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XX edycja koNkursu budowa roku
W dniu 29 czerwca 2010 r. w gmachu FSNT NOT 

w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród 
dwudziestej jubileuszowej edycji konkursu „Budowa 
Roku” zorganizowanego przez Polski Związek Inży-
nierów i Techników Budownictwa. Organizatorzy za 
główny cel postawili sobie wyłonienie spośród obiektów 
budowlanych wzniesionych w 2009 roku tych charak-
teryzujących się nowoczesnymi rozwiązaniami oraz 
wykonanych przy zachowaniu najwyższych standar-
dów jakości. Laureaci otrzymali nagrody z rąk Piotra 
Stycznia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie In-
frastruktury. Nagrody i wyróżnienia przyznano w na-
stępujących grupach: budownictwa mieszkaniowego, 
przemysłowego, użyteczności publicznej, centrów han-
dlowo-wystawowych, obiektów biurowo-administracyj-
nych, drogowo-kolejowych, obiektów związanych z re-
witalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków oraz 
obiektów ocenianych indywidualnie.

Jak co roku, w konkursie „Budowa Roku” nagrodzone 
zostały również budowy z naszego regionu, a w realizacji 
nagrodzonych obiektów mieli swój udział członkowie Ślą-
skiej Izby. Nagrodzono wymienione niżej budowy.

Nagrodę I stopnia i tytuł „Budowa Roku” otrzy-
mały: 

W dziedzinie obiekty drogowo-kolejowe: Przebu-
dowa węzła MURCKOWSKA w Katowicach wraz 
z budową dróg dojazdowych - zgłoszona przez gene-
ralnego wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział 
Infrastruktury Komunikacyjnej Południe, Kraków. 
Członkowie ŚlOIIB to inspektorzy nadzoru: Jadwiga 
Owsiak, Józef Oziembała (BD), Leszek Tkaczyk, Grze-
gorz Król, Jacek Komorowski (BO-branża mostowa), 
Mirosława Gorczowska (IS-odwodnienie), Stanisław 
Gorczowski (IS-branża gazowa), Marek Kowalewski 
(IE-teletechnika).

 W dziedzinie obiekty oceniane indywidualnie: 
Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbanowi-
cach, ul. Lokalna (Modernizacja części osadowej 
i biogazowej wraz z budową obiektów towarzy-
szących) - zgłoszona przez inwestora: Regionalne Cen-
trum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA, Tychy. Inspek-
tor nadzoru, członek ŚlOIIB: Cezary Wawrzonkiewicz.

Nagrodę II stopnia otrzymały:
W dziedzinie budynki mieszkalne (o wartości do 30 

mln zł): Zespół mieszkaniowy ZŁOTE WZGÓRZE, 
Bielsko-Biała, ul. Urodzajna - zgłoszony przez inwe-
stora-developera: ARKON Sp. z o.o. Bielsko-Biała oraz 
jednostkę projektową: Pracownia Projektowa ARKON, 
mgr inż. arch. Monika Woźniakowska-Kublin, Bielsko-
Biała. Inspektor nadzoru, członek ŚlOIIB: Maria  Woź-
niakowska.

W dziedzinie centra handlowo-wystawowe wielo-
funkcyjne: Centrum handlowo-usługowo-miesz-
kalne z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi 

z parkingiem wielopoziomowym wraz z zaple-
czem, etap I – Bielsko-Biała, ul. Mostowa - zgłoszone 
przez głównego wykonawcę: BUDIMEX SA, Warszawa, 
Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie. 
Inspektor nadzoru, członek ŚlOIIB: Jerzy Wiernik.

Nagrodę III stopnia otrzymały:
W dziedzinie centra handlowo-wystawowe: Cen-

trum Handlowe NIWA w Oświęcimiu przy ul. Po-
wstańców Śląskich wraz z obiektami towarzyszą-
cymi i infrastrukturą zewnętrzną - zgłoszone przez 
jednostkę projektową: BORM-Projekt Sp. z o.o. Bielsko-
Biała oraz przez generalnego wykonawcę: BUDUS SA, 
Katowice, oraz przez inwestora: RAMSAY Sp. z o.o., 
Katowice. Inspektor nadzoru, członek ŚlOIIB: Leon Ja-
nura, kierownik budowy, członek ŚlOIIB: Jan Anders.

W dziedzinie obiekty użyteczności publicznej: Budo-
wa zespołu basenów otwartych w Andrychowie 
wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą 
techniczną – Andrychów, al. Wietrznego - zgłoszo-
na przez inwestora: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. 
z o.o., Andrychów. Kierownik budowy, członek ŚlOIIB: 
Sławomir Deka.

W dziedzinie obiekty oceniane indywidualnie: Ter-
momodernizacja oraz adaptacja budynku „A” by-
łego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 na 
potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej 
- zgłoszona przez inwestora: Gminę Miejską Zabrze. In-
spektorzy nadzoru, członkowie ŚlOIIB: Tadeusz Sopata 
(BO), Bogdan Kasprzak (IE), Henryk Muskała (IS).

Dyplom uznania za udział w finale (III etap) 
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2009” otrzymała:  

W dziedzinie obiekty drogowo-kolejowe: Przebu-
dowa drogi krajowej nr 79 w Jaworznie – etap 
IV: modernizacja ul. Grunwaldzkiej – zadanie 1; 
uzbrojenie terenu poprzemysłowego: szyb Koś-
ciuszko – zadanie 2 - zgłoszona przez generalnego 
wykonawcę: BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Infra-
struktury Komunikacyjnej Południe, Kraków. Inspek-
tor nadzoru, członek ŚlOIIB: Grzegorz Cyran (BO).

Należy dodać, że BPK KATOWICE brał udział 
w realizacji zadania inwestycyjnego: Zaprojektowa-
nie oraz wykonanie remontu i rozbudowy trasy 
tramwajowej W-Z w Warszawie wraz z wiaduk-
tem im. F. Pancera, zgłoszonego przez generalnego 
wykonawcę: ZUE SA, Kraków, które otrzymało III na-
grodę w dziedzinie obiekty drogowo-kolejowe. Jednym 
z członków konsorcjum wykonawców była firma KRO-
MISS-BIS Sp. z o o. z Częstochowy.

W pracach Sądu Konkursowego „Budowa Roku 
2009” udział wzięli Stefan Czarniecki, Waldemar Szle-
per i Jan Witkowski.

Waldemar Szleper
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Co również bardzo istotne, nasi przedstawicie bio-
rą udział w pracach Komisji Prawno-Regulaminowej 
i Wnioskowej, funkcjonujących w ramach Krajowej Rady 
PIIB.  Wnioskują oni i opiniują zmiany w Ustawie Prawo 
budowlane i innych aktach prawnych dotyczących kwe-
stii związanych z szeroko rozumianym budownictwem. 
Rozpatrują również wnioski, które wpływają podczas 
zjazdów od członków Izby. Ta gałąź naszej działalności 
jest tak ważna, gdyż stanowisko przedstawicieli ŚlOIIB 
wypracowywane zostaje tu w ramach konsultacji i spot-
kań z jej członkami.

Współdziałamy także z władzami państwowymi 
i samorządowymi województwa w zakresie regionalnej 
polityki dotyczącej inwestycji i budownictwa w ramach 
Forum Budownictwa Śląskiego.

Minęło 6 lat  od wejścia Polski do Unii Europejskiej. 
W ramach prac Komisji Współpracy z Zagranicą dążymy 
do rozwijania kontaktów z partnerami w Unii. Zaczęli-
śmy od naszych najbliższych sąsiadów. Cztery lata temu 
podpisaliśmy umowę o współpracy z Czeską Izbą Inży-
nierów Budownictwa, Oddziałem ČKAIT w Ostrawie, 
a w grudniu ubiegłego roku ze Słowacką Izbą Inżynierów 
Budownictwa, Oddziałem SKSI w Žilinie. Ta współpraca 
dopiero się rozwija.

OKK rozpatrzyła w 2009 roku 11 wniosków w sprawie 
wpisu do ŚlOIIB w celu świadczenia usług transgranicz-
nych. Podjęto uchwałę o wpisie na listę członków Izby  
10 osób z Republiki Czeskiej i z Włoch. Wpływają kolejne 
wnioski. Tak więc z sąsiadami w Unii współpraca układa 
nam się dobrze. 

W ramach rozwijania nowych technik komunikacyj-
nych zamierzamy uruchomić forum dyskusyjne na na-
szej stronie internetowej. W najbliższym czasie za pomo-
cą ankiety zapytamy o Państwa sugestie w tej sprawie. 
Działamy w gronie, które w ramach zaufania członków   
Izby zostało wybrane na nową kadencję. Chcielibyśmy 
nawiązać z jak największą grupą inżynierów aktywną 
współpracę. Dopracowanie tych form potrwa, ale już 
dzisiaj zapraszamy na naszą stronę internetową http://
www.slk.piib.org.pl, gdzie znajdziecie wiele ważnych 
i użytecznych informacji. Liczę na aktywność wszystkich 
członków Izby w ramach dalszego doskonalenia naszych 
form pracy i współpracy.

Jeszcze raz, korzystając z okazji, pragnę serdecznie 
podziękować koleżankom i kolegom, którzy – nie szczę-
dząc czasu przez dwie minione kadencje – stworzyli 
sprawny organizm wspomagający działalność inżynie-
rów i techników budownictwa w województwie śląskim

Franciszek Buszka
Przewodniczący ŚlOIIB

Samorząd zawodowy 
inżynierów budownictwa 
rozpoczął trzecią kaden-
cję działalności. Dotąd, 
w ciągu ośmiu lat, zosta-
ły stworzone warunki do 
podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych naszych 

członków: powstał skuteczny system wspomagania samo-
kształcenia członków poprzez dofinansowywanie różnego 
rodzaju szkoleń ze środków pochodzących ze składek 
członkowskich, zaczęło funkcjonować czytelnictwo prasy 
technicznej, a także pojawił się kwartalnik „Informator 
ŚlOIIB”, który razem z „Inżynierem Budownictwa” do-
ciera do wszystkich członków Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Bardzo ważnym elementem 
naszej działalności było prowadzenie przez Okręgową 
Komisję Kwalifikacyjną (OKK) postępowań kwalifika-
cyjnych w sprawie nadawania uprawnień budowlanych 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie oraz postępowań w sprawie nadawania ty-
tułu rzeczoznawcy budowlanego zgodnie z wymaganiami 
Ustawy Prawo budowlane. Zapewniliśmy także korzyst-
ne warunki ubezpieczenia członków Izby od odpowie-
dzialności cywilnej za straty powodowane w związku 
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie. Izba konsekwentnie realizowała też 
swoje ustawowe zadanie w zakresie sprawowania pieczy 
nad należytym wykonywaniem zawodu inżyniera bu-
downictwa. Te wszystkie działania spowodowały wzrost 
prestiżu Izby i przyczyniły się do zwiększenia jej roli jako 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Inte-
growaliśmy ludzi z naszego środowiska inżynierskiego 
w różnych wspólnych działaniach. 

Jakie główne zadania stoją przed Izbą w obecnej chwi-
li? Na pewno do tych zadań zaliczyłbym dalsze dążenia 
na rzecz zwiększania liczby osób biorących udział w szko-
leniach współorganizowanych przez Izbę z branżowymi 
stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Jest to bardzo 
potrzebne z powodu ciągle zmieniających się przepisów 
prawa i rosnących wymagań związanych z nieustającym 
rozwojem techniki budowlanej. Do ważnych celów z pew-
nością należy zaliczyć także pozyskiwanie nowych człon-
ków Izby, zwłaszcza wśród ludzi młodych, zaczynających 
swoją karierę zawodową w budownictwie. Przekazanie 
im naszej wiedzy i doświadczenia pozwoli potem na do-
brą zmianę pokoleniową w zawodzie.

Ważnym jest także by utrzymać, rozwinąć i pomnożyć 
to, co dotąd osiągnęliśmy. Zawód inżyniera budownictwa 
zalicza się do zawodów zaufania publicznego i to powinno 
być powodem do dumy dla członków Izby – zarówno tych 
obecnych, jak  i przyszłych, których chcemy dobrze przy-
gotować, by nas godnie kiedyś zastąpili.

szaNowNi czytelNicy „iNformatora”



Nr 3(26)/2010     wrzesień 2010  �

W nowej kadencji odbyły się trzy posiedzenia Rady 
i trzy posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB. Na pierw-
szym posiedzeniu omówiono między innymi przebieg 
zebrań wyborczych w obwodach terenowych i IX Zjaz-
du Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB, który odbył się 
w Gliwicach. Omówiono również wnioski, które wpłynęły 
na Zjeździe ŚlOIIB i zostały zakwalifikowane do skiero-
wania na Krajowy Zjazd PIIB.

Nowo wybrana Rada ukonstytuowała się, wybrano 
Prezydium, przydzielono zakresy czynności dla jego po-
szczególnych członków. Zatwierdzono terminarz posie-
dzeń Rady i Prezydium do końca bieżącego roku. Prze-
wodniczący Rady ŚlOIIB po konsultacjach z członkami 
Rady zaproponował powołanie komisji opiniodawczo-do-
radczych, co zatwierdzono właściwą uchwałą. Powołani 
zostali przewodniczący i składy poszczególnych komisji. 
Zostały uaktualnione regulaminy pracy komisji i zespo-
łów w nowej kadencji. Składy komisji  podane są w dal-
szym tekście i na naszej stronie internetowej. 

O naszej aktywności na IX Krajowym Zjeździe Spra-
wozdawczo-Wyborczym PIIB informujemy w artykule 
zamieszczonym na dalszych stronach „Informatora”.

Trwają już przygotowania organizacyjne do III Ślą-
skiego Dnia Budowlanych, który będzie naszym wkła-
dem w doroczne obchody  ogólnopolskiego Dnia Budow-
lanych.

Swoim normalnym trybem działają Składy Orzekają-
ce Rady. Na posiedzeniach rozpatrują one sprawy przy-
jęcia w poczet członków, skreślenia z listy i zawieszenia 
członków ŚlOIIB.

Naszą reakcją na aktualną sytuację powodziową 
w kraju było podjęcie w dniu 10 czerwca 2010 r. uchwa-
ły o pomocy finansowej dla osób dotkniętych skutkami 
powodzi. Zachęcamy wszystkich członków dotkniętych 
powodzią o składanie wniosków do Komisji Pomocy Fi-
nansowej.

Włączyliśmy się również aktywnie w dyskusję nad 
propozycjami zmian ustawodawczych, zgłoszonymi przez 
Klub Parlamentarny PiS w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie i do ustawy Prawo bu-
dowlane.

z działalNości rady 
i orgaNów śloiib

okrĘgowa komisja rewizyjNa
Na posiedzeniu w dniu 05.05.2010 r. ukonstytuował 

się OKR w składzie: Edmund Maciej Janic – przewod-
niczący OKR (wybrany na IX Zjeździe Sprawozdaw-
czo-Wyborczym ŚlOIIB), Marek Karnowski – wiceprze-
wodniczący, Agnieszka Krupa-Brzozowska – sekretarz, 
członkowie: Kazimierz Janocha, Zdzisław Mądry, Anna 
Polisiewicz, Dariusz Spiechowicz.

okrĘgowy rzeczNik 
odPowiedzialNości zawodowej 

Na dwóch posiedzeniach, które odbyły się w nowej 
kadencji rozpatrzono 25 spraw dotyczących odpowiedzial-
ności zawodowej i dyscyplinarnej. Pracami 8 rzeczników 
kieruje Krzysztof Ciesiński – Koordynator OROZ, (wybra-
ny na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB).

okregowy sĄd dyscyPliNarNy 
Na posiedzeniu OSD w dniu 23.04.2010 r. ukonstytu-

owało się w składzie:  Jerzy Dzierżewicz – przewodniczą-
cy OSD (wybrany na IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wybor-
czym ŚlOIIB), Andrzej Wybraniec – wiceprzewodniczący 
OSD, Marek Młynarski – sekretarz OSD. W nowej ka-
dencji odbyło się 5 posiedzeń składów sędziowskich OSD. 
Rozpatrywano sprawy dotyczące odpowiedzialności za-
wodowej i dyscyplinarnej.

okrĘgowa komisja kwalifikacyjNa  
Na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2010 r. ukon-

stytuowała się OKK w składzie: Piotr Szatkowski 
– przewodniczący OKK (wybrany na IX Zjeździe Spra-
wozdawczo-Wyborczym ŚlOIIB), Bolesław Jurkiewicz 
– wiceprzewodniczący OKK, Zbigniew Dzierżewicz – se-
kretarz OKK.

W nowej kadencji odbyły się dwa posiedzenia OKK. 
W dniach 14-18 maja 2010 r. odbyła się XV sesja egza-
minacyjna na uprawnienia budowlane dla 325 osób. Eg-
zamin pisemny zdało 258 osób. Egzamin ustny zdały 233 
osoby. Uprawnienia budowlane uzyskały w branżach: 
architektonicznej – 1 osoba, konstrukcyjno-budowlanej 
– 91 osób, instalacyjno-elektrycznej – 33 osoby, instala-
cyjno-sanitarnej – 45 osób, budownictwa drogowego – 44 
osoby, budownictwa mostowego – 16 osób, budownictwa 
kolejowego – 2 osoby oraz telekomunikacyjnej – 1 osoba.

rada Programowa
Rada Izby na posiedzeniu w dniu 24.06.2010 r. po-

wołała Radę Programową w składzie: kol. kol. Roman 
Karwowski (przewodniczący), Janusz Kozula, Tadeusz 
Mika, Dorota Przybyła, Waldemar Szleper. Podsta-
wowym celem działania Rady jest wytyczanie kierun-
ków oraz ustalanie zasad polityki informacyjnej Rady  
ŚlOIIB na potrzeby członków Izby i na zewnątrz. Środ-
kami łączności z członkami Izby są: „Informator” i stro-
na internetowa.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, w trakcie które-
go omawiano zasady jej pracy, dyskutowano także nad 
przyszłością „Informatora”, jego formą i treścią. Ustalo-
no, że należy urozmaicić jego szatę graficzną oraz zwięk-
szyć objętość i uatrakcyjnić tematycznie. „Informator” 
będzie wydawany minimum cztery razy w roku. 

W nowej kadencji odbyły się dwa posiedzenia, na któ-
rych opracowany został plan kontroli na okres od wrześ-
nia 2010 do marca 2011 r.
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Na kolejnym posiedzeniu Rady Programowej analizo-
wano stronę internetową Izby pod kątem jej zawartości, 
aktualności oraz sprawności działania. Strona interneto-
wa jako główne i szybkie źródło informacji o Izbie  musi 
spełniać wymogi najwyższej jakości i dostępności.  

Rada Programowa prosi członków Izby o przesyłanie 
uwag i wniosków dotyczących „Informatora” i strony in-
ternetowej na adres biuro@slk.piib.org.pl 

zesPół redakcyjNy „iNformatora”
W skład zespołu redakcyjnego „Informatora” wcho-

dzą: kol. kol. Janusz Krasnowski (przewodniczący), Hen-
ryk Andres, Ryszard Hulboj, Maria Świerczyńska oraz 
Piotr Wyrwas.

Mało kto jeszcze pamięta, że pierwszy numer „Infor-
matora” został wydany, w bardzo skromnej szacie graficz-
nej, w październiku 2004 roku. Od tego czasu wyszło 25 
numerów, ostatni w nakładzie ponad 12 600 egzemplarzy. 
„Informator” dociera kilka razy w roku wraz z miesięcz-
nikiem Polskiej Izby Budownictwa o tytule „Inżynier 
Budownictwa” do każdego członka naszego samorządu. 
Dotychczas głównym założeniem programowym „Infor-
matora” było przekazywanie informacji bezpośrednio 
związanych z działalnością naszej Izby, między innymi: 
skróconych sprawozdań działalności organów samorzą-
du, opisów przygotowań do akcji sprawozdawczo-wy-
borczej i jej wyników, a także publikowanie terminarzy 
szkoleń organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-
techniczne, zaproszenia na konferencje techniczne o za-
sięgu ogólnokrajowym oraz wspomnienia o Koleżankach 
i Kolegach, którzy odeszli od nas na zawsze. 

Członkowie: Grzegorz Gowarzewski, Roman Karwowski, 
Krzysztof Kolonko, Elżbieta Nowicka-Słowik, Barbara 
Twardosz-Michniewska. 
Komisja Doskonalenia Zawodowego:
Krzysztof Michta – przewodniczący, 
Członkowie: Ewa Dworska, Stanisława Franusiak, Mi-
rosław Gębski, Zbigniew Herisz, Ludwik Ignatowicz, Ja-
rosław Kapcia, Stanisław Klajnowski, Rudolf Mokrosz, 
Elżbieta Nowicka-Słowik, Bogdan Przeliorz, Wiktor Sey-
dak, Adam Skorupa, Tadeusz Sopata, Kazimierz Sowa.  
Komisja ds. Odznaczeń:
Andrzej Nowak - przewodniczący, Ludwik Ignatowicz, 
Zbigniew Matuszyk.
Komisja ds. Materiałów i Regulaminów Zjazdo-
wych:
Waldemar Szleper – przewodniczący, Krzysztof Ciesiń-
ski, Roman Karwowski,  Dorota Przybyła.
Zespół ds. ubezpieczeń: 
Stefan Czarniecki – przewodniczący, Czesława Bella, Ze-
non Panicz, Małgorzata Szukalska, Barbara Twardosz-
Michniewska,  Stefan Wójcik. 
Zespół ds. rażąco niskiej ceny:
Teodor Badora, Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki, 
Roman Karwowski, Andrzej Nowak, Dorota Przybyła.
Zespół ds. możliwości uzyskania uprawnień bu-
dowlanych przez inżynierów automatyków i elek-
troników :
Krzysztof Ciesiński, Józef Kluska, Tadeusz Lipiński, Ze-
non Panicz .
Komisja ds. zakupu siedziby ŚlOIIB:
Andrzej Nowak, Stefan Czarniecki, Zenon Panicz, Cze-
sława Bella, Edmund Janic,  Janusz Kozula. komisje  

oPiNiodawczo-doradcze rady
Komisja Współpracy z Zagranicą: 
Henryk Nowak – przewodniczący,
Maria Świerczyńska –wiceprzewodnicząca,
Ryszard Hulboj – sekretarz,
Członkowie: Andrzej Grochowski, Edyta Jaros-Praniuk, 
Zenon Panicz, Michał Prochaczek, Alojzy Sawicki, Tade-
usz Sopata, Kazimierz Sowa. 
Komisja Prawno – Regulaminowa:
Ewa Dworska – przewodnicząca,
Stefan Wójcik – wiceprzewodniczący,
Sławomir Stolarski– sekretarz,
Członkowie: Teodor Badora, Katarzyna Seweryn, Walde-
mar Szleper, Piotr Wyrwas. 
Komisja Pomocy Finansowej:
Barbara Twardosz-Michniewska – przewodnicząca,
Alojzy Sawicki – wiceprzewodniczący,
Stanisława Franusiak – sekretarz,
Członkowie: Henryk Anders, Urszula Kallik, Krzysztof 
Kolonko. 
Komisja Ekonomiczna:
Janusz Kozula – przewodniczący, 
Urszula Kallik – wiceprzewodnicząca

komuNikaty 
Informacja o dyżurach członków organów Śląskiej Izby In-
żynierów Budownictwa dostępna jest na stronie www.slk.
piib.pl/aktualności.

Śląska Organizacja Techniczna w Katowicach organizuje szkole-
nia seminaryjne dotyczące przepisów z zakresu bhp i p. poż. oraz 
Prawa budowlanego  i przepisów z nim związanych dla inżynie-
rów budownictwa i rzeczoznawców bhp i sanit.-higien. Szczegó-
łowe informacje znajdują się w zakładkach Szkolenia na stronie 
internetowej ŚOT www.sot.katowice.pl oraz Śląskiej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Katowicach, www.slk.piib.org.pl.

Dla członków ŚlOIIB dotkniętych skutkami powodzi Rada 
ŚlOIIB uchwaliła możliwość uzyskania pomocy finanso-
wej w formie zapomogi bezzwrotnej na pokrycie rocznej 
opłaty członkowskiej w Izbie lub zgodnie z zasadami Re-
gulaminu Komisji Pomocy Finansowej Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.
Regulamin KPF dostępny jest na stronie internetowej: 
http://slk.piib.org.pl/pliki/regulaminy/RPPF2007.pdf
Wnioski na załączonym do regulaminu formularzu (Za-
łącznik nr 2) należy składać w sekretariacie ŚlOIIB w Ka-
towicach, ul. Podgórna 4, lub można przesłać faxem na nr 
tel. 32-255-45-52  i  32-608-07-22.
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kaleNdarium
ważNiejszych wydarzeń

od 1 maja do 30 liPca 2010 

13-14.05.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Tech-
niczna „Inżynieria sanitarna w budownictwie i 
infrastrukturze – ciepłownictwo, ogrzewnictwo, 
gazownictwo – wentylacja i klimatyzacja”, zorgani-
zowana przez  PZITS oddział w Katowicach. 

14-18.05.
XV Sesja egzaminacyjna na uprawnienia budow-
lane przeprowadzana przez Okręgową  Komisję 
Kwalifikacyjną.

26.05.

Seminarium na temat „Rola samorządu w uzna-
niu kwalifikacji zawodowych na obszarze Unii 
Europejskiej”, które odbyło się z inicjatywy Izby 
Przemysłowo – Handlowej Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego.

28-29.05.
Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzial-
ności Zawodowej i sędziów Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego.

18-19.06. IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB 
z udziałem 21 delegatów ŚlOIIB.

22.06. Uroczystość rozdania decyzji o nadaniu uprawnień 
budowlanych w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach.

24.06. Posiedzenie Rady ŚlOIIB w Katowicach.

25.06.
Uroczystość z okazji 75-lecia Oddziału Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
w Katowicach.

25-26.06. Krajowy Zjazd SEP w Katowicach.

28.06. Posiedzenie Krajowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej PIIB w Warszawie.

29.06. Posiedzenie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
PIIB w Warszawie.

29.06. Ogłoszenie w Warszawie wyników konkursu 
BUDOWA ROKU 2009.

30.06. Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.

8.07. Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
w Warszawie.

8.07. Posiedzenie Prezydium ŚlOIIB.

29.07.
Spotkanie członków Prezydium Rady ŚlOIIB 
i Komisji Współpracy z Zagranicą z delegacją 
CKAIT z Ostrawy.

W dniach 18-19 czerwca 2010 r. obradował w War-
szawie IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 
187 delegatów na Krajowe Zjazdy z 16 okręgowych 
izb inżynierów budownictwa - w tym 21 delegatów 
z naszej Izby - oraz zaproszeni goście i przedstawiciele 
mediów. Na Zjazd przybyli miedzy innymi: posłowie 
RP Janusz Piechociński i Wiesław Szczepański, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd 
Dziekoński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlane-
go Robert Dziewiński, przedstawiciele stowarzyszeń 
branżowych i naukowo-technicznych oraz członkowie 
delegacji zagranicznych z zaprzyjaźnionych samorzą-
dów inżynierskich Słowacji, Bułgarii i Hiszpanii. Za-
bierający głos goście podkreślali ważną, ugruntowaną 
już rolę samorządu w demokratycznym państwie, po-
trzebę uczestniczenia ekspertów budownictwa w pro-
cesie legislacji oraz zwracali uwagę na umiejętność re-
agowania członków samorządu na społeczne potrzeby, 
czego przykładem była niedawna powódź; PIIB wydała 
w trybie pilnym poradnik, dotyczący postępowania po 
powodzi, a w nim ważne praktyczne uwagi, jak sobie 
radzić w obliczu klęski żywiołowej. 

W pierwszym dniu Zjazdu delegaci wybrali Prezy-
dium Zjazdu, wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania 
wszystkich organów Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa i udzielili absolutorium za 2009 rok ustępującej 
Krajowej Radzie. Również w pierwszym dniu doko-
nano wyboru  przewodniczących wszystkich organów 
PIIB na III kadencję, tj. na lata 2010-2014. Nowym 
Prezesem Krajowej Rady PIIB został Andrzej Roch 
Dobrucki z Mazowieckiej OIIB, Przewodniczącym 
Krajowej Komisji Rewizyjnej Tadeusz Durak z Świę-
tokrzyskiej OIIB, Przewodniczącym Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Marian Płachecki z Małopolskiej OIIB, 
a Przewodniczącym Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Gilbert Okulicz-Kozaryn z Podlaskiej OIIB. W krótkim 
wystąpieniu nowo wybrany Prezes Krajowej Rady po-
dziękował za okazane zaufanie, zwrócił uwagę na zna-
czenie zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu 
zaufania publicznego, podkreślał potrzebę ciągłego do-
kształcania kadr inżynierskich, zwiększania szeregów 
rzeczoznawców budowlanych oraz współpracę Izby 
z uczelniami technicznymi.

Drugi dzień Zjazdu rozpoczęto wręczeniem złotych 
i srebrnych Odznak Honorowych PIIB. Wśród osób 
wyróżnionych Srebrną Honorową Odznaką PIIB była 
koleżanka z naszej Izby Dorota Przybyła. 

W głosowaniach wyłoniono składy osobowe wszyst-
kich krajowych organów PIIB oraz wybrano sześ-
ciu Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Największą liczbę głosów otrzymał Waldemar 
Szleper ze ŚlOIIB zostając w ten sposób Rzecznikiem 

iX krajowy zjazd  Piib
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Koordynatorem. Do  Krajowej Rady zostali wybrani 
ze ŚlOIIB: Franciszek Buszka, Stefan Czarniecki, Jó-
zef Kluska, Janusz Kozula i Zbigniew Matuszyk, do 
Krajowej Komisji Rewizyjnej Urszula Kallik, do Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej Janusz Jasiona i Janusz 
Krasnowski, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego 
Zenon Panicz, Dorota Przybyła i Barbara Twardosz 
Michniewska.

Po dyskusjach delegaci zatwierdzili budżet na 2011 
rok, przyjęli program działania na III kadencję, spra-
wozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz uchwałę 
nadającą profesorowi Zbigniewowi Grabowskiemu ty-
tuł Honorowego Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa.

Nasi delegaci czynnie uczestniczyli w pracach Kra-
jowego Zjazdu: Stefan Wójcik był wiceprzewodniczą-
cym Prezydium Zjazdu, Waldemar Szleper przewodni-
czącym Komisji Mandatowej, Piotr Wyrwas członkiem 
Komisji Wyborczej, Maria Świerczyńska sekretarzem 
Komisji Uchwał i Wniosków.

Na przełomie czerwca i lipca 2010 na pierwszych 
posiedzeniach ukonstytuowały się wszystkie organy 
krajowe PIIB. Stefan Czarniecki został wybrany Wice-
prezesem Krajowej Rady, Urszula Kallik sekretarzem 
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Janusz Krasnowski se-
kretarzem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Podczas IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wy-
borczego PIIB do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynę-
ło łącznie 119 wniosków: 68 wniosków z 12 okręgowych 
zjazdów oraz  51 wniosków zgłoszonych podczas trwa-
nia Zjazdu przez 30 delegatów z 12 okręgowych izb.

Komisja Uchwał i Wniosków przeanalizowała 
wszystkie wnioski i pogrupowała je w następujący spo-
sób:
Grupa I – 57 wniosków skierowanych do Krajowej 
Rady PIIB;
Grupa II – 4 wnioski skierowane do Krajowej Komisji 
Kwalifikacyjnej;
Grupa III – 2 wnioski dotyczące czasopism branżowych 
i „Inżyniera Budownictwa”;
Grupa IV – 3 wnioski skierowane do IX Krajowego 
Zjazdu;
Grupa V – 48 wniosków rekomendowanych pierwotnie 
do odrzucenia; wnioski zostały przekazane Krajowej 
Radzie PIIB w celu powtórnego, wnikliwego, ostatecz-
nego ich przeanalizowania;
Grupa VI – 3 wnioski skierowane do rad okręgowych 
do rozpatrzenia wg kompetencji;
Grupa VII – 2 wnioski zwrócone do wnioskodawców 
w celu uzupełnienia treści wniosków.

Wnioski rozpatrywane przez IX Krajowy Zjazd 
zostaną umieszczone na stronie internetowej  
www.slk.piib.org.pl, a wszyscy wnioskodawcy zostaną 
poinformowani o trybie i terminie ich załatwienia wraz 
z właściwym uzasadnieniem.

       
  Maria Świerczyńska

R. Karwowski i U. Kallik w trakcie głosowania

J. Kluska, F. Buszka i K. Ciesiński dyskutują nad wnioskami Zjazdu

F. Buszka i S. Czarniecki na sali obrad
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Termin Temat/Wykładowca

05.10. Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg EUROKODU PN-EN 1990.
DR INŻ. MARIAN KAZEK

15.10. Utrzymanie budynków wielkopłytowych, przeglądy, kierunki rewitalizacji.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

05.11.  Docieplenia budynków. Zasady prawidłowej technologii, najczęściej popełniane błędy, sposoby napraw.
PAWEŁ GAŁUSZKA

17.11. Interpretacja dotychczasowych uprawnień budowlanych.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

07.12. Obciążenia budynków wg EUROKODU PN-EN 1990 wraz z przykładami.
DR INŻ. MARIAN KAZEK

XI/XII
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż. po zmianie przepisów – branża 
budowlana.
MGR INŻ. ZBIGNIEW CYGANIK – rzeczoznawca p.poż.

XI/XII
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż. po zmianie przepisów– branża 
elektryczna.
MGR INŻ. ZBIGNIEW CYGANIK – rzeczoznawca p.poż.

XI/XII
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony p.poż. po zmianie przepisów – branża 
instalacyjna.
MGR INŻ. ZBIGNIEW CYGANIK – rzeczoznawca p.poż.

Polski zwiĄzek iNżyNierów i techNików budowNictwa
oddział w bielsku-białej 

doskoNaleNie zawodowe
semiNaria, koNfereNcje, warsztaty w ii Półroczu 2010

Termin Temat/Wykładowca

29.09. Wymagania, zabezpieczenia p.poż. konstrukcji budowlanych – aktualne przepisy prawne.  
MGR INŻ. JANUSZ BENDUCH

27.10.
Podstawowe procedury projektowania konstrukcji spełniających wymogi bezpieczeństwa i użytkowalności według wy-
branych Eurokodów. Eurokod 2, cz. 1.
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON-BESKA 

24.11. 
Podstawowe procedury projektowania konstrukcji spełniających wymogi bezpieczeństwa i użytkowalności według wy-
branych Eurokodów. Eurokod 2, cz. 2.
DR INŻ. ROMAN GĄĆKOWSKI , DR INŻ. BEATA ORDON-BESKA

19-21.11 Kosztorysowanie dla zaawansowanych*.
MGR INŻ. MAŁGORZATA SIEMIENOWICZ-KSIĄŻEK

Polski zwiĄzek iNżyNierów i techNików budowNictwa
oddział w czĘstochowie

Szczegółowe informacje o udziale w seminarium można uzyskać:
1. PZITB Oddział w Bielsku-Białej, tel./fax 338220294, 328166834,  e-mail: biuro@pzitb.bielsko.pl.
2. Placówka Terenowa ŚlOIIB tel. 338100486, fax 338100474,  e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl. 
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Szczegółowe informacje o udziale w seminarium można uzyskać w:
1. PZITB Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18 , telefon: (0-34) 324-78-72, e-mail: pzitb.czestochowa@o2.pl.
2. Placówka Terenowa  ŚlOIIB , 42-200 Częstochowa , ul. Kopernika 16/18, telefax: 343244396, e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl.

Polski zwiĄzek iNżyNierów i techNików budowNictwa
oddział w katowicach Termin Temat/Wykładowca

15.09. 

Obowiązki i uprawnienia kierownika budowy, kierownika robót budowlanych w procesie budowlanym (przygotowania, 
zabezpieczania, realizacji, przekazywania do użytkowania, remontowania i przebudowy obiektów budowlanych w tym 
obiektów zabytkowych). Wymagania ustawowe.  Formy zatrudniania i wynagradzania. Zadania. Odpowiedzialność – ro-
dzaje. Porady praktyczne. 
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ 

22.09.

Ekspertyzy, opinie, orzeczenia techniczne w praktyce budowlanej w świetle unormowań prawnych – przepisów  Prawa 
budowlanego i praktyki inżynierskiej. 
Przykłady opracowań eksperckich. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego i biegłego w świetle dorobku 
Krajowych Konferencji  dot.  ekspertyz.
DR INŻ. WINICJUSZ KROTLA 

23.09
Procedury popowodziowe remontów odbudowy i rozbiórek obiektów budowlanych w świetle przepisów Prawa budowla-
nego i przepisów nadzwyczajnych (Ustawy i Rozporządzenia  Rady Ministrów).
DR INŻ. JERZY  DYLEWSKI 

29.09.

Obciążenia budynków według EUROKODU PN-EN 1991. Obciążenia stałe i zmienne użytkowe w budynkach wg PN-
EN 1991-1-1. Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3. Obciążenie wiatrem budynków wg PN-EN 1991-1-4. Przykład 
obliczeniowy zestawienia obciążeń. 
DR INŻ. MARIAN  KAZEK 

05.10.

O co kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego  muszą zadbać na budowie z zakresu bez-
piecznych warunków pracy. Zabezpieczenie warunków bhp w planie BIOZ i w procesie budowy. Obowiązki i uprawnie-
nia. Przykłady wzorowych i nagannych zachowań pracowników. Rodzaje i zakres odpowiedzialności inwestora, właści-
ciela-zarządcy obiektu budowlanego oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie i nadzór . Wskazówki praktyczne dot. 
planu BIOZ. 
DR INŻ. JERZY DYLEWSKI 

13.10.

FIDIC 2000. Inżynier kontraktu. Wprowadzenie. Dokumentacja kontraktowa (wybrane działy). Dokumentacja pro-
jektowa i finansowa. Prawa i obowiązki uczestników kontraktu. Procedury pracy Inżyniera Kontraktu. Modyfikacje 
warunków  kontraktów Fidic. Wybrane przykłady warunków szczególnych. 
DR INŻ. PAWEŁ OLAF NOWAK - Dyrektor Polish British Construction Partnership Sp. z o.o. 

20.10.

Ochrona cieplna budynków. Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków. Systemy oceny energetycznej bu-
dynków w świetle przepisów krajowych i wymagań przepisów  unijnych w tym znowelizowanego Prawa budowlanego. 
Oceny. Audyty. Świadectwa . Wprowadzenie do tematyki 36 godzinnego szkolenia z zakresu opracowywania świadectw 
charakterystyki energetycznej budynków dla osób uprawnionych opracowujących świadectwa. 
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

27.10.

Co każdy inwestor, projektant, kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru inwestorskiego powinien wie-
dzieć (znać) o przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego regulującego postępowanie i procedury wynikają-
ce z regulacji Prawa budowlanego oraz oddziaływaniu organów administracji architektoniczno-budowlanej (starosty, 
wojewody, Głównego Insp. NB) i organów nadzoru budowlanego (Powiatowego INB, Wojewódzkiego INB i GINB) na 
przygotowanie i realizację budowy. Omówienie  aktualnych interpretacji i wyjaśnień Głównego Urzędu Nadzoru Budow-
lanego  dot. procesu budowlanego. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych (wybrane zagadnienia sporne). Wskazówki 
praktyczne. 
MGR INŻ. ADAM WOLNY

15.12.
Omówienie aktualizacji ustawy Prawo budowlane. Najczęstsze błędy: wykonawcze i projektowe. 
MGR INŻ. SŁAWOMIR STOLARSKI, MGR INŻ. JADWIGA WAWSZCZYK,  MGR INŻ. BOGDAN ANIOŁ 
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3.11.

Podstawy projektowania obiektów budowlanych na terenach górniczych. Występowanie złóż kopalin mineralnych. Me-
tody i sposoby eksploatacji górniczej. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane. Zasady 
zabezpieczenia obiektów budowlanych.
DR INŻ. RUDOLF  MOKROSZ

10.11.

Kosztorysowanie. Kosztorys inwestorski. Przedmiar robót. Zmiany w przepisach w tym przewidywane zmiany. Podsta-
wy prawne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zakres i sposób sporządzania. Dokumentacja opisu-
jąca przedmiot zamówienia. Kosztorys ofertowy. Narzędzia pomocnicze przy wyliczeniu kosztów o ryzyka. Wskazówki 
praktyczne.
DR INŻ.  JANUSZ  TRACZYK

17.11.

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg EUROKODU PN-EN 1990. Nowe kryteria projektowania. Podsta-
wy obliczeń stanów granicznych nośności i użytkowalności. Przykłady. Dodatkowo informacje Ośrodka SiRz – wprowa-
dzenie do kursowego szkolenia z zakresu EUROKODóW.
DR INŻ.  MARIAN  KAZEK

24.11.

Ocena energetyczna budynków. Dostosowywanie nieruchomości budowlanych do wymagań Dyrektywy  2002/91/WE.
Nowe standardy projektowania i obliczania charakterystyki energetycznej. Jak dostosować projekt i eksploatowany 
budynek do wytycznych. Wymagania szczególne.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

1.12.

Co nowego w Prawie budowlanym. Nowelizacje Ustawy wprowadzone w 2010 r. Istotne zmiany przepisów. Nowe dodat-
kowe obowiązki uczestników procesu budowlanego i organów. Wymagania z zakresu przygotowania budowy, realizacji 
i przekazywania do użytkowania. Wskazówki praktyczne.
DR INŻ. JERZY DYLEWSKI

8.12.
Termomodernizacja – wymagania i możliwości. Systemy dociepleń budynków. Najczęstsze błędy  i wady projektów oraz 
wykonawstwa. Środki zaradcze. Funkcje-rodzaje i możliwości wykorzystania. Wskazówki praktyczne.
MGR INŻ. ZBIGNIEW DZIERŻEWICZ

15.12.

Obciążenia  budynków wg EUROKODU  PN-EN 1991. Obciążenia stałe i zmienne użytkowe w budynkach wg PN-EN 
1991-1-1. Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3. Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4. Przegląd obliczeniowy 
zestawienia obciążeń. 
 DR INŻ. MARIAN  KAZEK

22.12.

Przepisy techniczno-budowlane oraz normy w procesie budowlanym (projektowaniu, budowie i utrzymaniu obiektów 
budowlanych) w świetle obowiązujących regulacji ustawowych w tym nowelizowanego Prawa budowlanego, ustaw 
o normalizacji, wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności. Wskazówki praktyczne. Przykłady. Interpretacje.
MGR INŻ. BRONISŁAW WOSIEK

Szczegółowe informacje o udziale w seminarium można uzyskać w Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB  
- Podgórna 4, Katowice; tel/fax 32 255-46-65, e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl.

oddział zagłĘbia wĘglowego
stowarzyszeNia elektryków Polskich w katowicach

Termin Temat/Wykładowca

30.09. Skutki rażenia prądem elektrycznym w specyficznych warunkach klimatycznych.
DR INŻ. STEFAN GIERLOTKA 

14.10. Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego.
MGR INŻ. JULIAN WIATR 

28.10. Energooszczędne oświetlenie drogowe. Zagadnienia wybrane.
MGR INŻ. STANISŁAW PIENIĄŻEK, MGR INŻ. IRENEUSZ FRĄCKOWIAK

18.11. Zabezpieczenia instalacji elektrycznych – generatory.
MGR INŻ. HENRYK KLEIN

2.12. Kompleksowa ochrona odgromowa i przepięciowa.
ANDRZEJ SOWA

Szczegółowe informacje o udziale w seminarium można uzyskać w OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36, fax 322552503, 
e-mail: biuro@sep.katowice.pl i na www.sep.katowice.pl
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iii koNfereNcja Naukowo-szkoleNiowĄ 
bezPieczeństwo i ochroNa obiektów budowlaNych

Na tereNach górNiczych 
pod patronatem 

JóZEFA DUBIŃSKIEGO Naczelnego Dyrektora GIG, FRANCISZKA BUSZKI Przewodniczącego ŚlOIIB
Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną istniejących 
i projektowanych obiektów budowlanych na terenach górniczych.
Konferencja odbędzie się w dniach od 4 do 6 października 2010 r. w hotelu „Jaskółka” w Ustroniu Zawodziu.
Koszty uczestnictwa, obejmujące: udział w konferencji, materiały konferencyjne, 2 noclegi i wyżywienie od śniadania 
04.10.2010 do obiadu 06.10.2010 r., wynoszą 1100 zł.  
Odpłatność za udział w konferencji członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, uprawnionych do dofinan-
sowania w kwocie 400 zł, wynosi 700 zł. 
Szczegóły organizacyjne dotyczące udziału w konferencji znajdują się na stronie www.slk.piib.org.pl.

W dniu 18 czerwca 2010 w obiekcie Złote Arkady 
w Częstochowie  Koło Specjalistyczne Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału w Czę-
stochowie  przy współudziale  Śląskiego Oddziału  Pol-
skiego Stowarzyszenia Dekarzy - pod  patronem Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  zorganizowało 
II Zjazd Dekarzy Śląskich.  W ramach  Zjazdu odbyły się 
warsztaty szkoleniowe „Zastosowanie nowoczesnych ma-
teriałów,  narzędzi i technologii w procesie projektowania, 
wykonania i eksploatacji dachu”, które miały formę wy-
kładów  i  praktycznych  pokazów.  Wykłady cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem i każdy z uczestników 
mógł wybrać panel, który najbardziej go interesował. 
Wystawcami materiałów, maszyn i narzędzi były  firmy 
wiodące w branży. Warsztaty były prowadzone pod ką-
tem pokazania istotnych błędów dekarskich – w celu ich 
uniknięcia w przyszłych realizacjach – oraz  prawidłowe-

go wykonawstwa i  dalszej prawidłowej eksploatacji dla 
poszczególnych technologii. W warsztatach uczestniczyło 
ponad sto osób, w tym wielu członków Śląskiej  Okręgo-
wej  Izby Inżynierów Budownictwa.  II Zjazd Dekarzy 
Śląskich   można  postrzegać jako imprezę, która jedno-
czy i konsoliduje specjalistyczne  środowisko budowlane 
zajmujące się: projektowaniem, wykonawstwem, remon-
tami, utrzymaniem oraz eksploatacją dachów i budyn-
ków. Zjazd  został doskonale przygotowany od strony 
logistycznej i organizacyjnej. Miejsce przeprowadzenia 
warsztatów pozwalało na zorganizowanie na wysokim 
poziomie obsługi uczestników, właściwe zabezpieczenie 
miejsc wystawienniczych dla firm oraz przeprowadzenie 
prezentacji i pokazów robót. 

Edmund Janic

W dniach 13-14 maja 2010 r. w Katowicach odbyła 
się III Krajowa Konferencja Techniczna z cyklu „Inżynie-
ria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze” zorga-
nizowana przez Katowicki Oddział PZITS.  Konferencja 
obejmowała zagadnienia: ciepłownictwa i ogrzewnictwa, 
wentylacji i klimatyzacji oraz gazownictwa.

Patronatu  honorowego Konferencji udzielili: Mini-
ster Infrastruktury, Wojewoda Śląski, Marszałek Woje-
wództwa Śląskiego, Prezydent Katowic, Przewodniczący 
ŚlOIIB, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki  Wodnej w Katowicach.

Patronatem medialnym objęły Konferencję następu-
jące wydawnictwa: Inżynier Budownictwa, Katalog In-
żyniera, Inżynieria Środowiska, Ciepłownictwo, Ogrzew-
nictwo, Wentylacja, Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 
Inżynieria Bezwykopowa, Rynek Instalacyjny, Forum 
Eksploatatora oraz Przegląd Techniczny.

W Konferencji udział wzięło 180 osób. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedziami była ona ostatnim eta-
pem przygotowań Katowickiego Oddziału PZITS do orga-
nizacji „Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta, 
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Branży 
Sanitarnej i Ochrony Środowiska”, które w ramach usta-
wicznego doskonalenia zawodowego inżynierów budow-
nictwa, Zarząd Katowickiego Oddziału PZITS planuje 
cyklicznie przeprowadzać w formie kilkudniowego forum 
dyskusyjnego,  z udziałem: przedstawicieli szkolnictwa 
wyższego, twórców przepisów budowlanych, administra-
cji samorządowej, producentów elementów sieci i instala-
cji sanitarnych oraz wykonawców.

Więcej o konferencji na stronie internetowej Katowi-
ckiego Oddziału PZITS: www.pzits.com.pl.

  
Prezes Katowickiego Oddziału PZITS

 Zbigniew Matuszyk

iii krajowa koNfereNcja techNiczNa
katowickiego oddziału Pzits

ii zjazd dekarzy ślĄskich
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PozostaNĄ w Naszej PamiĘci
Non omnis moriar

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

Andrzej Baliński, Andrzej Chmiel, Ryszard Głowicki, 
Gerard Grzesica, Grzegorz Guderley, Zbigniew Matuszyk, 

Marian Myszor, Józef Pawełczyk, Krystian Piecha,  
Wojciech Piwko, Witold Rak, Andrzej Rygiel, Adam Sikora, 

Zbigniew Turek, Mirosław Walczak, Janusz Wilk,  
Wiesław Woźniakowski, Andrzej Worwąg, Zygfryd Woźnica 

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć
naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów

Rada Programowa:
Roman Karwowski (przewodniczący), 

Janusz Kozula, Tadeusz Mika,  
Dorota Przybyła, Waldemar Szleper. 

Zespół redakcyjny:
Janusz Krasnowski (przewodniczący), 

Henryk Anders, Ryszard Hulboj,  
Maria Świerczyńska, Piotr Wyrwas.

Biuro Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, 
 skrytka pocztowa 1068   

tel/fax: 322554552, 326080722
www.slk.piib.org.pl   

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

poniedziałek, wtorek, środa,  
piątek 9oo-15oo, czwartek 11oo-18oo

Placówka terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10, 
pokój nr 15 (budynek NOT – I piętro)

tel: 338100486, tel/fax. 338100474
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek od 800 do 1600 

Placówka terenowa w Częstochowie 
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18, 

pokój 17 (budynek NOT - I piętro).
tel/fax: 343244396

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

poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek od 800 do 1600

środa od 1000 do 1800 

Placówka terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16 pokój nr 3 i 7 

(budynek BIPROHUT-u – parter)
tel/fax: 322311327

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

poniedziałek od 1500 do 1800

wtorek, środa, czwartek,  
piątek od 900 do 1300 

Placówka terenowa w Rybniku 
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 III p. 

(budynek byłego PEBEROW,
obecnie: Górnośląska Agencja  

Przedsiębiorczości S.A.)
tel/fax: 327569555

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

wtorek i czwartek od 1500 do 1700 

Redakcja Informatora zastrzega sobie 
prawo dokonywania korekty i skrótów 

nadesłanych tekstów.

ZBIGNIEW MATUSZYK
1949 – 2010

Urodził się w Stroniu k/Wadowic, ale 
od czasu nauki w szkole średniej zwią-
zał się trwale ze Śląskiem. Absolwent 
Technikum Chemicznego w Gliwicach 
oraz Wydziału Sanitarnego Politechniki 
Śląskiej. W latach 1970-1990 w okresie 
pracy w Wojewódzkim Biurze Projektów 
w Zabrzu przeszedł drogę od asystenta do 
starszego projektanta. Był autorem wielu 
ciekawych projektów, zwłaszcza w ener-
getyce ciepłowniczej, za które otrzymywał 
zakładowe nagrody. W 1990 r. w okresie 
transformacji ustrojowej założył wraz 

z kilkoma kolegami firmę Buwamat Sp. z o.o., którą prowadził do ostatnich 
chwil życia. W pracy stawiał głównie na młodzież – wytrwale przekazywał jej 
zdobyte doświadczenie zawodowe, pomagając doskonalić wyniesioną z uczelni 
wiedzę teoretyczną i „szlifować” umiejętności praktyczne nowoczesnego projek-
towania. Posiadał uprawnienia budowlane do projektowania i wykonawstwa 
oraz tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Działalność społeczną rozpoczął w harcerstwie, a kontynuował w branżo-
wym stowarzyszeniu PZITS. Od 1998 r. nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa 
Zarządu Katowickiego Oddziału PZITS. Był także członkiem Zarządu Główne-
go PZITS, a od 2000 r. działał w Śląskiej Radzie NOT w Katowicach.

W okresie tworzenia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa był 
członkiem komitetu organizacyjnego Śląskiej OIIB. Od roku 2002 pełnił przez 
dwie kadencje funkcje wiceprzewodniczącego Rady ŚlOIIB oraz członka Kra-
jowej Rady PIIB; w tegorocznych wyborach na kolejną kadencję 2010-2014, 
powierzono mu te same funkcje. Za pracę zawodową i społeczną wyróżniony 
licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Odszedł od nas 3 sierpnia 2010 r. po ciężkiej chorobie, której dzielnie sta-
wiał opór. 

Żegnaj przyjacielu 


