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Po katastrofie

28 stycznia o godz. 17.15 w Chorzowie na terenie Międzynarodowych Targów Ka-
towickich zawaliła się hala wystawowa. Zginęli ludzie. Współczując poszkodowanym 
i rodzinom ofiar zastanawiamy się nad przyczynami katastrofy. Czy były to siły przy-
rody, czy błąd człowieka? Czy w pogoni za zyskiem nie przyjęto zbyt małych zapasów 
bezpieczeństwa? Przyczyny katastrofy ustalą rzeczoznawcy. Winnych zaniedbań wska-
że sąd. Skala awarii i katastrof dachów, które wystąpiły tej zimy w Europie wskazuje 
na niedoszacowanie obciążenia śniegiem. Trzeba będzie zweryfikować normy obciążeń, 
oraz zaostrzyć wymagania względem konstrukcji dachów. Musimy zrobić wszystko co 
możliwe, aby taka katastrofa już nie zdarzyła się więcej.

Rada Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
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PoDsUMoWaNie 
kaDeNCJi 
2002-2006

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Dobiega końca I kadencja – lata 2002 – 2006. 
Zakończyła się kampania wyboru delegatów 
na V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest 
to okazja do podsumowania dorobku minionych 
lat oraz określenia zadań na II kadencję 2006 
- 2010.

Samorządy zawodowe działają w demokratycz-
nych państwach europejskich od ponad stu lat. 
W Polsce pierwszy samorząd – adwokacki - po-
wstał w 1918 r., lekarski w 1921 r., notarialny – 
1933 r., dentystów – 1938 r., aptekarzy – 1939 r. 
Samorządność zawodowa ma więc w Polsce duże 
tradycje. Nasz samorząd jest instytucją młodą, 
ale rodowód sięga okresu międzywojennego. 
W 1934 roku działacze Polskiego Związku Inży-
nierów Budownictwa opracowali projekt Prawa 
o Izbie Budowlanej, który jednak ze względu na 
wybuch II Wojny Światowej nie wszedł w życie. 
Pamiętajmy o korzeniach dyskutując o przyszło-
ści naszego samorządu.

W okresie II Wojny Światowej, w czasie okupa-
cji samorządy zostały przez okupanta zlikwido-
wane. Ich odrodzenie nastąpiło w latach 1944 
– 1945 r. W 1945 r. powstał samorząd lekarzy 
weterynarii. Rzeczywistość społeczno-gospodar-
cza lat powojennych nie przewidywała jednak 
miejsca dla instytucji samorządu zawodowego.

W III Rzeczpospolitej powrócono to tej formy 
organizacji społeczeństwa. Przywrócono istnie-
jące przed II Wojną Światową samorządy oraz 
powołano do życia nowe samorządy zawodowe: 
pielęgniarek i położnych w 1991 r., biegłych re-
widentów w 1992 r., rzeczników patentowych 
w 1993 r., doradców podatkowych i komorników 
w 1997 r., diagnostyków laboratoryjnych w 2001 
r., natomiast w 2002 r. - architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów. Aktualnie w Polsce 

działa 15 samorządów zawodowych powołanych 
odpowiednią ustawą sejmową.

Zawód inżyniera budownictwa został podniesio-
ny do rangi zawodu zaufania publicznego. Tyl-
ko zawody zaufania publicznego mogą w drodze 
ustawy powoływać samorząd zawodowy. Duża 
ilość i waga zadań powierzanych samorządowi 
inżynierów budownictwa znalazły swój wyraz 
w ustawie o samorządach.

Jest to dla nas powód do dumy i satysfakcji, jed-
nocześnie duży kredyt zaufania ze strony usta-
wodawcy, z którego mamy obowiązek się wywią-
zać.

W czerwcu 2002 roku odbył się Pierwszy Zało-
życielski Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, na którym powołano organy 
Izby oraz określono zadania do wykonania.

Ustawodawca powierzył samorządowi w szcze-
gólności:

• nadzór nad należytym i sumiennym wykony-
waniem zawodu,

• nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki za-
wodowej,

• nadawanie uprawnień budowlanych,
• stworzenie warunków do doskonalenia kwali-

fikacji zawodowych.
W naszym województwie do realizacji tych za-
dań utworzone zostały: Biuro Izby w Katowi-
cach i trzy jednostki terenowe z siedzibami w: 
Bielsku-Białej, Częstochowie i Gliwicach. Biu-
rem Śląskiej Okręgowej Izby skutecznie kieruje 
Kolega Janusz Krasnowski.

Zadaniem placówek terenowych jest ułatwianie 
bezpośredniego kontaktu z organami Izby oraz 
aktywizowanie środowiska inżynierskiego w te-
renie. Dotychczasowa organizacja i praktyka 
funkcjonowania placówek terenowych zdała eg-
zamin i potwierdziła pokładane w funkcjonowa-
niu tych jednostek nadzieje. Placówki terenowe 
na stałe wpisały się w strukturę organizacyjną 
naszej Izby, jako ważny element działania sa-
morządu, za co pragnę podziękować odpowie-
dzialnym za ich funkcjonowanie Kolegom: Ja-
nuszowi Kozuli, Waldemarowi Szleperowi 
i Rudolfowi Mokroszowi.

Zgodnie z uchwałą nr 5/R/05 Krajowej Rady Izby 
udział w wyborach delegatów na V Okręgowy 
Zjazd ŚlOIIB brali członkowie posiadający bier-
ne i czynne prawo wyborcze, według stanu na 
dzień 30 września 2005 r. Na ten dzień prawo do 
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uczestniczenia w zebraniach wyborczych posia-
dało 10.811 członków. W tej liczbie znajdują się 
członkowie następujących specjalności: 

Specjalność liczba członków %

konstrukcyjno-budowlana 6285 58

instalacji sanitarnych 2002 19

instalacji elektrycznych 
i elektroenergetycznych

1403 13

kolejowa 173 2

drogowa 583 6

telekomunikacyjna 51 0,5

mostowa 129 1

wyburzeniowa przy użyciu materiałów 
wybuchowych

4 -

Od początku istnienia Izby wydanych zostało 
ponad 50 000 zaświadczeń o członkostwie.

Członkami izby pozostawały 1558 osoby, których 
członkostwo zostało zawieszone. 1148 osób zosta-
ło skreślonych z listy członków Izby.

Ponadto członkami Izby pozostawały 1558 oso-
by, których członkostwo zostało zawieszone, na 
co składa się 502 zawieszeń na własne życzenie 
i 1056 zawieszeń z tytułu nieopłacenia składek 
ponad 6 miesięcy, natomiast 1148 osób zostało 
skreślonych z listy członków Izby, w tym 76 z po-
wodu zgonu, 10 na własne życzenie i 1062 z tytu-
łu nieopłacenia składek ponad 12 miesięcy.

Co DotyChCzas zrobiliśMy?
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, 
w tym Śląska Okręgowa Izba, rozpoczął wykony-
wanie swoich obowiązków od 1 stycznia 2003 r.  
(po powołaniu w 2002 r. Rady Krajowej i jej or-
ganów oraz izb okręgowych i ich organów).

W okresie organizacji izb okręgowych i Izby 
Krajowej skutecznie przejęto od wojewodów 

prowadzenie egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane i ujednolicono zakres, tematykę oraz 
terminy przeprowadzania egzaminów w całym 
kraju. W efekcie władze państwowe przekazały 
Izbie prawo do nadawania uprawnień w trzech 
dalszych specjalnościach, zwiększając ich liczbę 
do dziewięciu.

W Śląskiej Okręgowej Izbie te bardzo ważne za-
dania wykonuje Okręgowa Komisja Kwalifika-
cyjna, pod kierownictwem Kolegi Zbigniewa 
Dzierżewicza, z których wywiązuje się dosko-
nale, za co Jemu i jego współpracownikom chcę 
bardzo serdecznie podziękować.

W ostatnim okresie (po marcu 2005 r.) państwo 
przekazało nam prawo i obowiązek interpreta-
cji zakresu działania nadawanych uprawnień 
budowlanych oraz rozstrzygania sporów po-
między naszymi członkami a przedstawicielami 
administracji terenowej. Powoduje to wzrost za-
potrzebowania na usługi prawne oraz potrzebę 
pogłębiania znajomości prawa przez członków 
organów statutowych.

Sąd Dyscyplinarny i Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej pełnią ważną funkcję w Izbie: 
dbają o fachowe i rzetelnie wykonywanie obo-
wiązków przez inżynierów budownictwa i tym 
samym przyczyniają się do kreowania pozytyw-
nego obrazu naszego środowiska zawodowego 
w społeczeństwie.

Funkcjonowanie Sądu Dyscyplinarnego i Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej wymaga 
wyjątkowej fachowości, rzetelności, sumienności 
wobec wagi i trudności stojących przed tymi or-
ganami zadań, w tym znajomości przepisów pra-
wa budowlanego, cywilnego, karnego, Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego, co odróżnia je 
od podobnych organów w stowarzyszeniach na-
ukowo-technicznych. Członkowie tych organów 
uczestniczyli w systematycznych szkoleniach 
w zakresie znajomości prawa i procedur działa-
nia. Niezbędna była i jest stała współpraca z za-
wodowymi prawnikami.

Rośnie liczba rozpatrywanych spraw /46 w roku 
ubiegłym/ dotyczących odpowiedzialności dy-
scyplinarnej czy zawodowej naszych członków. 
Świadczy to o znaczeniu, jakie te organy speł-
niają w codziennym życiu inżyniera budowni-
ctwa. Członkowie Izby i inne osoby postrzegają 
nas i nasze organy jako instytucje ważne, któ-
rych działania mają duże przełożenie praktycz-
ne. Izba stawia sobie za cel spełnienie pokłada-
nych w niej nadziei i oczekiwań.
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Pragnę gorąco podziękować Kolegom: Krzysz-
tofowi Ciesińskiemu i Jerzemu Dzierżewiczowi, 
współdziałającym z nimi Kolegom, za fachowe 
wykonywanie tych wyjątkowo trudnych i odpo-
wiedzialnych zadań.

W Śląskiej Okręgowej Izbie działa również 
Okręgowa Komisja Rewizyjna powołana 
do kontroli działalności statutowej, finansowej 
i gospodarczej Izby. Komisja wypełnia swoje za-
dania fachowo i rzetelnie. Za właściwe wykony-
wanie swoich obowiązków, jestem Koledze Ta-
deuszowi Mice i członkom tej Komisji bardzo 
wdzięczny.

Jednym z podstawowych zadań Izby jest dba-
łość o poziom zawodowy naszych członków. Izba 
podjęła to zadanie, organizując wspólnie ze sto-
warzyszeniami naukowo-technicznymi systema-
tyczne szkolenia w zakresie nowych przepisów 
prawnych, procedur przetargowych wg FIDIC, 
warunków technicznych, nowych materiałów bu-
dowlanych, technologii wykonawstwa itp. Uła-
twiamy naszym członkom udział w branżowych 
konferencjach i seminariach szkoleniowych. 
W organizowanych różnych formach kształcenia 
w 2005 udział wzięło ponad 3.600 członków.

W 2005 r. Śląska Okręgowa Izba była organi-
zatorem konferencji „Budownictwo na terenach 
górniczych”, w której udział wzięło ponad stu 
uczestników. Za stronę merytoryczną tej konfe-
rencji odpowiedzialny był Kolega Rudolf Mo-
krosz.

Izba zapewnia członkom bezpłatną prenume-
ratę czasopism fachowych. Z oferty tej korzysta 
aktualnie ponad 5.600 członków Izby (52%). 
Nie jest to stan zadowalający, 

Powstał miesięcznik „Inżynier budownictwa” 
- tytuł wydawany na zamówienie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa oraz Informator, wy-
dawany przez Śląską Okręgową Izbę – instru-

menty komunikacji z członkami. Docierają one 
do wszystkich członków Izby.

Zagadnieniem podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych członków w ramach Rady Izby zajmuje się 
Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego, pod 
przewodnictwem Kolegi Krzysztofa Michty. 
Zadaniem Komisji jest opracowywanie sposobów 
wspomagania członków w doskonaleniu zawodo-
wym, w szczególności analizowanie stanu prenu-
meraty czasopism, oraz poziomu merytorycznego 
szkoleń organizowanych dla członków Izby.

Wdrożenie przepisów dyrektyw unijnych wyma-
ga m.in. współpracy z zagranicą. Polska Izba In-
żynierów Budownictwa jest współzałożycielem 
Europejskiej Rady Izb Inżynierów (ECEC) gru-
pującej dziesięć państw, w których są powołane 
samorządy zawodowe inżynierów budownictwa. 
Bierzemy udział w pracach „Grupy Wyszehradz-
kiej” zrzeszającej stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne (odpowiedniki PZITB) i samorządy zawo-
dowe inżynierów budownictwa. Uczestniczymy 
w pracach Europejskiego Stowarzyszenia Inży-
nierów Budownictwa (ECCE) grupującego bran-
żowe stowarzyszenia naukowo-techniczne z 28 
państw. Pośrednio poprzez NOT mamy możli-
wość współpracy z FEANI (Federacja Europej-
ska Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów).

Kolega Henryk Nowak przewodniczy Ko-
misji ds. Współpracy z Zagranicą. Zapo-
czątkowała ona aktywną działalność Śląskiej 
Okręgowej Izby na polu kontaktów międzynaro-
dowych. Ostatnio nawiązano bezpośrednie kon-
takty z partnerami czeskimi. Podpisano umowę 
o współpracy z Czeską Izbą Autoryzowanych 
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Inżynierów i Techników. Żywimy nadzieję, że 
nawiązane kontakty pozwolą na wymianę do-
świadczeń z partnerami zagranicznymi oraz 
ułatwią pracę naszych kolegów w Czechach. 
Zamierzamy także nawiązać kontakty z Izbami 
Inżynierów z Niemiec, w szczególności z landów 
Hesja i Nadrenia Westfalia.

Wypełniając ustawowy obowiązek Izba zapewnia 
swoim członkom ubezpieczenie od odpowiedzial-
ności cywilnej, na kwotę 50.000 Euro za najniż-
szą stawkę wśród wszystkich samorządów 
zawodowych. Dodatkowo członkowie Izby 
ubezpieczeni są na życie, na bardzo korzystnych 
warunkach. Wypłata świadczeń w ramach ubez-
pieczenia na życie z tytułu wypłat pośmiertnych 
wyniosła ponad 150.000 zł.

Członkowie samorządu zawodowego mają za-
pewnioną prawną ochronę interesów zawodo-
wych. Obsługę prawną prowadzi Kancelaria 
Prawna mgr Marii Wójcik.

W przypadkach losowych członkowie Izby mogą 
też korzystać z Funduszu Pomocy Finansowej. 
Komisja Pomocy Finansowej działa pod 
przewodnictwem Kolegi Józefa Kluski.

Pragnę również podziękować Koledze Zbi-
gniewowi Matuszykowi za przewodniczenie 
Komisji Ekonomicznej – ciału doradczemu 
Rady, która opiniuje wszystkie decyzje związane 
z wydatkami finansowymi oraz wykonuje inne 
zlecone zadania.

Na ogół nie kwestionuje się dziś potrzeby pod-
niesienia rangi zawodu inżyniera budownictwa 
jako zawodu zaufania publicznego, ale pojawia-
ją się jeszcze głosy kwestionujące potrzebę funk-
cjonowania samorządu zawodowego, szczególnie 
wtedy, gdy dotyczy to potrzeby płacenia składek. 
Wiadomym jest, że nie jest możliwe działanie sa-
morządu zawodowego bez odpowiedniej siedziby, 
etatowej obsługi biura, profesjonalnego działania 
odpowiednich organów. Wymaga to odpowied-
nich środków finansowych. Po zorganizowaniu 
się wszystkich izb i podjęciu przez nie działań 
oraz ustaleniu kosztów stałych funkcjonowania 
samorządu, coraz większa część składki człon-
kowskiej wraca w różnej formie do członków.

W Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budow-
nictwa tylko zapewnienie prenumeraty prasy 
technicznej, zorganizowanie i dopłacanie do 
wzrastającej liczby szkoleń powoduje, że średni 
zwrot składki płaconej na okręgową izbę wynosi 
ok. 80% w tym:

• zakup branżowych czasopism naukowo-tech-
nicznych – ok. 10,00 zł/m-c,

• dopłata do szkoleń – ok. 6,00 zł/m-c,
• dodatkowe ubezpieczenie „na życie” – 3,00 zł/

m-c,
• wydawanie i wysyłanie „Inżyniera Budowni-

ctwa” oraz „Informatora” – ok. 2,00 zł/m-c.
W sumie dla członka Śląskiej Izby zwrot składki 
sięga rocznie już około 250,00 zł

Współpracujemy z branżowymi samorządami 
zawodowymi architektów i urbanistów w celu 
zajmowania wspólnego stanowiska w zakresie 
opiniowania różnych aktów prawnych związa-
nych z realizacją zawodu.

Co DaleJ?
Podsumowując można stwierdzić, że w ciągu 
tych 4 lat wiele udało się już zrobić, ale szyb-
ko zmieniająca się rzeczywistość stawia wciąż 
nowe zadania i cele. Dumni z dotychczasowych 
osiągnięć jednocześnie patrzymy w przyszłość 
wiedząc, że wymagać ona będzie od nas większej 
aktywności i zaangażowania.

Działając dla dobra społeczeństwa i swoich 
członków, niezbędne będzie:

• dalsze umacnianie roli samorządu zawodo-
wego w świadomości społecznej i władz pań-
stwowych oraz samorządów terytorialnych,

• konsolidowanie pracy Izby i jej organów w ce-
lu dalszego ujednolicania wymagań w za-
kresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
członków,

• zwiększenie naszego współdziałania z orga-
nami administracji państwowej,

• zwiększenie naszego udziału w polubownym 
rozstrzyganiu sporów pomiędzy członkami 
Izby a innymi podmiotami gospodarczymi.

Jesteśmy już po wyborze delegatów na zjazdy 
Śląskiej Okręgowej Izby w kadencji 2006-2010. 
V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy odbędzie się 
w kwietniu 2006 r.

V Zjazd podsumuje dotychczasowy dorobek 
i przyjmie program na następną II kadencję. Na 
zjeździe tym dokonamy także wyboru 22 delega-
tów na Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa.

Stefan Czarniecki
Przewodniczący Rady ŚlOIIB
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zakońCzeNie 
kaMPaNii 
WyborCzeJ
W styczniu br zakończyła się kampania wybor-
cza delegatów na zjazdy ŚlOIIB na kadencję 
2006 – 2010. Wybory przeprowadzono w pozo-
stałych okręgach wyborczych w Katowicach oraz 
Gliwicach. 

W zebraniu obejmującym mieszkańców Katowic 
dnia 14 stycznia wzięło udział 73 członków Izby. 
Zebraniu przewodniczył kol. Andrzej Formowicz. 
Na delegatów zostały wybrane następujące oso-
by:

ADAMIEC JANINA IS

BALCAREK BARBARA IS

BUJOCZEK BOŻENA BO

DAŃDA MIECZYSŁAW BO

FORMOWICZ ANDRZEJ IE

GALAT KRZYSZTOF BO

HERISZ ZBIGNIEW BD

KAMIŃSKI IRENEUSZ BO

KARPIŃSKI STANISŁAW IS

KIEŁBASA JULIAN BO

KIERES KRYSTYNA IS

KOWALSKI ANDRZEJ BO

KUCHARSKA BARBARA IS

NESTERUK IRENEUSZ BT

NOWAK ANDRZEJ BO

NUREK ANDRZEJ BO

OSZCZEPALSKI JAN BO

RABSZTYN ANDRZEJ BO

SADOWSKI BRONISŁAW BO

SEYDAK WIKTOR IE

SKOWROŃSKA TERESA IE

SZOTA ROBERT BO

ZANIAT ANNA BD

ZIMNY MACIEJ BO

W zebraniu obejmującymi powiaty bieruńsko-lę-
dziński, i mikołowski oraz miasta Bytom, Cho-
rzów, Piekary Śląskie, Siemianowice, Święto-
chłowice i Tychy, które odbyło się w Katowicach 
dnia 14 stycznia 2006 udział wzięło 54 członków 
Izby. Zebraniu przewodniczył kol. Grzegorz Go-
warzewski.

Na delegatów wybrano następujące osoby:

BOJANOWSKI GRZEGORZ BO

CICHOCKI TADEUSZ BO
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DOBROWOLSKI ANDRZEJ BO

DWORSKA EWA IS

DYBEK ANDRZEJ IS

FIRLUS KRZYSZTOF BO

FRANIELCZYK JADWIGA IS

GOWARZEWSKI GRZEGORZ BO

GRABARZ BOLESŁAW IE 

GROCHOWSKI ANDRZEJ BO

JAREK JOLANTA BO

KARCHUT HENRYK BO

KOZIEŁ ZBIGNIEW BK

KRASNOWSKI JANUSZ BO

LIPIŃSKI JERZY IE

MACHOWSKI JERZY BM

MAKULSKI ZBIGNIEW BO

MICHTA KRZYSZTOF BO

MIKA TADEUSZ BO

MŁYNARSKI MAREK BM

NOWACKI JAN BO

OWSIAK JADWIGA BD

PRZYBOROWSKI STANISŁAW WM

PYRA ANDRZEJ BO

SOBAŃSKI WACŁAW BO

STUDENT NORBERT BT

SUCHOMSKI BENEDYKT BO

SZOŁTYSEK KLAUDIUSZ BO

SZYMAŃSKI KRZYSZTOF IS

ŚWIERCZYŃSKA MARIA BO

WYBRANIEC ANDRZEJ IE

ŻUREK JANUSZ IE

W zebraniu w Gliwicach dnia 21 stycznia 2006 
udział wzięło 115 członków Izby. Zebraniu prze-
wodniczył kol. Franciszek Buszka. Na delegatów 
wybrano następujące osoby:

BELLA CZESŁAWA BO

BIEGAŃSKI ADAM BO

BŁASZCZAK ANDRZEJ IS

BOCHYŃSKA-PODLOCH DANUTA IS

BULSKI STANISŁAW BO

BUSZKA FRANCISZEK BO

CEBULA HENRYK BO

CICHOŃ ANDRZEJ BO

CZARNIECKI STEFAN BO

CZARNY WŁADYSŁAW BO

DYMARSKI JAN BO

DZIERŻEWICZ ZBIGNIEW BO

EDER LESZEK BO

GONSIOR HENRYK BO

HANAK MARIA IS

JURKIEWICZ BOLESŁAW IS

KALLIK URSZULA BO

KAWULOK MARIAN BO

KAZEK MARIAN BO

KIERZKOWSKI MIECZYSŁAW IE

KLAJNOWSKI STANISŁAW BO

KOLONKO KRZYSZTOF IE

KOZIK ZBIGNIEW BO

KRAWCZYK JERZY IE

KUDZIA JÓZEF IS

KURASIEWICZ JAKUB BO

LIPIŃSKI TADEUSZ IE

MACIĄG-STERNIK HENRYKA IS

MATUSZYK ZBIGNIEW IS

MOKROSZ RUDOLF BO

NOWAK HENRYK BO

NOWAK JERZY IE

NOWICKA-SŁOWIK ELŻBIETA BO

PALA JACEK IS
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PASZEK FRANCISZEK BO

REWKOWSKI ANDRZEJ BO

SIEGEL GRZEGORZ BM

SOPATA TADEUSZ BO

STAROSOLSKI WŁODZIMIERZ BO

STASZEL JERZY IE

STOJEWSKI LUBOMIR IS

TWARDOSZ-MICHNIEWSKA BARBARA IS

WALUGA BRONISŁAW BD

Łącznie wybraliśmy 217 delegatów na Okręgowe 
Zjazdy kadencji 2006 - 2010. W dniu 22 kwiet-
nia odbędzie się V Okręgowy Sprawozdawczo-
Wyborczy Zjazd, na którym spośród delegatów 
zostaną wybrane: Rada Okręgowa; Okręgowa 
Komisja Kwalifikacyjna; Okręgowa Komisja 

Rewizyjna; Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej wraz z zastępcami oraz 22 delegatów na 
Krajowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd. Na 
Zjeździe tym zostaną podsumowane efekty na-
szej pracy poprzedniego okresu oraz wytyczone 
kierunki działania naszego samorządu zawodo-
wego na okres kolejnej kadencji.

Sprostowanie:
W poprzednim „Informatorze” w sprawozdaniu 
z zebrania wyborczego w Częstochowie chochlik 
drukarski ominął w wykazie wybranych delega-
tów Panią JANUSIK Bożenę.

Redakcja przeprasza Panią Delegat oraz czytel-
ników za niedopatrzenie.
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sĄsieDzka Wizyta
W dniach 22 i 23 lutego br. gościliśmy w Na-
szej Izbie delegację Czeskiej Izby Autoryzowa-
nych Inżynierów i Techników, w skrócie CKAIT, 
w składzie:

• Inż. Svatopluk Bijok – Prezes Biura Okręgo-
wego CKAIT w Ostrawie,

• Inż. Jindřich Pater – Wiceprezes CKAIT,
• Dr inż. Josef Slácal – Członek Zarządu CKA-

IT,
• Karel Pastuszek – Członek Komitetu Okręgo-

wego CKAIT w Ostrawie,
• Jaroslava Jarcovjaková – Sekretarz Biura 

Okręgowego CKAIT w Ostrawie.

Z naszej strony w spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Prezydium Rady oraz członkowie Komisji 
Współpracy z Zagranicą.

Celem spotkania było podpisanie porozumie-
nia o współpracy pomiędzy Biurem Okręgowym 
w Ostrawie Czeskiej Izby Autoryzowanych In-
żynierów i Techników a Śląską Okręgową Izbą 
Inżynierów Budownictwa w Katowicach.

Współpraca polegać będzie na:

- organizowaniu spotkań i imprez branżo-
wych,

- wymianie publikacji i innych wydawnictw,
- wymianie informacji na temat obowiązują-

cych w obu krajach przepisów prawnych oraz 
norm technicznych.

Pełny tekst porozumienia jest zamieszczony na 
naszej stronie internetowej 

www.oiib.katowice.pl.
Spotkanie było okazją do wymiany poglądów 
na temat form oraz zasad działania naszych 
Izb. Koledzy z Czech wystąpili m.in. z propo-
zycją cyklicznych spotkań przygranicznych Izb 
(z uwzględnieniem Izby Słowackiej).

Przewodniczący Rady zaprosił koleżankę i kole-
gów z Czech na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, 
który odbędzie się w kwietniu br.

Liczymy na to, że nawiązana współpraca przy-
niesie korzyści obydwu Stronom. Przyczyni się 
do ułatwienia wzajemnych kontatów zawodo-
wych.
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P l a N  s z k o l e ń
orgaNizoWaNyCh W ii kWartale 2006 r. 
Przez zarzĄD ozW seP W katoWiCaCh

DATA TEMAT WYKŁADOWCA

06.04.2006 r
czwartek

Dokumentacje techniczne i deklaracja zgodności urządzeń elektrycznych.
Wykładowca -Inż. Piotr Gondek  z  BBJ Warszawa

13.04.2006 r
czwartek

Instalacje elektryczne w budynkach i halach przemysłowych.
Wykładowca -Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Markiewicz z Politechniki Wroc-
ławskiej

27.04.2006 r
czwartek

Instalacje elektryczne w budynkach i halach przemysłowych
Wykładowca -Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Markiewicz z Politechniki Wroc-
ławskiej - powtórzenie

11.05.2006 r
czwartek

Utrzymanie techniczne obiektów i urządzeń . Zakres i terminy wykonywanych 
przeglądów urządzeń i instalacji elektrycznych wynikających z ustaw prawa ener-
getycznego i prawa budowlanego.
Wykładowca -Mgr inż. Jacek Czech  z PIP Katowice

18.05.2006 r.
czwartek

VI Konferencja naukowo techniczna 
p.t. „ Bezpieczeństwo w elektryce”
1.Bezpieczeństwo w elektroenergetyce - Prof. zw. dr inż. Henryk Markiewicz
2.Skutki rażenia prądem stałym - dr inż. Stefan Gierlotka

19 05 2006 r
piątek

Konferencja naukowo techniczna p.t. „Nowe aspekty projektowania i budowy elek-
troenergetycznych linii napowietrznych prądu przemiennego powyżej 45 kV zgod-
nie z normą europejską PN - EN 50 341 - 1 : 2005 r.”
Wykładowca -Mgr inż. Halina Argasińska - „Energoprojekt” Kraków

08.06.2006 r
czwartek

Uziemienia w liniach kablowych i napowietrznych NN i ŚN.
wykładowca -Mgr inż. Fryderyk Łasak

22.06.2006 r
czwartek

Uziemienia w liniach kablowych i napowietrznych NN i ŚN.
wykładowca -Mgr inż. Fryderyk Łasak - powtórzenie

Seminaria odbędą się w sali konferencyjnej Wydziałowego Centrum Studiów Podyplomowych – Wy-
dział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach przy ul. Krasińskiego 
8, w godz. 11.00-16.00. 

Udział w seminarium dla członków ŚlOIIB i członków OZW SEP jest bezpłatny (za okazaniem 
zaświadczenia o przynależności do ŚlOIIB lub legitymacji członkowskiej SEP). Zgłoszenie udzia-
łu w seminarium prosimy zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem: tel/fax 0322552503 lub e-mail: 
biuro@sep.katowice.pl
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s e M i N a r i a
orgaNizoWaNe Przez ośroDek szkoleNia kaDr  

bUDoWNiCtWa z/o Pzitb W ii kWartale 2006
1. Miejsce Szkolenia  -  Budynek NOT  Katowice ul. Podgórna 4   godz. 9.00

2. Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne:Ośrodek Szkolenia Kadr Budownictwa Z/O PZITB 
– Podgórna 4 Katowice, Tel/fax (32) 255-46-65 , e-mail:szkolenie@pzitb.katowice.pl

DATA TEMAT WYKŁADOWCA

12.04.2006r.
środa

Kierownik budowy w procesie budowlanym. 
Rola i zadania w świetle prawa budowlanego.
Wykładowca: Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

19.04.2006r
środa

Miejsce, rola, zadania (obowiązki) inspektora nadzoru w świetle prawa budowla-
nego.
Wykładowca: Dr inż. Jerzy Dylewski

26.04.2006r.
środa

Kosztorysowanie robót budowlanych.
Kosztorys  inwestorski.
Wykładowca: Dr inż. Janusz Traczyk

10.05.2006r.
środa

Wyroby budowlane w przepisach prawa i praktyce budowlanej. Wymagania i wska-
zówki praktyczne. Zakres odpowiedzialności uczestników procesu budowlanego.
Wykładowca: Mgr inż. Bronisław Wosiek

17.05.2006r

środa

Beton stosowany na budowach w świetle nowych norm. Beton zwykły, lekki, kru-
szywowy, architektoniczny i towarowy. Wskazówki praktyczne.

Wykładowca: Mgr inż. Marian Ostapczyk

24.05.2006r.

środa

Sztuka zawierania umów o roboty budowlane. Przepisy wynikające z kodeksu cy-
wilnego i prawa zamówień publicznych. Zakres zmian. Wskazówki praktyczne.

Wykładowca: Mgr Łucja Lapierr’e

31.05.2006r.

środa

Postępowanie inwestycyjne w świetle prawa budowlanego (po nowelizacji) i Usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany w przepisach. Wska-
zówki.

Wykładowca: Mgr inż. Adam Wolny

07.06.2006r.

środa

Praktyka budowlana w świetle zaistniałych katastrof budowlanych. Zasady i wy-
magania dot. bezpiecznego utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych

Wykładowca : do ustalenia

21.06.2006r.

środa

Rusztowania budowlane w przepisach i praktyce budowlanej.

Prezentacja firmy

Wykładowca: Mgr Danuta Gawęcka

28.06.2006r.

środa

Wymagania projektowe i użytkowe w budynkach mieszkalnych w zakresie warun-
ków technicznych – wentylacji, akustyki, ogrzewania, oszczędności energii i ochro-
ny cieplnej.

Wykładowca: Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz
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DaNe i aDresy 
DotyCzĄCe śloiib 
Zespół redakcyjny: Józef Kluska, Janusz Kozula,  
Janusz Krasnowski, Rudolf Mokrosz.

Biuro ŚlOIIB: ul. Podgórna 4, Katowice (budynek NOT 
I piętro, łącznik) tel./fax. (32) 255 45 52,  (32) 608 07 22, 
e-mail: biuro.slk@piib.org.pl; krasnowski@pzitb.katowice.pl
Godziny pracy: poniedziałek–piątek  900–1500

Dyżury członków Prezydium Rady ŚlOIIB w Katowicach: 
wtorek–piątek 1400–1700

Obsługa prawna: czwartek 1300–1600

PozostaNĄ W NaszeJ PaMiĘCi

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze  

niżej wymienieni członkowie Śląskiej Okręgowej  
Izby Inżynierów Budownictwa:

Teodor Cieślik; Zbigniew Baltaziak,  
Czesław Borowiec, Olgierd Dominiczek; 

Tadeusz Dusiński, Andrzej Garus;  
Andrzej Kalinowski, Marian Klasa,  

Krystyna Klein; Alojzy Kloc;  
Jerzy Palczyński, Jerzy Piekarski;  

Teodor Poczekaj; Wojciech Porowski, Jó-
zef Sochacki; Czesław Stanek;  

Fryderyk Śliwiński; Łukasz Szamocki, 
Andrzej Wójcik, Jacek Wróblewski,  

Bolesław Wyderka.

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć

naszych zmarłych Kolegów i Koleżanek.

Delegatura w Bielsku Białej, ul. 3 Maja 10 (budynek NOT), 
pokój nr 15, tel.: (33) 810-04-86, tel./fax. (33) 810 04 74
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
800–1600, środa 1000 - 1800

Delegatura w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 (budynek 
NOT), I piętro pokój 17, tel./fax. (34) 324 43 96
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 
800–1600, środa 1000–1800

Punkt informacyjny w Gliwicach, ul. Rynek 18 (IIIp.) siedzi-
ba ZO PZITB, tel./fax. (32) 231 13 27
Godziny pracy: poniedziałek 1500–1800 wtorek–piątek 900–1300


