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Z a nami pierwszy rok czwartej kadencji działania Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3-częściowe 
materiały zjazdowe przekazaliśmy wyprzedzająco delega-

tom wraz z zaproszeniem, a w skróconej formie otrzymali je w po-
staci artykułów w Informatorze ŚlOIIB nr 1(45) wszyscy członko-
wie ŚlOIIB. W materiałach zjazdowych zawarto wiele ważnych 
informacji o Izbie. Można w nich znaleźć odpowiedzi na nurtujące 
członków pytania oraz jak realizowane jest ustalenie, że wnioski 
zgłaszane na Zjazdach są dorobkiem Izby. Kalendarium pozwala 
zachować od zapomnienia ważne wydarzenia. Dokumenty te zo-
stały poddane ocenie na spotkaniach przedzjazdowych.

Informacja o realizacji budżetu.

Wpływy:
Plan   5.627.200 zł, 
wykonanie   5.723.367 zł 
– stanowi to 102% wykonania założonego budżetu jeśli chodzi 
o przychody.

Wydatki:
Plan    5.627.200 zł, 
wykonanie   5.276.717 zł
– stanowi to 94% zaplanowanych wydatków.

Różnica pomiędzy przychodami a wydatkami wynosi 446.650 zł.

Rzeczywiste przychody jak wspomniałem to 5.723.367 zł, 
koszty wraz z amortyzacją i pozostałymi kosztami finansowymi 
5.466.857 zł. Daje to nadwyżkę 256.510 zł. Mając na względzie 
ten wynik Rada ŚlOIIB złożyła wniosek o zatwierdzenie i prze-
kazanie wypracowanego zysku w kwocie 256.510 zł na fundusz 

SZANOWNI ZEBRANI

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 
Oddział w Bielsku-Białej

Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Politechnika Krakowska

Politechnika Śląska Wydział Budownictwa
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach

organizują

XXII OGÓLNOPOLSKĄ INTERDYSCYPLINARNĄ 
KONFERENCJĘ NAUKOWO-TECHNICZNĄ 

„EKOLOGIA A BUDOWNICTWO”                            
15-17 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Tematyka konferencji:

•  Problemy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
•  Zadania administracji państwowej i samorządowej oraz 

uczestników procesu   budowlanego w ochronie 
środowiska.

•  Proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały 
odnawialne, recykling i wykorzystanie odpadów.

•  Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia 
obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.

•  Ekologia terenów zurbanizowanych.
•  Kształcenie ekologiczne w działalności budowlanej.
•  Ekologiczne aspekty projektowania i użytkowania 

budownictwa.
•  Rewitalizacja obiektów , terenów poprzemysłowych 

i innych.
•  Problemy korozji biologicznej.
•  Problemy projektowania i utrzymywania obiektów 

budowlanych w strategii zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska.

•  Sposoby pozyskiwania i użytkowania energii ze źródeł 
naturalnych w budownictwie. 

•  Skutki techniczne działalności budowlanej na istniejące 
obiekty budowlane.

W czasie Konferencji zostaną wygłoszone referaty problemo-
we oraz referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowa-
ne przez radę Naukowo-Techniczną. 

Adres Komitetu Organizacyjnego
PZITB Oddział w Bielsku-Białej 

43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 10/14
tel.fax. (33) 822-02-94 email: biuro@pzitb.bielsko.pl

www.pzitb.bielsko.pl

Sponsorzy konferencji:

Informacje organizacyjne:

•  DO 15 LIPCA – zgłoszenie tytułów referatów 
z krótkim streszczeniem

•  DO 01 WRZEŚNIA – nadsyłanie pełnych tekstów 
referatów

•  DO 10 WRZEŚNIA – kwalifikacja referatów
•  DO 18 WRZEŚNIA – zgłoszenie uczestnictwa
•  DO 30 WRZEŚNIA – termin opłaty za udział 

Koszty uczestnictwa:

                                                        ceny brutto

Dopłata za pokój jednoosobowy – 246,00 zł
Opłaty prosimy wnosić 

na konto PZITB Oddział w Bielsku-Białej
ING B.Śl. S.A. 45 1050 1070 1000 0090 3025 0774

z podaniem nazwiska uczestnika 

W ramach opłaty mieści się :
•  Komplet materiałów konferencyjnych
•  2 noclegi w pokojach dwuosobowych 
•  wyżywienie od obiadu w dniu 15.10.2015r. 

do obiadu w dniu 17.10.2015r.
•  udział w  kolacji koleżeńskiej.

Uczestnicy 
Konferencji

1230,00 zł

Pracownicy naukowi 
do 40 lat

738,00 zł

FARBY    TYNKI    DOCIEPLENIA

 

Sprawozdanie Rady ŚlOIIB
przedstawione XIV Zjazdowi Sprawozdawczemu ŚlOIIB



podstawowy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów ze wska-
zaniem na modernizację siedziby w Katowicach Giszowcu 
i pozycję działania na rzecz członków ŚlOIIB.

Realizacja budżetu została zaopiniowana przez niezależ-
nego rewidenta i naszą Komisję Rewizyjną.

A oto kilka zdań z opinii biegłego rewidenta:
Bilans sporządzony na 31.12.2014 r. po stronie akty-

wów i pasywów zamyka się sumą 9.150.000 zł. Rachu-
nek zysków i strat za rok obrotowy wykazuje zysk netto 
w wysokości 256.510 zł. Za sporządzenie tego sprawoz-
dania finansowego odpowiedzialny jest przewodniczą-
cy Rady Izby. (…) Naszym zdaniem zbadane sprawozda-
nie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 
słowne przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie infor-
macje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finanso-
wej badanej Izby na dzień 31.12.2014 r. Sprawozdanie 
zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach 
zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie za-
sadami, polityką rachunkowości oraz na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest 
zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finan-
sowego przepisami prawa i postanowieniami określo-
nymi w statucie Izby.

Myślę, że możemy mieć z tego satysfakcję.
W materiałach zjazdowych w sposób kompleksowy, prosty 

i czytelny, przedstawiono działalność Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa w 2014 roku. Wszystkie wybrane 
na XIII Zjeździe ŚlOIIB organy i biuro Izby działały sprawnie, 
obsługując blisko 13.000, dokładnie 12.722 czynnych człon-
ków. Jest nas łącznie 16.854 członków, w tym 2.355 kobiet, 
co stanowi 14% ogółu członków. Odbyły się dwie sesje eg-
zaminacyjne. Przybyło nam blisko pół tysiąca młodych ludzi 
z uprawnieniami. Od stycznia 2003 do końca 2014 roku nada-
no w naszej Izbie 5.229 uprawnień budowlanych. To przeczy 
opinii obiegowej, że Izba ogranicza dostęp do zawodu. Sta-
nowisko w wielu ważnych sprawach dotyczących naszego 
środowiska prezentowaliśmy podczas wszystkich organizo-
wanych przedsięwzięć Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w ramach: Forum Budownictwa Śląskiego, 
Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
w ramach wydawnictw: Informator ŚlOIIB, Forum Budow-
nictwa Śląskiego i na łamach Inżyniera Budownictwa, w cza-
sie spotkań i warsztatów z przedstawicielami administracji 
państwowej i nadzoru budowlanego, jak również w czasie 
spotkań z jednostkami samorządowymi i co ważne w ramach 
wspólnych działań z Krajową Izbą Inżynierów Budownictwa 
i innymi okręgowymi izbami naszego samorządu.

Coraz większa jest świadomość wśród członków, że jeżeli 
chcemy przetrwać w konkurencji, użyję takich słów, musimy 
zwiększać wymagania w stosunku do siebie. Są na to dobre 
przykłady. W czasie rozmów i dyskusji potwierdzone zosta-
ło, że szczególną wagę winniśmy poświęcić wypracowaniu 
zakresu, zasad i form doskonalenia zawodowego, tego wy-
maga nasza odpowiedzialna praca. Kolejną ważną zgłasza-
ną przez Was potrzebą jest rozszerzenie oferty wsparcia 
prawnego dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji w budownic-
twie. Podzielam te priorytety.

Spotkania przedzjazdowe odbyły się kolejno w Bielsku-
-Białej, w Katowicach, w Gliwicach, w Częstochowie i w Ryb-
niku. Dziękuję organizatorom i uczestnikom za atmosferę. 

Ważne, że prowadzona w sposób odpowiedzialny dyskusja 
dotyczyła zagadnień istotnych dla naszej Izby. Nie zgłasza-
no zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań oraz budżetu 
na 2015 rok i programu działania. Parę wypowiedzi pozwo-
lę sobie przybliżyć, bo są one istotne dla uogólnień, które 
przedstawiłem lub przedstawię.

W Bielsku-Białej kolega Sordyl Kazimierz podkreślił ko-
lejny raz potrzebę świadomości jak wielkiej odpowiedzial-
ności podlegają osoby pełniące samodzielne funkcje w bu-
downictwie. Kolega James Jurczyk, oprócz celnych uwag 
dotyczących kształcenia i doskonalenia kwalifikacji które 
wykorzystamy, zaskoczył mnie krótką wypowiedzią gdy 
przekazywałem jak najstaranniej sprawę modernizacji sie-
dziby Izby: „Róbcie to tak, żebyśmy się nie musieli wstydzić”. 
Dziękuję za tę wypowiedź.

Katowice, Sosnowiec. Na tle dyskusji dotyczących proble-
mów, które nas nękają wypowiedź Krystyny Kieres wyróż-
niała się niezwykłym optymizmem. Powiedziała, że wreszcie 
czuje się szanowana i doceniana jako inżynier i człowiek, 
a pracuje dla Japończyków. Bez komentarza.

Gliwice. Bardzo ciekawa wymiana opinii do wykorzysta-
nia, m.in. kolega Jacek Pala przekazał ważną sugestię doty-
czącą szkoleń z zakresu ustawy o wyrobach budowlanych – to 
ważny temat, który należałoby uwzględnić w seminariach.

Częstochowa. Pojawiła się propozycja dodatkowych spo-
tkań delegatów w ciągu roku, na których nie dominowałaby 
problematyka zjazdów. Rozumiem potrzebę takich spotkań 
dla przedyskutowania i wypracowania różnych rozwiązań. 
Kolega Skotny Jerzy chętnie poznałby zasady funkcjonowa-
nia inżynierów naszej branży w innych krajach Europy i na 
świecie. Dobra okazja, by poprosić Pana Prezesa Dobruckie-
go, który wiele wie na ten temat o ewentualną wypowiedź.

Rybnik. Podczas dyskusji nad programem przygotowa-
nym przez koleżanki i kolegów z tego okręgu wyborczego 
wyszła propozycja określenia niezbędnego zakresu wiedzy 
dla członków naszej Izby, który podlegałby obowiązkowemu 
szkoleniu. Jest to ciekawa propozycja, będziemy pracować 
nad sposobem jej wdrożenia.

Rada ŚlOIIB, wykorzystując wyniki dyskusji, przedstawi 
w najbliższym czasie propozycję rozwiązań systemowych 
doskonalenia zawodowego dla wszystkich członków Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, natomiast zwięk-
szenie pomocy prawnej będzie realizowane poprzez osobiste 
dyżury prawników w biurze Śląskiej Okręgowej Izby w Ka-
towicach, placówkach terenowych i punkcie informacyjnym 
oraz poprzez kontakty telefoniczne.

W ramowym programie działania przyjęliśmy w wyniku 
dyskusji, że siedziba Izby oraz placówki terenowe będą cen-
trum kształcenia, rozwijania i wymiany myśli technicznej po-
przez organizowanie bibliotek specjalistycznych z czytelniami, 
pomieszczeń na nowoczesne szkolenia, w tym e-learningowe, 
zorganizowanie miejsc dostępu do norm, udzielając w ten spo-
sób pomocy członkom w podnoszeniu kwalifikacji. Będą one 
także miejscem spotkań integrujących środowisko inżynierów. 

Realizację tych zamierzeń ułatwi na terenie Katowic prze-
kazanie do użytku po modernizacji nowej siedziby w Katowi-
cach - Giszowcu przy ulicy Adama 1b; ustalony przez Radę 
termin przekazania to 30. czerwca 2015 r. Łączny planowa-
ny koszt to 2.430.000 zł na zakup siedziby oraz 3.000.000 zł 
na modernizację, w sumie 5.430.000 złotych. Powierzchnia 
użytkowa tej nieruchomości wynosi 1437 metrów kwadra-

towych, zatem koszt jednego metra kwadratowego nowo-
czesnej, zagospodarowanej i wyposażonej siedziby to 3.778 
zł. Myślę, że miesiąc wrzesień będzie dobrym terminem na, 
mogę tak to nazwać, uroczyste otwarcie. Modernizacją sie-
dziby zajmuje się powołany przez Radę zespół w składzie: 
Andrzej Nowak przewodniczący oraz członkowie: Barbara 
Twardosz-Michniewska, Józef Kluska, Grzegorz Bojanowski 
i Stefan Wójcik. Dziękuję koleżance i kolegom za podjęcie się 
tak trudnego i odpowiedzialnego zadania. Dziękuję za to, że-
ście się zgłosili i że to w sposób odpowiedzialny prowadzicie. 

Kończąc, dziękuję Andrzejowi Dobruckiemu, Prezesowi 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za 
udział w naszym Zjeździe. Pragnę podkreślić jego znaczą-
cą rolę w pracach legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi 
budownictwa, w pracach Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw i za obronę naszych interesów 
w rozmowach z przedstawicielami rządu i Sejmu Rzeczpo-
spolitej Polskiej. Przydaje się tutaj jego ogromne doświad-
czenie i kontakty osobiste. Dziękuję w imieniu wszystkich 
za życzliwe zrozumienie i pomoc na którą możemy zawsze 
liczyć. Wszystkiego dobrego Panie Prezesie.

Pragnę podziękować wszystkim, którzy angażowali się 
w działalność naszej Izby w minionym roku. Delegatom za 
dyskusje, obojętne w jakiej formie, spotkania, e-maile, kore-
spondencje i rozmowy bezpośrednie. Dziękuję delegatom na 
Zjazd Krajowy i pracującym w organach Polskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Podziękowanie to składam na ręce 
Stefana Czarnieckiego - wiceprezesa Krajowej Rady Pol-
skiej Izby i Waldemara Szlepera - Krajowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora. Podziękowa-
nia dla wszystkich koleżanek i kolegów zaangażowanych 
w prace Rady ŚlOIIB składam na ręce sekretarza Rady Ewy 
Dworskiej; o jej roli w pracach legislacyjnych powiedział Pan 
Prezes Dobrucki, nic nie przesadził. Dziękuję koleżankom 
i kolegom z Okręgowej Komisji Rewizyjnej na ręce przewodni-
czącego OKR Edmunda Janica, koleżankom i kolegom z Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej na ręce przewodniczącego OKK 
Piotra Szatkowskiego, koleżankom, kolegom Rzecznikom 
Odpowiedzialności Zawodowej na ręce koordynatora OROZ 
Krzysztofa Ciesińskiego, koleżankom i kolegom z Okręgo-
wego Sądu Dyscyplinarnego na ręce przewodniczącego OSD 
Jerzego Dzierżewicza. Po tych paru latach mogę wypowiedzieć 
takie słowa, że nie zazdroszczę Wam Waszej pracy, często po-
dejmujecie decyzje w osamotnieniu i z tymi decyzjami zostaje-
cie. Szczególne podziękowania kieruję do koleżanek i kolegów 
z jednostek terenowych na ręce opiekunów placówek. Orga-
nizując spotkania członkowskie, klubowe, szkolenia, wyjazdy 
techniczne, tworzycie nową jakość w obszarze doskonalenia 
zawodowego. To dobry kierunek, który trzeba w moim prze-
konaniu rozwijać. Tu urodziły się pomysły szkoleń „Spotkania 
z ekspertem” lub „Podzielmy się wiedzą”, w których - co jest 
istotne - wykorzystujemy potencjał własny członków naszej 
Izby. Śląski samorząd inżynierów budownictwa skupia ludzi 
od techników i inżynierów po profesorów, ludzi z doświadcze-
niem zawodowym i wiedzą teoretyczną; ten potencjał jest moż-
liwy do wykorzystania dzięki wymienionym przedsięwzięciom. 

I jeszcze serdeczne podziękowania dla pracowników 
biura składam na ręce Zuzanny Królickiej dyrektor biura, 
a Państwu dziękuję za uwagę.

Franciszek Buszka 
przewodniczący Rady ŚlOIIB W
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SPIS TREŚCI

Z  dniem 1 czerwca br. weszła w życie nowa umowa 
ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB podpisana z fir-
mą Compensa TU SA Vienna Insurance Group. Na 

stronie izby www.slk.piib.org.pl w zakładce „ubezpieczenia” 
można znaleźć wszystkie informacje na temat tego ubezpie-
czenia oraz wszystkie niezbędne formularze. W zakładce tej 
dostępny jest również komplet materiałów dotyczących ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej podpisanego przez 
PIIB z Ergo Hestia. Ubezpieczyciel ten oferuje dla członków 
izby również 15% zniżkę dla indywidualnych ubezpieczeń ma-
jątkowych (samochodu, domu, mieszkania, biura, podroży).

Przypominam, że na stronie internetowej izby w zakład-
kach „szkolenia” oraz „Kalendarz wydarzeń” w poszczegól-
nych placówkach, można znaleźć informacje o wszystkich 
szkoleniach i imprezach organizowanych przez izbę.

Roman Karwowski 
rzecznik prasowy ŚlOIIB

NA OKŁADCE:
„Podniebna Wieża  – 212 metrów naszej 
polskiej dumy, Sky Tower Wrocław”. 
I miejsce w konkursie FOTOGRAFUJEMY 
BUDOWNICTWO 2014 w kategorii „Polska” 
– autor: Łukasz Raducki. 
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NOWELIZACJA PRAWA 
BUDOWLANEGO
ISTOTNE ZMIANY W PROCEDURACH 
ADMINISTRACYJNYCH

W dniu 27 marca 2015 r. została opublikowana ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.443). Ustawa wejdzie w życie w dniu 28 czerwca 2015 r., za wyjątkiem przepisów 
dotyczących prowadzenia zmodyfikowanych rejestrów przez organy administracji architektoniczno-budowlanej, które wejdą 
w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Ustawa przewiduje przede wszystkim skrócenie i uproszczenie procedur administracyjnych związanych zarówno z proce-
sem uzyskiwania pozwolenia na budowę jak i oddawania obiektów budowlanych do użytkowania.

Ustawa nie zmienia podstawowej zasady rozpoczynania robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budo-
wę. Jednak poprzez wykreślenie w art. 28 ust. 1 słowa ostatecznej, roboty budowlane będzie można rozpocząć, w określo-
nych warunkach, na podstawie decyzji wykonalnej, zgodnie z regułami wskazanymi w art. 130 § 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. Podkreślić należy, że nie oznacza to, że inwestor w każdej sytuacji będzie mógł przystąpić do robót bu-
dowlanych tuż po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. W praktyce w większości przypadków rozpoczęcie robót, 
tak jak do tej pory, będzie możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji ostatecznej.

Ponadto nowelizacja zakłada m.in. zniesienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przebudowę nie-
których obiektów budowlanych, modyfikując katalog obiektów podlegających zgłoszeniu, a także ustanawia, dla niektórych 
planowanych obiektów, przy zachowaniu określonych warunków, nowy rodzaj zgłoszenia, to znaczy zgłoszenie z projektem 
budowlanym podlegającym rygorom dotychczas stosowanym wyłącznie dla pozwoleń na budowę. Zastosowanie takiej proce-
dury będzie możliwe np. w przypadku planowanej budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których 
obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Przy okazji powyższych 
zmian znowelizowana ustawa Prawo budowlane w art. 20 ust. 1 pkt 1c nakłada wprost na projektanta obowiązek określania 
obszaru oddziaływania obiektu. 

Skrócenie i uproszczenie procedur dotyczy również oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. Zniesiono obo-
wiązek uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie w stosunku do szeregu obiektów wymienionych w art. 55 ust. 1 pkt 1 Prawa 
budowlanego. Skrócono również okres rozpatrywania przez organy nadzoru budowlanego zawiadomień o zakończeniu budo-
wy w trybie art. 54 Prawa budowlanego z 21 do 14 dni, ale jednocześnie nie zwolniono z tej procedury niektórych obiektów, 
których budowa wymaga uprzedniego zgłoszenia z projektem budowlanym, tj. wspomnianych wolno stojących budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1a), a także sieci wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 19a). W zno-
welizowanej ustawie nałożono nowe obowiązki na geodetów sporządzających inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
wskazując w nowym brzmieniu art. 57 ust. 1 pkt 5, że do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub 
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć dokumentację geodezyjną, zawierającą 
wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projek-
tem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodziel-
ne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. W ustawie rozszerzono 
również zakres obowiązków inwestorów o konieczność zawiadamiania, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szcze-
gólnych, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 
i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania, również w przypadku, gdy projekt budowlany obiektu budowlanego nieobjętego 
obowiązkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wy-
magań higienicznych i zdrowotnych (art. 56 ust. 1a).

Niniejszy tekst prezentuje, a w zasadzie sygnalizuje tylko niektóre zmiany w ustawie Prawo budowlane, które wejdą w ży-
cie w najbliższym czasie. Podkreślenia wymaga także fakt, że ustawa Prawo budowlane uległa również znaczącym zmianom 
w ostatnich dwóch miesiącach – w dniach 9 marca i 30 kwietnia br. 

Biorąc pod uwagę istotność zmian dokonujących się w ustawie Prawo budowlane zachęcam Państwa do lektury tego pod-
stawowego, dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, aktu prawnego.

Szczegółowe omówienie zmian, które weszły w życie w ostatnim czasie i które niebawem wejdą w życie, w tym 
analiza ich realnego wpływu na proces budowlany, zostanie dokonana na warsztatach szkoleniowych w ramach 
cyklu „Spotkania z ekspertem”, które Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizuje w czerwcu br. 
Terminy spotkań zostaną podane na stronie internetowej Izby w zakładce Aktualności, Spotkanie z ekspertem.

Tomasz Radziewski
zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
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16.03.2015
Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Bezpieczeń-
stwo pracy przy robotach budowlano-remontowych w świe-
tle obowiązujących przepisów” w siedzibie ŚlOIIB przy ul. Pod-
górnej 4 w Katowicach.
Szkolenie prowadziła Anetta Ranosz - nadinspektor pracy w Pań-
stwowym Inspektoracie Pracy w Katowicach.

17.03.2015
Spotkanie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” w Punkcie In-
formacyjnym w Rybniku.
Było to drugie spotkanie z tego cyklu poświęcone Rozdzia-
łowi 5 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane pt. „Budowa 
i oddanie do użytkowania obiektów budowlanych”. Spotkanie 
prowadziła Katarzyna Seweryn, a uczestniczyli w nim oprócz 
koleżanek i kolegów z obwodu rybnickiego szefowie Powia-
towych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego: w Jastrzębiu 
- Wojciech Długosz, w Raciborzu - Gabriel Kuczera, w Żo-
rach - Andrzej Brocki. Była okazja wymiany doświadczeń 
i omówienia różnych przypadków z działalności zawodowej. 
Dyskusji towarzyszyła świadomość, że budownictwo to gra 
zespołowa, w której uczestnicy procesu budowlanego i orga-
ny NB grają w tej samej drużynie choć na różnych pozycjach. 
W spotkaniu wzięło udział 35 osób.

19.03.2015
Spotkanie Komisji ds. Statutu PIIB.
W spotkaniu uczestniczyła Ewa Dworska – przewodnicząca 
Komisji.

19.03.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpa-
trzenia indywidualnych spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:
•  w sprawie przyjęcia 1 osoby w poczet członków Izby, 
•  o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osoby w prawach członka 

Izby,
•  o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby 

- 2 osoby,
•  o uchyleniu uchwały o zawieszeniu na własny wniosek w prawach 

członka Izby - 1 osoba.

19.03.2015
Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodo-
wego KR PIIB w Warszawie.
Ze ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Zbigniew Dzierżewicz.

19.03.2015
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Głównym tematem posiedzenia były przygotowania do XIV Zjazdu 
Sprawozdawczego ŚlOIIB.

20-21.03.2015
VII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Program seminarium obejmował między innymi:
•  omówienie Programu wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i or-

ganizacyjnych Forum Budownictwa Śląskiego w 2015 roku,
•  omówienie Projektu Organizacji i Założeń Programowych VII Ślą-

skiego Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości w dniach 
10-11 czerwca 2015r.

20.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe - obwód Bielsko-Biała;
więcej na stronie 20.

21.03.2015
Posiedzenie przedzjazdowe członków Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB.

23.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe - obwód Katowice I, II, Sosno-
wiec; więcej na stronie 20.

25-28.03.2015
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - WPPK 2015 - 
Szczyrk Orle Gniazdo; więcej na stronie 32.

26.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe - obwód Gliwice; 
więcej na stronie 20.

27.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe - obwód Częstochowa;
więcej na stronie 20.

30.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe - obwód Rybnik;
więcej na stronie 20.

30.03.2015
Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” nt. „Pierwsza 
pomoc w budownictwie.” 
Prowadzącym spotkanie była mł. kpt. Jolanta Towarek - Woje-
wódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby woj. śląskie-
go Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W szko-
leniu uczestniczyło 8 osób.

31.03.2015
Nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Posiedzenie poświęcone było w całości sprawom związanym z re-
montem siedziby ŚlOIIB w Katowicach- Giszowcu.

31.03.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpa-
trzenia indywidualnych spraw członkowskich. 
Na posiedzeniu podjęto 35 uchwał:
•  w sprawie przyjęcia 57 osób w poczet członków Izby, 
•  o zakończeniu okresu zawieszenia 34 osób w prawach członka 

Izby,
•  o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby 

- 23 osoby,
•  o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 7 osób,
•  o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 3 osoby.

01.04.2015
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
Podczas posiedzenia omówiono projekty sprawozdań z działalno-
ści w roku 2014: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z uwagami i wnioskami 
zgłoszonymi przez okręgowe izby do projektu ustawy Kodeks 
budowlany, które omówił Zbigniew Kledyński, wiceprezes KR 
PIIB oraz wysłuchali informacji Andrzeja Jaworskiego, skarbnika 
KR PIIB o realizacji budżetu Krajowej Izby za dwa miesiące bie-
żącego roku. Ze ŚlOIIB w posiedzeniu Prezydium uczestniczyli 
Stefan Czarniecki, wiceprezes KR PIIB i Waldemar Szleper, Krajo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności zawodowej koordynator.

09.04.2015 
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
W trakcie posiedzenia omówiono:
•  przygotowania do XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
•  realizację budżetu,
•  przebieg zebrań przedzjazdowych delegatów,
•  stan realizacji prac modernizacyjnych siedziby ŚIOIIB w Kato-

wicach przy ul. Adama lb,
•  propozycje wyjazdów techniczno – szkoleniowych:
   • 6 – 12 września do Barcelony, Genewy i Monachium,
   • 19 – 25 września do Szwajcarii.

11.04.2015
„Normy i przepisy dotyczące ochrony odgromowej i prze-
pięciowej”. 
Druga część szkolenia technicznego organizowanego przez firmę 
DEHN POLSKA dla członków ŚlOIIB z branży instalacje elektryczne.
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11.04.2015 
V Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w biegu 
długodystansowym na 10 km w Częstochowie;
więcej na stronie 34.

14-15.04.2015
Konferencja dla Budownictwa zorganizowana przez Związek 
Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa 
pod patronatem Komisji Infrastruktury Sejmu RP w miejsco-
wości Ossa koło Rawy Mazowieckiej.
Oprócz wysłuchania referatów ogólnych z zakresu problematyki 
związanej z budownictwem, zamówieniami publicznymi i uwarunko-
waniami wynikającymi z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, 
można było w czasie Konferencji wziąć udział w bardzo zróżnicowa-
nych i ciekawych panelach tematycznych poświęconych m. in. zno-
welizowanej ustawie o wyrobach budowlanych, omówieniu ostatniej 
wersji Kodeksu Budowlanego oraz realizacji planów mających na celu 
zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Prelegenta-
mi na Konferencji byli m.in.: Robert Dziwiński - Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego GUNB, Piotr Andrzejewski z Izby Architek-
tów RP, Andrzej Dobrucki z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, 
Tomasz Gałązka z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Aleksander 
Krupa z Izby Projektowania Budowlanego, Marek Poddany z Polskie-
go Związku Firm Deweloperskich, prof. Marek Wierzbowski z Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.Ze ŚlOIIB w Konferencji 
uczestniczyli: Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB oraz członkowie 
organów ŚlOIIB: Jan Spychała (OKK) - Śląski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego i jego zastępca Tomasz Radziewski (Rada).

18.04.2015 
XIV Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB obradował w budynku 
Biuro Centrum przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach. Delega-
ci podsumowali pierwszy rok pracy organów wybranych na IV 
kadencję; więcej na str 22.

22.04.2015
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował między innymi:
• przedstawienie sprawozdań na XIV Krajowy Zjazd PIIB
   • Krajowej Rady PIIB
   • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
   • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
   • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
   • Krajowej Komisji Rewizyjnej
• podjęcie uchwał przyjmujących sprawozdania,
• omówienie realizacji budżetu za I kwartał 2015,
• podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB;
   Medale otrzymali: 
   •  prof. Henryk Grabowski – Prezes Krajowej Rady PIIB w I i II 

kadencji
   •  prof. Andrzej Kuś – Przewodniczący Komitetu Założycielskiego 

PIIB
   •  śp Andrzej Orczykowski – Pierwszy Dyrektor Biura PIIB,
•  omówienie przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych.

27-29.04.2015 
Warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdzia-
łania organów izby z organami nadzoru budowlanego i ad-
ministracji architektoniczno – budowlanej; 
więcej na str 26.

28.04.2015
Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB w celu rozpa-
trzenia indywidualnych spraw członkowskich.
Na posiedzeniu podjęto 7 decyzji o umorzeniu wszczętego z urzę-
du postępowania w sprawie zawieszenia w prawach członka Izby z 
powodu nieopłacenia składek przez okres powyżej 6 m-cy z tytułu 
bezprzedmiotowości dalszego postępowania oraz 76 uchwał:
•  w sprawie przyjęcia 31 osób w poczet członków Izby, 
•  o zakończeniu okresu zawieszenia 23 osób w prawach człon-

ka Izby,
•  o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby 

- 51 osób,
•  o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu - 8 osób,
•  o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby - 10 osób,
•  o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia 

składek przez okres powyżej 6 miesięcy - 5 osób
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06.05.2015
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.

07.05.2015
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe redaktorów biulety-
nów okręgowych izb w siedzibie PIIB w Warszawie.
ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady Maria Świerczyńska 
- redaktor Informatora ŚlOIIB oraz Roman Karwowski - rzecznik 
prasowy ŚlOIIB.

07.05.2015
Uroczysta Gala z okazji Święta Europy (w ramach 25-lecia 
RIG w Katowicach).
W gali wzięli udział: przewodniczący Rady Franciszek Buszka i za-
stępca przewodniczącego Rady Grzegorz Gowarzewski.

11.05.2015
Posiedzenie Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB.
Po wcześniejszym przeanalizowaniu ofert 7 firm ubezpieczenio-
wych, Zespół wnioskował o podpisanie przez przewodniczące-
go Rady ŚlOIIB umowy ubezpieczenia NNW członków ŚlOIIB 
na kolejny rok, tj do 31.05.2016. z Compensa TU SA Vienna 
Insurance Group. Miesięczna stawka ubezpieczenia członka 
ŚlOIIB wynosi 3,45 zł. Szczegóły umowy znajdują się na stronie 
internetowej Izby.

13.05.2015 
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
W posiedzeniu wzięli udział ze ŚlOIIB – Franciszek Buszka, 
Roman Karwowski, Józef Kluska, Piotr Wyrwas oraz Waldemar 
Szleper, Ewa Dworska – przewodnicząca Komisji Statutowej 
KR PIIB oraz Stefan Czarniecki – wiceprezes KR PIIB;
Program obejmował między innymi:
•  przyjęcie projektu porządku obrad XIV Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB,
•  przyjęcie projektu regulaminu obrad XIV Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB,
•  przyjęcie projektu budżetu PIIB na 2016 rok,
•  omówienie wniosków złożonych na okręgowych zjazdach, 

skierowanych do XIV Zjazdu PIIB i Krajowej Rady PIIB,
•  omówienie przez Komisję Statutową propozycji zmian 

w Statucie PIIB,
•  przyjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady PIIB w sprawie 

zmian w statucie PIIB
•  podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie wniosków i zle-

ceń z kontroli przeprowadzonych przez Krajową Komisję 
Rewizyjną.

14.05.2015 
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program posiedzenia obejmował następujące sprawy:
•  analizę realizacji budżetu za okres styczeń – kwiecień 2015,
•  omówienie przebiegu XIV Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB 

oraz „Warsztatów szkoleniowych”, które odbyly się w Wiśle 
Jaworniku w dniach 27 - 29 kwietnia 2015,

•  sprawy organizacyjne związane z XIV Zjazdem Krajowym 
PIIB,

•  stan realizacji prac modernizacyjnych siedziby izby w Kato-
wicach – Giszowcu,

•  podjęcie uchwały w sprawie umowy ubezpieczenia NNW 
członków ŚlOIIB,

•  podjęcie uchwały w sprawie organizacji konkursu fotograficz-
nego ,.FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2015”, 

•  organizacja obsługi prawnej członków ŚlOIIB,
•  organizacja wyjazdu techniczno – turystycznego dla człon-

ków ŚlOIIB do Szwajcarii w dniach 13 – 19 września 2015.

15.05.2015
Wyjazd techniczny na budowę Drogowej Trasy Średnicowej 
na odcinku gliwickim, tj. od ul. Kujawskiej do DK-88. 
Wyjazd zorganizowany został przez Placówkę Terenową w Gli-
wicach.

15.05.2015
Rozpoczęcie przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną 
ŚlOIIB XXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
Do egzaminu pisemno-testowego, przystąpiły 457 osoby. Z pozy-
tywnym wynikiem egzamin pisemny zakończyło 414 osób. Zostały 
one dopuszczone do egzaminu ustnego, który będzie odbywał się 
do dnia 20.06.2015 r.

15.05.2015
Szkolenie techniczne organizowane przez firmę DEHN 
POLSKA „Normy i przepisy dotyczące ochrony odgromowej 
i przepięciowej”, część 4. 
W szkoleniu praktycznym (badaniach laboratoryjnych), które odby-
ło się w siedzibie Politechniki Białostockiej uczestniczyło 15 człon-
ków ŚlOIIB z branży elektrycznej.

15-16.05.2015
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla członków KSD PIIB 
i KROZ PIIB wraz z przewodniczącymi OSD i OROZ - ko-
ordynatorami, radcami prawnymi i osobami obsługującymi 
prace ww. organów.
W szkoleniu udział wzięli przewodniczący Okręgowego Sądu Dys-
cyplinarnego ŚlOIIB Jerzy Dzierżewicz i Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej Leszek Eder.
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BudujeBuduje  
się...się...Brookings Institution opublikował 

kolejną edycję raportu Global Me-
tro Monitor, który prezentuje 300 
największych i najszybciej rozwi-
jających się metropolii świata. We-
dług autorów publikacji w minio-
nym roku Katowice rozwijały się 
szybciej niż Lizbona, San Francisco, 
Warszawa czy Dublin i zajęły 119. 
miejsce. Oprócz Katowic w rapor-
cie uwzględniono tylko dwa pol-
skie miasta – Kraków i Warszawę, 
które uplasowały się kolejno na 
108. i 132. pozycji.
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Katowice walczą z łatką miasta przemysłu ciężkiego. Jak Wam się 
to udaje?
Warto zauważyć, że media coraz rzadziej o to pytają, bo 
stereotypowe myślenie o Katowicach, jako mieście prze-
mysłowym i górniczym, powoli odchodzi do lamusa. Dzi-
siejsza strategia promocyjna Katowic opiera się o prze-
mysł spotkań. Świadomość zmian przenika zwłaszcza 
do młodych ludzi. Dla nich Katowice to miasto uczelni 
wyższych, nowych technologii, kultury. Przyjeżdżają do 
nas na festiwale muzyczne Off Festival czy Tauron Nowa 
Muzyka z całej Europy. Intel Extreme Masters, czyli mi-
strzostwa świata w grach komputerowych, odwiedziło sto 
tysięcy ludzi z całego świata. Pod względem pozyskiwania 

inwestorów Katowice są na piątym 
miejscu w Polsce wg rankingu ma-
gazynu iDf, należącego do grupy 
Financial Times. To oznacza nowe 
miejsca pracy. Ale budowaniu no-
wego wizerunku Katowic w dużej 
mierze służy również inwestowa-
nie w dobrą architekturę, zmienia-
jąca się przestrzeń miasta i popra-
wa jakości życia. 

Skoro powiedział Pan o przemyśle spotkań, od razu przychodzi 
mi do głowy Międzynarodowe Centrum Kongresowe. 

ROZMOWA Z PREZYDENTEM MIASTA KATOWICE MARCINEM KRUPĄ*

Prezydent Katowic
Marcin Krupa

Obok Spodka w tak zwanej Strefie Kultury powstało 
nowoczesne Miedzynarodowe Centrum KongresowePo dachu MCK można spacerować zieloną doliną



MCK to najnowszy obiekt oddany w tzw. Strefie Kultury, 
która powstała na wschód od Spodka. To nie tylko miej-
sce, które otwiera nowy etap w dziedzinie organizowania 
imprez kongresowo - wystawienniczych w Katowicach, 
ale również organizowania innych markowych wydarzeń 
kulturalnych czy sportowych. Wspomniałem już o Intel 
Extreme Masters, a odbyły się w tym miejscu również 

turniej WTA Katowice Open i ostatnio Eu-
ropejski Kongres Gospodarczy, największa 
impreza biznesowa Europy Centralnej, nazy-
wana polskim Davos. Gościliśmy ponad sie-
dem tysięcy osób, w tym komisarzy unijnych, 
ministrów rządów polskiego i europejskich, 
ważne postaci świata biznesu i polityki. Mię-
dzynarodowe Centrum Kongresowe, projekt 
warszawskiej pracowni Jems Architekci, jest 
wyjątkowe pod wieloma względami, nie tylko 
funkcjonalnym i architektonicznym, ale również 
stanowi nową, atrakcyjną przestrzeń dla miesz-
kańców. Zielony dach MCK, z platformą wido-
kową na szczycie, to dzisiaj jedno z najchętniej 
odwiedzanych miejsc w Katowicach. W week-
endy po schodach wspinają się tam tłumy ludzi, 
mieszkańcy i goście spoza Katowic uprawiają 
różne formy sportu. 

Po sąsiedzku z kolei mamy NOSPR, kolejny sztandarowy obiekt 
w Katowicach.
NOSPR, projekt Tomasza Koniora, od chwili otwar-
cia od razu zapełnił się ludźmi i do połowy tego roku 
trudno o wolne miejsce na koncercie. Wypełniony jest 
również szczelnie kalendarz imprez. I znów, mamy 
nie tylko najlepszą salę koncertową w Europie, jedną 
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z najlepszych na świecie, ale miejsce oto-
czone dobrej jakości małą architekturą, 
z placem z fontanną i zielenią. W czerwcu 
planowane jest otwarcie Muzeum Śląskie-
go, które uzupełni ofertę Strefy Kultury. 
Tutaj, na terenie po Kopalni Katowice, naj-
lepiej widać, jak przemysł ciężki ustąpił 
przemysłowi spotkań. Jestem przekonany, 
że Strefa Kultury służy nie tylko miesz-
kańcom Katowic, ale jest naszym dobrem 
regionalnym. Kolejny krok, to uzupełnie-
nie Strefy Kultury, o funkcje mieszkanio-
we i usługowe w najbliższym sąsiedztwie. 
Wyobrażam sobie, że Strefa Kultury będzie 
też w przyszłości stanowiła naturalne uzu-
pełnienie przyszłego kampusu Uniwersyte-
tu Śląskiego. W przyszłości rozważymy po-
łączenie tych terenów, leżących po dwóch 
stronach al. Roździeńskiego, koleją linową. 
Skoro o uczelniach mowa, to nie sposób nie wspomnieć 
o nowych obiektach, również wyjątkowych architek-
tonicznie, takich jak Centrum Informacji Naukowej 
i Biblioteka Akademicka Uniwersytetów Śląskiego 
i Ekonomicznego, Centrum Nowoczesnych Technologii 
Informatycznych Akademii Ekonomicznej czy najnow-
szy obiekt Akademii Sztuk Pięknych przy ul. Racibor-

skiej. Pięknie rozbudowała nam się również Akademia 
Muzyczna o Centrum Nauki i Edukacji Symfonia - po-
łączenie nowej części Akademii Muzycznej ze starym, 
stuletnim gmachem, projekt obsypany nagrodami. 

Kończy się również przebudowa Strefy Rondo - Rynek w Ka-
towicach, otwarty został plac Kwiatowy, czyli jeden z ele-
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Planowane centrum przesiadkowe „Zawodzie”

Katowice z lotu ptaka 

Planowane centrum przesiadkowe „Sądowa”
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mentów tej nowej przestrzeni. Czego możemy 
się spodziewać w najbliższych miesiącach?
Przypomnę, że wartość inwestycji w cen-
trum miasta w latach 2008 do 2015 (w tym 
budowa Międzynarodowego Centrum Kon-
gresowego) przekroczy 2,6 mld złotych (ok. 
650 000 euro). Rzeczywiście przed święta-
mi oddany został do użytku tzw. plac kwia-
towy, który powstał w ścisłym centrum 
miasta. W słoneczne dni plac jest oblegany 
zarówno przez młodzież, studentów, jak 
i seniorów, co pokazuje, że spełnia swoje 
funkcje. Mamy tu nową nawierzchnię z gra-
nitu i betonu architektonicznego, ławki, 
fontannę, klomby z drzewami i kwiatami. 
Po wschodniej stronie powstały przeszklo-
ne pawilony, których dach i ściany porasta 
zieleń. Odgradzają one plac od torowiska 
tramwajowego. Dzięki uporządkowaniu 
torowisk i wyeliminowaniu 
ruchu kołowego z tej części 
centrum, zyskaliśmy miej-
sce do odpoczynku. Trwają 
kolejne etapy przebudowy, 
a przed nami jeszcze od-
danie parku z platanami, 
placu przed Muzeum Ślą-
skim z pomnikiem Harce-
rzy Września, placu zabaw 
dla dzieci, fontanny tzw. 
„sztucznej Rawy” oraz tzw. 
placu centralnego i nowej 
ulicy Śródmiejskiej, która 
połączy okolice ul. Cho-
rzowskiej z Piotra Skargi. 
Centrum Katowic się zmie-
nia, remontowane są ulice 
i place. Chcemy też, żeby to 
nowe centrum miasta żyło, 
dlatego już teraz organizo-
wane są tu wydarzenia ta-
kie jak jarmarki, festiwal nauki, czy zjazd 
food trucków, czyli wozów z jedzeniem. 
A na placu Kwiatowym, prawdopodobnie 
już w maju, będzie działała kawiarnia. 

Wspomniał Pan o tramwajach, które w Katowi-
cach zdaje się czeka odrodzenie? 
Stawiamy na tramwaje, bo to ekologiczny 
i bezpieczny transport, a przy tym szybki 
i nie stoi w korkach. Musimy rozwiązać 
problemy komunikacyjne, zwłaszcza po-
łudnia Katowic, dlatego podjąłem decyzję 
o budowie nowej linii tramwajowej. Na spo-
tkaniach z mieszkańcami dyskutowaliśmy 
o możliwych wariatach przebiegu trasy. 
Tramwaje Śląskie, które będą realizowały 
tą inwestycję, sięgną po środki unijne na 
ten cel. Z inwestycjami Tramwajów Ślą-
skich w infrastrukturę, wiąże się również 
przebudowa jednej z ważnych ulic Katowic: 

ulicy Kościuszki, która zakończy się przed 
wakacjami. Konsekwencją remontu będzie 
m.in. to, że tramwaj przez centrum miasta 
pojedzie szybciej, co wpłynie na skrócenie 
czasu podróżowania środkami komuni-
kacji publicznej po Katowicach. Chcemy 
w ten sposób zachęcać mieszkańców do 
tego, by przesiadali się z samochodów do 
tramwajów i autobusów, albo na rowery. 
Za promocją tych środków transportu musi 
jednak iść poprawa jakości, zarówno tabo-
ru jak i całej infrastruktury transportowej. 

Zachętą mają być również centra przesiadko-
we. Pokazaliście ostatnio wizualizacje centrów 
park&ride. 
Trzy wizualizacje trafiły na Platformę Kon-
sultacji Społecznych, gdzie mieszkańcy 
mogą je opiniować. Chodzi o węzły przesiad-

kowe w Ligocie, Zawodziu 
i przy ulicy Sądowej, gdzie 
w zasadzie planowany jest 
dworzec komunikacji au-
tobusowej, krajowej i mię-
dzynarodowej. Największe 
centrum przesiadkowe po-
wstanie przy pętli w Bryno-
wie, ale jego projektowanie 
jeszcze trwa. Najmniejsze 
w Ligocie, przy dworcu ko-
lejowym. Chodzi przede 
wszystkim o integrację 
transportu w Katowicach, 
ale też o uwolnienie centrum 
miasta z ruchu samochodo-
wego. W ramach wszystkich 
centrów przesiadkowych 
powstaną nie tylko parkingi 
dla samochodów, ale też dla 
rowerów. Z autobusów do 
tramwajów mamy się prze-

siadać w systemie “drzwi w drzwi”, czyli tak, 
żeby to było możliwie jak najbardziej wygod-
ne dla pasażerów. 

Trudno nie zauważyć inwestycji biurowych 
i mieszkaniowych w Katowicach. 
Katowice są dzisiaj liderem usług dla bizne-
su, dlatego przyciągają uwagę globalnych 
marek, takich jak np. IBM, które decydują się 
na ulokowanie tu swoich inwestycji. To z ko-
lei powoduje rosnącą podaż najwyższej kla-
sy powierzchni biurowej. Tylko w tym roku 
zapowiadają się lub są w trakcie realizacji 
cztery inwestycje. Skanska Property Poland 
oddała do użytku pierwszy biurowiec Silesia 
Business Park przy ul. Chorzowskiej i pla-
nuje dwa kolejne. Dwa nowe biurowce mają 
powstać w miejscu wieżowca DOKP przy 
Spodku, którego rozbiórka właśnie trwa. Przy 
al. Roździeńskiego zespół biurowo - usługowy 

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych UŚ i UE Plac kwiatowy

Nowa siedziba Muzeum Śląskiego powstała na terenach po kopalni Katowice 1Do biurowca przy ul. Francuskiej wprowadził się IBM

Silesia Business Park Przebudowane torowisko tramwajowe na rynku w Katowicach
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Silesia Star buduje spółka LC Corp Leszka Czarneckiego. 
W ścisłym centrum Katowic też powstają nowe obiekty 
biurowe. Myślę tu o obiekcie przy ul. Dworcowej i Placu 
Szewczyka, obok dworca PKP i biurowcu klasy A przy ul. 
Staromiejskiej, blisko rynku. Jeśli chcemy konkurować na 
rynku przemysłu spotkań, musimy zadbać również o bazę 
hotelową. Budowa hotelu i dwóch budynków biurowych ma 
się rozpocząć niebawem przy al. Korfantego. Przygotowali-
śmy też listę miejsc, gdzie kolejne tego typu inwestycje mo-
głyby powstać. Część wolnych terenów należy do zakładów 

i przedsiębiorstw na terenie miasta, z którymi 
nawiązaliśmy współpracę, głównie poprze-
mysłowych. Musimy zdawać sobie sprawę, 
że tym, co zatrzyma w Katowicach młodych 
ludzi, jest oprócz pracy oferta mieszkaniowa. 
W Katowicach nie brakuje nowych, developer-
skich osiedli, musimy jednak również myśleć 
o budowie mieszkań na wynajem oraz remon-
towaniu budynków komunalnych. To jeden 
z moich priorytetów. 

Czy hasło „Katowice w centrum przemian” jest 
nadal aktualne?
Myślę, że jeszcze długo będzie. Musimy my-
śleć o rozwoju kapitału ludzkiego i eduka-
cji, budowie spójnej aglomeracji, poprawie 
jakości życia, a także inwestycjach w nowe 
technologie. Potężna kwota z 3,6 mld euro 
z funduszy strukturalnych, jaką ma do dys-

pozycji województwo śląskie w nowej perspektywie fi-
nansowej UE, będzie kierowana na rozwój takich gałęzi 
gospodarki jak: IT, medycyna, nowocześnie traktowana 
energetyka i nowe technologie związane z wykorzysta-
niem węgla. Musimy też umiejętnie wykorzystać poten-
cjał całego regionu, do rozwoju turystyki biznesowej.

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała: Maria Świerczyńska
redaktor prowadząca Informatora ŚlOIIB
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OBWÓD NR 1 BIELSKO–BIAŁA

OBWÓD NR 3 GLIWICE

OBWÓD NR 2 CZĘSTOCHOWA

OBWODY NR 4 KATOWICE I, NR 5 KATOWICE II, NR 7 SOSNOWIEC

OBWÓD NR 6 RYBNIK

Spotkania przedzjazdowe w ŚlOIIB

20.03.2015
Zorganizowane przez Placówkę Tereno-
wą w Bielsku-Białej spotkanie delegatów 
obwodu bielsko-bialskiego prowadził za-
stępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Janusz Kozula, a uczestniczyło w nim ogó-
łem 28 osób. Gośćmi spotkania byli przewod-
niczący Rady Franciszek Buszka i pracow-
nik biura ŚlOIIB mec. Dominik Adamczyk. 
Zebrani wysłuchali sprawozdania z działal-
ności placówki w ostatnich 12 miesiącach. 
Omówiono szkolenia seminaryjne dla człon-
ków obwodu (21 szkoleń) organizowane 
przez oddziały PZITB i SEP w Bielsku-Białej oraz realizację 
wniosków zgłoszonych przez delegatów tego obwodu na XIII 
Zjeździe ŚlOIIB. Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego ŚlOIIB Jerzy Dzierżewicz, przedstawiając pro-
blemy z którymi spotykał się OSD, zwracał uwagę na brak 
wiedzy wśród osób pełniących funkcję kierownika budowy 
w zakresie obowiązków oraz znajomości przepisów Prawa 
budowlanego czy odstępstw od tych przepisów. Krytycznie 
ocenił mały wachlarz kar za popełniane wykroczenia. Po-
ruszano też tematy dotyczące trybu załatwiania pozwoleń 

na budowę, zmieniających się przepisów bezpieczeństwa 
pożarowego, braku w Prawie budowlanym wykonawcy jako 
uczestnika procesu budowlanego oraz płac minimalnych 
i zaniżania cen w ofertach w branży budowlanej. Część spo-
tkania poświęcono remontowi i modernizacji budynku przy 
ul. Adama 1b w Katowicach, który będzie pełnił funkcję 
siedziby ŚlOIIB. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka w podsumowaniu wysoko ocenił działalność Placów-
ki Terenowej w Bielsku-Białej, zaangażowanie w pracach na 
rzecz członków Izby i merytoryczną dyskusję na spotkaniu. 

26.03.2015
Przedzjazdowe spotkanie delegatów z gliwickiego obwo-
du wyborczego zorganizowane przez Placówkę Terenową 
w Gliwicach odbyło się w Klubie Pracowników Politechniki 
Śląskiej. Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmar-
łego delegata Romualda Romanowskiego. W pierwszej 
części uczestnicy spotkania wysłuchali krótkiego wykładu 
kolegi Leszka Gamracego nt.: ”Budowa, stopień zaawanso-
wania Drogowej Trasy Średnicowej”, jako wprowadzenie 
do planowanego w maju wyjazdu technicznego na budowę 
DTŚ na odcinku gliwickim. Następnie opiekun PT w Gli-
wicach Czesława Bella dokonała podsumowania minione-
go 2014 roku, a przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek 
Buszka mówił o oczekiwaniach członków izby, o szkole-
niach, dużej odpowiedzialności osób pracujących w Okrę-
gowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz o ochronie prawnej 
działalności członków Izby i trwającej modernizacji nowej 

siedziby ŚlOIIB. Zdaniem delegatów konieczne są szko-
lenia, m.in. na tematy zmian w normach oraz dotyczące 
wymagań w stosunku do stosowanych materiałów budow-
lanych. Na zakończenie spotkania Czesława Bella przed-
stawiła plan działania placówki na I półrocze 2015 roku, 
w którym znalazły się m.in. wyjazdy członków ŚlOIIB na 
budowę DTŚ oraz do nowej siedziby NOSPR w Katowicach.

27.03.2015
Obradom delegatów z obwodu często-
chowskiego przewodniczył opiekun 
Placówki Terenowej w Częstochowie 
Waldemar Szleper, a gościem spotka-
nia był przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Spośród 34 dele-
gatów wybranych na IV kadencję (lata 
2014-2018) były obecne 22 osoby. 
W trakcie spotkania omówiono otrzyma-
ne przez delegatów materiały zjazdowe. 
W dyskusji, w której zabierali głos wszyscy 
zebrani, poruszano tematy związane z pro-
gramem działania izby i przedsięwzięciami 
na rzecz członków. Zwracano szczególną uwagę na potrze-
bę zaktywizowania członków do udziału w szkoleniach, 
zapewnienie członkom pomocy prawnej oraz konieczność 
większego wpływu PIIB na opiniowanie i tworzenie prawa. 
Zwracano też uwagę na nierzetelne potwierdzanie prakty-
ki zawodowej przez niektórych członków naszej Izby i zbyt 
krótki okres praktyk po wprowadzeniu ustawy deregulu-
jącej nasz zawód. Delegaci zgłaszali potrzebę podobnych 

spotkań co najmniej dwa razy w roku, w celu uzyskania 
informacji o realizacji przez Radę ŚlOIIB zaplanowanych 
działań i zgłaszanych przez delegatów wniosków. Potwier-
dzili też potrzebę organizacji regionalnych dni budowla-
nych i integracyjnych spotkań w ramach klubu członkow-
skiego przy Placówce Terenowej. W trakcie spotkania 
przedstawiano propozycje kandydatów z obwodu często-
chowskiego do komisji zjazdowych XIV Zjazdu ŚlOIIB. 

23.03.2015
Spotkanie przedzjazdowe obwodów katowickiego i sosno-
wieckiego odbyło się w sali katowickiego NOT przy ul. Pod-
górnej 4 w Katowicach. Wzięło w nim udział 36 delegatów 
spośród 83 wybranych w obwodach IV-VI. Gośćmi spotka-
nia byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka 
i dyrektor biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka, a prowadzili je: 
Ewa Dworska - sekretarz Rady ŚlOIIB, Krzysztof Ciesiński 
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
ŚlOIIB koordynator oraz Andrzej Nowak - zastępca prze-
wodniczącego Rady ŚlOIIB. Uczestnicy spotkania porusza-
li nurtujące ich sprawy, m.in. temat szkoleń prowadzonych 
w ramach ŚlOIIB - zakres, formy i miejsce szkolenia, pro-
blem zaniżania cen w ofertach na roboty budowlane oraz 
możliwość określenia minimalnej ceny za usługi budowla-
ne – prace projektowe i realizacyjne. Prowadzący spotka-
nie odpowiadali na pytania uczestników związane z ma-
teriałami zjazdowymi. Szerzej omówiono temat remontu 
i modernizacji budynku nowej siedziby przy ul. Adama 1b 
w Katowicach-Giszowcu. Andrzej Nowak przestawił aktu-

alny stan zaawansowania prac oraz stanowisko Zespołu 
ds. modernizacji, który zawnioskował wykonanie wszyst-
kie prac w ramach modernizacji w standardzie odpowia-
dającym aktualnym wymaganiom oraz ujęcie w kosztach 
zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przewodniczą-
cy Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka omówił prowadzone dla 
członków ŚlOIIB szkolenia, w tym organizowane w siedzi-
bie izby „Spotkania z ekspertem” oraz bardzo obszernie 
ustosunkował się do prowadzonej modernizacji budynku 
przy ul. Adama 1b. 

30.03.2015
Spotkanie delegatów obwodu rybnickiego odbyło się 
w Punkcie Informacyjnym w Rybniku, a poprowadził je 
opiekun tej placówki Tadeusz Mika. Gośćmi spotkania, 
w którym uczestniczyło 20 spośród 25 delegatów, byli 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek i z-ca dyrekto-
ra biura ŚlOIIB Włodzimierz Kulisz. Po krótkim przed-
stawieniu przez prowadzącego spotkanie działalności 
Punktu Informacyjnego oraz planowanych działań w 2015 
roku omówiono materiały zjazdowe. W dyskusji domino-
wały dwa ważne tematy: wypracowanie i przyjęcie zasad 
wspomagania członków ŚlOIIB w podnoszeniu kwalifika-
cji zawodowych oraz kwalifikacja osób ubiegających się 

o uprawnienia budowlane w związku z różnorodnością 
programów uczelni technicznych. 

Wzorem lat ubiegłych odbyły się w ŚlOIIB przedzjazdowe spotkania delegatów wszystkich ob-
wodów wyborczych. Otrzymane wcześniej materiały zjazdowe posłużyły za materiał do dysku-
sji. Niżej zamieszczamy relacje z tych spotkań.
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XIV Zjazd 
Sprawozdawczy 
w Śląskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa

W dniu 18 kwietnia 2015 obradował XIV Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa w budynku Biuro Centrum przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach. Delegaci podsumowa-
li pierwszy rok pracy organów wybranych na IV kadencję.

O brady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka. Przy wysokiej, około 
82. procentowej frekwencji delegaci wybra-

li Prezydium Zjazdu i komisje zjazdowe: Mandatową, 
Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków. Prezydium Zjaz-
du pracowało w składzie: przewodniczący Jan Spychała, 
zastępcy: Elżbieta Godzieszka i Andrzej Kupiak, sekre-
tarz Urszula Kallik oraz zastępcy sekretarza: Maria 
Hanak, Agnieszka Orłowska, Małgorzata Szukalska 
i Barbara Twardosz-Michniewska.

Gościem Zjazdu z ramienia Krajowej Izby był prezes Kra-
jowej Rady PIIB Andrzej Roch Dobrucki, który mówił o pra-
cach samorządu na szczeblu krajowym, m.in. o działaniach 
PIIB dotyczących zmian legislacyjnych i wspomaganiu człon-
ków PIIB w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych przez 
rozszerzanie na portalu PIIB oferty pomocnych programów 
i szkoleń e-learningowych. Podkreślał również wagę działań 
organów statutowych na poziomie okręgów dla umacniania 
dobrego wizerunku naszego zawodu oraz potrzebę aktywi-
zowania w pracach samorządu młodych członków. 

Miłym akcentem było wyróżnienie 11 osób Dyplomami 
Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transfor-
macji w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha 
przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w roz-
wój polskiej gospodarki Byli to: Zbigniew Dzierżewicz, 
Stefan Czarniecki, Jerzy Dzierżewicz, Tadeusz Mika, 
Rudolf Mokrosz, Andrzej Nowak, Henryk Nowak, Janusz 
Kozula, Barbara Twardosz-Michniewska, Zenon Panicz 
i Waldemar Szleper  (na zdjęciu na str. 24 stoją od lewej, w to-
warzystwie prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego). 
3 osoby – Krzysztofa Szymańskiego, Artura Fularskiego 
i Grzegorza Bojanowskiego odznaczono Srebrną Odznaką 
Honorową PIIB  (na zdjęciu stoją od lewej wraz z preze-
sem PIIB Andrzejem Rochem Dobruckim).

Wystąpienie przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki

Wystąpienie prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego

Odznaczeni Odznakami Honorowymi PIIB
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Elektroniczny dostęp 
do norm branży elektrycznej

Realizując postanowienia uchwały Rady ŚlOIIB w sprawie umożliwienia naszym członkom z branży 
elektrycznej dostępu do norm opracowanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich została pod-
pisana przez ŚlOIIB umowa w tej sprawie z SEP. 

Umożliwia ona (poprzez zalogowanie na stronie naszej Izby) 
elektroniczny dostęp do zbioru niżej wymienionych norm:

Należy zwrócić uwagę na aktualizację normy 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyj-
ne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma zawiera wymagania dotyczące projektowa-
nia, budowy oraz badań odbiorczych elektroenerge-
tycznych linii kablowych prądu stałego i przemien-
nego na napięcie znamionowe nie przekraczające 
110 kV oraz sygnalizacyjnych linii kablowych.

W zaktualizowanej w 2014 roku normie, w sto-
sunku do uprzedniej i do obowiązujących wyma-
gań w zakresie projektowania i budowy elektro-
energetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych 
wprowadzono następujące uzupełnienia:
• uwzględniono nowe konstrukcje kabli,
• zaktualizowano zagadnienia ochrony przeciwpoża-

rowej,
• wprowadzono nowe odległości przy zbliżeniach, 

skrzyżowaniach i układaniu równoległym kabli 
oraz układaniu kabli pod drogą,

• zrezygnowano ze szczegółowego opisu montażu 
osprzętu kablowego,

• uwzględniono układanie kabli posiadających cechę 
ognioodporności,

• uwzględniono uwagi dotyczące stosowania znor-
malizowanej terminologii,

• uaktualniono i rozszerzono wykaz norm korespon-
dujących.
Norma nie ma odpowiednika w normach między-

narodowych.

Norma N SEP-E-002e
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania

Norma N SEP-E-001e
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. 
Ochrona przeciwporażeniowa.

Norma N SEP-E-003e 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi 
oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

Norma N SEP-E-004e
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-005e
Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń 
przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne 
w czasie pożaru.

Norma N SEP-E-006e
Silniki energooszczędne (silniki o wysokiej sprawności).
Wymagania. Wytyczne doboru.

Na stronie internetowej ŚlOIIB
znajduje się zakładka „OFERTY PRACY”, 
utworzona z myślą o szukających pracy 
i szukających pracowników.

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA TAM SWOICH OGŁOSZEŃ. 

OGŁOSZENIA O PRACY

Sekretariat Zjazdu

Komisja Uchwał i Wniosków

Komisja Skrutacyjna

W części sprawozdawczej przewodniczący organów 
statutowych omówili główne tezy swoich sprawozdań. 
Pełne teksty sprawozdań otrzymali delegaci z wyprze-
dzeniem wraz z zaproszeniem na Zjazd, była więc moż-
liwość dyskutowania na ich temat już na spotkaniach 
przedzjazdowych delegatów poszczególnych obwodów. 
Przewodniczący Rady Franciszek Buszka podkreślił 
sprawne funkcjonowanie organów statutowych ŚlOIIB 
i podziękował osobom szczególnie zaangażowanym 
w prace samorządu. Wychodząc naprzeciw zgłasza-
nym przez delegatów propozycjom działań na rzecz 
członków, szczególnie w zakresie zwiększenia pomo-
cy prawnej oraz dotyczących podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych, zapowiedział przedstawienie przez Radę 
w najbliższym czasie propozycji rozwiązań systemo-
wych doskonalenia zawodowego dla wszystkich człon-
ków ŚlOIIB, natomiast zwiększenie pomocy prawnej 
będzie realizowane przez osobiste dyżury prawników 
w biurze Izby w Katowicach oraz w placówkach tereno-
wych i punkcie informacyjnym. W ramowym programie 
działania założono, że siedziba ŚlOIIB i placówki tere-
nowe będą centrum kształcenia, rozwijania i wymiany 
myśli technicznej oraz miejscem spotkań integrujących 
środowisko. Realizacji tych zamierzeń służyć będzie 
m.in. przekazanie do użytku po modernizacji nowej sie-
dziby w Katowicach-Giszowcu. 

Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów 
i udzielili absolutorium dla Rady za 2014 rok. Przyję-
li także zasady gospodarki finansowej i budżet na 2015 
rok oraz ramowy program działania ŚlOIIB na kolejny 
rok, w którym duży nacisk położono na przedsięwzięcia 
na rzecz członków. Uchwalono również zwiększenie fun-
duszu na modernizację i podniesienie standardu siedziby 
w Katowicach-Giszowcu. 

Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 20 uchwał i 18 
wniosków. Przyjęte przez Zjazd wnioski zostaną skiero-
wane do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB oraz Krajową 
Radę PIIB.

Maria Świerczyńska

Wyróżnieni Dyplomami Ministra Gospodarki z okazji 25-lecia polskiej transformacji
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Warsztaty 
szkoleniowe 
w Wiśle

Kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone 
współdziałaniu organów Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa z organami 
nadzoru budowlanego i administracji archi-
tektoniczno – budowlanej na Śląsku odbyły 
się w dniach 27-29 kwietnia 2015 w Wiśle – 
Jaworniku.

W iosenne warsztaty organizowane przez Śląską 
Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa przy 
merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódz-

kiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Dyrektora 
Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkie-
go zgromadziły liczną grupę uczestników. Wspólne szko-
lenia przedstawicieli trzech podmiotów, odgrywających 
główną rolę w procesie inwestycji budowlanych, służą 
bezpośrednim kontaktom, wzajemnemu poznaniu, wypra-
cowaniu jak najlepszych form współpracy oraz zasygna-
lizowaniu problemów występujących w codziennej pracy.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego 
i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego (NB), 
pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów admi-
nistracji architektoniczno – budowlanej (AAB) oraz przed-
stawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownic-
twa. ŚlOIIB reprezentowali członkowie rady i okręgowej 
komisji rewizyjnej wraz z przewodniczącym Rady ŚlOIIB 
Franciszkiem Buszką, z-cą przewodniczącego Waldemarem 
Szleperem, pełniącym w Krajowej Izbie funkcję Krajowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora 
i członkiem Prezydium Rady ŚlOIIB, wiceprezesem Krajo-
wej Rady PIIB Stefanem Czarnieckim oraz przewodniczący 

okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowej komisji rewi-
zyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowy rzecz-
nik odpowiedzialności zawodowej – koordynator. Samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa reprezentowali również 
zaproszeni goście z okręgowych izb na południu Polski: 
Opolskiej OIIB, Małopolskiej OIIB i Podkarpackiej OIIB. Na 
zaproszenie organizatorów w szkoleniu uczestniczyli także 
przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP: 
przewodnicząca Rady i przewodniczący OKK.

Po uroczystym otwarciu warsztatów i wystąpieniach 
wicewojewody śląskiego Piotra Spyry, przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki, wojewódzkiego inspek-
tora Nadzoru Budowlanego Jana Spychały i dyrektor Wy-
działu Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Bożeny Goldamer-Kapały odbyła się poprowadzona przez 
nich pierwsza sesja warsztatów. Tematem sesji były: „No-
welizacja przepisów ustawy Prawo budowlane” oraz 
„Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w postępowaniach organów admini-
stracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budow-
lanego”. W tej sesji uczestnicy wysłuchali także interesu-
jącego wykładu kierownik Oddziału Nadzoru Budowlanego 
w Wydziale Infrastruktury ŚUW Bożeny Gindery-Malickiej, 

w związku z uchwaleniem przez sejm 20 marca 2015 tzw. 
ustawy krajobrazowej. Ustawa zawiera szereg rozwiązań 
prawnych mających służyć ochronie krajobrazu, m.in. zo-
bowiązuje samorządy wojewódzkie do wykonywania audytu 
krajobrazowego, w celu wskazania zagrożeń oraz rekomen-
dacji odnośnie jego kształtowania i ochrony. Ten akt prawny 
jest następstwem ratyfikowania przez Polskę w 2004 roku 
Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, do której zapisów 
nawiązuje polityka krajowa dotycząca zagospodarowa-
nia przestrzennego i ekologii. Ustawa krajobrazowa wnosi 
zmiany do wielu już obowiązujących ustaw. 

W drugim dniu warsztatów przedstawiciele ŚlOIIB uczest-
niczyli w 3 panelach tematycznych. Podczas pierwszego, pro-
wadzonego przez Bożenę Goldamer-Kapałę i Jana Spychałę, 
pt.: „Korelacja przepisów ustawy Prawo budowla-
ne z przepisami ustawy Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego w procesie inwestycyjnym – libe-
ralizm a legalizm” omawiano m.in. przykłady zapisów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
i interpretacji tych zapisów w orzecznictwie sądów oraz 
przykłady odstępstw istotnych lub nieistotnych od prze-
pisów Prawa budowlanego i kwestię odpowiedzialności 
za kwalifikowanie odstępstw. Swoje stanowiska prezen-
towali przedstawiciele ŚWINB, Wydziału Infrastruktury 
ŚUW oraz gość warsztatów z GUNB – zastępca Głów-
nego Inspektora Nadzoru Budowlanego Paweł Ziemski. 
Zastrzeżeniom dotyczącym nadmiernej szczegółowości pla-
nów blokującej inwestorów, przeciwstawiany był argument 
konieczności interpretacji zapisów ogólnych - zapis pre-
cyzyjny interpretacji nie potrzebuje. Dyskusja świadczyła 
o ścieraniu się dwóch opcji – inżynierskiej i prawniczej. 

Temat „Praktyczne aspekty kontroli dopuszczenia 
do stosowania w obiektach wyrobów budowlanych 
w świetle obowiązujących przepisów” przedstawił na-
czelnik Wydziału Wyrobów Budowlanych WINB. Posłu-
gując się ciekawą prezentacją, omówił podstawowe akty 
prawne regulujące dopuszczenie do zabudowy wyrobu 
budowlanego w obiekcie budowlanym i regulacje Prawa 
budowlanego dotyczące wyrobów budowlanych oraz we-
ryfikację, na podstawie dołączonej dokumentacji, wyro-
bów ze znakiem CE, ze znakiem budowlanym lub wyro-
bów legalnie stosowanych w innych krajach UE. 

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się w popołu-
dniowej sesji panel: „Wybrane zagadnienia związane 
z procedurą administracyjną” (m.in.: strona w po-
stępowaniach administracyjnych organów I i II in-
stancji, stosowanie art. 61a Kpa - dopuszczalność za-
żalenia, konkurencyjność trybów nadzwyczajnych, 
wykładnia literalna a celowościowa), prowadzony 
przez prof. dr. hab. Czesława Martysza, dziekana Wy-
działu Prawa i Administracji UŚ w Katowicach, prezesa 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 
O sprawach zawiłych i kontrowersyjnych mówił on w kla-
rowny i przystępny sposób, podpowiadając prawidłowe 
rozwiązania w przykładowych postępowaniach.

Przez trzy dni odbywały się również sesje prowadzo-
ne przez osoby z kierownictwa Wydziału Infrastruktury 
ŚUW, dotyczące „Problemów w postępowaniach ad-
ministracyjnych, w aspekcie orzecznictwa z zakresu 
specustawy drogowej, Prawa budowlanego, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz odszko-

dowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 
w trybie specustawy drogowej”. Te tematy znajdowały 
się głównie w sferze zainteresowań pracowników Wydzia-
łu Infrastruktury ŚUW oraz powiatowych starostw, ale 
przedstawiciele ŚlOIIB mogli również uczestniczyć w wy-
branych panelach poszczególnych sesji. 

Uczestnicy ze ŚlOIIB odbyli również w ramach warsz-
tatów posiedzenie celem omówienia zagadnień dotyczą-
cych funkcjonowania oraz współpracy pomiędzy organa-
mi statutowymi ŚlOIIB, w którym brali udział także goście 
z innych izb okręgowych. Była okazja podzielenia się uwa-
gami i spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatów i polityki 
budowlanej oraz własnymi doświadczeniami w zakresie 
kontaktów z NB i AAB w innych rejonach kraju. 

Warsztaty dały możliwość wysłuchania interesujących 
wykładów i prezentacji, dyskusji nad szczegółowymi pro-
blemami zarówno w sali wykładowej jak i w indywidual-
nych rozmowach kuluarowych. Ta forma szkolenia oraz 
wzajemnej wymiany doświadczeń została wysoko ocenio-
na przez uczestników szkolenia ze ŚlOIIB, NB i AAB.

Maria Świerczyńska
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka

Sala obrad Posiedzenie przedstawicieli organów ŚlOIIB Pierwszy z prawej: wicewojewoda śląski Piotr Spyra

Obrady przedstawicieli organów ŚlOIIB

Od lewej: B. Goldamer-Kapała, F. Buszka, J. Spychała, P. Ziemski, A. Wolny
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H istoria zabudowy Góry Zamkowej, na której położo-
ny jest zamek, sięga IX wieku. W piątej dekadzie lat 
XIV wieku król Kazimierz Wielki zainicjował wznie-

sienie zamku obronnego, składającego się z zamku górnego 
otoczonego murami oraz z zamku dolnego z bramą wjazdo-
wą od strony północnej. Dokument lokacyjny miasta Będzina 
zawiera dyspozycje o miejscu lokalizacji: „pod zamkiem na-
szym” – a więc istniał już przed uzyskaniem statusu miasta 
na prawie magdeburskim /1358r./ Poza tym termin wznie-

sienia zamku łączy się z datą utraty Śląska na rzecz Korony 
Czeskiej w 1348 roku, co spowodowało potrzebę wzniesienia 
fortyfikacji obronnej, opartej na granicy naturalnej, jaką jest 
przepływająca u podnóża rzeka Czarna Przemsza.

Historia miasta Będzina posiada ścisły związek z hi-
storią zamku, która jest bogata w wydarzenia i których 
kronikę w skrócie przedstawiono poniżej.
• W roku 1588 zamek był miejscem pertraktacji pełno-

mocników cesarza Rudolfa II z pełnomocnikami Pań-

stwa Polskiego o zwolnienie uwięzionego Maksymiliana 
Habsburga po bitwie pod Byczyną.

• Rok 1616 – pożar zamku wraz z częścią miasta oraz 
następnie jego odbudowa przez starostę będzińskiego 
Andrzeja Dębińskiego.

• Lata 1655-1656 – zniszczenia spowodowane pożarem 
i częściową rozbiórką w okresie „potopu szwedzkiego”.

• W roku 1683 w zamku przebywał król Jan III Sobieski 
z żoną Marysieńką wraz z poselstwem cesarza Leopol-
da I Habsburga przed wyprawą z odsieczą do Wiednia. 
Powyższe wydarzenie upamiętnia między innymi szlak 
turystyczny „Husarii Polskiej”, którego początek ma 
miejsce w Będzinie i na terenie Polski prowadzi do 
Krzanowic przed granicą z Czechami.

• Od drugiej połowy XVIII wieku aż do roku 1834 nastąpił 
okres zaniedbań w użytkowaniu i pracach konserwacyj-
no – remontowych, a wypadek śmierci jednego z miesz-
kańców spowodowany upadkiem gruzu doprowadził do 
sytuacji dramatycznej: decyzji rozbiórki zamku „aż do 
fundamentów”. Ten wątek z kroniki wydarzeń jest bli-
ski funkcji wypełnianej obecnie przez organa nadzoru 
budowlanego.

• Początek czwartej dekady lat XIX wieku jest okresem 
zwrotu w wydarzeniach historycznych zamku, co łączy 
się z przybyciem do Będzina hrabiego Edwarda Raczyń-
skiego. Pobyt hrabiego Raczyńskiego, znanego mecenasa 
pamiątek narodowych, poświęcony był misji odbudowy 
tutejszego górnictwa; z Jego inicjatywy w 1834r. zreali-
zowany został projekt architekta włoskiego Franciszka 
Marii Lanciego. Realizacja projektu odbudowy zamku 
według projektu architekta Lanciego spowodowała zmia-
ny w architekturze i elementach konstrukcyjnych zamku; 
surowa gotycka bryła zamku pozyskała nowe elementy 
pseudogotyckie – duże okna obramowane opaskami cegla-
nymi, zmniejszono grubość murów wieży czworobocznej 
dla pozyskania powierzchni użytkowej, obniżono wieżę cy-
lindryczną. Różnorodne funkcje użytkowe jakie wypełniał 
zamek po odbudowie dowodzi o problemach z tym związa-
nych już wtedy. Początkowo miała to być szkoła górnicza, 
następnie sala modlitw i kaplica ewangelicka dla sprowa-
dzonych z Saksonii kilkudziesięciu górników, a nawet szpi- Z
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Zachować PRZESZŁOŚĆPRZESZŁOŚĆ  dla PRZYSZŁOŚCI...PRZYSZŁOŚCI...

Sylwetka zamku w Będzinie jest bardzo 
znanym obrazem w różnorodnych opraco-
waniach historycznych, przewodnickich 
i podręcznikowych. Oprócz tego jest uży-
wana jako ozdobnik w wydawnictwach 
okazjonalnych, bieżących, takich jak różno-
rodne foldery, kalendarze, i.t.p.
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Zamek piastowski 
w mieście królewskim 
Będzinie



tal. Wszystkie te funkcje nie zostały trwale przyjęte.
• Od 1849 roku do roku 1918 zamek po raz kolejny po-

padał w narastający, jakbyśmy obecnie stwierdzili, zły 
stan techniczny.

• Po odzyskaniu w 1918r. niepodległości powstała ini-
cjatywa odbudowy zamku przedłożona przez powstałe 
Towarzystwo Opieki nad Górą Zamkową. Odbudowa 
zamku rozpoczęła się w 1929r. na podstawie projek-
tu i planu odbudowy wykonanego przez prof. Adolfa 
Szyszko-Bohusza.

• Obecny stan zamku to wynik przebudowy neogotyckiej 
bryły z 1834r. oraz prac i zabiegów rekonstrukcyjnych 
/obecnie powiedzielibyśmy: rewitalizacyjnych/ - według 
projektu inż. Zygmunta Gawlika, prowadzonych w la-
tach 1952-1956.

Wzgórze Zamkowe w otocze-
niu zamku było przedmiotem 
rewitalizacji w okresie lat 2012-
2013. W miesiącu sierpniu 2013r. 
nastąpiło przekazanie zadania 
do użytku, w wyniku czego uzy-
skano wykorzystanie historycz-
nego i krajobrazowego sąsiedz-
twa zamku będzińskiego oraz 
powstanie ośrodka edukacji, re-
kreacji, zabawy i odpoczynku.

Miasto Będzin posiada w Re-
jestrze Śląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w sumie 16 obiektów, w tym 
znane, położone w sąsiedztwie: 
kościół pod wezw. św. Trójcy, 
kościół św. Tomasza, kościół 
św. Doroty, pałace w Grodźcu 
i Gzichowie oraz inne.

Stan budynków wpisanych 
do Rejestru Zabytków jest zróż-
nicowany, najczęściej jest to 

stan średni, niezadowalający aż do złego.
Przykładem może być budynek wójta będzińskiego 

z 1889r. na zdjęciu poniżej. Nie są to przypadki odosob-
nione; bardzo wiele obiektów wpisanych do rejestru, jak 
również objętych ochroną konserwatorską i tych znajdu-
jących się poza ochroną wymaga pilnej interwencji re-
montowej, modernizacyjnej, rewitalizacyjnej /obojętnie 
jak nazwanej/. Dotyczy to również innych miast w Polsce, 
z tym że problemy te w miastach śląsko – zagłębiowskich 
są bardziej wyraziste /tereny górnicze/.

Według autora niniejszego artykułu problematykę można 
sprowadzić do pokonania głównych przeszkód, a oto one: 
•  przeszkody techniczno – organizacyjne,
•  przeszkody, nazwijmy je, stanu prawnego,
•  przeszkody ekonomiczne.

Porównując je /przepraszam za 
porównanie/ do olimpijskiej kon-
kurencji jeździeckiej – konkursu 
potęgi skoków, uszeregowanie 
jest od przeszkody najniższej do 
najwyższej. W jednym z poprzed-
nich artykułów z tego cyklu pisa-
łem, opierając się na znanej ana-
lizie, o potrzebie działania dwóch 
koni: jednego, który burzy i dru-
giego, który buduje oraz dodaniu 
trzeciego, który remontuje – mo-
żemy sobie wyobrazić sytuację 
w której koń i jeździec pokonują 
przeszkody ustawione na torze 
zwanym parkurem.

Przeszkoda pierwsza, tech-
niczno – organizacyjna, jest do 
pokonania, bo jest ze względu 
na istniejące środki jakby naj-
niższa.

Przeszkody: druga i trzecia 
są jednak dużo wyższe i wyma-

gają wszechstronnego przygotowania; na obecną chwilę 
trudne do przeskoczenia.

Co do stanu prawnego można porównać sytuację bu-
dynków do różnorodnych sytuacji działań humanitar-
nych, w których mimo świętego prawa własności podej-
mowane są interwencje w przypadkach naruszenia zasad 
współżycia społecznego. Można postawić pytanie: czymże 
jest budynek, stojący w centrum zabudowy, którego stan 
techniczny stanowi od pewnego momentu zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? W przedstawionej hi-
storii zamku będzińskiego występuje wypadek śmiertelny 
pod upadającym gruzem i dramatyczna decyzja o rozbiór-
ce „aż do fundamentów”.

Działania dla powstania sprzyjającego stanu prawne-
go a także pokonania bariery ekonomicznej byłyby godne 
zainteresowania dla wywołanego „PPP”- partnerstwa pu-
bliczno – prywatnego.

Można sądzić po obfitych doświadczeniach odbudowy 
Polski po katastrofie II wojny światowej, że w Polakach 
drzemią umiejętności pokonywania takich przeszkód; 
chodzi jednak o to że bezpośrednich uczestników tej od-
budowy jest coraz mniej… 

Na zakończenie przedstawiamy część koncepcji rekon-
strukcji zamku dolnego i górnego w Będzinie opracowaną 
przez Autorską Pracownię arch. Macieja Małachowicza 
z Wrocławia.

Henryk Anders
W artykule wykorzystano informacje i opracowania zawarte 
na stronie: wikipedia.org.pl oraz w opracowaniu Autorskiej 
Pracowni arch. Macieja Małachowicza z Wrocławia.
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XXX Jubileuszowe Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbyły się w Szczyrku w Centrum 
Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w dniach 25-28 marca 2015. Organizatorem był Oddział 
PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziałów PZITB w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. 
Konferencję objęły patronatem branżowym: Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Mało-
polska OIIB i Śląska OIIB.

W  Warsztatach udział wzięło 497 uczestników, 
w tym wielu znamienitych gości, wśród których 
należy wymienić przewodniczącego Zarządu 

Krajowego PZITB Ryszarda Trykosko oraz przedstawicie-
li Patronów Branżowych: wiceprezesa Krajowej Rady PIIB 
Stefana Czarnieckiego, przewodniczącego Rady Małopol-
skiej OIIB Stanisława Karczmarczyka i przewodniczącego 
Rady Śląskiej OIIB Franciszka Buszkę. Podczas spotkania 
uczestników Warsztatów z przedstawicielami Patronów 
Branżowych Franciszek Buszka wysoko ocenił doroczne 
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji - zarówno w za-

kresie merytorycznym jak i organizacyjnym - oraz podzię-
kował Oddziałom PZITB za przyjęty kierunek działań. 
Frekwencja na tegorocznych Warsztatach potwierdziła ich 
pozycję jako największej inżynierskiej konferencji w kraju, 
przeznaczonej dla projektantów, wykonawców i pracow-
ników nadzoru budowlanego; zaobserwowano też znaczne 
odmłodzenie jej uczestników. Opracowanie tematyki wykła-
dów oraz ich ocenę merytoryczną powierzono pracownikom 
naukowym Politechniki Śląskiej – dr. hab. inż. Łukaszowi 
Drobcowi i dr. inż. Zbigniewowi Pająkowi. 

Tematem wiodącym tegorocznych XXX Jubileuszowych 
Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji 
były „Naprawy i wzmocnienia obiektów budownictwa ogólne-
go”. Jest to powrót do tematyki omawianej w ramach WPPK 
przed ośmioma laty ale w nowym, istotnie rozszerzonym 
i uwspółcześnionym wydaniu. W ciągu tych lat zaszły zmiany 
w zakresie materiałowym oraz technologicznym, a ponadto 
w życie zawodowe weszło wielu młodych inżynierów. Kieru-
jąc się tymi przesłankami, Komitet Organizacyjny uznał za 
celowe powrót w nowej, rozszerzonej formie do omawianej 
tematyki. W związku z tym zlecono opracowanie 31 meryto-
rycznych wykładów, które zostały opublikowane w III tomach 
obejmujących 1442 strony. Tematyka wykładów dotyczyła 
między innymi zagadnień związanych z przestrzeganiem 
przepisów Prawa budowlanego podczas napraw i wzmocnień, 
ochrony przeciwpożarowej, diagnostyki i monitorowania 
obiektów istniejących, zasad usuwania azbestu z budynków, 
rozbiórek budynków, napraw konstrukcji murowych, zabez-
pieczenia obiektów przed drganiami oraz w rejonie głębokich 
wykopów, zasad prowadzenia napraw w elementach wykoń-
czeniowych, napraw konstrukcji drewnianych, napraw obiek-
tów zabytkowych. Wykłady zostały przygotowane przez na-
ukowców z jedenastu ośrodków naukowo-badawczych oraz 
przez praktykujących inżynierów legitymujących się znacz-
nym doświadczeniem. Wszystkie wykłady zostały wygłoszo-
ne w VIII sesjach konferencyjnych i poddane dyskusji podczas 
paneli dyskusyjnych. Wykład inauguracyjny pt. „Utrzymanie 

budynków i rewitalizacja obszarów miejskich zgodnie z zasa-
dami zrównoważonego rozwoju” wygłosili profesorowie Lech 
Czarnecki i Zbigniew Paszkowski. 

Oddział PZITB w Bielsku-Białej, zachowując tradycje z lat 
poprzednich, poświęcił jeden z wieczorów tematyce zwią-
zanej z wykonywaniem zawodu inżyniera. Tym razem pod-
jęto temat nadzoru autorskiego. Wieczór poprowadził Jan 
Spychała, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, który najpierw wygłosił referat na temat: „Nadzór autorski 
w świetle przepisów Prawa budowlanego”, a potem udzielał 
odpowiedzi na pytania uczestników dyskusji dotyczącej spra-
wowania nadzoru autorskiego i przepisów ustawy Prawo bu-
dowlane w tym zakresie. Po dyskusji organizatorzy zaprosili 
uczestników do kuluarowych dyskusji przy żywieckim piwie. 

W programie Warsztatów znalazły się również spotka-
nia promocyjno-techniczne partnerów konferencji (PERI, 
CONSOLIS, Farby KABE, MAPEI, RAWLPLUG, SPC) oraz 
firm wystawienniczych (XELLAPOLSKA, ROBOBAT, 
FISCHERPOLSKA, CONSTRUSOFT, HYDROSTOP, 
PRUSZYŃSKI, MERCOR, CPJS, S&P, QUICK-MIX, 
TECHSERVICE, ASTRA). W Konkursie na Lidera Wystawy 
Towarzyszącej Nagrodę Przewodniczącego Komitetu Organi-
zacyjnego WPPK otrzymała firma SOLBET Sp. z o.o. z Solca 
Kujawskiego, dwa wyróżnienia otrzymały XELLA POLSKA 
i SHM System z Krakowa, a wyróżnienie specjalne firma 
HILTI. Nagrody wręczono w czasie jubileuszowego wieczoru. 

Tegoroczne Warsztaty miały stosowną oprawę związaną 
z jubileuszem. Podczas otwarcia konferencji wystąpił gita-
rowy duet koncertowy NOVA - Mariusz Bierzyński i Paweł 
Janowski. Wieczory drugiego i trzeciego dnia Warsztatów 
uświetniły występy artystyczne. Drugi dzień zakończył re-
cital Iwony Loranc i Roberta Talarczyka - dyrektora Teatru 
Śląskiego w Katowicach. Finałem trzeciego dnia był Wie-
czór Jubileuszowy XXX-lecia Warsztatów, który rozpoczęto 
wspólnym odśpiewaniem piosenki „30 lat minęło” (do melo-
dii znanej piosenki z serialu „Czterdziestolatek”, z aktual-
nymi słowami prof. Krzysztofa Stypuły). Był tort okoliczno-
ściowy sfinansowany przez firmę KOELNER, dzielony przez 
przewodniczących czterech Oddziałów PZITB - organiza-
torów Warsztatów. W czasie 
tego wieczoru konferansjer 
przypomniał historię Warsz-
tatów, podając ciekawostki 
i imponujące liczby. W ciągu 
trzydziestolecia uczestniczy-
ło w nich ponad 11.500 osób, 
wydano ponad 20 tys. stron 
„Materiałów konferencyj-
nych”, prezentowało się ponad 
600 wystawców. Członkami 
Komitetów Organizacyjnych 
wszystkich dotychczasowych 
konferencji byli: Zbysław 
Kałkowski, Janusz Krasnowski 
i Włodzimierz Starosolski. 
Wieczór Jubileuszowy zakoń-
czył się po północy, a uświetnił go zespół CRAZY BAND pod 
kierunkiem Ewy Zug.

Wysoki poziom organizacyjny tegorocznych Warsztatów 
jest zasługą Komitetu Organizacyjnego z przewodniczącym 
Oddziału PZITB w Bielsku-Białej Januszem Kozulą i człon-

kami Oddziału - Ludwikiem Ignatowiczem, Małgorzatą 
Łyko, Zbigniewem Walawskim i Janem Wiśniowskim oraz 
pracownicami biura Oddziału – Ewą Anczakowską, Ewą 

Keiper i Violettą Miodońską.
XXX Jubileuszowe Warsz-

taty Pracy Projektanta Kon-
strukcji przeszły do historii. 
Organizatorzy dziękują wykła-
dowcom, patronom i wystaw-
com za część merytoryczną 
i wsparcie oraz uczestnikom 
za udział.

Podczas zakończenia War-
sztatów przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego Janusz 
Kozula przekazał symboliczną 
pałeczkę sztafetową Andrzejowi 
Nowakowi - przewodniczącemu 
Oddziału PZITB z Katowic, któ-
ry będzie organizatorem kolej-

nych warsztatów w 2016 roku. 
Materiały konferencyjne w formie papierowej oraz elek-

tronicznej można nabyć w Oddziale PZITB w Bielsku-Białej: 
tel. (33) 822 02 94, e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl.

Janusz Kozula
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XXX JUBILEUSZOWE OGÓLNOPOLSKIE
WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

SZCZYRK, 25–28 marca 2015 roku

BESKIDY BIELSKO-BIAŁA

Jubileuszowe Warsztaty Pracy 
Projektanta Konstrukcji

„Trzydzieści lat minęło, jak jeden dzień,
A ty przyjeżdżać nadal tutaj chcesz.
Trzydzieści lat minęło, odeszło w cień,
I dzięki temu coraz więcej wiesz.
Bo wiedza tu roztacza uroki swe 
i prosi żeby brać”.

Krzysztof Stypuła

Tort jubileuszowy i przewodniczący Oddziałów PZITB 
– J.Kozula, T.Steidl, A.Nowak, M.Płachecki

Wystąpienie przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki

Sala obrad

Wystąpienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego Jana Spychały

Przekazanie pałeczki przedstawicielowi organizatora następnych Warsztatów



Nr 2 (42) czerwiec 2014

V
 M

IS
T

R
Z

O
S

T
W

A
 B

U
D

O
W

L
A

N
Y

C
H

 I
 A

R
C

H
IT

E
K

T
Ó

W
 W

 B
IE

G
U

 N
A

 1
0

 K
M

34

Nr 2 (42) czerwiec 2014

35

V
 M

IS
T

R
Z

O
S

T
W

A
 B

U
D

O
W

L
A

N
Y

C
H

 I
 A

R
C

H
IT

E
K

T
Ó

W
 W

 B
IE

G
U

 N
A

 1
0

 K
MV MistrzostwaV Mistrzostwa 

Budowlanych i Architektów Budowlanych i Architektów 
w biegu na 10 kmw biegu na 10 km

W dniu 11 kwietnia 
2015 r. w ramach 7 Bie-
gu Częstochowskiego 
- pod honorowym pa-
tronatem Prezydenta 
Miasta Częstochowy 
i przeora Jasnej Góry 
- odbyły się V Mistrzo-
stwa Budowlanych 
i Architektów na dy-
stansie 10 km. 

Organizatorami V Mistrzostw Budowlanych i Architek-
tów byli:
•  Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Czę-

stochowa ;
•  Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Ka-

towicach;
•  Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

Oddział w Częstochowie;
•  Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Często-

chowa.
Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali Wal-
demar Borkowski i ze strony Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Katowicach zastępca przewodniczą-
cego Rady Waldemar Szleper.

Obsada Biegu Częstochowskiego była doborowa, z uty-
tułowanymi Kenijczykami (ROP Abel Kibet, KEMBOL 
Henry, BARSOSIO Stellah Jepngetich) i Ukraińcami 
(PECZNIKOV Rusłan, Kiliarska Valentyna) na czele. Po-
konując męczący dystans zawodnicy wykazali się hartem 
ducha i wolą pokonywania własnych słabości. Mimo dużej 
rywalizacji podczas biegu, czuło się wzajemną życzliwość 
i koleżeńską chęć wspierania słabszych. Na całej trasie 
był przyjazny doping kibiców: czirliderek i entuzjastów 

biegów, a także przygodnych mieszkańców Częstochowy 
Każdy z zawodników otrzymał chip kontrolny umożliwia-
jący elektroniczny pomiar czasu. Trasę biegu stanowiły 
dwa okrążenia wokół Klasztoru Jasnogórskiego - z różni-
cą wysokości terenu. Trasa była bardzo dobrze przygoto-
wana i oznakowana, grupę biegaczy pilotowali policjanci 
na motocyklach.

Do 7 Biegu Częstochowskiego zgłosiło się prawie tysiąc 
dwieście osób, bieg ukończyło 1046 osób, czas zwycięzcy 
– jednocześnie rekord trasy - wyniósł 29 min. 56 s, a czas 
ostatniego zawodnika - 1 godz. 22 min. 37s. Wszyscy uczest-
nicy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy medal 
i pamiątkowe koszulki startowe.

W V Mistrzostwach Budowlanych i Architektów trasę 
10 km pokonały 64 osoby, tj. 5 kobiet i 59 mężczyzn.

Koleżanka Maria Świerczyńska, członek Rady ŚlOIIB, 
zajmując V miejsce w klasyfikacji ogólnej kobiet w V Mi-
strzostwach Budowlanych i Architektów, zdobyła również 
III miejsce w 7 Biegu Częstochowskim w kat. K60.

Wyniki osiągnięte przez uczestników biegu oraz wiele 
zdjęć z trasy i film można obejrzeć na stronie: http://za-
biegani.czest.pl/.

Waldemar Szleper
Fotografie:
1.  Zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej 7 

Biegu Częstochowskiego.
2.  Po dekoracji za III miejsce w katego-

rii K60; od lewej Waldemar Szleper 
zastępca przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, Małgorzata Nawrocka Tazbir 
przewodnicząca Oddziału PZITB w 
Częstochowie, Zenon Panicz skarbnik 
ŚlOIIB, Maria ŚWIERCZYŃSKA członek 
Rady ŚlOIIB, Edmund Janic przewod-
niczący Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej, Krzysztof Matyjaszczyk Prezydent 

Miasta Częstochowy, Dorota Przybyła 
członek Rady ŚlOIIB.

3.  Na trasie - bieg łączy, bieg pokoleń.
4.  Dekoracja zwycięzców V Mistrzostw 

Budowlanych i Architektów; od lewej: 
Waldemar Szleper, Małgorzata 
Nawrocka Tazbir, zdobywca II miejsca 
ULFIK Rafał, zdobywca I miejsca 
MIKIELSKI Daniel, zdobywca 
III miejsca KUKOWKA Marek oraz 
Dorota Przybyła.

5.  Dekoracja uczestniczek 7 Biegu Często-
chowskiego w kategorii K60; od lewej: 

Krzysztof Matyjaszczyk, zdobywczyni 
II miejsca HACZYK Gabriela, zdobyw-
czyni I miejsca KUCZYŃSKA Danu-
ta, zdobywczyni III miejsca Maria 
ŚWIERCZYŃSKA, Marcin Borkowski 
kierownik 7 Biegu Częstochowskiego.

6.  Dekoracja zwyciężczyń V Mistrzostw 
Budowlanych i Architektów; od le-
wej Edmund Janic, zdobywczyni II 
miejsca KORYCKA-KORZENIOWSKA 
Magdalena, zdobywczyni I miejsca 
RELUGA Małgorzata, Zenon Panicz, 
Waldemar Szleper.

WYNIKI ZAWODÓW

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

W KATEGORII - KOBIET:
I miejsce – RELUGA Małgorzata – z czasem 50 min. 38 s – zam. w Warszawie;
II miejsce – KORYCKA-KORZENIOWSKA Magdalena – z czasem 58 min. 53 s – zam. w Łodzi; 
III miejsce – JASTRZĄB Justyna – z czasem 1 godz. 51 s – zam. w Częstochowie;
IV miejsce – LECHOWSKA Joanna – z czasem 1 godz. 6 min. 52 s – zam. w Koniecpolu;
V miejsce –  ŚWIERCZYŃSKA Maria – z czasem 1 godz. 12 min. 56 s – zam. 

w Siemianowicach Śląskich.

W KATEGORII - MĘŻCZYZN:
I miejsce – MIKIELSKI Daniel – z czasem 35 min. 00 s – zam. w Olsztynku; 
II miejsce – ULFIK Rafał – z czasem 36 min. 25 s – zam. w Zabrzu; 
III miejsce – KUKOWKA Marek – z czasem 36 min. 58 s – zam. w Gwoździanach;
IV miejsce – KUŚKA Adam – z czasem 37 min. 42 s – zam. Boguszowie-Gorcach; 
V miejsce – WOJTYSIAK Zbigniew – z czasem 37 min. 46 s – zam. w Pacierzowie.

Tuż przed startem Tuż po starcie

Zdj. 1

Zdj. 2 Zdj. 3

Zdj. 6Zdj. 5Zdj. 4

Trasa 7 Biegu 
Częstochowskiego
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80 lat
Katowickiego 
Oddziału PZITB

Znaczna ilość członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wywodzi się ze ślą-
skich oddziałów Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Z okazji jubileuszu 
Katowickiego Oddziału PZITB wypada nieco przybliżyć historię jednego z założycieli w 2001 
roku śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 

J ak mówią kroniki, w dniu 24 maja 1935 roku z inicja-
tywy działaczy Polskiego Związku Inżynierów Bu-
dowlanych mieszkających na Śląsku – m.in.: Stefana 

Kaufmana, Konstantego Wolniewicza, Witolda Klarnera, 
Stefana Śledziewskiego, Józefa Ćwiżewicza, Władysława 
Wachniewskiego – na Zjeździe Założycielskim Oddziału 
Śląsko-Dąbrowskiego został utworzony Oddział Polskiego 
Związku Inżynierów Budowlanych w Katowicach. Od tego 
czasu aż do wybuchu wojny stowarzyszenie rozwijało się, 
gromadząc w swoich szeregach inżynierów budownictwa 

związanych ze Śląskiem. W czasie wojny Związek zawiesił 
swoją działalność, aby wznowić ją w dniu 25 października 
1945 roku. Przewodniczącym został Konstanty Wolniewicz.

W wyniku zachodzących zmian ustrojowych w Polsce i po 
powstaniu Naczelnej Organizacji Technicznej NOT, utwo-
rzono w Warszawie w dniach 14 i 15 czerwca 1948 r. Polski 
Związek Inżynierów i Techników z połączenia Stowarzy-
szenia Inżynierów i Techników Budownictwa (powołanego 
przez NOT pod przewodnictwem Stefana Pietrusiewicza) 
i Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. W dniu 
 15 czerwca 1948 roku powołano w Katowicach Oddział Ślą-
sko-Dąbrowski PZITB - pierwszym prezesem został Kon-
stanty Wolniewicz. 

Katowicki Oddział zrzeszał inżynierów i techników bu-
downictwa z Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 
prawie wszystkich biur projektów, przedsiębiorstw wyko-
nawczych oraz biur inwestycyjnych. Była to organizacja 
masowa. W wyniku szybkiego wzrostu ilości członków oraz 
kół zakładowych zaszła konieczność zmiany w strukturach 
stowarzyszenia. W dniu 23 marca 1953 roku został założony 
Oddział PZITB w Częstochowie, 27 listopada 1953 r. - Od-
dział PZITB w Gliwicach, a 26 maja 1954 roku - Oddział 
PZITB w Bielsku-Białej.

W szczytowym okresie (rok 1982) Katowicki Oddział 
PZITB liczył 3262 członków, obecnie zaledwie 264 członków 
zrzeszonych w 7 Kołach. Do najbardziej aktywnych należy 
Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału w Katowicach. 
Bardzo aktywna jest także Komisja Nowych Technik, orga-
nizująca liczne pokazy i prelekcje dotyczące nowoczesnych 
technologii w budownictwie.

Od 1993 roku, kolejną kadencję przewodniczącym Zarzą-
du Katowickiego Oddziału PZITB jest Andrzej Nowak. Od 
2008 roku wspomaga go prawie niezmienne grono aktyw-
nych członków, z którego kilka osób działa również w orga-
nach ŚlOIIB.

Z powodu niekorzystnej na rynku budowlanym sytuacji 
i upadłości przedsiębiorstw wykonawczych z dobrymi tra-
dycjami (BUDUS-Katowice oraz Hydrobudowa-Śląsk) zli-
kwidowane zostały działające przy nich Koła Zakładowe. 
W ten sposób nastąpiła gwałtowny spadek liczby członków. 
W 2010 roku utworzono Koło PZITB przy Wyższej Szkole 

Technicznej w Katowicach, na skutek działań mających na 
celu przyciągnięcie do Oddziału młodych ludzi. Niestety cały 
zarząd koła po ukończeniu studiów przestał interesować się 
działalnością koła. Aktualnie trwają próby jego reaktywiza-
cji w oparciu o pracowników WST. 

Mocną stroną naszej działalności tak statutowej jak i go-
spodarczej jest organizacja seminariów i szkoleń w ramach 
samokształcenia oraz kursów dla osób przygotowujących 
się do egzaminów na uprawnienia budowane. Od wprowa-
dzenia Prawem budowlanym tj. od 1995 roku nadawania 
uprawnień budowlanych na podstawie państwowego egza-
minu, Katowicki Oddział organizuje kursy przygotowawcze. 
Od wielu lat kursy te organizuje Jan Witkowski. Stanowią 
one dużą pomoc w poznaniu przepisów, których znajomość 
jest potrzebna do zdania egzaminu.

Katowicki Oddział PZITB współpracuje z  oddziałami 
PZITB w Bielsku-Białej, Gliwicach oraz Krakowie przy or-
ganizacji od 1986 roku, corocznych Warsztatów Pracy Pro-
jektanta Konstrukcji, a w 2012 roku był głównym organiza-
torem XXVII WPPK-2012, których tematem wiodącym były 
nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-tech-
nologiczne konstrukcji metalowych. Materiały konferencyj-
ne tych WPPK na ponad 1800 stronach w przystępny sposób 
wyjaśniły projektantom zawiłości Eurocodu 3. 

Dostrzegając braki w zakresie wiedzy dotyczącej pro-
jektowania i utrzymania obiektów na terenach wpływów 
górniczych, Katowicki Oddział zorganizował w 2005 roku 
konferencję techniczną pn. „Budownictwo na terenach 
górniczych” oraz w 2014 roku jej rozwinięcie pn.”Obiekty 
budowlane na terenach górniczych”. Szczególnie ostatnia 
cieszyła się dużym zainteresowaniem i planowane jest jej 
kontynuowanie. 

Jak wspomniano na wstępie Oddziały PZITB działające 
na Śląsku, w tym również Oddział Katowicki, brały czynny 
udział w tworzeniu samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa. Pierwsze spotkania informacyjne w środo-
wisku PZITB o planowanej ustawie dotyczącej samorządu 
pochodzą z 1997 roku. Ustawa ta w okresie przygotowaw-
czym przechodziła szereg modyfikacji, nim została przyjęta 
przez Sejm RP w dniu 15 grudnia 2000 roku. Pierwsze biuro 
naszego samorządu zawodowego (biurko, dwa krzesła i do-
stęp do telefonu) zostało zorganizowane właśnie w siedzibie 
Katowickiego Oddziału PZITB przy ul. Podgórnej 4, gdzie 
deklaracje o przestąpieniu do Izby jak również wyjaśnianie 
zasad jej działania udzielał Janusz Krasnowski - pierwszy 

kierownik biura. Od początku istnienia ŚlOIIB wielu człon-
ków Katowickiego Oddziału aktywnie uczestniczy w pra-
cach jej organów.

Wspólną inicjatywą przedstawicieli samorządów zawo-
dowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych 
działających w sektorze budownictwa województwa ślą-
skiego było podpisanie „Deklaracji” o utworzeniu Forum 
Budownictwa Śląskiego jako platformy dalszego wspólnego 
działania. W ramach Forum działa również, wraz z ŚlOIIB, 
Katowicki Oddział PZITB.

Na koniec wspomnienie osób szczególnie zasłużo-
nych dla Katowickiego Oddziału, które utraciliśmy na za-
wsze w ostatnich latach. W 2012 roku zmarł Mieczysław 
Piotrowski, a w 2013 roku Witold Świądrowski - Honorowi 
Członkowie PZITB. Pożegnaliśmy także Mirosława Faskę, 
Irenę Grajek, Annę Schewior, wieloletnich zasłużonych dzia-
łaczy Oddziału oraz wielu wiekowych już członków. Ślady 
ich działalności odnajdziemy w kronikach.

Katowicki Oddział PZITB doczekał się już kilku kronik 
z lat 1985, 1994, 1998, 2005 i 2010, w których udokumento-
wano jego dzieje oraz wspomniano aktywnych działaczy 
Związku. Z okazji 80-lecia Oddziału powstała kolejna edycja 
kroniki ze szczegółowymi informacjami. 

Janusz Krasnowski
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Każdy członek ŚlOIIB może wziąć udział w szkoleniach internetowych. 
Ich tematyka dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
• siedziba ŚlOIIB w Katowicach - w każdy poniedziałek,

• Placówka Terenowa w Bielsku-Białej - w każdy wtorek,
• Placówka Terenowa w Gliwicach - w każdy czwartek,

• Punkt Informacyjny w Rybniku - w każdy wtorek.

W tych samych dniach otwarte są kluby członkowskie w Bielsku-Białej, Rybniku i Gliwicach.

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Na pierwszym planie z lewej. prof. Stefan Kaufman

Prezesi Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB. 
Stoją od lewej: Stanisław Trzcionka, Konstanty Wolniewicz, Stefan 
Kaufman, Władysław Geisler, Witold Świądrowski, Jan Bukowski 
(sekretarz ZO), Wojciech Migocki, Mieczysław Johann.

Obecny Zarząd Oddziału: na pierwszym planie od lewej: Barbara Lipka, 
Danuta Todor-Kazek, Michał Korusiewicz, Stefan Czarnecki (OSD) Maria 
Wasylowska (Główna Księgowa) Jan Oszczepalski,. Drugi rząd: Bożena 
Bujoczek (skarbnik), Ilona Mrozek, Barbara Bandurowska. Trzeci rząd: 
Elżbieta Sobera (Koło Terenowe), Barbara Sitkiewicz, (Marian Ostapc-
zyk, Czwarty rząd: Tadeusz Cichocki, Janusz Krasnowski (OKR) Andrzej 
Szydłowski (sekretarz) Andrzej Nowak (przewodniczący). 



Zespół Redakcyjny
Roman Karwowski – przewodniczący 

Maria Świerczyńska – redaktor prowadząca
Janusz Krasnowski – sekretarz

Henryk Anders, Waldemar Szleper

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
od 9.00 do 15.00, czwartek od 11.00 do 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/fax. 33 810 04 74

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

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
od 8.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 17.00

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

Punkt Informacyjny 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
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Dokładne dane wraz z kosztem zawierającym przejazd, zakwaterowanie, bilety wstępu, śniadania 
i obiadokolacje, ubezpieczenia zostały przedstawione na stronie internetowej ŚlOIIB http://
slk.piib.org.pl (przewidywany koszt – na poziomie ubiegłego roku). Ewentualne bliższe infor-
macje do uzyskania w Placówkach Terenowych oraz u realizatora wyjazdu tj. w Sekretariacie SEP 
Oddział Częstochowa tel. 34/32-446-54

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
planuje autokarowy wyjazd zagraniczny w terminie (06-12).09.2015r.

IX ZAGRANICZNY WYJAZD 
TECHNICZNO – TURYSTYCZNY 

FRANCJA – HISZPANIA – SZWAJCARIA – NIEMCY

CARCASSONNE
• Zabytkowe konstrukcje obiektów z XII w.

BARCELONA
• Architektura Barrio Gotico
• Konstrukcje i architektura obiektów Anto-

nio Gaudiego 
• Awangardowe technologie i konstrukcje  

wybranych obiektów

GENEWA
• Architektura Pałacu Narodów oraz kom-

pleksu mieszkaniowego Les Schtroumpfs

• Zabytki Genewy
• Instytut Badań Jądrowych CERN 

– budowle i zakres prac

BERNO
• Konstrukcja i architektura obiektów Starówki

MONACHIUM
• Trendy projektowe i konstrukcyjne 

nowoczesnych obiektów sakralnych
• Nowoczesne obiekty Telekom Center 

Munchen oraz Highlight Towers
• Marien Plazt

W PROGRAMIE PRZEWIDUJE SIĘ ZWIEDZANIE:

PONADTO W CENIE POBYTU PRZEWIDUJE SIĘ:

• Wszystkie noclegi w pok. 2 os.
• Przejazd luksusowym autokarem ( EURO 5 )

• Spotkanie integracyjne

POZOSTANĄ 
W NASZEJ PAMIĘCI

Non omnis moriar

Krystyna Garłowska
Eugeniusz Giołda
Ewald Jałowiecki

Jan Jelonek
Czesław Korniak

Marek Kostrzewski
Wilhelm Musioł
Stanisław Ozga
Janusz Piętka

Marian Przystalski
Romuald Romanowski

Henryk Wędzonka
Stanisław Wylęgły

Stanisław Zaskórski
Henryk Żyła



„Fotografujemy Budownictwo – 2015”

§ 1
1.  Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTO-

GRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2015 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 

2015 r.
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 - 1300 zł
• za zajęcie II miejsca - 900 zł
• za zajęcie III miejsca - 600 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 - 2015” 
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

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

W tym roku organizujemy piątą już edycję konkursu fotograficznego - FOTOGRAFUJEMY 
BUDOWNICTWO. W czterech poprzednich latach konkurs cieszył dużym zaintereso¬wa-
niem. Mamy nadzieję, że i tym razem zdjęć zgłoszonych będzie nie mniej niż w latach po-
przednich. Zdjęcia można nadsyłać do 30 września. Druk zgłoszenia znajduje się na stronie 
www.slk.piib.org.pl.




