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VII SPRAWOZDAWCZY ZJAZD
NASZEGO SAMORZĄDU

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

VII Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa obradował w dniu 19 kwietnia 2008. Zebrani na Zjeździe delegaci wybrali władze
Zjazdu, wysłuchali wystąpień licznych zaproszonych
gości, przyjęli sprawozdania przewodniczących wszystkich organów ŚlOIIB oraz udzielili im absolutorium
za miniony rok, a w tajnych głosowaniach uzupełnili
składy organów Izby. Zasłużeni członkowie ŚlOIIB
otrzymali z rąk Prezydenta Katowic odznaczenia przyznane przez Ministra Infrastruktury.
Chcę podkreślić, że z satysfakcją przyjąłem informację o pozytywnej ocenie działalności Śląskiej Izby.
Jak wiemy, stawiane są przed nami, jako instytucją
o znaczącej roli w środowisku inżynierów i techników
budownictwa, coraz większe wymagania. Program
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działania ŚlOIIB przyjęty do realizacji na rok 2008
jest programem otwartym, który winien być poszerzony o sugestie i propozycje jej członków.
W dniach 20 – 21 czerwca 2008 odbędzie się w Warszawie kolejny ogólnopolski Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jestem przekonany, że będzie on
również okazją do podjęcia dyskusji na temat problemów nurtujących środowisko inżynierów budownictwa
i przyjęcia nowego Statutu oraz nowych form organizacyjnych Izby na najbliższe lata.
Zbliża się okres urlopowy, który będzie okazją do
„ładowania akumulatorów”.
Życzę Wszystkim udanego wypoczynku i dobrej pogody w czasie urlopu.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB
Stefan Czarniecki


VII Zjazd Sprawozdawczy
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach
W sobotę 19 kwietnia 2008 w Sali Konferencyjnej Stalexportu w Katowicach obradował VII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (ŚlOIIB).
W obradach uczestniczyli delegaci na Zjazdy
ŚlOIIB oraz zaproszeni goście.
Zjazd otworzył Przewodniczący Rady
ŚlOIIB w Katowicach, kol. Stefan Czarniecki, który przywitał zebranych. Nawiązując
do Zjazdu Założycielskiego w czerwcu 2002
przypomniał pokrótce cele i zadania ŚlOIIB.
Chwilą ciszy uczczono pamięć kolegów, którzy
odeszli na zawsze.
Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący – kol. Roman Karwowski, zastępcy przewodniczącego – koledzy
Franciszek Buszka i Grzegorz Gowarzewski,
i dwuosobowy sekretariat – koleżanki Urszula Kallik i Barbara Michniewska oraz przyjęli
porządek obrad.



Wśród zaproszonych gości byli: Prezydent
Miasta Katowice Piotr Uszok, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Małgorzata Mazur, Prezydent Izby Budownictwa
z siedzibą w Katowicach Tadeusz Wnuk,
przedstawiciele Izby Architektów, Izby Urbanistów, stowarzyszeń naukowo – technicznych oraz władz krajowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wiceprezesi PIIB
Andrzej Roch Dobrucki i Stefan Wójcik.
Na tegorocznym Zjeździe gościliśmy także
trzyosobową delegację z Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów, z której dwóch członków
znajduje się we władzach krajowych Czeskiej
Izby.
Prezydent Miasta wraz z Przewodniczącym
Rady ŚlOIIB wręczyli odznaczenia Ministra
Infrastruktury za osiągnięcia na polu zawodowym czternastu osobom, koleżankom i kolegom
ze ŚlOIIB. Dwie osoby otrzymały odznakę Za-
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służony dla Drogownictwa oraz dwanaście osób
odznakę Za Zasługi dla Budownictwa
Po wystąpieniach zaproszonych gości Komisja Mandatowa ogłosiła prawomocność Zjazdu
informując o obecności 149 osób spośród 213
delegatów wybranych na drugą kadencję, co
dało siedemdziesięcioprocentową frekwencję.
Kol. Stefan Czarniecki zaprezentował przekazaną na Zjeździe przez przewodniczącego
Rady Programowej ŚlOIIB Kronikę ŚlOIIB,
redagowaną przez kol. Marię Świerczyńską
i podziękował osobom, które przyczyniły się do
jej powstania.
Po przerwie Przewodniczący Rady ŚlOIIB
oraz przewodniczący wszystkich organów Izby
przedstawili Zjazdowi sprawozdania ze swojej
pracy w okresie sprawozdawczym. Delegaci
VII Zjazdu przyjęli wszystkie sprawozdania
i udzielili organom ŚlOIIB na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej absolutorium.
Podczas Zjazdu odbyły się wybory uzupełniające członka Okręgowego Sądu Dyscypli-

narnego (OSD) oraz dwóch Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (OROZ).
W miejsce osób, które złożyły rezygnację wybrano w tajnym głosowaniu kolegę Mikołaja
Haderka na członka OSD oraz kolegów Leszka
Edera i Mirosława Gębskiego na OROZ.
Zjazd uchwalił program działania, zasady
gospodarki finansowej oraz budżet ŚlOIIB na
rok 2008.
Komisja Uchwał i Wniosków rozpatrzyła 17
wniosków, z których w drodze głosowania Zjazd
odrzucił 8 wniosków, 5 wniosków przekazano
do realizacji przez Radę ŚlOIIB, a 4 wnioski do
rozpatrzenia przez Zjazd Krajowy.
Po kilkugodzinnej pracy Zjazd zakończył obrady.
Szczegółowa informacja o VII Zjeździe
ŚlOIIB zostanie zamieszczona na stronie internetowej Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach: www.slk.piib.org.pl.

Z prac Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
Wizyta delegacji Czeskiej Izby
Na zaproszenie Przewodniczącego Rady ŚlOIIB
Stefana Czarnieckiego oraz Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Henryka Nowaka
przebywała w Katowicach z dwudniową wizytą delegacja CKAIT - Czeskiej Izby Inżynierów i Techników
Budownictwa z okręgu Ostrawa, z którą Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa jest związana
umową o współpracy. W piątek 18. kwietnia 2008
w godzinach wieczornych, tuż po przyjeździe kolegów
z CKAIT do Polski, odbyło się w siedzibie ŚlOIIB kilkugodzinne robocze spotkanie. Delegację przywitał
Przewodniczący Rady ŚlOIIB kol. Stefan Czarniecki.
Stronę czeską reprezentowali: Jindrich Pater i Josef
Slacal - członkowie krajowych władz Czeskiej Izby oraz
kol. Karel Pastuszek z Okręgowej Izby w Ostrawie. Ze
strony polskiej w spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą kol. Henryk
Nowak, wiceprzewodnicząca kol. Maria Świerczyńska,
sekretarz, kol. Dorota Przybyła oraz członek Komisji,
kol. Michał Prochaczek. Tematem spotkania była redakcja dwujęzycznego poradnika zawierającego niezbędne informacje dotyczące procedur obowiązujących
w procesie budowlanym w obu krajach. Kol. Henryk
Nowak przedstawił polską propozycję opracowania,
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a kol. Jindrich Pater zaprezentował materiały, które
strona czeska chciałaby zamieścić w poradniku. Według koncepcji czeskiej Poradnik byłby opracowaniem
obszerniejszym niż wg naszego założenia. Kol. Pater
zaproponował następne spotkanie za dwa miesiące.
W tym czasie zespół polski przeanalizuje otrzymane
materiały, na kolejnym spotkaniu zostanie uzgodniona
zawartość dwujęzycznego opracowania. Warto skorzystać z doświadczeń naszych kolegów w przygotowaniu
„pomocy”, wypracowanej w ciągu kilkunastoletniej
działalności czeskiego samorządu inżynierów i techników budownictwa, a dostarczanej w postaci płytki CD
do każdego z członków CKAIT.
Następnego dnia, w sobotę 19 kwietnia 2008, delegacja czeska uczestniczyła w pierwszej części VII
Sprawozdawczego Zjazdu ŚlOIIB. Kol. Jindrich Pater
zabierając głos podziękował za zaproszenie, przedstawił cele i zadania, jakie stawiają sobie współpracujące
ze sobą Izby polska i czeska oraz przekazał na ręce
Przewodniczącego Rady ŚlOIIB przywiezione na robocze spotkanie materiały. Po krótkiej wycieczce samochodowej po mieście i rozmowach przeprowadzonych w czasie przerwy z uczestnikami Zjazdu koledzy
z Czech odjechali do kraju.



SEMINARIA SZKOLENIOWE
w Częstochowskiej Delegaturze ŚlOIIB
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Częstochowie organizuje od 2003 roku
seminaria i kursy szkoleniowe dla członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego. Tematykę szkoleń ustala Zarząd
Oddziału, korzystając przy doborze tematów z propozycji uczestników spotkań. Są one wpisywane w ankiety
wypełniane każdorazowo na zakończenie odbytego seminarium lub kursu. System informacji o szkoleniach działa wielotorowo: poprzez prezentację w Informatorze i na stronie internetowej ŚIOIIB oraz za pośrednictwem
poczty. Większość członków ŚlOIIB z naszego regionu, która zadeklarowała chęć uczestnictwa w szkoleniach,
otrzymuje drogą pocztową wykaz tematów i terminów spotkań. Seminaria szkoleniowe odbywają się w budynku
NOT w Częstochowie przy ulicy Kopernika 16/18. Frekwencja utrzymuje się na zadowalającym poziomie, zależy
jednak znacząco od tematyki spotkań. W ostatnim okresie dużym zainteresowaniem cieszyło się seminarium
„Zagadnienia ochrony cieplnej i system oceny energetycznej budynku”, które odbyło się 27 czerwca 2007. Seminarium wzorcowo poprowadził mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz - wykładowca Politechniki Gliwickiej. Tematyka
obejmowała między innymi: ochronę cieplną budynków - stan aktualny, podstawy prawne ochrony cieplnej budynków, ocenę jakości energetycznej budynków w Polsce w latach 1955 -2002, termomodernizację budynków
- poprawę właściwości termicznych przegród zewnętrznych i modernizację systemu grzewczego, wymagania
Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia zużycia energii w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, system oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie
efektywności energetycznej, ocenę jakości energetycznej i świadectwa energetyczne – propozycje nowego Prawa
budowlanego w tym zakresie (projekt z czerwca 2007). Na pytania i wątpliwości uczestników prowadzący mgr
inż. Zbigniew Dzierżewicz odpowiadał wyczerpująco, uzupełniając wypowiedzi przykładami wziętymi ze swoich
doświadczeń zawodowych, za co został nagrodzony przez słuchaczy oklaskami. Uczestnicy seminarium otrzymali materiały szkoleniowe wraz z płytą CD.
Szkolenia seminaryjne są dofinansowywane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, udział
w nich członków ŚlOIIB oraz materiały seminaryjne są nieodpłatne.
Oddział PZITB w Częstochowie organizuje także cykliczne kursy kosztorysowania dla początkujących
i zaawansowanych. Kursy te są dofinansowywane częściowo, zgodnie z zasadami dofinansowania przez ŚlOIIB
imprez szkoleniowych obowiązującymi od 1 stycznia 2007.
Delegatura ŚlOIIB w Częstochowie

FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO

Pod koniec lutego 2008 przedstawiciele samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych działających w województwie śląskim w sektorze budownictwa podpisały Deklarację o utworzeniu FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO jako platformy dalszego wspólnego działania.
Za najważniejsze kierunki wspólnej działalności uczestnicy FORUM uznali: reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących racjonalizacji procesów inwestycyjnych, zmian w systemie zarządzania i planowania przestrzennego, nowelizacji ustaw o zamówieniach publicznych oraz o partnerstwie publiczno-prywatnym, a także współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi województwa śląskiego
w zakresie regionalnej polityki inwestycji budownictwa oraz kształcenia w zawodach budowlanych.
Uczestnicy FORUM reprezentują znaczący potencjał sektora budownictwa województwa śląskiego. Zrzeszają
łącznie ponad 160 organizacji gospodarczych – przedsiębiorstwa i spółki projektowe kompleksowego wykonawstwa robót produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych, finansowe, inwestorskie, doradcze i badawcze oraz
sektora spółdzielczości mieszkaniowej i gospodarki komunalnej. Reprezentowane są również wydziały budownictwa Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej oraz wiodące średnie szkoły zawodowe budownictwa.
Sygnatariuszami Forum byli: Stefan Czarniecki, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Katowicach; Antoni Falikowski, prezes Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach; Andrzej Królicki, wiceprezes Polskiej Izby Przemysłowo – Handlowej Budownictwa, prezes Oddziału Śląskiego tej
Izby; Tadeusz Wnuk, prezydent Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach; Andrzej Kalus, prezes Zarządu
Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie oraz Arkadiusz Borek, prezes Zarządu
Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
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DEKLARACJA

w sprawie dalszej współpracy samorządów zawodowych i gospodarczych
oraz organizacji pozarządowych budownictwa województwa śląskiego

Sygnatariusze Porozumienia z dnia 6 listopada 2006
- Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
- Izba Budownictwa z siedzibą w Katowicach
- Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa O/Śląsk
- Związek Pracodawców Budownictwa w Gliwicach
- Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości w Warszawie
- Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach uzgadniają:
I. Celem zwiększenia efektywności dotychczasowej współpracy i reprezentatywności środowisk budowlanych,
utworzyć platformę dalszego współdziałania jako FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO.
II. Przyjąć, że działalność FORUM będzie koordynowana kadencyjnie w okresach rocznych, kolejno przez jego
poszczególnych uczestników.
III.Przewodniczenie pierwszej prezydencji FORUM powierza się Izbie Budownictwa z siedzibą w Katowicach,
którą reprezentował będzie Prezydent Izby - Tadeusz Wnuk.
IV. Uczestnicy FORUM za najważniejsze obecnie kierunki wspólnej działalności uznają:
1. Uzgadnianie i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych, dotyczących
zwłaszcza:
- racjonalizacji procesu inwestycyjnego oraz zmiany w systemie zarządzania i planowania przestrzennego,
- zastąpienie uchylanej ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, nowymi uregulowaniami w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie o księgach wieczystych i hipotece,
- kształtowanie stosunków umownych stron realizujących proces inwestycyjny (zawieranie umów o roboty
budowlano-montażowe w oparciu o wzorce FIDIC z dostosowaniem ich do przepisów obowiązujących w kraju),
- zmiany ustawy o zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
2. Zorganizowanie w tym zakresie stałej współpracy z przedstawicielami reprezentującymi krajowe samorządy
budownictwa oraz posłami i senatorami województwa śląskiego.
3. Podjęcie uzgodnień z władzami samorządowymi miast i powiatów województwa śląskiego celem
zawarcia REGIONALNEGO POROZUMIENIA o współpracy w zakresie kształcenia w zawodach
budowlanych.
4. Przekazanie do Wojewody Śląskiego i Ministra Edukacji Narodowej dezyderatów o konieczności wprowadzenia zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. Wnioskowanie o wprowadzenie tzw. dualnego systemu
kształcenia zawodowego łączącego nauczanie teoretyczne w szkołach i praktyczne - w przedsiębiorstwach.
5. Przygotowanie projektu interpelacji poselskiej lub senackiej w sprawie przywrócenia uprawnień budowlanych dla techników budownictwa.
6. Wspieranie firm zrzeszonych w samorządach gospodarczych tworzących FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO, ubiegających się o dotacje z funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach programów operacyjnych: ,,Innowacyjna Gospodarka’’ i ,,Kapitał Ludzki’’. Wystąpienie o podjęcie współpracy w tym zakresie
do Marszałka Województwa Śląskiego.
7. Współdziałanie z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie wspólnego kształtowania regionalnej polityki inwestycji i budownictwa.
8. Organizowanie wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń dla organizacji gospodarczych reprezentowanych przez uczestników FORUM.
9. Organizowanie konferencji prasowych i objęcie patronatem imprez targowych budownictwa.
10. Prowadzenie promocji i popularyzacji działalności uczestników FORUM w środkach masowego przekazu
oraz na łamach wydawnictw własnych.
11. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie współpracy z zagranicznymi organizacjami samorządowymi
budownictwa oraz współdziałanie w organizowaniu misji gospodarczych.
V. Skierowanie zaproszenia do uczestnictwa i działalności w FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO dalszych
organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rynku inwestycji - budownictwa - nieruchomości
województwa śląskiego.
VI. Deklaracja została uzgodniona i podpisana w dniu 28 lutego 2008. przez reprezentujących poszczególnych
uczestników FORUM.
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GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA, INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ KOMISJA OCHRONY TERENÓW GÓRNICZYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK ODDZIAŁ w Katowicach i ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
zapraszają na

II KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

pod patronatem
JÓZEFA DUBIŃSKIEGO - Naczelnego Dyrektora GIG, MARKA KAPRONIA - Dyrektora ITB
STEFANA CZARNIECKIEGO - Przewodniczącego ŚlOIIB

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
NA TERENACH GÓRNICZYCH

CEL KONFERENCJI
Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną obiektów
budowlanych na terenach górniczych, istniejących i projektowanych.
Konferencja będzie miała charakter naukowo-szkoleniowy i jest kolejną, drugą konferencją organizowaną przez GIG, poświęconą tej problematyce. Pierwsza
konferencja odbyła się w dniach 20-21 listopada 2006
w Ustroniu. Tematyka konferencji nawiązuje do cyklu
konferencji organizowanych przez PZITB w Kamieniu
koło Rybnika, przez ITB w Rudach Raciborskich oraz
przez PZITB i ŚlOIIB w Katowicach.
MIEJSCE I PROGRAM KONFERENCJI
Konferencja odbędzie się w dniach od 22 (środa)
do 24 (piątek) października 2008 w hotelu „Diament”
w Ustroniu Zawodziu.
W ramach konferencji planowanych jest 5 sesji obejmujących następujące bloki tematyczne:
- Problemy bezpieczeństwa i ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych.
- Deformacje i drgania powierzchni.
- Skutki eksploatacji górniczej w obiektach budowlanych.
- Zasady projektowania i realizacji obiektów budowlanych
na terenach górniczych – sesja szkoleniowa.
- Dopuszczanie eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę
powierzchni – sesja szkoleniowa.
Po każdej sesji planowana jest dyskusja dotycząca omawianych tematów, której celem będzie wskazanie najistotniejszych kierunków dalszych prac i działań w celu poprawy efektywności ochrony obiektów budowlanych terenów
górniczych.
REFERATY NA KONFERENCJĘ
W ramach konferencji planowane są referaty zgłaszane
przez uczestników i referaty zamawiane przez organizatorów. Referaty zostaną opublikowane. Prawo zgłaszania
referatów mają wszyscy uczestnicy konferencji. Zgłaszany
referat może mieć objętość do 12 stron i powinien być przygotowany według podanych wytycznych (patrz strona internetowa GIG). Referat w formie drukowanej i na nośniku
elektronicznym (dyskietka lub CD) należy przesłać na adres
organizatorów konferencji do dnia 31.08.2008.
Referaty będą kwalifikowane do druku na podstawie
recenzji.
UCZESTNICTWO W KONFERENCJI
Konferencja adresowana jest do wszystkich osób
zainteresowanych problematyką ochrony terenów górniczych, a w szczególności do osób zajmujących się zawodowo tą problematyką w instytucjach naukowych,



urzędach górniczych, zakładach górniczych, organach
administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
biurach projektów i w firmach prowadzących działalność
gospodarczą na terenach górniczych.
Koszty uczestnictwa, obejmujące: udział w konferencji,
materiały konferencyjne, 2 noclegi i wyżywienie od śniadania 15.10 do obiadu 17.10.2008, wynoszą 1100 zł.
Odpłatność za udział w konferencji członków
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
uprawnionych* do dofinansowania w kwocie 400 zł,
wynosi 700 zł.
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji należy przesłać
na adres organizatorów na karcie zgłoszenia (patrz strona
internetowa GIG) w terminie do 15.09.2008. Opłatę konferencyjną należy wnieść przelewem bankowym w terminie
do 30.09.2008 na konto:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice
nr konta 62 1050 1214 1000 0022 2750 0978
z dopiskiem „konto wewnętrzne 631 00028 - 130”
Zaproszenia wraz z programem konferencji oraz informacją o dojeździe i warunkach zakwaterowania zostaną wysłane zgłoszonym uczestnikom w terminie do 30.09.2008.
KOMITET NAUKOWY - przewodniczacy prof. dr hab. inż.
Jerzy KWIATEK.
KOMITET ORGANIZACYJNY- przewodniczący dr inż.
Wiesław MIKA.
ADRES ORGANIZATORÓW KONFERENCJI
GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA
Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych
40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1
Informacje telefoniczne:
(032) 259 25 29 – sekretariat konferencji
(032) 259 23 33 – dr inż. Olga Kaszowska
(032) 259 23 53 – dr inż. Wiesław Mika
fax (032) 259 65 33
e-mail: o.kaszowska@gig.eu
e-mail: w.mika@gig.eu
e-mail: b.pilszak@gig.eu
http://www.gig.eu
*

zgodnie z zasadami dofinansowywania imprez szkoleniowych
obowiązującymi w ŚlOIIB w 2008 roku, członek Izby może skorzystać z dofinansowania udziału w konferencji wielodniowej
1 x w roku.
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JESZCZE O WPPK BESKIDY 2008
XXIII Ogólnopolskie Warsztaty Projektanta Konstrukcji należą już do przeszłości. Relacja „na gorąco”
ukazała się w poprzednim numerze Informatora. Teraz w ramach wspomnień kilka refleksji.
WPPK w „rankingu” ogólnopolskich konferencji
zajmuje bardzo wysoką pozycję z uwagi na merytoryczne przygotowanie - tematykę interesującą zarówno osoby zajmujące się projektowaniem i realizacjami, jak i pracowników uczelni technicznych z racji
kształcenia przyszłych inżynierów. Nie bez znaczenia
jest też miejsce – Beskidy – i starania organizatorów
w kierunku perfekcyjnego zorganizowania imprezy
szkoleniowej dla kilkuset osób. Do wygłaszania referatów organizatorzy zapraszają wybitnych specjalistów
z dziedzin, które są na kolejnych warsztatach „rozpracowywane”. Profesjonalnie
wydane w wersji papierowej i elektronicznej kilkutomowe Materiały konferencyjne
zawierają wygłaszane referaty i komunikaty promocyjne firm wystawienniczych
i w zamierzeniu organizatorów stanowić
mają zwarte i kompletne zbiory informacji wzbogacające podręczną „bibliotekę
projektanta konstrukcji”. Z tych powodów
Warsztaty cieszą się od lat niesłabnącym
zainteresowaniem i gromadzą środowisko
inżynierów konstruktorów z całego kraju.
To dobre miejsce na wymianę doświadczeń,
omówienie problemów projektowych, lub
wykonawczych, podyskutowanie z przedstawicielami firm wystawienniczych
o materiałach budowlanych i nowych technologiach
w budownictwie, a z przedstawicielami firm komputerowych o nowinach w oprogramowaniach dla statyków.
Warsztaty stały się doskonałym forum do poruszenia
ważkich problemów na styku projektowania i realizacji w istniejących uwarunkowaniach prawnych. Dużą
popularnością cieszyły się przez lata nocne spotkania
dyskusyjne z przedstawicielami Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury mającymi wpływ na tworzenie
lub nowelizację Prawa Budowlanego i przepisów wykonawczych z nim związanych. Stały się one z czasem
tradycją Warsztatów; uczestniczący w nich pamiętają
gorące dyskusje ciągnące się do późnej nocy, a dla
najwytrwalszych przekraczające północ. Czy pomogły w stworzeniu lepszego Prawa budowlanego, trudno ocenić, ale na pewno przyczyniły się do zwrócenia
uwagi na wielką grupę osób zainteresowaną kształtem
tego Prawa. W bieżącym roku organizatorzy powrócili
do dobrej tradycji. Zaproszenie do udziału w spotkaniu dyskusyjnym w ramach Warsztatów przyjęli OlNr 2(16)/2008 maj 2008

gierd Dziekoński – podsekretarz stanu Ministerstwa
Infrastruktury i Robert Dziwiński – Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego oraz prof. Zbigniew Grabowski – Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W obszernym wystąpieniu minister Olgierd Dziekoński przedstawił planowane nowe regulacje dotyczące
procesu inwestycyjnego i zamierzenia legislacyjne
w resorcie infrastruktury w dziale budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa. Następnie
uczestnicy spotkania zadawali liczne pytania dotyczące rozwiązania problemów, z którymi borykają się na
co dzień, a odpowiedzi udzielali zaproszeni goście. Poruszano sprawy dotyczące uprawnień budowlanych dla
inżynierów i przywrócenia uprawnień budowlanych

dla techników, odpowiedzialności projektanta PB i autora projektu wykonawczego, uprawnień do wydawania certyfikatów energetycznych dla członków Izby Inżynierów Budownictwa i wiele innych. Organizatorzy
i uczestnicy docenili wolę i chęć przedstawicieli Ministerstwa w uwzględnieniu spotkania ze środowiskiem
inżynierów w niewątpliwie napiętym harmonogramie
działań.
W pierwszym tygodniu marca 2009 odbędą się
XXIV WPPK Beskidy. Zamkną one czteroletni cykl
tematyczny „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji”,
tematem wiodącym będą szeroko pojęte zagadnienia
fundamentowania i podłoża gruntowego. Organizatorzy już teraz zapraszają do udziału w Warsztatach.
Doceniając rangę Warsztatów Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła w 2006 roku decyzję
o corocznym dofinansowaniu Warsztatów, niezależnie
od indywidualnego dofinansowania jej uczestników.



KOMUNIKATY
• Bieżący numer Informatora nie zawiera informacji o planowanych szkoleniach, ponieważ dotrze do Czytelników dopiero pod
koniec czerwca, tuż przed przerwą wakacyjną. W następnym numerze zamieścimy informacje na temat szkoleń planowanych
w drugim półroczu br. Zwracamy uwagę, że ze względu na długi cykl wydawniczy Informatora, informacje na temat szkoleń
mogą docierać do Państwa z pewnym opóźnieniem. Biorąc pod
uwagę ten fakt, zachęcamy Koleżanki i Kolegów do korzystania
z zawsze aktualnej oferty szkoleniowej zamieszczonej na stronie internetowej ŚlOIIB www.oiib.katowice.pl
• Wychodząc naprzeciw zgłaszanym propozycjom, ŚlOIIB rozpoznaje
sprawę prenumeraty czasopism technicznych poprzez internet. Prosimy Koleżanki i Kolegów, którzy dysponują dostępem do internetu
i jednocześnie są zainteresowani otrzymywaniem zaprenumerowanego czasopisma wyłącznie w wersji elektronicznej o przesłanie stosownej informacji na adres biuro.slk@piib.org.pl
Po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń od Państwa, ŚlOIIB rozpocznie negocjacje z poszczególnymi wydawnictwami na temat warunków dostarczania czasopism w wersji elektronicznej.

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
Maria Świerczynska
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
www.slk.piib.org.pl
email: biuro.slk@piib.org.pl
slk@piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 9.00-15.00
Dyżury członków Prezydium Rady
ŚOIIB w Katowicach
wtorek-piątek 14.00-16.00
Obsługa 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:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

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

Stefan Antoniuk, Jerzy Babczyński,
Stanisław Bińczyk,
Ryszard Kulej, Wojciech Skrzypczyński,
Józef Woźniak,
Janusz Zarawski, Zbigniew Zieliński

Delegatura w Gliwicach
ul. Dubois 16
siedziba ZO PZITB
tel./fax. (32) 231 13 27
Godziny pracy:
poniedziałek 15.00 - 18.00
wtorek-piątek 9.00 - 13.00

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



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: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00, środa 10.00-18.00

Punkt Informacyjny Rybnik
Rynek 12 tel. (32) 423 75 66
Godziny pracy:
środa 14.00 - 16.00
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