosław
Wybraniec Andrzej

Eder Leszek
Gajecki Wojciech
Godzieszka Elżbieta 
Kallik Urszula

Kowalski Andrzej
Kralczyńska Elżbieta
Stasiński Andrzej
Szymański Krzysztof

Edmund Janic - przewodniczący
Bryła-Kluczny Elżbieta
Janocha Kazimierz

Karnowski Marek
Krupa-Brzozowska Agnieszka

Polisiewicz Anna
Trojan Krystyna

W następnym numerze zamieścimy zdjęcia członków Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Wybrane organy statutowe
RADA ŚlOIIB

DELEGACI NA KRAJOWE ZJAZDY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

Prezydium Rady ŚlOIIB



Rejs statkiem ekspedycyjnym

na Antarktydę

śladami polsk iego polarnika 
         Henryka Arctowskiego.

Każdy, kto tu już dotrze, pozostaje zauroczony 

przez ten położony na południowym krańcu świa-

ta kontynent. Ta skuta lodem, pozbawiona stałych 

mieszkańców i zabudowań po horyzont, bez telefo-

nów komórkowych, telewizji i internetu - dziwna 

kraina - obiecuje niekończącą się przestrzeń, ciszę, 

połyskującą biel i zatłoczone kolonie pingwinów.

Kanion Antylopy
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Ushuaia

Port w Ushuaia – ruszamy na Antarktydę

Pierwsze godziny na pełnym morzu

W drodze na Antarktydę

Zatopiony wrak statku z 1915 r.

Pingwiny Adeli

Słonie morskie

Uszatki

Statek ekspedycyjny Ushuaia

wszystkie strony. Szuflady z szafek nie wypadały z prowadnic 

tylko dlatego, że były zabezpieczone. Drzwi od kajut trzaskały 

z hukiem, a nie zaształowane bagaże „jeździły” po podłodze 

tam i z powrotem. Przechyły statku były tak duże, że trudno 

się było utrzymać na nogach. Najbezpieczniej było przyjąć po-

zycję horyzontalną przypinając się zamontowanymi pasami 

sztormowymi, zamknąć oczy i nie korzystać z proponowanych 

posiłków…:-) Wtedy choroba morska nie była tak dokuczliwa. 

Z upływem czasu fale stawały się spokojniejsze, a i my powoli 

przyzwyczajaliśmy się do kołysania statku.

Mimo, że przez dwie doby nie schodziliśmy z pokładu, nie nu-

dziliśmy się. Zawsze dostępny był mostek kapitański, z którego 

można było oglądać wzburzone morze, a dla zainteresowanych 

– maszynownia, biblioteka i bar. Organizator zapewnił nam se-

rię ciekawych wykładów dotyczących Antarktyki, jej flory i fau-

ny, geologii, historii odkryć, o ograniczeniach służących ochro-

nie środowiska i bezpieczeństwu zwierząt, jak i o Traktacie 

Antarktycznym zapewniającym eksterytorialność wszystkich 

ziem na południe od równoleżnika 60° S i dostęp 

do tych terenów dla całej światowej społeczności naukowej. 

Miło było, bo nasi wykładowcy wspomnieli polskich uczonych 

- polarników: Henryka Arctowskiego – geografa i badacza oraz 

Antoniego Dobrowolskiego - zapalonego geofizyka i meteorolo-

ga. Niestety trasa naszego rejsu nie przewidywała odwiedzin 

Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na wyspie 

Króla Jerzego, ale płynęliśmy na Antarktydę, tą samą trasą, któ-

rą przemierzali w 1898 r. obaj nasi polarnicy.

Temperatura wody w oceanie spadła nagle do 2°C, co ozna-

czało, że przekroczyliśmy umowną zygzakowatą granicę An-

tarktyki, jaką jest konwergencja antarktyczna, wąski pas wody 

oddzielający lodowate wody polarne od cieplejszych wód oce-

anicznych. Różnice temperatur, gęstości i zasolenia są tak duże, 

że po obu stronach żyją zupełnie inne gatunki organizmów. 

Byliśmy więc już w obszarze Antarktyki. Dla przypomnienia: 

Antarktyda jest kontynentem, natomiast Antarktyka obejmuje 

swoim zasięgiem zarówno kontynent z pokrywającym go lądo-

lodem, jak i otaczające go obszary wodne oraz wyspy. Słowo 

„antarktyka” pochodzi z łaciny i oznacza obszary zlokalizowa-

ne po przeciwnej stronie kuli ziemskiej niż leżąca na północy, 

całkowicie odmienna Arktyka.
Po 50 godzinach nieprzerwanej podróży na horyzoncie po-

jawiły się ku naszej radości pierwsze góry lodowe, a zaraz 

za nimi, w oddali, majaczyły antarktyczne wyspy Szetlan-

dów Południowych. Na wyspach, jak i na Antarktydzie nie 

ma portów ani nadbrzeży. Zejścia na ląd odbywają się tzw. 

zodiakami (wzmocnionymi gumowymi pontonami z silnika-

mi motorowymi). 
Z pontonu wysiada się zwykle pół metra od brzegu wprost do 

lodowatej wody. Ocieplane kalosze są podstawowym wyposa-

żeniem „polarnego turysty”. 

Nasza podróż do najzimniejszego, najbardziej wietrznego, su-

chego i niedostępnego z kontynentów, jakim jest Antarktyda, 

rozpoczęła się w argentyńskiej części Ziemi Ognistej w porto-

wym mieście Ushuaia. Jest to miasto najbardziej wysunięte na 

południe na całej kuli ziemskiej. Stanowi ono bazę wypadową 

dla wypraw na Antarktykę. Ogromne statki na nabrzeżu przypo-

minają o istnieniu gdzieś daleko białego kontynentu. Z piecząt-

kami w paszportach, na których widnieją słowa „Fin del mundo” 

(koniec świata), zaokrętowaliśmy się na argentyńskim statku 

ekspedycyjnym „Ushuaia”  przystosowanym do wypraw antark-

tycznych, zajmując miejsca w skromnej kajucie. Statek - długi na 

84 m, szeroki na 15 m - stał się naszym domem w tym dwuty-

godniowym polarnym rejsie. Na pokładzie statku tworzyliśmy 

pięćdziesięcioosobową mozaikę narodowościową i wiekową ze 

wszystkich kontynentów.
Odbijaliśmy od brzegu przy pięknej pogodzie… Droga przez 

kilka godzin wiodła nas przez spokojne wody kanału Beagle, któ-

ry wyróżniał się niezwykłą malowniczością . Wznosiły się nad 

nim strome zbocza gór, w niższych partiach porośnięte drzewa-

mi, a wyżej pokryte śniegiem. 
W Polsce wówczas była zima w pełni (luty), tymczasem w An-

tarktyce lato. Tylko w tym właśnie okresie cieśnina Drake’a jest 

wolna od lodu i można nią płynąć w kierunku Antarktydy, mija-

jąc prawą burtą cieszący się wśród żeglarzy złą sławą Przylądek 

Horn - jeden z najbardziej niespokojnych akwenów na ziemi. 

Cieśnina oddzielająca wyspy antarktyczne od Ameryki Po-

łudniowej ma szerokość około 530 mil morskich. A biorąc pod 

uwagę prędkość statku – max. 15 węzłów - oraz pogodę, nasza 

podróż trwała ponad dwie doby. 
Już pierwszej nocy, po wypłynięciu na pełne morze, stat-

kiem zaczęło chybotać. Potężne 3 - metrowe fale targały nim na 
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Lampart morski

Zabytkowa baza wielorybnicza

Mors

Aleja gór lodowych w cieśninie Le Maire’a

Orki

Antarktyczne safari Zodiakami

Szkielet wieloryba Argentyńska stacja schronBrytyjska stacja polarna Port Lockroy Wybrzeże Antarktydy

Kąpiel w zatoce wyspy Deception

we góry (tylko 1/5 jest widoczna nad wodą) były pomimo nienaj-

lepszej pogody zjawiskiem samym w sobie. Ich kształty tworzyły 

bajkowy świat. Pełną ciszę zakłócał tylko huk „cielących się” 

lodowców. I właśnie tam sporo emocji dostarczył nam potężny 

lampart morski, który atakował kilkakrotnie nasz ponton. 

Postawiwszy kilkakrotnie stopę na kontynencie z żalem ruszy-

liśmy w drogę powrotną. Ostatnim naszym etapem w Antarktyce 

było wpłynięcie statkiem do krateru wulkanu na wyspie Decep-

tion. Wulkan tworzący wyspę z powodu dawnej aktywności stra-

cił część zbocza, przez co do krateru wlała się woda. Obecnie wy-

spa jest w kształcie obwarzanka o średnicy 12 km z wąskim 230 m 

przesmykiem. Na świecie istnieją tylko dwa wulkany, gdzie ist-

nieje możliwość wpłynięcia statkiem do krateru, a wyspa De-

ception jest właśnie jedną z nich. Pierwszymi ludźmi, którzy tu 

dotarli byli łowcy fok i wielorybnicy. Upodobali sobie to miejsce 

ze względu na doskonałe, osłonięte od wiatru schronienie w tych 

trudnych, antarktycznych warunkach. Przez lata eksploatowali 

oni zasoby Antarktyki, dorabiając się fortun na wytapianiu tłusz-

czu z wielorybiego i foczego mięsa.  Do dzisiaj stoją tu rozpada-

jące się zabudowania dawnych baz wielorybniczych posiadające 

obecnie status zabytków. Korzystając z faktu, że temperatura 

wody w zatoce wynosiła już tylko 1°C, a nie -1°C jak w bardziej 

południowym i nie tak „schowanym” obszarze (z powodu duże-

go zasolenia woda w Antarktyce zamarza średnio przy tempe-

raturze -1,8° C) spróbowaliśmy rozebrać się i popływać :-) w tym 

antarktycznym krajobrazie.
To było nasze ostatnie zejście na ląd. Żegnaj Antarktyko!

Załoga ekspedycji w 46 godzinnej drodze powrotnej do 

Ushuaia zorganizowała nam zajęcia podsumowujące wypra-

wę, jak również zachęcała do „spacerów” po Antarktydzie: 

na najwyższy szczyt kontynentu jakim jest Masyw Vinsona 

(4892 m n.p.m.) lub na sam biegun południowy. 

Całość wyprawy zakończyła uroczysta, wspólna z cała załogą 

statku, pożegnalna kolacja. Rankiem szczęśliwie dopłynęliśmy 

do portu i pełni wrażeń opuściliśmy pokład „Ushuaia” :-).

 
Jola i Karol Jaguccy

Już podczas pierwszego lądowania przekonaliśmy się, że 

wbrew powszechnemu mniemaniu Antarktyka jest domem dla 

licznych gatunków flory i fauny. Najczęściej spotykane ptaki to 

oczywiście pingwiny. Jest ich tutaj ponad 10 gatunków. Poza tym 

sporo tu albatrosów, kormoranów, mew i innych ptaków. Kolo-

nie pingwinów są tak bardzo liczne, że trzeba wręcz uważać, 

żeby nie zderzyć się z którymś z nich. Pingwiny żywią się głów-

nie krylem, w związku z czym ich guano jest różowe i w znacz-

nym stopniu przyczynia się do użyźniania podłoża, na którym 

rozwijają się porosty, mchy i grzyby. Po okolicy unosi się nieod-

łączny fetor i panuje zgiełk, a na wzniesieniach rysują się różowe 

ślady pingwinich autostrad, po których pocieszne grupki prze-

mieszczają się gęsiego. Jednym z ciekawszych momentów była 

obserwacja ich wyjścia, a w właściwie wyskoku z wody, na wy-

soki, lodowy brzeg. Penetrując kolejne wyspy obserwowaliśmy 

- oprócz pociesznych pingwinów - lśniące na brzegach swoimi 

niemal srebrnymi futrami foki Wedell’a, Rossa, uchatki, ryczące 

wtulone w siebie słonie morskie i drapieżne lamparty morskie. 

Wygrzewające się w słońcu słynne drapieżniki wyglądają nie-

winnie i przyjaźnie, dopóki nie pokażą ostrych kłów. Na lądzie 

drapieżniki te są niedołężne, ale w wodzie pingwiny nie mają 

szans. W cieśninie Gerlache’a, która oddziela wyspy antarktycz-

ne od kontynentu, mieliśmy okazję zaobserwować „pluskające 

się” się orki, a kilkanaście kilometrów dalej pojawiły się wysokie 

fontanny wody, co świadczyło, że mamy do czynienia z grupką 

wielorybów. Jedenz nich „na do widzenia” pomachał nam ogo-

nem :-).
W Antarktyce (tj. na wyspach i na kontynencie) istnieje 47 

stacji badawczych (część z nich czynna jest tylko w lecie). Nam 

udało się odwiedzić trzy: angielską -  Port Lockroy wraz z mu-

zeum, ukraińską - Vernadsky i argentyńską. Możliwość spotkania 

prawdziwych polarników było dla nas nie lada atrakcją. „Akade-

mik Vernadsky” cieszy się sławą bardzo gościnnej stacji o dosko-

nale zaopatrzonym barze – i rzeczywiście, przyjęto nas bardzo 

serdecznie. Stacja prowadzi badania botaniczne, ichtiologiczne, 

ornitologiczne, meteorologiczne, glacjologiczne, jonosferyczne 

i geomagnetyczne, jak również badania warstwy ozonowej. Mło-

dzi ukraińscy naukowcy oprowadzili nas po swoich obiektach, 

w skład których wchodzą laboratoria, hale generatorów, warsz-

taty, zbiorniki paliwowe, pomieszczenia mieszkalne, sala gimna-

styczna, gabinet lekarski... Robił wrażenie dobrze zaopatrzony 

sklepik z pamiątkami wykonanymi przez ukraińskich polarni-

ków w czasie zimowania. Wymiana 17 osobowej załogi następu-

je tutaj raz w roku i właśnie obsługa stacji niecierpliwie czekała 

na swoich zmienników.
Kolejną atrakcją naszego rejsu było antarktyczne „safari” zo-

diakami po słynnym kanale Le Maire’a. Potężne, dryfujące lodo-
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Nowa siedziba ŚlOIIB 
przy ul. Adama 1 w Katowicach – Giszowcu

P osiadamy projekt budowlany na przebudowę i mo-
dernizację budynku oraz uzyskane na jego podsta-
wie pozwolenie na budowę. W najbliższych dniach 

wybrany zostanie wykonawca robót. Prace adaptacyj-
ne polegać będą między innymi na przebudowie wejścia 
i zmianie elewacji, rozbudowie węzłów sanitarnych, zmia-
nie usytuowania niektórych ścianek działowych w celu 
przystosowania pomieszczeń do nowych funkcji, zabudo-
wie przesuwnych ścian w sali konferencyjnej. Wyprzedza-
jąco została zamontowana winda osobowa z przyziemia 
na I piętro. Zakończenie prac i ostateczna przeprowadz-
ka biura Izby do nowej siedziby planowane są pod koniec 
tego roku. 

Niezależnie od tego, że obiekt nie jest jeszcze w pełni 
przystosowany do naszych potrzeb, od dłuższego czasu od-

bywają się w nim posiedzenia Rady i pozostałych organów 
oraz niektóre szkolenia. 

Budynek z licznymi pomieszczeniami pozwoli na wy-
godne dla członków Izby i pracowników zorganizowanie 
i urządzenie biura ŚlOIIB, równoczesną i bezkolizyjną pra-
cę organów statutowych oraz zespołów roboczych, a także 
organizowanie szkoleń i spotkań dyskusyjnych członków 
naszego samorządu. 

Obok przedstawiamy rzuty poszczególnych poziomów 
budynku wg projektowanej adaptacji oraz wizualizację ele-
wacji obiektu po zakończonych pracach modernizacyjnych.

Maria Świerczyńska

Podczas dyskusji na XIII Zjeździe Sprawoz-
dawczo – Wyborczym duże zainteresowanie 
delegatów wywołał temat nowej siedziby na-
szej izby w Katowicach – Giszowcu, przy ul. 
Adama 1. W związku z tym, chcemy przeka-
zać kilka podstawowych informacji na temat 
stanu prac adaptacyjnych oraz pokazać jak 
obiekt będzie wyglądał po ich zakończeniu. 
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Zmiany 
w przepisach prawnych

Przekazujemy Państwu bieżącą informację o zaawansowaniu prac legislacyjnych dotyczących: 
Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, zmian 
w ustawie Prawo budowlane oraz Tez do Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. 

Ustawa deregulacyjna

Pomiędzy wysłuchaniem publicznym w dniu 24-09-2013r 
poświęconym Ustawie deregulacyjnej a posiedzeniem 
Sejmu w dniu 04-04-2014r. - kiedy to Wysoki Sejm przy-
jął z poprawkami treść „Ustawy deregulacyjnej” - odby-
ło się jeszcze kilka spotkań Komisji Nadzwyczajnej ds. 
„ułatwienia dostępu do zawodu”. Na posiedzeniach tych 
obecni byli z ramienia Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa: Prezes Polskiej Izby Inżynierów - Andrzej Roch 
Dobrucki oraz prawnik dr Joanna Smarż. Złożone przez 
nich do protokołu prac Komisji zastrzeżenia, uwagi 
i propozycje będące wynikiem dyskusji i uwag środo-
wiska inżynierów, jak widać po ostatecznym kształcie 
Ustawy – nie przyniosły oczekiwanego efektu.

Ustawa przyjęta przez Sejm w dniu 04-04-2014r. 
skierowana została, zgodnie z regulaminem Sejmu, do 
Senatu. Jeżeli nie wniesie on uwag do treści omawianej 
ustawy, to po jej podpisaniu przez Prezydenta RP wej-
dzie w życie jeszcze w tym roku.

Założenia postawione przez ustawodawcę, a mające 
na celu skrócenie okresu praktyki przed uzyskaniem 
uprawnień do wykonywania zawodu zaufania publicz-
nego, jakim jest zawód inżyniera budownictwa,  zostały 
osiągnięte. Skutki zmian będziemy mieli możliwość ob-
serwować wszyscy przez wiele lat.

Należy jednak podkreślić fakt, że nie wszystkie zmia-
ny wprowadzone ustawą odbierane są przez nasze śro-
dowisko jako negatywne czy szkodliwe. Wprowadzona 
ustawą specjalność hydrotechniczna była wcześniej 
wielokrotnie zgłaszana przez środowisko branżowe 
jako niezbędna do poprawy stanu nadzoru i działań 
zapobiegawczych przy projektowaniu, budowie i eks-
ploatacji urządzeń i obiektów hydrotechnicznych. Ob-
serwowane zmiany klimatyczne i zmiany stosunków 
wodnych wymagają specjalistycznej oceny, jak również 
nowoczesnego i technicznie poprawnego przygotowa-
nia nowych inwestycji z maksymalnym zabezpiecze-
niem przed skutkami występowania klęsk żywiołowych.

Pozytywną zmianą wynikającą z wprowadzenia 
Ustawy deregulacyjnej jest również zagwarantowanie 
możliwości otrzymania uprawnień budowlanych przez 
techników i mistrzów. 

Poniżej przedstawiono zestawienie wprowadzonych 
zmian:
• rzeczoznawca budowlany nie będzie samodzielną 

funkcja techniczną w budownictwie – wykreślenie 
pktu 7 w art. 12 ust. 1 obowiązującej ustawy Prawa 

budowlanego (Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.)
• nadawanie tytułu rzeczoznawcy oraz prowadzenie 

rejestrów rzeczoznawców wykreślono z Prawa bu-
dowlanego i dopisano jako art. 8b i 8c Ustawy o sa-
morządach zawodowych architektów i inżynierów 
budownictwa. W nazwie nie widnieje sformułowa-
nie „urbanistów”, gdyż zniesiono samorząd zawo-
dowy urbanistów – art. 29 Ustawy deregulacyjnej 
z 04.04.2014 r.

• do ustawy Prawo budowlane dopisano zasady doty-
czące kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawo-
dowej oraz przeprowadzania egzaminów, dotychczas 
uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Transpor-
tu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz. U. 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm.)

• nowością jest możliwość zawierania przez samo-
rząd zawodowy umów z uczelniami wyższymi w celu 
uznania praktyki studenckiej za część lub całość 
praktyki zawodowej – art. 14 ust. 4a nowego Prawa 
budowlanego

• nowością jest instytucja patrona praktyki – art. 14 
ust. 4 b nowego Prawa budowlanego

• wprowadzono nową specjalność uprawnień budow-
lanych – hydrotechniczną – art. 14 ust. 1 pkt. 1 lit 3 
tiret d. nowego Prawa budowlanego

• skrócono okres praktyki projektowej zarówno 
w przypadku uprawnień projektowych bez ograni-
czeń jak i ograniczonych

• zgodnie z zapisem w Ustawie - inżynierowie mogą po 
3 letnim okresie praktyki ubiegać się o uprawnienia 
do kierowania robotami bez ograniczeń, a technicy 
i mistrzowie po okresie 4 - letnim, (szczegóły w treści 
Ustawy).

Obecnie trwają prace przy kolejnej (już trzeciej) 
transzy Ustawy deregulacyjnej. Wprowadzać ona bę-
dzie zmiany dla osób kierujących robotami budowlany-
mi w zabytkowej nieruchomości lub pełniących nadzór 
inwestorski nad nimi. Proponuje się skrócenie obowiąz-
kowej praktyki dla osób, które chcą zdobyć tego rodza-
ju kwalifikacje.

Projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 lutego 2014r.  

Podłożem i główną motywacją wprowadzenia zmian 
do ustawy Prawo budowlane było uproszczenie oraz 

skrócenie procedur związanych z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę, szczególnie dla domów jednorodzin-
nych, co doprowadzić miało do uproszczenia i skró-
cenia procesu budowlanego dla wielu planowanych 
inwestycji. Niestety zaproponowany projekt nie za-
wiera takich radykalnych rozwiązań, które w sposób 
oczywisty zapewniłyby ułatwienie i przyspieszenie 
procesu inwestycyjnego.

Wiele wątpliwości budzi proponowana procedura 
rozpoczęcia budowy lub przebudowy budynku miesz-
kalnego na podstawie zgłoszenia z projektem budowla-
nym pod warunkiem dopełnienia jednej z procedur:
• umieszczenia na ternie nieruchomości tablicy infor-

macyjnej, na okres co najmniej 7 dni przed dniem do-
konania zgłoszenia   

• lub uzyskania oświadczeń właścicieli sąsiednich 
działek o powiadomieniu o planowanej budowie. 

W sytuacjach konfliktowych inwestor pozostaje na 
straconej pozycji bez dokumentu potwierdzającego 
prawidłowość jego poczynań, więc bezpieczniejsze bę-
dzie dla niego rozpoczęcie budowy tradycyjnie, w opar-
ciu o pozwolenie na budowę.

Nie do końca przekonującym argumentem jest rów-
nież wyłączenie z podstawowych procedur związanych 
z realizacją budowy uzyskania warunków podłączenia 
mediów. Dla celów statystycznych ma to może uzasad-
nienie, ale dla realnego przyspieszenia inwestycji – 
żadnego. Obiektu budowlanego bez mediów użytkować 
się nie da!

Uwag i zastrzeżeń do projektu Ustawy było więcej, 
ale podstawowym pozostaje pytanie: jaki sens mają po-
wierzchowne zmiany wprowadzane do ustaw w okresie 
kompleksowej pracy nad uporządkowaniem procesu 
inwestycyjno-budowlanego w ramach Kodeksu urbani-
styczno - budowlanego?  

Kodeks urbanistyczno - budowlany

Prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
zgodnie z harmonogramem trwają nadal. Ostatniego 
podsumowania prac Komisji dokonaliśmy w paździer-
niku ubiegłego roku po 24. posiedzeniu Komisji i po 
opublikowaniu kolejnej wersji Tez do projektu Kodeksu 
z dnia 18 września 2013r.

Od tej pory odbyło się kolejnych 11 posiedzeń Komi-
sji Kodyfikacyjnej (ostatni Komunikat nr 35 komisja 
opublikowała po posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014r.).

Opublikowane z datą 18 września 2013r Tezy zostały 
przekazane do szerokiej dyskusji i oceny zainteresowa-
nych środowisk. Konsultacje trwały od 4 października 
do 14 listopada 2013r.

Wymienione 11 posiedzeń Komisji Kodyfikacyjnej 
poświęconych było omówieniu i doszczegółowieniu te-
matyki w poszczególnych, wyodrębnionych w Kodeksie 
Działach. Najczęściej poruszana tematyka to:  
• planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w ob-

rębie gminy  
• nadzór autorski czy „projektowy”  
• mundurowy charakter nadzoru budowlanego  
• inwestycje celu publicznego; definicja; problem wy-

właszczeń i decyzji środowiskowych(decyzja zinte-
growana dla lokalizacji inwestycji ponadlokalnych, 
niewymagających oceny oddziaływania na środowi-
sko)

• lokalizacja infrastruktury w pasach drogowych 
• standardy urbanistyczne; lokalne przepisy urbani-

styczne (LPU)  
• sposób postępowania na obszarach zdegradowanych 

technicznie i po klęskach żywiołowych  
• pozwolenie na budowę a zgłoszenie; obowiązki 

uczestników procesu budowlanego  
• prawa autorskie ( na dzień dzisiejszy ) – poza uregu-

lowaniami Kodeksu  
• podkreślenie znaczącej roli urbanistów w proce-

sie dokonywania scaleń i podziałów nieruchomości 
(przy braku zgody co do uznania urbanisty za zawód 
zaufania publicznego).  

Rezultat dotychczasowych prac Komisji Kodyfikacyj-
nej to ciągle przewaga rozwiązań dotyczących plano-
wania przestrzeni, a nie projektowania i realizacji in-
westycji. Lektura kolejnych komunikatów uświadamia 
nam fakt jak trudno członkom Komisji nawet w naj-
prostszych sprawach ustalić jednorodne stanowisko. 
Znamienna jest również sytuacja, gdy nieliczni przed-
stawiciele naszego środowiska inżynierskiego przed-
stawiają stanowiska niezgodne z postulatami środo-
wiskowymi. Dla przykładu: wagi i znaczenia nadzoru 
autorskiego w procesie inwestycyjno budowlanym bro-
nił nie inżynier – tylko prawnik!

Od lektury komunikatów Komisji Kodyfikacyjnej 
znacznie ciekawsza jest lektura podsumowania kon-
sultacji społecznych w sprawie opublikowanych tez 
Kodeksu urbanistyczno - budowlanego. Tabela obejmu-
jąca ponad 300 stron uwag i propozycji wprowadzenia 
konkretnych zmian do Kodeksu obejmuje chyba wszyst-
kie dotychczasowe problemy i niedoskonałości obowią-
zującego systemu prawnego w zakresie prowadzenia 
procesu inwestycyjno - budowlanego, ze wskazaniem 
zmian i uzupełnień treści Kodeksu. Można mieć nadzie-
ję, że jeżeli zamieszczone propozycje i sugestie zostaną 
przez Komisję potraktowane poważnie i przynajmniej 
w części uwzględnione, to „budowlana” część Kodeksu 
nabierze bardziej sensownego charakteru.

Zachęcamy koleżanki i kolegów do lektury 
w/w „Podsumowania konsultacji społecznych”, ponie-
waż oprócz wielu celnych uwag na temat zawartości 
Kodeksu można w nim znaleźć potwierdzenie faktu, że 
inżynierom nie jest obojętne w ramach jakiego prawa 
funkcjonują i wbrew potocznej opinii potrafią bardzo 
precyzyjnie określić czego potrzebują, aby sprawnie 
i zgodnie z prawem pełnić samodzielne funkcje w bu-
downictwie.

Szczegóły informacji na stronie: 
www.mir.gov.pl/Budownictwo/Komisja_Kodyfikacyj-
na_Prawa_Budowlanego

Ewa Dworska - przewodnicząca Komisji Prawno Regulaminowej ŚlOIIB
Agnieszka Jagła – pracownik Biura ŚlOIIB



Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
od wielu lat stwierdza malejącą ilość kadr specjalizujących się 
w projektowaniu obiektów budowlanych zlokalizowanych 

na terenach górniczych oraz pogórniczych. 

Mając na celu poprawę sytuacji w tym zakresie 
Oddział PZITB w Katowicach organizuje 

w dniach 24 ÷ 26 września 2014 roku 
konferencję techniczną, na której w formie warsztatowej 

odbędzie się specjalistyczne szkolenie: 

OBIEKTY BUDOWLANE 
NA TERENACH GÓRNICZYCH, 

skierowane do projektantów, wykonawców 
oraz inspektorów nadzoru. 

Konferencja odbędzie się w w Siemianowickim 
Centrum Kultury – Park Tradycji 

Siemianowice Śl.– Michałkowice ul. Orzeszkowej 12

Program obejmujący 30 godzin wykładów popartych przykładami 
rozwiązań technicznych przedstawiony został w poprzednim numerze 

naszego Informatora, znajduje się również na stronie internetowej 
Oddziału PZITB w Katowicach: www.pziitb.katowice.pl

Szczegóły dotyczące uczestnictwa można uzyskać 
w Oddziale PZITB przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach. 

tel. 322554665 lub mailem: szkolenie@pzitb.katowice.pl 

KONFERENCJA 
„OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH”
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XXIX Warsztaty Pracy 
Projektanta Konstrukcji w Szczyrku

Od prawie 30 lat konferencja techniczna WPPK cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród 
projektantów konstrukcji obiektów budowlanych. Konferencja ta o formule warsztatów szko-
leniowych od lat pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z projektowaniem.

W  dniach 26÷29 marca br. w Szczyrku odbyły się 
XXIX Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, 
rozpoczynające czteroletni cykl szkoleniowy pt. 

Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, a wiodą-
cym tematem były Konstrukcje żelbetowe. 

Od lat organizatorem Warsztatów są współpracujące 
z sobą Oddziały Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach oraz 
Krakowie. W bieżącym roku głównym organizatorem był Od-
dział PZITB w Gliwicach.

Do Szczyrku w tym roku przyjechało ponad 500 uczestni-
ków, którzy w trakcie 10 godzin wysłuchali 29 wykładów pro-
blemowych, w trakcie kolejnych 3 godzin - 7 wykładów tech-
nicznych wygłoszonych przez firmy specjalistyczne oraz 10 
prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych. 

Bardzo ciekawy wykład przedstawił prof. Jan Palado opi-
sując na przykładach możliwości zachowania starej żelbeto-
wej bryły np. silosów do nowych użytkowych  funkcji. Ponadto 
omawiano problemy określenia wytrzymałości betonu oraz 
zbrojenia w istniejących obiektach. Wiele wystąpień dotyczy-
ło metod oraz materiałów używanych do naprawy i wzmoc-

nienia konstrukcji betonowych, w tym zastosowanie taśm 
węglanowych, wklejanych i rozporowych kotew, torkretowa-
nie itp. Przedstawiono również zasady szukania rezerw w ist-
niejącej żelbetowej konstrukcji poprzez analizę jej schematu 
statycznego.

Wygłoszone wykłady zostały opublikowane w czterech to-
mach na 1714 stronach oraz w formie elektronicznej na prze-
nośnych urządzeniach -pendrivach. Warsztatom towarzyszyło 
57 stoisk prezentujących materiały budowlane oraz programy 
komputerowe wspomagające pracę projektanta. Uczestnicy 
mieli możliwość wymiany zdań, zadawania pytań wystawcom 
oraz uzyskania niezbędnych w projektowaniu aktualnych ka-
talogów. Każdego dnia w godzinach popołudniowych odbywały 
się spotkania z wykładowcami, w trakcie których możliwa była 
wymiana poglądów na temat wygłoszonego wykładu.

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczeniu dokumentujące 
udział w specjalistycznym szkoleniu zawodowym, spełnia-
jącym wymogi określone w systemach zapewnienia jakości 
i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych 
i projektowych, zgodnie z normą PN-ISO-9000.

Janusz Krasnowski
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pv = 10.00pv = 33.00

Geos 1/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0
Geos 2/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 3/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 4/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 5/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 6/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 7/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 8/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 9/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 10/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 11/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 12/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 13/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

Geos 14/μ:0.90/T0:36.0/T,d:36.0

j ,k c ,k g,k

[°] [kN/m2] [kN/m3]
Designation

33.00 0.00 20.00 Nb
32.90 0.00 17.00 Ps
12.10 11.38 21.00 Pg
14.80 17.00 22.00 Gp
11.90 55.43 21.00 Ip

Soil
j ,k c ,k g,k

[°] [kN/m2] [kN/m3]
Designation

33.00 0.00 20.00 Nb
32.90 0.00 17.00 Ps
12.10 11.38 21.00 Pg
14.80 17.00 22.00 Gp
11.90 55.43 21.00 Ip

Geos 10/μ:0.90/mxt:53.05/T0:36.0/T,d:36.0/nst

Geos 11/μ:0.90/mxt:44.70/T0:36.0/T,d:36.0/nst

Geos 12/μ:0.90/mxt:36.35/T0:36.0/T,d:36.0/nst

Geos 13/μ:0.90/mxt:28.00/T0:36.0/T,d:36.0/nst

Geos 14/μ:0.90/mxt:19.65/T0:36.0/T,d:36.0/nst

Geos 4/μ:0.90/mxt:103.03/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

Geos 5/μ:0.90/mxt:94.68/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

Geos 6/μ:0.90/mxt:86.45/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

Geos 7/μ:0.90/mxt:78.10/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

Geos 8/μ:0.90/mxt:69.75/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

Geos 9/μ:0.90/mxt:61.40/T0:36.0/T,d:36.0/T:36.0

0.86

j ,k c ,k g,k

[°] [kN/m2] [kN/m3]
Designation

33.00 0.00 20.00 Nb
32.90 0.00 17.00 Ps
12.10 11.38 21.00 Pg
14.80 17.00 22.00 Gp
11.90 55.43 21.00 Ip

Soil
j ,k c ,k g,k

[°] [kN/m2] [kN/m3]
Designation

33.00 0.00 20.00 Nb
32.90 0.00 17.00 Ps
12.10 11.38 21.00 Pg
14.80 17.00 22.00 Gp
11.90 55.43 21.00 Ip

-10 0 10 20 30 40

-5

0

5

10

15

20

Metoda Bishop`a

DIN 4084-2009

psi(a) = 75.00 °

mm a x  = 0.86

x m  = 0.16 m

y m  = 11.50 m

R = 7.50 m

Partial factors:

 -  g( j ') = 1.25

 -  g(c') = 1.25

 -  g( c u) = 1.40

 -  g(Unit weights) = 1.00

 -  g(Permanent actions) = 1.00

 -  g(Variable actions) = 1.30

 -  g(Pull-out) = 1.4000

km 0+153.52

I L =0,08Ip

I L =0,2Gp

I L =0,37Pg

I D =0,49Ps

w w

w

w

pv = 33.30 pv = 33.30 pv = 10.00pv = 10.00
pv = 10.00

 

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Designation

25.00 5.00 18.00 materiał nasypowy
12.90 13.00 20.00 IVA
15.70 19.00 20.50 IVB

Soil ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Designation

25.00 5.00 18.00 materiał nasypowy
12.90 13.00 20.00 IVA
15.70 19.00 20.50 IVB

0.90

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Designation

25.00 5.00 18.00 materiał nasypowy
12.90 13.00 20.00 IVA
15.70 19.00 20.50 IVB

Soil ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³] Designation

25.00 5.00 18.00 materiał nasypowy
12.90 13.00 20.00 IVA
15.70 19.00 20.50 IVB

60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

Metoda Bishop'a
DIN 4084-2009
psi(a) = 75.00 °
μmax = 0.90
xm = -33.38 m
ym = 230.24 m
R = 21.11 m
Partial factors:
 - γ(ϕ') = 1.25
 - γ(c') = 1.25
 - γ(cu) = 1.40
 - γ(Unit weights) = 1.00
 - γ(Permanent actions) = 1.00
 - γ(Variable actions) = 1.30
 - γ(Pull-out) = 1.4000

1: 1.5

6. 00%2. 50%
2. 50% 2. 50%

1:1. 5

6.0 0% 2.5 0%
2 .50 %2 .50%

IVB

IVB

przekrój geotechniczny II-II' P1 otwory 1-2-3
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MIV Mistrzostwa 

Budowlanych i Architektów 
w biegu na 10 km

W dniu 5 kwietnia 2014 r. 
w ramach 6 biegu Często-
chowskiego pod Patrona-
tem honorowym: Prezy-
denta Miasta Częstochowy 
i Przeora Jasnej Góry odby-
ły się IV Mistrzostwa Bu-
dowlanych i Architektów 
na dystansie 10 km.

Organizatorami IV Mistrzostw Bu-
dowlanych i Architektów byli:
• Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktyw-

nych Zabiegani Częstochowa;
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa w Katowicach (SlO-
IIB);

• Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa Oddział 
w Częstochowie (PZITB);

• Stowarzyszenie Architektów Pol-
skich Oddział Częstochowa (SARP).

Nad sprawnością przeprowadze-
nia zawodów czuwali: dyrektor Biegu 
- Waldemar Borkowski, a ze strony 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w Katowicach zastępca 
przewodniczącego Rady Waldemar 
Szleper.

Wśród uczestników biegu był dobry 
nastrój, pogoda i duży hart ducha do 
ukończenia biegu. Mimo dużej rywali-
zacji na trasie biegu czuło się wzajemną 
życzliwość. Na całej trasie był doping 
kibiców i zwolenników biegu, a także 
przygodnych mieszkańców Często-
chowy. Każdy z zawodników miał chip 
kontrolny umożliwiający elektroniczny 
pomiar czasu. Trasa biegu to dwa okrą-
żenia wokół Klasztoru Jasnogórskiego - 
z różnicą wysokości terenu. Trasa była 
bardzo dobrze przygotowana i oznako-
wana, grupę biegaczy pilotowali poli-
cjanci na motocyklach.

Do 6 Biegu Częstochowskiego zgło-
siło się tysiąc sto pięćdziesiąt osób. 
Wśród nich byli również reprezentan-
ci: Ukrainy, Hiszpanii, Szwecji, Wiel-
kiej Brytanii i Włoch. Bieg ukończyło 
1033 osób, czas zwycięzcy wynosił 31 
min. 23 s, a czas ostatniego zawodnika 
1 godz. 25 min. 48 s. Wszyscy uczest-
nicy, którzy ukończyli bieg otrzymali 
pamiątkowy medal i pamiątkowe ko-
szulki startowe.

W IV mistrzostwach Budowlanych 
i Architektów trasę 10 km pokonało 63 
osób, w tym 6 kobiet i 57 mężczyzn. 

W biegu uczestniczył nasz „mara-
tończyk” członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej ŚlOIIB i Krajowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej PIIB – Janusz Ja-
siona, który bieg ukończył z czasem 56 
min. 28 s.

Wyniki osiągnięte przez uczest-
ników biegu oraz wiele zdjęć z trasy 
i film można obejrzeć na stronie: 
http://zabiegani.czest.pl/.

Waldemar Szleper

WYNIKI ZAWODÓW

Wyniki IV Mistrzostw Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km:

W KATEGORII - KOBIET:
I miejsce – SOBCZYK Barbara – z czasem 41 min. 51 s – zam. Wrocław;
II miejsce – RELUGA Małgorzata – z czasem 53 min. 07 s – zam. Warszawa; 
III miejsce – FOKCZYNSKA Ewa – z czasem 57 min. 41 s – zam. Lubliniec;
IV miejsce – TOPA Katarzyna – z czasem 58 min. 41 s – zam. Radzionków;
V miejsce – JASTRZĄB Justyna – z czasem 1 godz. 2 min. 27 s – zam. Częstochowa;

W KATEGORII - MĘŻCZYZN:
I miejsce – WOJTYSIAK Zbigniew – z czasem 33 min. 34 s – zam. Pacierzów; 
II miejsce – BRZESZCZ Miłosz – z czasem 35 min. 37 s – zam. Strzelce Opolskie; 
III miejsce – KUREK Jacek – z czasem 37 min. 01 s – zam. Tychy;
IV miejsce – KUŚKA Adam – z czasem 37 min. 08 s – zam. Rybnik;
V miejsce – WAŁOWSKI Adam – z czasem 37 min. 16 s – zam. Lubliniec. 

Dekoracja w kategorii mężczyzn.
Od prawej: Edmund Janic - przewodniczący OKR ŚlOIIB, zdobywca II 
miejsca BRZESZCZ Miłosz, zdobywca I miejsca WOJTYSIAK Zbigniew,  
zdobywca III miejsca KUREK Jacek oraz Dorota Przybyła - zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB.

Dekoracja w kategorii kobiet.
Najwyżej na podium zdobywczyni I miejsca SOBCZYK Barbara 

- puchar IV Mistrzostw Polski Budowlanych i Architektów, nagrody 
wręcza Waldemar Szleper zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 

z prawej na podium zdobywczyni III miejsca FOKCZYNSKA Ewa 
- puchar i nagrody wręcza Małgorzata Nawrocka Tazbir 

przewodnicząca PZITB oddziału w Częstochowie

Na mecie … wspólny bieg pokoleń.Na trasie …kol. Janusz Jasiona.
Wśród uczestników losowano 

nagrody rzeczowe … jedna z nagród.
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VI Śląskie Seminarium Budowlane
W dniach 28-29 marca 2014 roku odbyło się 
w Ustroniu VI Śląskie Seminarium Budowlane 
organizowane przez Śląską Izbę Budownictwa, 
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa 
i Polski Związek Inżynierów i Techników Budow-
nictwa Oddział w Katowicach.

W czasie seminarium podejmowano następujące tematy:
• Program wspólnych przedsięwzięć merytorycznych 

i organizacyjnych uczestników VI Śląskiego Forum  
Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości w 2014 roku.

• Projekt przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie wielkopły-
towego budownictwa mieszkaniowego do współcze-
snych wymagań i potrzeb”.

• Zmiany w podatku VAT i podatku dochodowym od osób 
prywatnych.

• Wypadki w budownictwie na podstawie danych PIP.
• Nowe rozwiązania przyjęte w dyrektywach UE dotyczą-

cych zamówień publicznych oraz głównych propozycji 
zawartych w rządowych i poselskich projektach zmian 
ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

W seminarium wzięli udział między innymi: Elżbieta Jani-
szewska–Kuropatwa (dyrektor Departamentu Wyrobów Bu-
dowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, była 
wiceminister Budownictwa), Jan Spychała (Śląski Wojewódz-
ki Inspektor Nadzoru Budowlanego), Andrzej Roch Dobrucki 
(prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa), Marcin Kuś 
(naczelnik I-go Śląskiego Urzędu Skarbowego) wraz z kie-
rownictwem Urzędu, Anetta Janosz (nadinspektor pracy) 
oraz przedstawiciele: Śląskiej Izby Budownictwa z jej pre-
zydentem Tadeuszem Wnukiem, ŚlOIIB z przewodniczącym 
Rady Franciszkiem Buszką, PZITB z przewodniczącym O/
Katowice Andrzejem Nowakiem.

Najwięcej czasu podczas seminarium poświęcono za-
gadnieniu dostosowania wielkopłytowego budownictwa 
mieszkaniowego do współczesnych wymagań i potrzeb. 
Wprowadzenie do tematu zrobili: Zbigniew Dzierżewicz 
(rzeczoznawca budowlany) oraz Mariusz Czyszek (dyrek-
tor przedsiębiorstwa ML-BUD). W czasie dyskusji stwier-
dzono, że problematyka budownictwa wielkopłytowego jest 
niezmiernie ważna, gdyż w zasobach mieszkaniowych bu-
dynków z „wielkiej płyty” mieszka w Polsce około 11 mln 
osób, a jej żywotność założono na 60 – 70 lat. Choć niektó-
rzy specjaliści dowodzą, że okres ten może osiągnąć nawet 
150 lat, konieczne są szybkie działania programowe w kie-
runku określenia stanu technicznego budynków i ich rewi-
talizacji, aby w niedługim czasie nie okazało się, że ich bez-
pieczne i komfortowe użytkowanie jest niemożliwe. Temat 
ten będzie wiodącym zagadnieniem VI Śląskiego Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. Na zakończenie 
ukonstytuował się Komitet Organizacyjny Forum w skła-
dzie:  Franciszek Buszka, Marian Czyszek, Zbigniew Dzier-
żewicz,  Klaudiusz Fross , Kazimierz Konieczny, Andrzej 
Nowak, Jan Spychała, Walerian Witas, Tadeusz Wnuk. 

Roman Karwowski

Franciszek Buszka Jan Spychała



Rada Programowa
Roman Karwowski (przewodniczący),

Tadeusz Mika, Dorota Przybyła, 
Waldemar Szleper

Zespół Redakcyjny
Henryk Anders, Janusz Krasnowski, 

Maria Świerczyńska

Biuro Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach

40-026 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 17
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 nr 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 10.00 do 18.00
wtorek, środa od 9.00 do 16.00

czwartek od 10.00 do 18.00
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

Skład komputerowy, projekt, reklama

Creative in Creation
at@creative-in-creation.pl

tel. 797 343 749

TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM 
Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH 10.10.2014r.

W uzgodnieniu z Radą Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
Placówka Terenowa ŚlOIIB w Bielsku-Białej organizuje 

VI Jubileuszowy Turniej Par w Brydżu Sportowym.
Turniej odbędzie się w dniu 10.10.2014r. (piątek) w Bielsku-Białej 

w Hotelu Beskidy Park (dawny Transportowiec) 
przy ul. Armii Krajowej 316; rozpoczęcie o godz. 1700. 

Przewiduje się rozegranie turnieju par w systemie barometr (wyniki na bieżąco) 
na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań.

Profesjonalną organizację zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego. 

Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do ŚlOIIB 
przynajmniej jednej osoby ze zgłoszonej pary.

Udział w Turnieju bez opłat. Organizatorzy przewidują puchary za 1 miejsce oraz liczne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Placówki Terenowej w Bielsku-Białej;

tel./fax 33-8100474, tel. 33-8100486.

TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM

Szanowne Koleżanki i Koledzy 
Zapraszamy do udziału w turnieju, prosimy o przesyłanie zgłoszeń 

do Biura Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej

ZAWODY STRZELECKIE

Zarząd Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 
Zarządy Kół „Siemianowice” i „PUMAR” 

oraz
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

i Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Świętochłowicach

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W XIV ZAWODACH STRZELECKICH SiTG
organizowanych pod patronatem

Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
Pana Jacka Guzego

na siemianowickiej strzelnicy myśliwskiej (Siemianowice Śl., ul. Zwycięstwa 2)
w dniu 28 czerwca 2014 roku (sobota).
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00, 

zakończenie ok. godz. 14.00.
(Informacje tel. 501 401 831)

REGULAMIN ZAWODÓW DOSTĘPNY NA STRONIE: www.slk.piib.org.pl

POZOSTANĄ 
W NASZEJ PAMIĘCI

Non omnis moriar

Mariusz Augustyn 
Bolesław Grabarz

Stanisław Jaśkiewicz
Sławomir Klimek

Andrzej  Józef Kozyra
Marek Łuska

Marian Michalik 
Franciszek Młynek 

Ryszard Paciej 
Tomasz Piątek 

Zygfryd Porwolik 
Alfred Potempa

Przemysław Seweryn
Edward Żyła
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„Fotografujemy Budownictwo – 2014”

§ 1
1.  Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTO-

GRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2014 jest Śląska Okręgowa 
Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowicach 
ul. Podgórna 4, zwana dalej Organizatorem.

2.  Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
• kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska;
• kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski;
• kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata.

§ 2
Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowicach, 
który ma opłacone składki, z wyłączeniem członków Jury.

§ 3
1.  Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego 

i podpisanego formularza zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. Każdy 
uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie po 
2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek 
punktu formularza, brak podpisu oraz podanie nieprawdziwych 
informacji powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.

2.  Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy przesyłać 
pocztą elektroniczną na adres: foto@slk.piib.org.pl oraz wypeł-
niony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem wydrukowanym na 
komputerze w formacie A5 lub odbitki wielkości 10x15cm – dla 
prawidłowej identyfikacji zgłoszonego zdjęcia - listownie na adres: 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-026 Katowi-
ce, ul. Podgórna 4.

3.  Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, każ-
dy inny napis spowoduje wykluczenie zdjęcia z konkursu /poza na-
pisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/.

4.  Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
5.  Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagradzana w żad-

nym innym konkursie fotograficznym.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu 

zdjęć nie związanych z tematyką Konkursu.

§ 4
1.  Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 września 

2014r.
2.  W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze zdję-

cia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie (4 przedsta-
wicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny).

3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
• zgodność z tematem konkursu;
• walory artystyczne zdjęcia;
• jakość techniczna zdjęcia;
• oryginalność ujęcia.

§ 5
1.  W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech 

kategorii.
• za zajęcie I miejsca - 1200 zł
• za zajęcie II miejsca -  800 zł
• za zajęcie III miejsca - 500 zł 

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II nagro-
dy oraz do przyznania nagród równorzędnych.

3.  Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
4.  Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5.  Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą 

mailową oraz drogą pocztową listem poleconym do dwóch tygo-
dni po terminie rozstrzygnięcia Konkursu.

6.  Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o po-
datku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
1.  Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród 

nastąpi w czasie obchodów najbliższej edycji Śląskiego Dnia Bu-
dowlanych.

2.  Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w Informato-
rze ŚlOIIB oraz na stronie www.slk.piib.org.pl .

§ 7
1.  Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do rekla-

macji.
2.  Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej 

uzasadnienie.
3.  Reklamacje należy składać listownie na adres Organizatora w ter-

minie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
4.  Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzy-

mania.
5.  Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.

§8
Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest równo-
ważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniejszym 
regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac do publi-
kacji w „Informatorze ŚlOIIB”, na stronie internetowej ŚlOIIB i w in-
nych wydawnictwach ŚlOIIB bez dodatkowych opłat.

§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się 
przepisy prawa polskiego.

§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie interneto-
wej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl .

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2014” 
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

DRUK ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA DO KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.slk.piib.org.pl.

W tym roku organizujemy czwartą już edycję konkursu fotograficznego - FOTOGRAFUJEMY 
BUDOWNICTWO. W trzech poprzednich latach na konkurs, który cieszył się sporym zaintereso-
waniem, wpłynęło ponad 160 zdjęć. Mamy nadzieję, że tym razem Wasze zainteresowanie kon-
kursem nie będzie mniejsze. Prace można nadsyłać do 30 września. Druk zgłoszenia znajdują 
się na stronie www.slk.piib.org.pl.




