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Podsumowanie działalności Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w 2006 r.
V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się
w Katowicach w dniu 22 kwietnia 2006 roku.
Obecni na V Zjeździe delegaci wybrali Radę Śląskiej
Okręgowej Izby w 30 osobowym składzie z Przewodniczącym Rady Stefanem Czarnieckim oraz organy
Izby:
- 	 7 osobową Okręgową Komisję Rewizyjną z Przewodniczącym Tadeuszem Miką,
- 	 19 osobową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną
z Przewodniczącym Zbigniewem Dzierżewiczem,
- 	 17 osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny z Przewodniczącym Krzysztofem Ciesińskim,

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań wśród przyjaciół.
życzy:
Rada Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
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- 	 9 Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej
z Rzecznikiem Koordynatorem Jerzym Dzierżewiczem.
Ponadto wybrano 22 delegatów na Krajowe Zjazdy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w II kadencji.
Wszyscy dotychczasowi przewodniczący organów Śląskiej Okręgowej Izby zostali wybrani ponownie na
II kadencję.
Rada Śląskiej Okręgowej Izby realizuje zadania określone w ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.
U. z dnia 24 stycznia 2001 roku, wraz z późniejszymi
zmianami). Działa zgodnie ze Statutem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa i regulaminem okręgowych
rad PIIB.
Rada Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa obradowała w 2006 roku 5 razy.
Posiedzenie plenarne Rady w październiku było wyjazdowe i odbyło się, na zaproszenie Delegatury Biura
Izby w Bielsko-Białej, w Ustroniu.
W 2007 roku odbyło się jedno posiedzenie plenarne
Rady. Rada podjęła 117 uchwał, których treść jest dostępna na stronie internetowej oraz w biurze Izby.
Działalność Rady koncentrowała się na:
• 	Zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
Rady i komisji powołanych przez Radę.
• 	Kontynuowaniu współpracy z izbami samorządu gospodarczego i zawodowego, w szczególności:
- Izbą Budownictwa z siedzibą w Katowicach,
- Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa w Katowicach,
- Związkiem Pracodawców Budowlanych,
- Rybnicką Izbą Przemysłowo-Handlową,
- Samorządem zawodowym architektów w Katowicach.
• 	Kontynuowaniu współpracy z Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) Oddział
w Ostrawie.
• 	Kontynuowaniu współpracy z 17 stowarzyszeniami
naukowo-technicznymi działającymi na terenie województwa śląskiego.



• 	Kontynuowaniu współpracy z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Katowicach,
Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach oraz Śląską Organizacją Techniczną.
• 	Wydawaniu „Informatora ŚOIIB”.
• 	Informowaniu członków o działalności izby w szczególności poprzez stronę internetową.
• 	Kontynuowaniu ubezpieczenia „na życie” członków
ŚOIIB na bardzo korzystnych warunkach. Wypłata
świadczeń w ramach ubezpieczenia na życie z tytułu tylko wypłat pośmiertnych wyniosła 174.800
zł w 2006 r. Ogółem zrealizowano 52 zdarzenia na
kwotę 245.000 zł.
• 	Usprawnianiu obsługi administracyjnej członków
Izby.
• 	Dążeniu do sformalizowania współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej i Stowarzyszeniem Wychowanków Politechniki Śląskiej Wydziału Budownictwa.
• 	Wspieraniu finansowym konferencji zorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo - techniczne
działające na terenie Śląska, w których uczestniczyli członkowie Śląskiej Okręgowej Izby.
• 	Wsparciu Jubileuszu 60-lecia istnienia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.
• 	Wspieraniu szkół zawodowych o profilu budowlanym poprzez fundowanie nagród rzeczowych: za
najlepsze prace dyplomowe uczniów Zespołu Szkół
Budowlanych w Bytomiu, w konkursie „Najlepszy
Absolwent Szkoły Zawodowej Podbeskidzia” w Bielsku-Białej oraz w konkursie Technikum Budowlanego w Rudzie Śląskiej.
• Opiniowaniu kandydatów na biegłych sądowych.
Do szczegółowego prowadzenia spraw wynikających
z ustawy i Statutu Izby powołane zostały następujące
Komisje Rady:

Komisja Ekonomiczna
Zadaniem Komisji Ekonomicznej jest opiniowanie
przedsięwzięć finansowych w ramach budżetu ŚOIIB
oraz pełnienie funkcji Komisji do Spraw Zamówień
Publicznych, zgodnie z Regulaminem dokonywania
zakupów, zlecania dostawy i świadczenia usług na
rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W pierwszym roku działalności Komisja odbyła 3 posiedzenia, w trakcie których:
• analizowano realizację budżetu w trakcie 2006 r.,
• zaopiniowano propozycję budżetu na 2007 r.,
• zaopiniowano plan remontu biura i plan zakupów,
• zaopiniowano propozycję zakupu Kalendarza budowlanego na 2007 r.



Komisja ds.
Doskonalenia Zawodowego
Zadaniem Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego jest
opracowanie sposobów wspomagania członków Izby
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego odbyła cztery
posiedzenia w 2006 r.
Komisja realizowała następujące zadania:
• Analizowała
prenumeratę
prasy
technicznej. Każdy członek Izby, który wypełni ankietę może otrzymać wybrany przez siebie tytuł.
Następuje systematyczne zwiększenie czytelnictwa
branżowej prasy technicznej, która aktualnie dociera do 6.021 osób, tj. 53 % czynnych członków zawodowo Śląskiej Okręgowej Izby. Jest to najlepszy
wynik w kraju.
• Opiniowała półroczne plany szkolenia członków realizując tym samym podstawowy obowiązek Izby
jakim jest pomoc członkom w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.
• Zapewniała dofinansowanie seminariów, kursów
i konferencji organizowanych dla członków Izby,
zgodnie z obowiązującymi zasadami, dzięki czemu
ułatwiała członkom Izby udział w powyższych formach kształcenia.
• Największym zainteresowaniem cieszą się seminaria. W ubiegłym roku z tej formy szkolenia skorzystało 7.134 osób, tj. 63 % czynnych zawodowo członków Izby.
• W konferencjach uczestniczyło 152 członków Izby.

Komisja Pomocy Finansowej
Zadaniem Komisji jest rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową.
Komisja działa na podstawie „Regulaminu przyznawania pomocy finansowej”, znowelizowanego przez Radę
Śląskiej Okręgowej Izby, w dniu 21 grudnia 2006 r.,
uchwałą nr 112/2006.
Komisja w 2006 r. obradowała 4 razy (08.06, 20.07,
30.08, 21.12.2006 r.).
Ogółem w 2006 r. Komisja Pomocy Finansowej rozpatrzyła 13 wniosków na kwotę 12.630 zł,
z tego:
- na zapomogi 12.190 zł dla 12 osób,
- pożyczkę 440 zł dla 1 osoby.

Komisja ds.
Współpracy z Zagranicą
Zadaniem Komisji jest nawiązywanie kontaktów ze
środowiskami zawodowymi sąsiednich krajów.
Komisja w 2006 roku obradowała 4 razy.
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Nawiązała i kontynuuje współpracę zgodnie z zawartą
23 lutego 2006 r. umową o współpracy z Czeską Izbą
Autoryzowanych Inżynierów i Techników Oddział
w Ostrawie. W dniach 7 – 8 października 2006 r. odbyło się na terenie Republiki Czeskiej spotkanie delegacji ŚOIIB z kolegami z Ostrawy, w ramach kontaktów
przewidzianych podpisanym porozumieniem.
Podjęte próby nawiązania współpracy ze słowackim
samorządem inżynierów budownictwa na razie nie
przyniosły rezultatów. Nawiązany kontakt listowny z Izbami Inżynierów z Niemiec, a w szczególności
z Hesji, będzie kontynuowany.

Komisja Prawno-Regulaminowa
Zadaniem Komisji jest śledzenie zmian w ustawach
i rozporządzeniach dotyczących budownictwa.
Komisja Prawno-Regulaminowa została powołana na
posiedzeniu Rady w dniu 10 maja 2006 r.
Komisja odbyła 5 posiedzeń.
Prace Komisji obejmowały:
• analizę aktów prawnych z zakresu budownictwa,
a w szczególności:
- ustawy Prawa budowlanego,
- ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
- prawo tzw. audytu energetycznego,
- ustawy o ochronie środowiska,
- dyrektyw europejskich dotyczących budownictwa.

Komisja ds. Odznaczeń
Komisja do sprawy Odznaczeń jest najmłodszą Komisja Śląskiej Okręgowej Rady. Została powołana w lipcu
2006 r.
Komisja opracowała pierwsze wnioski o nadaniu honorowych odznak szczególnie aktywnym członkom
Śląskiej Izby z jednostek terenowych i organów Rady.

ków pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Potrzeba  stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest coraz powszechniejsza; aby
sprostać konkurencji z   inżynierami innych państw
musimy reprezentować odpowiedni poziom wiedzy.
Systematycznie rośnie   czytelnictwo prasy technicznej, obserwujemy wzrost zainteresowanie różnymi
formami szkolenia.
Realizując obowiązek pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, coraz więcej środków
z budżetu Izby jest przeznaczana na doskonalenie zawodowe. Zapewnienie prenumeraty prasy technicznej,
zakup „Inżyniera budownictwa” zorganizowanie i dofinansowanie wzrastającej liczby imprez szkoleniowych
oraz dodatkowe ubezpieczenie na życie powoduje, że
zwrot składki płaconej na Śląską Izbę sięga 84 %.
Podsumowując można powiedzieć, że wiele udało się
już zrobić, ale szybko zmieniająca się rzeczywistość
stawia wciąż nowe zadania i cele. Mając satysfakcję
z dotychczasowych osiągnięć mamy świadomość, że
przyszłość wymagać będzie od nas jeszcze większej
aktywności i zaangażowania. Mamy nadzieję, że podejmowane działania wzmocnią rangę i prestiż zawodu inżyniera budownictwa, integrując środowisko zapewnią prawidłowe funkcjonowanie w zawodzie oraz
spowodują, że samorząd zawodowy będzie liczącym
się partnerem dla władz państwowych i samorządu
terytorialnego oraz środowisk inżynierskiej Unii Europejskiej.
Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa
Stefan Czarniecki
Katowice, luty 2007 r.

IZBA W STATYSTYCE
(stan na 28.02.2007)

liczba
członków

%

konstrukcyjnobudowlana

6661

58,0

instalacji sanitarnych

2081

18,1

instalacji elektrycznych
i elektroenergetycznych

1499

13,0

kolejowa

228

2,0

drogowa

632

5,5

telekomunkacyjna

61

0,5

mostowa

150

1,3

wodno-melioracyjna

176

1,5

5

-

Specjalność

Rada Programowa
Zadaniem Komisji jest koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów do publikacji.
Łączność z członkami Izby była utrzymywana poprzez
„Informatora” – dodatek do „Inżyniera Budownictwa”,
oraz poprzez internet. Głównym zadaniem tych publikatorów jest informowanie członków Izby o działaniach
podejmowanych przez Radę i Komisje, oraz przekazywanie informacji przydatnych w pracy zawodowej.
„Informator” ŚlOIIB dociera do wszystkich członków
Izby. Ukazuje się nieregularnie, co dwa - trzy miesiące.  W 2006 roku wydanych zostało 5 numerów.
Do podstawowych zadań samorządu należy obowiązek
pomocy członkom w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warun-
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wyburzeniowa przy użyciu materiałów wybuchowych



PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW RADY

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna została powołana na V Zjeździe ŚlOIIB w składzie 19 osobowym.
W trakcie sesji wiosennej i jesiennej przeprowadzono
kwalifikacje kandydatów do egzaminu na uprawnienia budowlane. W dwóch sesjach egzaminacyjnych
uprawnienia budowlane nadano łącznie 412 osobom.
W dniu 25 stycznia 2007 przy udziale Przewodniczącego Rady oraz prezesów stowarzyszeń naukowo-technicznych, w uroczystej formie wydano 192 osobom
decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych. Każda z nich otrzymała upominek - książkę przydatną
w pracy zawodowej
Ponadto Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski
dla wydania decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, które zgodnie z regulaminem, po wstępnym
przygotowaniu, kierowane były do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej celem ostatecznego podjęcia decyzji.
Tytuł rzeczoznawcy budowlanego uzyskało 20 osób.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa będąc następcą
prawnym organów administracji państwowej w przedmiocie nadawania uprawnień budowlanych została
upoważniona do wydawania postanowień w sprawach
dotyczących uprawnień wydanych przez swoje organy
jak i organy uprawnione poprzednio. Zgodnie z art.113
§ 2 Kpa, na wniosek członków, Komisja opracowywała
interpretację zakresu uprawnień budowlanych nadanych przez organy administracji państwowej. W ramach tej działalności OKK rozpatrzyła 220 wniosków.
Udzieliła wyjaśnień dotyczących treści uprawnień budowlanych” - 100 odpowiedzi oraz wszczęła procedurę
i wydała w formie „postanowienia” - 120 odpowiedzi.
Ponadto w 2006 roku komisja wydała 862 „Książki
praktyki zawodowej” osobom rozpoczynającym praktykę niezbędną do uzyskania uprawnień budowlanych.

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
W kwietniu 2006 V Zjazd ŚlOIIB w Katowicach powołał siedmioosobową (łącznie z przewodniczącym)
Okręgową Komisję Rewizyjną. Przez cały czas pracy komisji nie uczestniczył w niej jeden z wybranych
członków. Na początku swojej działalności OKR opracowała szczegółowy harmonogram planowych kontroli wszystkich komórek organizacyjnych działających
w ŚlOIIB i powołała Zespoły Kontrolne. Przedmiotem kontroli były: działalność statutowa, finansowa
i gospodarcza Izby oraz komisji statutowych i poza-



statutowych. Łącznie przeprowadzono osiem kontroli
planowych i dwie doraźne.
OKR odbyła cztery planowane posiedzenia, na których
omówiono szczegółowo wyniki przeprowadzonych kontroli i wyciągnięto stosowne wnioski. Przewodniczący
OKR uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Prezydium Rady, a także w wybranych posiedzeniach Komisji działających w ŚlOIIB. W posiedzeniach plenarnych OKR brał udział przewodniczący Rady ŚlOIIB
Stefan Czarniecki.
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OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Zespół Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności
Zawodowej OROZ w okresie sprawozdawczym działał w dziewięcioosobowym składzie (wraz z koordynatorem). W tym czasie do ROZ wpłynęło 47 nowych
spraw, a 14 spraw pozostało niedokończonych w poprzednich latach. Z nowych spraw 46 dotyczyło odpowiedzialności zawodowej, a jedna sprawa odpowiedzialności dyscyplinarnej. Po rzeprowadzeniu przez

ROZ postępowań wyjaśniających 9 spraw przekazano
do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego  a 2 do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Wiele
z rozpatrywanych spraw zgodnie z kompetencjami zostało skierowanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem merytorycznego przygotowania wniosku.

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB w Katowicach
został wybrany na drugą kadencję na V Zjeździe ŚlOIIB w kwietniu 2006 w 15 osobowym składzie. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery posiedzenia
całego składu OSD oraz zostały zorganizowane dwa
szkolenia wspólnie z Zespołem Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej OROZ.
Do OSD ŚlOIIB wpłynęło 16 spraw w ramach odpowiedzialności zawodowej oraz jedna sprawa dotycząca
odpowiedzialności dyscyplinarnej. W okresie sprawozdawczym powołano siedemnaście 3 osobowych skła-

dów orzekających. Każdy członek OSD ŚlOIIB brał
udział w pracach sądu.
W ramach odpowiedzialności zawodowej zostały ukarane dwie osoby upomnieniem (decyzje ostateczne),
trzy sprawy zwrócono do OROZ w celu uzupełnienia,
cztery sprawy w toku postępowania. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej jedna sprawa została
umorzona, lecz OROZ odwołał się od tego postanowienia do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. W jednej
sprawie dotyczącej odpowiedzialności zawodowej złożone do KSD odwołanie nie zostało uwzględnione.

Harmonogram dyżurów Rzeczników
Odpowiedzialności Zawodowej w 2007 r.
Nazwisko i Imię

Miejsce

Terminy

Dzierżewicz Jerzy

Delegatura Bielsko - Biała

Ostatni piątek miesiąca

Bulski Stanisław

Delegatura Gliwice

Trzecia środa miesiąca 1600 – 1800

Gliwa Jerzy

Punkt Informacyjny Rybnik

Trzecia środa miesiąca 1400 – 1600

Godzieszka Elżbieta

Delegatura Bielsko - Biała

Pierwszy wtorek miesiąca 1400 – 1600

Kallik Urszula

Delegatura Gliwice

Pierwsza środa miesiąca

Kierzkowski
Mieczysław

Delegatura Gliwice

Pierwszy poniedziałek miesiąca  1000 – 1200

Kralczyńska Elżbieta

Delegatura Bielsko - Biała

Trzecia środa miesiąca 1000 – 1200

Stasiński Andrzej

Delegatura Częstochowa

Trzeci czwartek miesiąca 1000 – 1200

Szwed Kazimierz

Delegatura Częstochowa

Pierwszy czwartek miesiąca 1000 – 1200
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

SEMINARIA, KONFERENCJE, WARSZTATY PLANOWANE W 2007 ROKU
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
Termin:
21.03.07
11.04.07

Temat:
Kosztorys ofertowy w realizacji budowlanego procesu inwestycyjnego. **
Procedury realizacji inwestycji według FIDIC część I ogólna.
Prawo zamówień publicznych. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym po
25.04.07
zmianach.
Wykładziny podłogowe, dachy odwrócone, membrany – materiały, wytyczne wyko23.05.07
nawstwa. Materiały wykończeniowe – Rygipsy. **
Zagadnienia ochrony cieplnej i system oceny energetycznej budynku.
27.06.07
Kosztorysowanie dla początkujących kurs płatny 790 zł , dla członków PZITB ,
29.06-1.07.07
SEP i członków ŚlOIIB 590 zł. *
Szkolenia - seminaria odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18, sala nr 23 od godz. 1000 - ilość miejsc ograniczona – blok tematyczny 5 godz.
** Seminaria odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 sala nr 23 - od godz. 1700 - ilość
miejsc ograniczona – blok tematyczny 5 godz.
* Kurs odbędzie się w budynku NOT w Częstochowie przy ul. Kopernika 16/18 sala nr 15 - od godz. 1500 piątek
do godz. 1500 niedziela - ilość miejsc ograniczona - blok tematyczno - praktyczny 24 godz.
Koszt uczestnictwa w seminariach: dla członków: PZITB, ŚlOIIB udział bezpłatny (za okazaniem aktualnego
zaświadczenia o przynależności); dla pozostałych – 120,-zł
Informacje i zapisy:
-Delegatura ŚlOIIB, 42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18 , telefax: (0-34) 324-43-96
e-mail: bdpiib@op.pl
-Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, 42-200 Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18 , telefon: (0-34) 324-78-72

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
ODDZIAŁ W KATOWICACH
Termin:
29.03.07
24.05.07

Temat/Wykłdowca
Obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru w aspekcie wymagań Prawa
Budowlanego.
Wykładowca: inż. Wiesław Wiącek
Mieszanki mostyksowo-grysowe (SMA) wg norm europejskich EN 13108-5 i EN
13108-20 oraz projektowanie mieszanek.
Wykładowca: mgr inż. Konrad Jabłoński

Miejsce szkolenia – budynek NOT Katowice ul. Podgórna 4.
Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Katowicach, ul. Podgórna 4.
Tel/fax (032) 255-39-34
e-mail: sitk.katowice@wp.pl
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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWA
Termin:
16.04.07
18.04.07

Data do określenia
w terminie późniejszym- będzie podana
zainteresowanym oraz
na stronie: www.sep.
czestochowa

09.05.07

Temat/Wykładowca:
Problemy wentylacji w budownictwie mieszkaniowym w aspekcie obowiązujących przepisów.
Wykładowca: dr inż. Wacław Nawrocki
Zagrożenia elektrostatyczne.
Wykładowca: dr inż. Stefan Gierlotka
Unikanie błędów w projektowaniu i wykonawstwie z uwzględnieniem wzorów
FIDIC/SIDiR i ich zastosowania w Polsce.
Wykładowca: mgr inż. Adam Heine
Zasady doboru produktów PURMO w instalacjach wewnętrznych c.o. i c.w.u.
w świetle obowiązujących przepisów i norm.
Wykładowca: mgr inż. Roman Strzelczyk
Sieci cieplne z rur preizolowanych. Normy europejskie w zakresie projektowania
i wykonawstwa sieci cieplnych z rur preizolowanych.
Wykładowca: mgr inż. Ireneusz Iwko
Prawo budowlane po nowelizacji.
Wykładowca: mgr inż. Adam Wolny

Seminaria rozpoczynają się o godz. 1100 w budynku NOT, sala nr 23, II piętro, Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18.
Odpłatność:10 PLN – Członkowie Śl.O.I.I.B. za okazaniem świadectwa o przynależności, 30 PLN – Członkowie PZITS, SEP, PZITB, SITK za okazaniem legitymacji członkowskiej, 120 PLN – Pozostałe osoby.
Członkowie Śl.O.I.I.B będący jednocześnie członkami PZITS, SEP, PZITB, SITK uczestniczą nieodpłatnie.
Zgłoszenia przyjmuje (w zasadzie do 5 dni przed seminarium) Sekretariat SEP O/Częstochowa. Uczestnicy
szkolenia otrzymują materiały seminaryjne oraz zaświadczenia o uczestnictwie w seminarium.
Zgłoszenia i informacje pod nr tel.: 034-324-46-54 Pn 1400-1900; Wt- Pt 1100- 1600
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze niżej wymienieni członkowie
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:
Władysław Ball; Edward Bałaga; Wiesław Biegański; Stanisław Bigas; Jerzy Biniek;
Władysław Dudek; Bronisław Gola; Zbigniew Jurasz; Andrzej Krukowski; Zbigniew
Lankowski; Paweł Pawlak; Franciszek Pępek; Zygmunt Rudkowski; Leszek Słowik;
Zbigniew Snitko; Henryk Sobala; Franciszek Stępień; Stanisław Tabaczek; Norbert
Wallis; Waldemar Wers; Bazyli Wiazowski; Czesław Wyszyński.

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć naszych zmarłych
Koleżanek i Kolegów.
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Nadzwyczajny Krajowy Zjazd
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa
Rada Programowa
Franciszek Buszka
Janusz Kozula
Tadeusz Mika
Waldemar Szleper
Maria Świerczynska
Zespół redakcyjny Informatora
Rudolf Mokrosz
Janusz Krasnowski
Marek Karnowski

Realizując wniosek przyjęty na V Krajowym Zjeździe Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa zwołano na dzień 2 lutego 2007
Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB , który odbył się w Warszawskim Domu Technika NOT. Śląską Okręgową Izbę reprezentowało 21 delegatów. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Minister
Budownictwa Andrzej Aumiller, Podsekretarz Stanu Elżbieta
Janiszewska – Kuropatwa oraz Prezes Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Marek Naglewski. Wygłosili oni merytoryczne przemówienia.
Podczas zjazdowej debaty omówiono dotychczasowe dokonania
oraz przedstawiono zamierzenia i problemy, jakimi powinien
zająć się samorząd zawodowy inżynierów budownictwa. Prezes
Krajowej Rady PIIB Zbigniew Grabowski wygłosił referat programowy Izby na lata 2007 -2010.
W swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan
Czarniecki podkreślił znaczenie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Izby. W 2006 roku w różnych formach
szkoleniowych, najczęściej seminariach, których koszty ponosiła
ŚlOIIB uczestniczyło ponad 7100 jej członków. Ponadto każdy
członek ŚlOIIB, który wyrazi życzenie przez wypełnienie stosownej ankiety otrzymuje nieodpłatnie pod wskazany adres wybrane czasopismo techniczne.
W trakcie Zjazdu nasi delegaci pracowali w komisjach Zjazdu:
w Mandatowej Kol. Waldemar Szleper oraz w Uchwał i Wniosków Kol. Marek Karnowski.
Delegaci Zjazdu przyjęli Uchwałę Programową oraz Kodeks
Zasad Etyki Zawodowej PIIB. Wymienione dokumenty zjazdowe oraz stenogram z wystąpień zaproszonych gości ukażą się
w najbliższych numerach „Inżyniera Budownictwa”.



Biuro Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
ul. Podgórna 4 40-062 Katowice
(budynek NOT - łącznik)
tel./fax. (32) 255 45 52, (32) 608 07 22
email: biuro.slk@piib.org.pl
krasnowski@pzitb.katowice.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 9.00-15.00
Dyżury członków Prezydium Rady
ŚOIIB w Katowicach
wtorek-piątek 14.00-17.00
Obsuga prawna
czwartek 13.00-16.00
Delegatura w Bielsku Białej
ul. 3 Maja 10
(budynek NOT) pokój nr 15
tel.: (33) 810 04 86
tel./fax. (33) 810 04 74
email: soiib_bielsko@op.pl
Godziny pracy: poniedz., wtorek, czwartek,
piątek 8.00-16.00, środa 10.00-18.00
Delegatura w Częstochowie
ul. Kopernika 16/18
(budynek NOT I piętro pokój 17)
tel./fax. (34) 324 43 96
email: bdpiib@op.pl
Godziny pracy: poniedzałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, środa 10.00-18.00
Delegatura w Gliwicach
ul. Rynek 18 (IIIp.)
siedziba ZO PZITB
tel./fax. (32) 231 13 27
Godziny pracy:
poniedziałek 15.00 - 18.00
wtorek-piątek 9.00 - 13.00
Punkt Informacyjny Rybnik
ul. Rynek 12 tel. (32) 423 75 66
Godziny pracy:
środa 14.00 - 16.00
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