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SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEDZY !
22 kwietnia 2007 odbył się w Katowicach kolejny, VI Zjazd Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa. Był okazją do podsumowania do-
konań pierwszego roku II kadencji na tle pięciu lat działalności ŚlOIIB, 
analizy aktualnej sytuacji w naszej branży oraz wytyczenia kierunków 
działania w roku bieżącym. Przyszłość rysuje się interesująco. Powierze-
nie Polsce i Ukrainie prawa organizacji EURO 2012 jest przykładem wy-
zwania na najbliższe lata. Czeka nas ogrom prac, które będą wymagały 
wiedzy i znakomitej organizacji. Chcemy uczestniczyć z głosem doradczym 
w sprawach dotyczących uporządkowania przepisów prawnych związanych 
z budownictwem. Spójne działania to nie tylko możliwość realizacji dużych, 
interesujących kontraktów, ale także realna wizja rozwoju Polski i Regionu 

Śląskiego. Najbliższa przyszłość to również zwiększenie konkurencyjności na rynku szeroko pojętego budowni-
ctwa. Dlatego chcę podkreślić, jak ważne jest doskonalenie umiejętności i zbieranie doświadczeń zawodowych. 
Potraktujmy to jako ważny cel. Śląska Izba będzie wspierać swoich członków w tym zakresie przez kontynuację 
działalności szkoleniowej oraz poprzez bezpłatną prenumeratę czasopism naukowo-technicznych. O tych  spra-
wach rozmawialiśmy na Zjeździe Sprawozdawczym. Przed nami VI Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Warszawie. Śląską Izbę reprezentować będzie 22 delegatów naszego samorządu. Jestem przekonany, że ich 
udział w Zjeździe będzie zauważony.Korzystając z okazji życzę wszystkim, obok oczekiwanych interesujących 
zleceń, również udanego wypoczynku wakacyjnego.

 Z koleżeńskim  pozdrowieniem
Przewodniczący Rady ŚlOIIB  

Stefan Czarniecki

VI KRAJOWY ZJAZD
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

W dniach 22 i 23 czerwca 2007 odbędzie się w Warszawie VI Krajowy Zjazd Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa. Prawie stutysięczną krajową organizację reprezento-
wać będzie 203 delegatów z 17 okręgowych izb, w tym 22 delegatów Śląskiej Okręgo-
wej Izby Inżynierów Budownictwa.
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VI ZJAZD ŚLąSKIEJ OKRęgOWEJ IZBY INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA W KATOWICACh

W dniu 21. kwietnia 2007 odbył się w Katowicach 
kolejny, już VI Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z 217 dele-
gatów, którzy zostali wybrani w ubiegłym roku na 
czteroletnią kadencję podczas obwodowych zjazdów  
w Bielsku Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowi-
cach, Rybniku i Sosnowcu pozostaje aktualnie 214 
osób. Komisja Mandatowa stwierdzając prawomoc-
ność Zjazdu zgłosiła obecność 149 delegatów, co stano-
wiło około 70-cio procentową frekwencję. 
Zjazd otworzył Przewodniczący Rady ŚlOIIB w Kato-
wicach kol. Stefan Czarniecki przypominając w skró-
cie pięcioletni okres działalności ŚlOIIB począwszy od 
Zjazdu Założycielskiego, który odbył się 17 czerwca 
2002 roku. 
Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w osobach: kol. 
Roman Karwowski - przewodniczący, koledzy Franci-
szek Buszka i Grzegorz Gowarzewski – zastępcy prze-
wodniczącego oraz koleżanki Urszula Kallik i Barbara 
Twardosz – Michniewska - sekretarze Zjazdu.
Wśród zaproszonych gości VI Zjazdu obecni byli m.in.: 
Przewodniczący Krajowej Rady PIIB Zbigniew Gra-
bowski, Członek Rady Krajowej NOT, Przewodniczący 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Jerzy Barglik, 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kato-
wicach Alicja Podgórska, Redaktor Naczelny „Inżynie-
ra Budownictwa” Barbara Mikulicz – Traczyk.

Przewodniczący Rady ŚlOIIB oraz przewodniczący 
wszystkich organów Izby przedstawili Zjazdowi spra-
wozdania ze swojej pracy w pierwszym roku trwania 
drugiej kadencji władz ŚlOIIB  (lata 2006 – 2010).
Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oce-
niła działalność Rady ŚlOIIB w roku 2006  
i postawiła wniosek o udzielenie jej absolutorium. De-
legaci VI Zjazdu przyjęli po dyskusji wszystkie spra-
wozdania i udzielili Radzie ŚlOIIB absolutorium.
Podczas Zjazdu odbyły się wybory uzupełniające. Z po-
wodu śmierci członka Rady ŚlOIIB kol. Władysława 
Balla uzupełniono skład Rady przez wybór kol. Alojze-
go Sawickiego z okręgu częstochowskiego. Na skutek 
rezygnacji z pracy w Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
kol. Wacława Klucznika został wybrany na jego miej-
sce kol. Dariusz Spiechowicz.
Delegaci chwilą ciszy uczcili pamięć 27 kolegów, któ-
rzy odeszli na zawsze.
Zjazd uchwalił: program działania, zasady gospodarki 
finansowej oraz budżet ŚlOIIB na rok 2007. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynęło 15 wniosków, 
z których Zjazd odrzucił 3 wnioski, 4 wnioski przeka-
zano do realizacji przez Radę ŚlOIIB, a 8 wniosków 
rozpatrzy Zjazd Krajowy.
Szczegółowa informacja o VI Zjeździe ŚlOIIB znajduje 
się także na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej 
Izby Budownictwa w Katowicach: www.slk.piib.org.pl.
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Sprawozdanie Komisji Mandatowej przedstawia kol. 
Maria Świerczyńska

Prof. Zbigniew Grabowski - Prezes PIIB

Alicja Grabowska - Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Katowicach

Kol. Andrzej Rabsztyn w trakcie dyskusji

Komizja Uchwał i Wniosków przy pracy Przerwa w obradach

MIgAWKI ZE ZJADZU
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SEMINARIA SZKOLENIOWE
Zbliżają się wakacje, w miejsce tradycyjnie zamieszczanego terminarza szkoleń przedstawiamy podsumowanie 
seminariów organizowanych przez stowarzyszenie w Bielsku-Bialej. W następnych numerach będziemy prezen-
tować podsumowania szkoleń prowadzonych w pozostałych okręgach.

SZKOLENIA SEMINARYJNE W BIELSKU-BIAŁEJ
Motto: 
Statut PIIB Rozdział 4
„Członek Izby ma prawo korzystać z pomocy 
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. 

Oddziały Polskiego Związku Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa oraz Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich z Bielska-Białej od roku 2003 organizują 
seminaria szkoleniowe dla członków Śląskiej Okrę-
gowej Izby Inżynierów Budownictwa z tzw. obwo-
du I-szego, tj. z terenu dawnego województwa biel-
sko-bialskiego. Tematykę szkoleń ustalają Zarządy  
w/w Oddziałów. Przy doborze tematów korzystamy 
z propozycji uczestników szkoleń podawanych przez 
nich w ankietach wypełnianych każdorazowo pod-
czas szkolenia. System informacji o szkoleniach dzia-
ła wielotorowo: poprzez prezentację w Informatorze 
i na stronie internetowej ŚlOIIB oraz za pośredni-
ctwem poczty. Każdy członek ŚlOIIB z naszego re-
gionu otrzymuje drogą pocztową wykaz tematów  
i terminów spotkań. Seminaria szkoleniowe odbywają 
się w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD w Bielsku-Białej. 
Frekwencja na szkoleniach utrzymuje się na dobrym 
poziomie, zależy jednak znacząco od tematyki spotkań.
W ostatnim okresie wysoką frekwencją cieszyło się se-
minarium „Specyfikacje techniczne wykonania i odbio-

ru robót budowlanych w praktyce”, które odbyło się 14 
lutego 2007. Wzięło w nim udział 115 osób. Seminarium 
wzorowo poprowadził dr inż. Jerzy Dylewski - były wy-
kładowca Politechniki Warszawskiej. Tematyka obej-
mowała podstawy prawne zobowiązujące do opracowa-
nia specyfikacji, zakres merytoryczny specyfikacji oraz 
zależności specyfikacji z projektem budowlanym wy-
maganym prawem budowlanym i zamówieniami pub-
licznymi. Zapoznano również uczestników z przykła-
dową standardową specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót. Na pytania i wątpliwości uczestników 
dr inż. Jerzy Dylewski odpowiadał rzeczowo, a wypo-
wiedzi uzupełniał przykładami wziętymi ze swoich 
doświadczeń zawodowych. Uczestnicy seminarium 
otrzymali obszerne materiały seminaryjne, a ponadto 
mogli po cenach preferencyjnych nabyć „Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót„ dla różnych 
branż i kodów CPV wydane przez SEKOCENBUD. 
Prowadzący seminarium dr inż. Jerzy Dylewski został 
nagrodzony przez słuchaczy oklaskami.
Szkolenia seminaryjne są w 100% finansowane przez 
Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, więc 
udział członków ŚlOIIB w seminariach oraz materia-
ły seminaryjne są nieodpłatne. Organizatorzy zapew-
niają także nieodpłatny udział osobom odbywającym 
praktykę do uprawnień budowlanych. 
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KONFERENCJA
„EKOLOgIA A BUDOWNICTWO”

Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa wraca po dwóch latach przerwy 
do organizacji Konferencji „EKOLOGIA A BUDOWNICTWO”. W tym roku odbędzie się ona po raz 
osiemnasty. W dniu 19.04.2007 w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, będą-
cej współorganizatorem Konferencji, miało miejsce spotkanie Komitetu Naukowo-Technicznego, któ-
remu przewodniczył prof. Leonard Runkiewicz. Ustalono tematykę i tytuły referatów zamówionych 
oraz termin i miejsce Konferencji: 18-20 października 2007 w Bielsku-Białej. W przygotowaniu jest 
komunikat nr 1. 

NASZA IZBA W STATYSTYCE
STAN NA DZIEń 1�. MAJA 2007

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza 11670 członków pełniących samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie w poniższych specjalnościach:

Rozmieszczenie członków naszej Izby na mapie woj. śląskiego przedstwia się następujco:

KOMUNIKAT
Materiały Konferencyjne z Konferencji „War-
sztat Pracy Projektanta Konstrukcji” Szczyrk 
2007 opublikowane w dwóch tomach oraz w for-
mie elektronicznej na płytce CD można nabyć 
w Oddziale PZITB w Bielsku-Białej ul. 3 Maja 
10; tel./fax. 033-8220294, 033-8100474, e-mail: 
pzitb.bielsko@op.pl 
Sprzedaż za zaliczeniem pocztowym po wcześ-
niejszym zamówieniu. W cenie: materiały - 100 zł, 
płytka CD – 40 zł.

• konstrukcyjno-budowlanej [BO] ........ 6769   58,0%
• nstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
 i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
 gazowych, wodociągowych i kanalizacyj-
 nych [IS] ............................................. 2104   18,00%
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
 i urządzeń elektrycznych
 i energoenergetycznych [IE] ............ 1514   13,00%

• drogowej [BD] ...........................................652   5,6%
• kolejowej [BK] ..........................................227   2,0%
• wodno-melioracyjnej [WM] .....................179   1,5%
• mostowej [BM] .........................................156   1,3%
• teletechnicznej [BT] ...................................63   0,5%
• wyburzeniowej przy użyciu
 materiałów wybuchowych [BW] .................5   0,1%

miasto i powiat będziński ..........................357   3,06%
miasto i powiat bielski ...............................872   7,47%
powiat bieruńsko-lędziński .........................66   0,57%
miasto i powiat cieszyński .........................394   3,38%
miasto i powiat częstochowski ................1132   9,70%
miasto i powiat gliwicki ......................... 1232  10,55%
powiat kłobudzki ........................................143   1,23%
powiat lubliniecki .......................................129   1,11%
powiat mikołowski .....................................262   2,25%
powiat myszkowski ....................................123   1,05%
powiat pszczyński .......................................237   2,03%
powiat racibostki ........................................195   1,67%
miasto i powiat rybnicki ............................499   4,27%
powiat tarnogórski .....................................339   2,90%
powiat wodzisławski ...................................292  2,50%
powiat zawierciański .................................240   2,06%
powiat żywiecki ..........................................250   2,14%
Bytom ..........................................................407   3,49%
Chorzów .......................................................221   1,89%
Dąbrowa Górnicza ......................................324   2,78%
Jastrzębie-Zdrój ..........................................124   1,06%
Jaworzno .....................................................170   1,46%
Katowice ................................................. 1281   10,98%

Mysłowice ....................................................127   1,09%
Piekary Śląskie .............................................90   0,77%
Ruda Śląska ................................................276   2,36%
Siemianowice Śląskie ................................167   1,43%
Sosnowiec ....................................................616   5,28%
Świętochłowice ..............................................96   0,82%
Tychy ...........................................................386   3,31%
Zabrze ..........................................................460   3,94%
Żory ..............................................................163   1,40%
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Głównym organizatorem Konferencji WPPK w tym roku był oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w Bielsku-Białej działający przy współpracy Oddziałów PZiTB w Gliwicach, Katowicach i Krako-
wie. Kontynuowano rozpoczęty w roku 2006 czteroletni cykl warsztatów „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji 
budowlanych”. Przedmiotem tegorocznej konferencji było szeroko rozumiane budownictwo ogólne oraz zagad-
nienia dotyczące norm w budownictwie i przepisów Prawa Budowlanego. Powrócono do tematyki sprzed ośmiu 
lat, ale w nowym, rozszerzonym i uwspółcześnionym wydaniu.
Na miejsce konferencji wybrano wzorem ubiegłego roku Hotel „Orle Gniazdo” w Szczyrku,w którym odbywały 
się wykłady (sala na około 600 osób), spotkania promocyjno-techniczne, wystawy kilkudziesięciu firm oferują-
cych wyroby i usługi budowlane. W tymże hotelu zakwaterowani zostali prawie wszyscy uczestnicy Konferencji 
w liczbie około 530 osób. W czasie trwania konferencji wygłoszono 28 wykładów oraz 15 referatów firm promu-
jących swoje wyroby, a w salach wystawowych zaprezentowało się 38 firm oferujących wyroby i usługi budow-
lane.
Patronat branżowy nad Konferencją objęła Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowe Izby Inży-
nierów Budownictwa ze Śląska i z Małopolski. W pierwszym dniu Konferencji miały miejsce okolicznościowe 
wystąpienia wiceprezesa Rady PIIB – Zbysława Kałkowskiego oraz przewodniczących Rad: Małopolskiej OIIB 
– Zygmunta Rawickiego i Śląskiej OIIB – Stefana Czarnieckiego. Wykład inauguracyjny pt. „Współpraca kon-
struktora z architektem i projektantami innych specjalności” wygłosił prof. Stanisław Kuś.
Wykłady zostały przygotowane przez wybitnych pracowników wyższych uczelni oraz instytutów naukowych 
i biur projektowych. Tematycznie obejmowały przyczyny i wykrywanie uszkodzeń, ocenę bezpieczeństwa i tech-
nologie napraw konstrukcji murowych i drewnianych, stropów i stropodachów, tarasów, balkonów, wykonywanie 
i naprawy izolacji, ochronę przed pożarem, korozją biologiczną, szkodami górniczymi. Zaprezentowano również 
wykłady dotyczące wykonywania napraw zabytkowych budowli ceglanych, kamiennych i drewnianych. 
Część wykładów poświęcono normom, zarówno stosowanym, niedawno wprowadzonym i dopiero opracowywa-
nym. Przedstawiono aktualny stan i zadania normalizacyjne, normy dotyczące projektowania konstrukcji mu-
rowych i konstrukcji drewnianych oraz normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków istniejących. Cie-
kawe i interesujące było wieczorne spotkanie w trzecim dniu konferencji dotyczące regulacji w zakresie Prawa 
Budowlanego, a w szczególności praw i obowiązków projektanta.
Zaprezentowane na Konferencji wykłady oraz teksty techniczno-informacyjne zostały zamieszczone w trzytomo-
wym wydawnictwie konferencyjnym na około 1000 stronach. Wydawnictwo to stanowi kontynuację biblioteczki 
szkoleniowej, której pierwsze tomy wydano w 1998 roku.
Konferencje Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji są największymi w Polsce spotkaniami projektantów, wy-
konawców i przedstawicieli nadzoru budowlanego.
Organizatorzy przyszłorocznej Konferencji WPPK 2008 – Oddział PZiTB w Katowicach zaprosili zebranych do 
uczestnictwa w warsztatach, które będą poświęcone m.in. konstrukcjom metalowym i drewnianym, lekkiej obu-
dowie, posadzkom przemysłowym i rusztowaniom.

XXII KONFERENCJA
WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI 

ODDZIA  W BIELSKU-BIA EJ Polskiego Zwi zku In ynierów i Techników Budownictwa

przy wspó udziale Oddzia ów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie

SZCZYRK – 2007 BIELSKO-BIA A

XXII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
Bielsko-Bia³a Szczyrk 2007

W dniach 7–10 marca 2007 roku odb dzie si

w Szczyrku – Hotel „Orle Gniazdo” – konferencja pt.

NAPRAWY I WZMOCNIENIA 
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

BUDOWNICTWO OGÓLNE
Program konferencji:

Podstawow  tematyk  konferencji s  naprawy i wzmocnienia konstrukcji budow-
lanych, w obszarze zaliczanym do budownictwa ogólnego. Uznali my za celowe
poszerzenie programu konferencji o zagadnienia prawne, szczególnie dotycz ce
norm w budownictwie. Obecnie trwa proces zast powania Polskich Norm normami
europejskimi – Eurokodami. Musimy si  do tego ju  obecnie przygotowa .

Do  znaczna cz  wyk adów dotyczy obiektów zabytkowych – polskich i zagra-
nicznych. Mamy nadziej , e wyk ady te zainteresuj  wi kszo  uczestników konferen-
cji. W cz ci program powtarza problematyk  sprzed o miu lat – z 1999 roku. Oczywi-
cie zostan  uwzgl dnione aktualne zmiany materia owe i technologiczne. Omówione

b d  te  do wiadczenia wynikaj ce z zastosowanych w tym czasie rozwi za , b d -
cych wówczas nowo ci , np. tynków renowacyjnych czy tak zwanych „docieple ”.

W cz ci „naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych” tematyka wyk a-
dów obejmuje diagnostyk , ocen  bezpiecze stwa i technologie napraw konstrukcji
murowych i drewnianych oraz stropów, stropodachów, tarasów i balkonów. Przedsta-
wione zostan  metody osuszania budynków – w tym zalanych jednorazowo, np. pod-
czas powodzi, sposoby wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.
Kolejne tematy b d  dotyczy y zabezpieczania elementów budowlanych przed korozj
biologiczn  i po arem. Wyk ady obejm  równie  problemy zwi zane z zabezpiecze-
niem istniej cych budynków przed oddzia ywaniami dynamicznymi i wp ywami górni-
czymi, zagadnienia dotycz ce przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniej cych bu-
dynków, a tak e metod rozbiórek budynków i budowli. W wyk adach zostan  równie
przedstawione do wiadczenia i problemy wynik e ze stosowania nowych technologii,
np. uszkodze  i napraw wadliwie wykonanych izolacji termicznych cian i stropów oraz
zastosowanych tynków renowacyjnych. 

Z zakresu budownictwa zabytkowego zamierzamy przedstawi  rol  drewna w ar-
chitekturze zabytkowej, przyk ady renowacji historycznych konstrukcji ceglanych
i kamiennych, w tym kopu , sklepie , nadpro y ukowych, filarów i murów oraz przy-
k ady zabytkowych budowli drewnianych – polskich i zagranicznych. Omówione zo-
stan  równie  przepisy dotycz ce projektowania i wykonawstwa robót w obiektach
zabytkowych i zró nicowane doktryny konserwatorskie. 

W cz ci „zagadnienia prawne i normalizacyjne” zostanie przedstawiony aktual-
ny stan i zadania normalizacyjne, w szczególno ci: sytuacja przej ciowa do pe nego
wprowadzenia Eurokodów, zasady zapewnienia bezpiecze stwa wg Eurokodów, nor-
my dotycz ce ustalania warto ci obci e  – szczególnie rodowiskowych, normy
dotycz ce projektowania konstrukcji murowych i konstrukcji drewnianych oraz normy
dotycz ce ochrony przeciwpo arowej budynków istniej cych. Przewidujemy równie
przybli enie problematyki zarz dzania jako ci  wg ISO-9001:2000 w budownictwie. 

***
W czasie nocnego spotkania dotycz cego prawa w budownictwie, w szczególno-

ci Prawa budowlanego, zamierzamy zwróci  uwag  na fakt sprowadzenia projekto-
wania konstrukcji do „...udzia u w opracowaniu projektu osób posiadaj cych
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno ci...” (Pra-
wo budowlane, art. 20, ust. 1, pkt 1a). 

Jest to zapis wyra nie faworyzuj cy architektów, którzy s  uwa ani za „projek-
tantów”, spychaj c konstruktorów (i projektantów innych specjalno ci) do roli pomoc-
niczej, nie daj c im adnych uprawnie  decyzyjnych w procesie budowlanym.
Uprawnienia wynikaj ce z art. 21 dotycz  tylko projektanta!

Poniewa  zapowiadana jest zmiana Prawa budowlanego (m.in. w wyniku kata-
strofy katowickiej), obecnie nie wiadomo jeszcze, jaki zapis ustawowy b dzie aktu-
alny w czasie konferencji w marcu 2007 r. 

Wydane zostan  ksi ki konferencyjne obejmuj ce wyg oszone wyk ady oraz in-
formacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm. 

„Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji”
Karta zg oszenia uczestnictwa*) (do kopiowania)

Zg aszam udzia  w XXII Konferencji WPPK ’2007

w Szczyrku w dniach 7–10 marca 2007 roku

w charakterze: uczestnika***) osoby towarzysz cej uczestnikowi***)

Nazwisko ..............................................................................................................

Imi  .......................................................................................................................

Tytu  naukowy i zawodowy ..................................................................................

Adresy:

Do korespondencji

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
(kod, miejscowo , ulica, nr domu/mieszkania)

Nazwa i adres p atnika

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

E-mail ...................................................................................................................

BARDZO WA NE

Tel. kontaktowy ....................................................................................................

BARDZO WA NE

Nr NIP p atnika (dla wystawienia faktury VAT)**) ..............................................

Potwierdzenie cz onkostwa w PZITB – na odwrocie (piecz  i podpis 

Przewodnicz cego Ko a lub Oddzia u)

Wysoko  op aty: ........................ z

Opcja wp aty nr ........................... wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA

––––––––––
*) kart  zg oszenia uczestnictwa prosimy wype nia  oddzielnie dla ka dej osoby

**) upowa niamy do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu
***) niepotrzebne skre li

O WIADCZENIE
Zg aszaj cy o wiadcza, e nie b dzie dochodzi  zwrotu kosztów uczestnictwa w przy-
padku nieprzybycia na konferencj  lub skrócenia pobytu. 

Organizatorzy nie przewiduj  mniejszych op at za uczestnictwo w konferencji w przy-
padku krótszego pobytu. 

Organizatorzy nie pokrywaj  kosztów delegacji i przejazdów.

...................................... .............................................................
podpis uczestnika piecz  firmy i podpis upowa nionej osoby

KOSZTY UCZESTNICTWA

(zakwaterowanie, wy ywienie, udzia  w obradach plenarnych oraz imprezach towa-
rzysz cych organizowanych w ramach Konferencji, wydawnictwa konferencyjne obej-
muj ce pe ne wyk ady autorskie oraz informacje handlowo-promocyjne, p yta CD). 
O otrzymaniu wybranego standardu hotelu decyduje kolejno  wp at.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

PZITB Oddzia  Bielsko-Bia a, 43-300 Bielsko-Bia a, 3 Maja 10
Tel./fax 033 822 02 94, 816 68 34, e-mail: pzitb.bielsko@op.pl

Konto – PKO BP SA: 44 1020 1390 0000 6202 0113 0681

Szczegó owe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 zamieszczone s  równie  na
naszej stronie internetowej: www.pzitb.bielsko.pl

Uczestnicy konferencji cz onkowie PZITB
standard hotelu** „1” 750 z „2” 850 z

Uczestnicy konferencji cz onkowie PZITB
standard hotelu*** „3” 850 z „4” 950 z

Uczestnicy konferencji niestowarzyszeni
standard hotelu** „5” 850 z „6” 950 z

Uczestnicy konferencji niestowarzyszeni
standard hotelu*** „7” 950 z „8” 1050 z

Osoby towarzysz ce uczestnikowi konferencji 
we wspólnym pokoju

standard hotelu** „9” 650 z „10” 750 z

Osoby towarzysz ce uczestnikowi konferencji 
we wspólnym pokoju

standard hotelu*** „11” 750 z „12” 850 z

Termin op aty
Decyduje data wp ywu rodków na konto PZITB

do 31.12.06 r. do15.02.07 r.

Dop ata za pokój jednoosobowy w obu standardach hotelu, p atna cznie z op at  konfe-
rencyjn , wynosi – 200,00 z . W przypadku wyczerpania pokoi o standardzie – *** nadp ata
ró nicy standardów zostanie uczestnikowi zwrócona.

Cz onek LOIIB mo e otrzyma  raz w roku dofinansowanie do jednej
wielodniowej konferencji. Zg aszaj c swoje uczestnictwo w WPPK ’2007
nale y przekaza  op at  pomniejszon  o 400,00 z .

Patronat
Medialny:

Patronat
bran owy:

Sponsor
wiod cy

Sponsorzy
uzupe niaj cy

POLSKA IZBA IN YNIERÓW BUDOWNICTWA RADA KRAJOWA

MA OPOLSKA OKR GOWA IZBA IN YNIERÓW BUDOWNICTWA W KRAKOWIE

L SKA OKR GOWA IZBA IN YNIERÓW BUDOWNICTWA W KATOWICACH
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CZAS NA ZMIANY...
 Na ostatnim VI Zjeździe Delegatów ŚlOIIB w Katowicach zapadła długo oczekiwana decyzja o modernizacji 
siedziby naszej Izby. Ma ona dotyczyć nowej aranżacji wnętrz pomieszczeń wynajmowanych przez ŚlOIIB oraz 
ich przebudowy w celu lepszej organizacji miejsca pracy biura i organów ŚlOIIB, a także miejsca obsługi człon-
ków Izby.
Po wielu dyskusjach i analizie różnych koncepcji dotyczących powyższego tematu, przeważył prezentowany przez 
większość członków Rady ŚlOIIB pogląd pozostania na obecnym miejscu, w Domu Technika NOT, w sąsiedztwie 
siedzib prawie wszystkich stowarzyszeń ściśle współpracujących z Izbą. 
Za takim rozwiązaniem przemawiały dodatkowo: centralne położenie w mieście, dobra komunikacja, wystarcza-
jąca dla potrzeb Izby powierzchnia użytkowa wynajmowanych pomieszczeń, możliwość wyodrębnienia lokalu 
z oddzielnym wejściem, a w razie potrzeby korzystania z wielu sal wykładowych oraz  zawarcie długotermino-
wej umowy najmu na korzystnych dla Izby warunkach (z wyodrębnieniem opłat za media rozliczane wg wska-
zań liczników). Dziesięcioletnia umowa najmu jest wystarczającym okresem eksploatacyjnym dla planowanych 
inwestycji.
W umowie najmu pomieszczeń Izby ujęta jest klauzula pierwokupu wynajmowanego lokalu, gdyby w przyszło-
ści zaistniała taka możliwość. Taki zapis powinien zadowolić zwolenników zakupu niezależnej siedziby Izby (na 
wzór innych okręgowych Izb).
Zakres przebudowy pomiesz-
czeń Izby obejmuje:
•gruntowny remont i aran-
żacje wnętrz parteru z do-
stosowaniem pomieszczeń 
biurowych zwłaszcza pod 
kątem potrzeb Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej (re-
jestracja członków i wyda-
wanie zaświadczeń kwalifi-
kacyjnych), 
•przebudowę I-go piętra 
z aranżacją wnętrz dla po-
trzeb biura Izby i wydziele-
niem pomieszczeń na gabi-
net Przewodniczącego Rady 
ŚlOIIB, sekretariat, księgo-
wośći obsługę biura,
•przebudowę II-go piętra 
z wykonaniem dwóch sal do 
celów szkoleniowych oraz 
węzła sanitarnego.

Planowane zmiany nie ograniczają się do robót budowlanych, ale dotyczyć będą również wyko-
nania nowych instalacji wewnętrznych: wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, wod-kan. oraz 
instalacji elektrycznych.
Koszt planowanego przedsięwzięcia szacowany jest na 750 – 800 tyś. zł netto, a termin realiza-
cji z uwzględnieniem koniecznego etapowania i procedur przetargowych przewidziany na I-sze 
półrocze roku 2008. 
Chcemy, aby siedziba ŚlOIIB - drugiej co do ilości członków Izby w Polsce - stanowiła jej dobrą 
wizytówkę, dlatego dołożymy wszelkich starań, aby w planowanym terminie i z zachowaniem 
wymaganych procedur oraz standardów zostały wykonane prace związane z modernizacją.  
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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

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, czwar-

tek, 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

POZOSTANą W NASZEJ PAMIęCI

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze

niżej wymienieni członkowie 
 Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Wacław Bogdanowicz, Sławomir Chewiński, 
Sławomir Dąbrowski, Roman Dolatowski, 

Józef  Kafel, Stanisław Michalski,
Waldemar Ramos, Tadeusz Sabat,

Andrzej Szczepanik, Tadeusz Turek.

Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć
naszych zmarłych Kolegów

2�. KWIETNIA 2007
ZMARŁA TRAgICZNIE 

BARBARA BLIDA
Urodziła się w 1949 r. w Siemianowi-
cach Śląskich. Ukończyła studia na 
Wydziale Inżynierii Sanitarnej Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. W la-
tach 1989-2005 była posłem na Sejm. 
Od 1993 do 1996 pełniła funkcję 
Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. Od 1997 roku zajmo-
wała stanowisko Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 
a od 2001 roku Prezesa J.W.Construction sp. z o.o. Pełniła również 
funkcję Prezydenta Izby Budownictwa w Katowicach. Była człon-
kiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Została 
pochowana w dniu 30 kwietnia 2007 roku w Michałkowicach. 

 Pozostanie w naszej pamięci


