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Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
„symfonia” w Katowicach
wyróżnione nagrodą pierwszego stopnia w grupie
obiekty rewitalizowane i modernizowane
w tegorocznym Konkursie PZITB
„BUDOWA ROKU”

Z okazji zbliżającego się Dnia Budowlanych w imieniu Rady ŚlOIIB i swoim życzę Szanownym Koleżankom i Kolegom sprostania trudnym wyzwaniom w pracy, satysfakcji z wykonywanych zadań oraz zdrowia
i powodzenia w życiu osobistym
Przewodniczący Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Stefan Czarniecki
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Szanowne Koleżanki !
Szanowni Koledzy !

Najważniejszym
wydarzeniem ostatnich miesięcy w życiu samorządu
zawodowego inżynierów
budownictwa był VII Zjazd
Sprawozdawczy Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa, który obradował
w Warszawie w dniach 20.
i 21. czerwca 2008. Zjazd
zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władzy
ustawodawczej, rządu, stowarzyszeń, samorządu architektów oraz delegacje Izb
Inżynierów Budownictwa z zagranicy. Śląski samorząd inżynierów budownictwa reprezentowało 22 delegatów, którzy brali czynny udział w pracach Komisji
Zjazdowych oraz w dyskusjach problemowych.
W związku z działaniami Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”, zmierzającymi do ograniczenia roli
samorządów zawodowych, interesujące były wystąpienia przedstawicieli Sejmowej Komisji Infrastruktury
oraz Ministerstwa Infrastruktury, którzy wysoko ocenili rolę i działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Sejmowa Komisja Infrastruktury,
zdaniem posła Piechocińskiego, reprezentuje całkowicie odmienny pogląd na funkcjonowanie samorządów
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
i urbanistów. Podkreślił on potrzebę wzmacniania samorządu, zwiększania jego kompetencji, jak również
odpowiedzialności.
Do problemów nurtujących nasze środowisko odniósł się Przewodniczący Pomorskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, który w rzeczowym i spokojnym tonie zwrócił uwagę na niepokojące zjawiska
w Izbie Inżynierów Budownictwa. Wewnątrz Izby są
osoby, które głosząc pogląd, że samorząd zawodowy
jest zbędny dają argumenty środowiskom nieprzychylnym samorządom zawodowym.
Zjazd dokonał zmian w podstawowych dokumentach Izby, tj. w Statucie i regulaminach organów
krajowych i okręgowych, a także w obowiązujących
zasadach gospodarki finansowej. Utrzymano zasadę
kadencyjności w organach Izby ograniczając ją jednak
do funkcji Prezesa Rady Krajowej, przewodniczących
rad okręgowych i przewodniczących organów ustawowych krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego rzecznika koordynatora odpowiedzialności zawodowej. Zjazd udzielił absolutorium Radzie Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa oraz rozpatrzył liczne
wnioski zgłoszone przez delegatów do Komisji Uchwał
i Wniosków.



W dniu 21. lipca 2008 w Sali Sejmowej Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się regionalne spotkanie konsultacyjne z udziałem Wojewody
i Marszałka Województwa, w trakcie którego podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd
Dziekoński przedstawił cele, założenia i uzasadnienie
zmian w ustawie Prawo budowlane, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustawach opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Infrastruktury
(www.bip.mi.gov.pl). W prawie trzygodzinnym spotkaniu uczestniczyła liczna reprezentacja naszej Izby.
W trakcie spotkania zgłaszano wnioski dotyczące między innymi statusu inżynierów bez tytułu magistra
oraz techników budowlanych. Szczegółowe postulaty
ze spotkania zostaną uwzględnione przy redagowaniu
ostatecznej wersji nowelizacji Prawa budowlanego,
która zostanie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. W najbliższych dniach najważniejszym
zadaniem organizacji pozarządowych działających
w sferze inwestycji i budownictwa będzie sformułowanie i przekazanie Rządowi wspólnego stanowiska
względem zaprezentowanych nowych regulacji Prawa
budowlanego oraz planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Będzie to swoisty sprawdzian naszej
wzajemnej współpracy, siły przekonywania i zdolności
do osiągania kompromisu między często różnymi oczekiwaniami w odniesieniu do tych ustaw inwestorów
i wykonawców oraz organizacji architektów, urbanistów i budowlańców.
Wspólne i kompleksowe stanowisko uczestników
Forum Budownictwa Śląskiego, którego uczestnikiem
jest Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
zostanie opracowane w najbliższych tygodniach i przekazane do Ministerstwa Infrastruktury.
W tym roku po raz pierwszy święto pracowników
branży budowlanej będzie obchodzone na Śląsku na
uroczystym spotkaniu zorganizowanym wspólnie
przez samorządy zawodowe i gospodarcze oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze budownictwa
województwa śląskiego i wchodzące w skład Forum
Budownictwa Śląskiego. Wiodącym organizatorem
obchodów Dnia Budowlanych jest nasza Izba. Śląski
Dzień Budowlanych odbędzie się 3. października 2008
w Centrum Nauki i Edukacji „Symfonia” przy ulicy
Zacisze w Katowicach.
Bohaterami spotkania będą budowlańcy – Laureaci Konkursów „Budowa Roku 2007” oraz „Platynowe
Wiertło 2007”, którzy zaprezentują swoje osiągnięcia
w trakcie krótkich wystąpień promocyjnych.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB
Stefan Czarniecki
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VII Zjazd Sprawozdawczy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

W dniach 20. i 21. czerwca 2008 obradował w Warszawie VII Zjazd Sprawozdawczy  PIIB z udziałem
176 delegatów reprezentujących 16 izb okręgowych.
Wśród zaproszonych gości byli m. in. Olgierd Dziekoński - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialny za budownictwo, Robert Dziwiński – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, poseł
Janusz Piechociński – wiceprzewodniczący Komisji
Infrastruktury.
Prezes PIIB prof. Zbigniew Grabowski w swoim
przemówieniu przypomniał delegatom, że w roku bieżącym przypada 80 rocznica obowiązywania w Polsce
uprawnień budowlanych. Delegaci ustalili zmiany
w statucie i regulaminach samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa. Najistotniejsza z nich dotyczy kadencyjności władz w PIIB. Według nowych
ustaleń „funkcje Prezesa Rady Krajowej, przewodniczących rad okręgowych, przewodniczących organów

krajowych i okręgowych oraz krajowego i okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej można sprawować przez dwie kadencje”.
Zjazd przyjął sprawozdania organów krajowych
Izby za rok 2007 i udzielił absolutorium Radzie Krajowej.
Na zjeździe wręczono Honorowe Odznaki PIIB.
Wśród odznaczonych byli przedstawiciele Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa: Stefan
Czarniecki, Stefan Wójcik, Józef Kluska, Barbara
Twardosz-Michniewska, Zbigniew Matuszyk,
Waldemar Szleper
Gratulujemy wyróżnionym! Wszyscy odznaczeni
wchodzili w skład Komitetu Założycielskiego ŚlOIIB.
Więcej informacji o obradach Zjazdu można znaleźć na stronie internetowej PIIB (www.piib.org.pl)
oraz w lipcowo-sierpniowym numerze „Inżyniera budownictwa”.

NOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NN
Ze względu na zmianę ubezpieczyciela, od dnia 1. września 2008 obowiązuje nowa umowa z tytułu grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla członków Okręgowych
Izb Inżynierów Budownictwa. Nowym ubezpieczycielem jest AXA Towarzystwo Ubezpieczeń
Spółka Akcyjna, Warszawa, ul. Chłodna 51. W przypadku wątpliwości pytania prosimy kierować na numer infolinii 0 801 384 666 .
Szczegółowa informacje można uzyskać na stronie internetowej

www.oiib.katowice.pl
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Z prac Komisji d/s Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB
Informacje z Czeskiej Izby Uprawnionych Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT
W ramach kontaktów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z Czeską Izbą Uprawnionych
Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT, Komisja d/s Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB otrzymała
z Czeskiej Izby informacje dotyczące jej działalności.
Niniejszym podajemy je do wiadomości członków naszej Izby.
Nowe kierownictwo ČKAIT
Zgromadzenie delegatów Czeskiej Izby Uprawnionych Inżynierów i Techników Budownictwa ČKAIT
(zjazd krajowy) odbyło się w Pradze w dniu 05.04.2008.
Podczas zjazdu wybrano członków nowego zarządu,
sądu koleżeńskiego i komisji rewizyjnej. Nowy zarząd
wybrał kierownictwo w następującym składzie:
inż. Pavel Křeček -............. przewodniczący ČKAIT
doc. inż. Alois Materna -...... 1. wiceprzewodniczący
		
sprawy wykształcenia
inż. Jindřich Pater -................ wiceprzewodniczący
		
sprawy zawodowe
inż. Jiří Plíčka -......................... wiceprzewodniczący
		
sprawy zagraniczne
inż. Robert Špalek -................ wiceprzewodniczący
		
sprawy ekonomiczne.
Liczba członków ČKAIT
Na dzień 16.04.2008 zarejestrowano w ČKAIT ogółem 25.906 członków, z czego na poszczególne grupy
zawodowe przypada:
• budownictwo ogólne ......................14.614 członków
• budownictwo komunikacyjne ........ 1.968 członków
• budownictwo wodne ...................... 2.386 członków
• technologia budownictwa . ............. 3.148 członków
• technika środowiska budowlanego 3.762 członków.
Ustawiczne dokształcanie w ČKAIT 2007÷2009
Z ustawy o uprawnieniach i ze statutu ČKAIT
wynika obowiązek uzyskiwania w okresie trzyletnim
przez osoby uprawnione dwunastu „punktów“ poprzez
udział w seminariach, wycieczkach technicznych, prenumeratę literatury fachowej i czasopism, naukę języków obcych, uzupełnianie wykształcenia.
Współpraca ČKAIT z innymi organizacjami
Republiki Czeskiej
CKAIT współpracuje z nastepującymi organizacjami Republiki Czeskiej: ČSSI - Czeski Związek Inżynierów Budownictwa, SPS - Związek Przedsiębiorstw
Budowlanych, ČKA - Czeska Izba Architektów, MMR



- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, MPO - Minisrerstwo Przemysłu i Handlu, MŽP - Ministerstwo Naturalnego Środowiska.
Terminy ważnych spotkań w Czechach
Dzień Inżyniera ČKAIT odbędzie się 13.11.2008
w Pradze i będzie poświęcony tematowi „Pozycja
osób uprawnionych w UE“.
Dzień Budownictwa i Architektury obchodzony
będzie 20.10.2008.
Spotkanie Izb „Wyszehrad 4“ odbędzie się w dniach
8 ÷ 12.10.2008 w Sered na Węgrzech z udziałem
przedstawicieli z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Współpraca z organizacjami zagranicznymi
Rozwija się owocna współpraca w ramach „Wyszehrad 4“ między ČKAIT a Izbami z Polski, Czech,
Słowacji i Węgier. Przedstawiciele ČKAIT są członkami władz ECCE (Europejska Rada Inżynierów Budownictwa).
Zagraniczni członkowie CKAIT
Na dzień 16.04.2008 zarejestrowano w ČKAIT 148
członków z zagranicy:
125 osób jako „goście“ ze Słowacji
13 osób jako „goście“ z UE
10 osób jako członkowie stali z UE.
Członkowie honorowi CKAIT
Na dzień 16.04.2008 ČKAIT ma 31 członków honorowych.
Opłaty i budżet w 2008 roku
Opłata członków ČKAIT z zagranicy wynosi 2000
koron czeskich. Budżet ČKAIT wynosi 70 mln koron
czeskich, z czego przewidywany jest rozchód na:
ubezpieczenia członków ČKAIT.....około 7 mln k.c.
działalność zawodową...................około 31 mln k.c.
inwestycje.........................................około 5 mln k.c.
Konkursy
ČKAIT ogłasza coroczną ocenę znaczących osiągnięć projektowych i realizacyjnych członków Izby
w ramach „Ocena Izby Inżynierów“.
Dane kontaktowe:
ČKAIT kancelář Praha
Sokolská 15
120 00 Praha 2
telefon: 00 420 227 090 111
fax:
00 420 227 090 120
e-mail: ckait@ckait.cz
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Dyskusja nad nowelizacją Prawa budowlanego

21. lipca 2008 w Sali Sejmowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się spotkanie konsultacyjne dla woj. śląskiego, zorganizowane pod patronatem
Wojewody Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Propozycje zmian
przedstawił oraz konsultacje prowadził podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury Olgierd Dziekoński. W prawie trzygodzinnym spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Głos zabrali koledzy Krzysztof Kolonko i Piotr Wyrwas
- członkowie Komisji Prawno- regulaminowej ŚlOIIB. Komisja ta po szczegółowym zapoznaniu się z projektowanymi

zmianami sprecyzowała uwagi i wnioski, które zostały przekazane do Komisji Prawno-regulaminowej Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa. Komisja Prawno-regulaminowa
ŚlOIIB odbyła 7 spotkań konsultacyjnych, a jej Przewodniczący, kolega Stefan Wójcik bierze czynny udział w pracach
Krajowej Komisji Prawno-regulaminowej.
Informujemy, że aktualnie na stronach internetowych Ministerstwa Infrastruktury znajduje się program zmian legislacyjnych resortu na II półrocze 2008 roku.
Zachęcamy członków Izby Inżynierów Budownictwa do
lektury i śledzenia proponowanych zmian oraz zgłaszanie
uwag i wniosków do Komisji Prawno-regulaminowej SlOIIB.
Kształt tworzonego prawa nie może być nam obojętny.

Laureaci Konkursu BUDOWA ROKU
z terenu województwa śląskiego
W dniu 2. czerwca 2008 w Sali Konferencyjnej Domu
Technika NOT w Warszawie ogłoszono wyniki osiemnastej edycji konkursu „Budowa Roku 2007” organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury
i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Od wielu lat
Konkurs będący przeglądem najciekawszych realizacji,
jest ważnym wydarzeniem w środowisku budowlanych.
Do finałowego etapu Konkursu zakwalifikowano 48 budów, zgłoszonych w dziewięciu grupach. Ocena obejmowała nowatorskie rozwiązania techniczno – technologiczne,
jakość robót, sprawną organizację budowy, czas i koszty
realizacji, przy spełnionych wymogach bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska.
Nagrody wręczył podsekretarz stanu w Ministerstwie
Infrastruktury Olgierd Dziekoński.
Z terenu województwa śląskiego nagrodzono, bądź wyróżniono 7 budów.
Nagroda I stopnia w grupie: obiekty rewitalizowane
i modernizowane przypadła Centrum Nauki i Edukacji
Muzycznej „Symfonia” (na okładce) . Budynek zrealizowano w Katowicach przy ul. Zacisze 3, jako wkomponowany
w istniejącą zabudowę, którą stanowią trzy pozostałe budynki Akademii Muzycznej.

Nagrodą I stopnia w grupie :obiekty handlowe wyróżniono Centrum Handlowe FORUM Gliwice - obiekt zlokalizowany w Gliwicach przy ul. Lipowej 3.
Kolejne wyróżnienia, to: Nagroda II stopnia w grupie :
obiekty biurowe - Przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów Rejonu Dystrybucji Lubliniec ENION S.A. w Lublińcu, Nagroda III stopnia w grupie: obiekty rewitalizowane
i modernizowane - Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gliwicach, przy ul. Kozielskiej,
Nagroda III stopnia w grupie: obiekty handlowe SOSNOWIEC PLAZA w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 2,
Dyplom uznania w grupie: budynki mieszkalne (grupa I)
- Budynek mieszkalny nr 7 przy ul. Kilińskiego w Sosnowcu, Dyplom uznania w grupie: obiekty użyteczności
publicznej – Expo - Silesia Centrum Targowo - Wystawiennicze w Sosnowcu.
Zrealizowana przez Wykonawcę ze Śląska Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Płaszów II w Krakowie otrzymała nagrodę II stopnia w grupie budynki przemysłowe i obiekty magazynowe.
Zapraszamy na stronę internetową ŚlOIIB, gdzie
przedstawiono charakterystykę nagrodzonych obiektów
z terenu województwa śląskiego.
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DOSKONALENIE ZAWODOWE

SEMINARIA, KONFERENCJE, WARSZTATY w II PÓŁROCZU 2008
POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Katowicach

Termin

Temat/Wykładowca

15.10.
godz. 900

Projektant w procesie budowy – rola, zadania, obowiązki, uprawnienia w świetle obowiązujących przepisów Prawa budowlanego i zapowiadanych w nim zmian. Formy zatrudnienia i wynagrodzenia. Zadania szczególne. Informacje. Porady praktyczne. Przykłady orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego.
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

22.10.
godz. 900

Utrzymanie i kontrole okresowe budynków o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2 i obiektów o powierzchni dachu > 1000 m2 zgodnie z Prawem budowlanym. Zakres zmian. Obowiązki właściciela – Zarządcy. Odpowiedzialność
(rodzaje). Prezentacja wybranej firmy – Fotometria.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

29.10.
godz. 900

Wyroby budowlane w procesie budowy i utrzymania obiektów budowlanych wg przepisów prawa krajowego i dyrektyw UE. Przegląd regulacji ustawowych i przepisów szczegółowych. Wskazówki praktyczne dla uczestników
procesu budowlanego. Omówienie rejestru aktualnych regulacji prawnych.
mgr inż. Bronisław WOSIEK

05.11.
godz. 900

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w praktyce budowlanej. Omówienie zmian w prawie zamówień publicznych. Wskazówki praktyczne dotyczące opracowania specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robót budowlanych. Opracowania wzorcowe.
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

12.11.
godz. 900

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg Eurokodu PN-EN 1990. Nowe kryteria projektowania. Podstawy obliczeń stanów granicznych nośności i użytkowalności.
dr inż. Marian KAZEK

19.11.
godz. 900

Kosztorysowanie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski. Przedmiary robót. Zakres zmian w przepisach prawnych. Wskazówki praktyczne. Prezentacja wzorcowych opracowań.
dr inż. Janusz TRACZYK

26.11.
godz. 900

Kierownik budowy – kierownik robót budowlanych w procesie budowy (rozbudowy, nadbudowy, odbudowy) a także
remontu, przebudowy, rozbiórki obiektu budowlanego. Regulacje w tym zapowiadane w nowelizacji Prawa budowlanego dotyczące budowy, przekazania do użytkowania oraz właściwego utrzymania obiektu budowlanego.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

03.12.
godz. 900

Nowelizacja Prawa budowlanego. Istotne zmiany przepisów. Co wynika ze zmian? Nowe obowiązki uczestników
procesu budowlanego. Rola i zadania wykonawcy robót. Uczestnik procesu budowlanego, wymagania w zakresie
przegotowania inwestycji, jej realizacji i przekazania do użytkowania – znaczenie rejestracji urzędowych.
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

10.12.
godz. 900

Przepisy techniczno-budowlane oraz normy w procesie budowlanym (projektowania na budowie i utrzymania
obiektów budowlanych) w świetle obowiązujących regulacji ustawowych – Prawa budowlanego, ustaw o normalizacji, wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności . Wskazówki praktyczne. Przykłady. Interpretacje (warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).
mgr inż. Bronisław WOSIEK

17.12.
godz. 900

Ochrona cieplna budynków. Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Systemy oceny
energetycznej budynków w świetle przepisów krajowych i wymagań UE. Oceny. Audyty. Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Rola projektanta, Inwestora w przygotowaniu.
mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz

Miejsce szkolenia: Katowice ul. Podgórna 4 (budynek NOT).
Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne:
Ośrodek Szkolenia Kadr Budownictwa Z/O PZITB –Katowice ul. Podgórna 4
Odpłatność za materiały szkoleniowe wynosi 20 zł.
Osoby nie posiadające ważnego zaświadczenia o przynależności do ŚlOIIB – opłata 100 zł.
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Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział Gliwice
Termin

Tytuł/Wykładowca

16.10.
godz. 1000

Cementy powszechnego użytku wg PN-EN 197-1. Beton wg PN-EN 206-1.

23.10.
godz. 1000

Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowych przed pożarem.

dr inż.Jan Antoni RUBIN

prof. dr hab. inż. WŁODZIMIERZ STAROSOLSKI

7.11.
godz. 1000

Zagadnienia BHP w procesie budowy. Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – zakres opracowania,
praktyczne wskazówki, zakres odpowiedzialności.
mgr inż.Zenon NASKRĘT

20.11.
godz. 1000

Kierownik budowy, kierownik robót i inspektor nadzoru w procesie budowlanym. Obowiązki, zakres odpowiedzialności
i uprawnienia.
mgr inż. Bronisław WOSIEK

27.11.
godz. 1000

Wykorzystanie programów komputerowych w obliczeniach inżynierskich. Prezentacja programów SPECBUD
dr inż. Marian KAZEK

4.12.
godz. 1000

Uszkodzenia i naprawy betonowych podkładów posadzek przemysłowych (prezentacja firmy).
dr inż. Zbigniew PAJĄK; dr inż. Łukasz DROBIEC

11.12.
godz. 1000

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg Eurokodu PN-EN 1990. Kryteria projektowania (w tym
porównanie z normami PN). Ustalanie reprezentatywnych wartości oddziaływań, cech materiałowych i geometrii konstrukcji. Podstawy obliczeń stanów granicznych SGN i SGU. Tworzenie kombinacji oddziaływań
dr inż. Marian KAZEK

Seminaria będą prowadzone w Sali Konferencyjnej Biura BIPROHUT - Gliwice ul. Dubois 16 (wejście od ul.
Dubois). O ewentualnej zmianie miejsca seminarium organizatorzy poinformują osoby zainteresowane.
Koszt uczestnictwa:
• dla członków ŚlOIIB udział bezpłatny (za okazaniem aktualnego zaświadczenia),
• dla członków PZITB Oddział Gliwice (nie będących członkami ŚlOIIB) – 20 zł,
• dla pozostałych – 40 zł.
Na zakończenie seminarium uczestnicy otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie lub elektronicznie (najpóźniej na 5 dni przed planowanym
rozpoczęciem seminarium) tel. (032) 231-13-27, e-mail: pzitb.gliwice@vp.pl
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania seminariów szkoleniowych w wypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń.

KOMUNIKATY
TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Bielsko-Biała, 10.10.2008 (piątek)

Delegatura ŚlOIIB w Bielsku-Białej, organizuje I Turniej Par w Brydżu Sportowym. Zawody odbędą się w dniu
10.10.2008 w Bielsku-Białej, w Ośrodku ZIAD, przy ul. Armii Krajowej 220; rozpoczęcie o godz. 17.00. Przewiduje
się rozegranie turnieju par w systemie barometr (wyniki na bieżąco) na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań. Warunkiem uczestnictwa jest przynależność do ŚlOIIB przynajmniej jednej osoby ze zgłoszonej
pary. Udział w Turnieju bez opłat. Organizatorzy przewidują liczne nagrody. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Delegatury
w Bielsku-Białej, tel./fax. 033-8100474, tel. 033-8100486.

ZAWODY NARCIARSKIE

Delegatura ŚlOIIB w Bielsku Białej, organizuje II Zawody Narciarskie w Szczyrku – w kategorii slalom-gigant. Po
raz drugi zapraszamy członków ŚlOIIB i ich rodziny do udziału w zawodach narciarskich, które odbędą się w Szczyrku
na stoku Skrzycznego w różnych kategoriach wiekowych.

Termin 24.01.2009 (sobota).

Szczegółowe informacje zostaną przekazane w terminie późniejszymi na stronie internetowej ŚlOIIB.
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Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bielsku-Białej
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Bielsku-Białej
wspólnie ze
Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Katowicach
Termin
22.10.
27.10.

Temat/Wykładowca
Systemy hydroizolacji w starym i nowym budownictwie. Ochrona i renowacja elewacji.
System naprawy betonu i żelbetu. System wykończenia ścian i stropów.

mgr inż.Jarosław GASEWICZ
mgr inż. Krzysztof MILCZAREK

29.10.

Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Nowe systemy oceny energetycznej budynków w świetle przepisów krajowych i wymagań UE w tym znowelizowanego prawa budowlanego, oceny , audyty, świadectwa.
mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ
UWAGA: zapisy na kurs po szkoleniu

04.11.

Bezpieczeństwo użytkowania budynków mieszkalnych. Zagrożenia związane z wentylacją.
mgr inż. Krzysztof MOZOLEWSKI

18.11.
19.11.
03.12.
04.12.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

PIP Katowice- mgr inż. St. MALINOWSKI

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy- wymagania i odpowiedzialność kierownika budowy.
mgr inż. Radosław LENARTOWICZ  
Budowa i projektowanie elektroenergetycznych linii kablowych. Wymagania i standaryzacja.
Prawo budowlane.

mgr inż. Julian WIATR
dr inż. Jerzy DYLEWSKI

grudzień

Rewitalizacja obiektów zabytkowych w części dotyczącej elementów konstrukcyjnych (fundamenty, mury, stropy, dachy)
dr inż. Stanisław KARCZMARCZYK

18.12.

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg EUROKODU PN-EN 1990. Szkolenie wstępne.
dr inż. Marian KAZEK

Seminaria odbędą w godz. 9.00-14.00 w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD, ul. Armii Krajowej 220 Bielsko-Biała,
czas trwania seminarium około 5 godzin.
Serdecznie zapraszamy członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach.
Udział członków ŚlOIIB bezpłatny za okazaniem zaświadczenia o przynależności do ŚlOIIB.
Koszt uczestnictwa dla członków PZITB i SEP Oddziałów z Bielska-Białej oraz osób odbywających praktykę do
uprawnień budowlanych bezpłatny , dla osób niezrzeszonych 100,00zł
Uczestnicy szkolenia otrzymują każdorazowo komplet materiałów seminaryjnych oraz zaświadczenie o uczestnictwie w seminarium / nie dot. poz.1/
Zgłoszenia
• PZITB Oddział w Bielsku-Białej, tel./fax 33-822-02-94, 816-68-34, e-mail pzitb.bielsko@op.pl, pn-pt 10.00-14.00
• SEP O/Bielsko-Biała tel/fax 33-810-32-70, e-mail biuro@sep.bielsko.pl, wt. śr. czw. 8.30-14.30.
• Delegatura ŚlOIIB tel. 33-810-04-86 , fax 33- 810-04-74 , e-mail soiib_bielsko@op.pl pon.-piątek 8.00-16.00

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy wszystkich członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Katowicach o możliwości wydrukowania w Biurze Izby przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach, (pok.104)
norm budowlanych.Wnioski w sprawie zamówień na określone normy prosimy przesyłać na adres
uprawnienia.slk@piib.org.pl. Normy udostępniane przez Śląską OIIB mogą służyć wyłącznie celom
edukacyjnym.
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POLSKIE ZRZESZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ODDZIAŁ W KATOWICACH
Termin
(miejsce szkolenia)
14.10.
Katowice
18.11.08
Gliwice
20.10.
Katowice
27.10.
Katowice
05.11.08
Gliwice.

Temat/Wykładowca
Nowe rozwiązania techniczne w inżynierii sanitarnej.
- renowacja sieci wod-kan z wykorzystaniem technologii GRP Flowtite,
- rury kamionkowe w technologii bezwykopowej,
- systemy sieci i instalacji typu Maincor oraz Mainpex,
- zastosowanie i wytyczne projektowania zaworów przeponowych.
A. WOJTALA, K. POŁAŃSKA, J. ZADROSZ, S. KARASIŃSKI.
Przygotowanie i przekazanie obiektów budowlanych do użytkowania.
Henryk TOMANEK, Politechnika Śląska w Gliwicach  
Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)
wg aktualnych przepisów Prawa budowlanego. Zapowiadane zmiany po nowelizacji ustawy.
Adam WOLNY, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

28.10.
Katowice

Dokumentacja budowy w etapie realizacji. Zakres, cel i sposób prowadzenia.
Henryk TOMANEK, Politechnika Śląska w Gliwicach  

06.11.
Gliwice.

Przewidywane zmiany dotyczące instalacji w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z uwzględnieniem zapisów wynikających z wdrażania systemu ocen energetycznych budynków i mieszkań.
Marek PŁUCIENNIK, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie  

19.11.
Gliwice

Ochrona cieplna i jakość energetyczna budynków w Polsce.
Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów budowlanych. Podstawowe informacje dotyczące: sposobu
oceny jakości energetycznej budynków, sporządzania świadectw, wymaganych uprawnień do ich sporządzenia,
zawartości oceny energetycznej obiektów budowlanych w projekcie budowlanym.
Zbigniew DZIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa    

20.11.
Gliwice

Zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowane nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych
w budownictwie. Obowiązki i odpowiedzialność właścicieli za stan techniczny instalacji gazowych i wentylacyjnych.
Henryk KUREK, Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego

25.11.
Gliwice

Kontrola instalacji grzewczych, kotłów i klimatyzacji w świetle obowiązujących przepisów budowlanych. Podstawowe informacje dla osób posiadających lub ubiegających się o kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu
dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji wytwarzających ciepło.
Zbigniew DZIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa +zespół

17.10. - 18.12
Gliwice

30-to godzinny kurs doskonalenia zawodowego z zakresu sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, dla inżynierów branży sanitarnej posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń.
Zbigniew DZIERŻEWICZ, Śląska Izba Inżynierów Budownictwa
+ zespół z Politechniki Śląskiej w Gliwicach   

Zajęcia prowadzone będą w salach wykładowych budynku NOT przy ul. Podgórnej 4 w Katowicach oraz budynku NOT przy ul Górnych Wałów 25 w Gliwicach, w godzinach od 9.30 do 15.00. Koszty oraz warunki uczestnictwa poszczególnych szkoleń (kursów) podane są na stronie internetowej PZITS Oddział Katowice:
www.pzits.com.pl.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat Oddziału w dni robocze od godz. 11.00 do 17.00.
Zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać na odpowiednich kartach faksem: 032-256-35-32
lub e-mailem na adres: pzits@pzits.com.pl. w terminie min. 5 dni roboczych przed planowanym szkoleniem.
Organizatorzy zapewniają sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń.
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POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
Oddział w Częstochowie
Termin

Temat/Wykładowca

II połowa
października

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku – kurs płatny 1000 zł, dla członków PZITB, SEP
i członków ŚlOIIB 840 zł., rozpoczęcie II połowa października oraz zakończenie do 17.12.2008r. (nie więcej jak 40
osób).***

8.10.

Instalacje sanitarne w budownictwie obliczenia i wpływ na konstrukcje, nowe technologie, niebezpieczeństwa awarii.
Wpływ rozwiązań na charakterystykę energetyczną budynku. **

12.11.

Nowe technologie w budownictwie monolitycznym żelbetowym. Posadzki i podkłady podłogowe. Wpływ rozwiązań na
charakterystykę energetyczną budynku.**

19.11.

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie.

27-28.11.

Konferencja Naukowo-techniczna - Rewitalizacja obszarów miejskich - architektura, konstrukcja, ekonomia – „Główna ulica miasta”.****

12-13.12.

Kosztorysowanie dla zawansowanych – kurs płatny 660 zł, dla członków PZITB, SEP i członków ŚlOIIB 500 zł. od
godz. 1500 piątek do godz. 2000 sobota - ilość miejsc ograniczona - blok tematyczno-praktyczny 18 godz.*

17.12.

Nowe prawo budowlane – omówienie rządowego projektu ustawy, zmiany w przepisach. ***

Seminarium odbędzie się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 sala nr 23 - ilość miejsc ograniczona – blok tematyczny 5 godz.
* Kursy odbędą się w budynku NOT w Częstochowie przy ul. Kopernika 16/18 sala nr 15.
** Seminaria odbędą się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
- od godz. 17.00 - ilość miejsc ograniczona – blok tematyczny 5 godz.
*** Kurs odbędzie się w budynku NOT w Częstochowie, ul. Kopernika 16/18 sala nr 23
- od godz. 10.00 - ilość miejsc ograniczona – blok tematyczny 5 godz.
**** Konferencja odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie przy ul. Śląskiej - szczegóły na
stronie internetowej oddziału PZITB – www.pzitb.xt.pl.
Koszt uczestnictwa w seminariach: dla członków: PZITB, SEP, 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.

Oddział Zagłębia Węglowego SEP Katowice
Termin
16.10.
23.10.

06.11.

Temat/Wykładowca

Dyrektywa niskonapięciowa LDV 2006/95/WE.

dr inż. Jan STROJNY

Napęd przy pomocy elektrycznych silników liniowych.

dr inż. Stefan GIERLOTKA

Prawo energetyczne - zasady prowadzenia rozliczeń mediów energetycznych z punktu widzenia odbiorcy i dostawcy.

Piotr LENTYŃSKI (grupa P4B)
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20.11.

Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach z 2007 i 2008 roku, z uwzględnieniem nowego wymogu opracowywania świadectw efektywności energetycznej.

dr inż. Jerzy DYLEWSKI

27.11.
04.12.
11.12.

Nowe normy w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
Prof. dr hab. Andrzej SOWA (Politechnika Białostocka)

Oświetlenie - szczegółowy temat w ustalaniu.

dr inż. Wiesława PABJAŃCZYK; dr inż. Zbigniew GABRYJELSKI (Politechnika Łódzka)

Pomiary ochronne jako element oceny stanu instalacji elektrycznej. Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych.
mgr inż. Fryderyk ŁASAK

Seminaria szkoleniowe odbędą się na terenie Politechniki Śląskiej w Katowicach – Wydziałowe Centrum
Studiów Podyplomowych (sala nr 11), wejście boczne od ul. Granicznej 16.
Seminaria odbywają się w godzinach 1000÷1500.
Udział w seminarium szkoleniowym dla członków ŚlOIIB i członków Kół OZW SEP (za okazaniem potwierdzenia zapłaconych składek) jest bezpłatne.
Dla pozostałych osób koszt uczestnictwa w seminarium szkoleniowym wynosi 100 zł brutto.
W przerwach wykładów zapewniamy słodki poczęstunek oraz napoje.
Pisemne zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, numer ewidencyjny (członkowski), adres, e-mail, numer
telefonu, dane do wystawienia faktury, przyjmowane są do wtorku poprzedzającego wybrane szkolenie lub do
wyczerpania miejsc. Zgłoszenia proszę kierować na adres OZW SEP: 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pokój 36,
fax (032) 255 25 03, e-mail: biuro@sep.katowice.pl.

ERNEST 2007

dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Katowicach
Zgodnie z § 3 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP przyznawane są
corocznie statuetki ERNEST za wyróżniającą się działalność na rzecz Stowarzyszenia.
Statuetka jest miniaturą wybudowanego przez
SITK w 1999 roku w Peru na przełęczy Ticilo (położonej na wysokości 4768 m n.p.m.) pomnika Ernesta
Malinowskiego - projektanta i budowniczego kolei
transandyjskiej w Peru.

Kapituła wyróżnień w dniu 16. kwietnia 2008, rozpatrując zgłoszone kandydatury, dokonała w tajnym
głosowaniu wyboru laureatów w sześciu kategoriach:
najaktywniejszy działacz w dziedzinie drogownictwa,
w dziedzinie kolejnictwa i w dziedzinie transportu,
najaktywniejsze koło zakładowe, najaktywniejszy klub
seniorów oraz najaktywniejszy Oddział SITK. Pragniemy poinformować, że w kategorii najaktywniejszy
Oddział SITK, spośród pięciu nominowanych oddziałów SITK: w Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Wrocławiu i Katowicach - nagrodę ERNEST 2007 otrzymał
Oddział SITK w Katowicach.
Z oddziału katowickiego nominowanym do nagrody był również, w kategorii najaktywniejszy działacz
w dziedzinie kolejnictwa, kol. Waldemar Michalik.
Wręczenie nagród odbyło się w Warszawie w dniu
6. maja 2008 w czasie uroczystej części posiedzenia
Rady Prezesów. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy nominowani do nagrody w poszczególnych kategoriach oraz oficjele z branż komunikacyjnych. Wszyscy
nagrodzeni otrzymali statuetki ERNEST 2007.
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 11 maja 2008
roku odszedł od nas Kolega

mgr inż.

Jerzy Gliwa

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów w Katowicach

Był cenionym inżynierem, projektantem, inspektorem nadzoru, rzeczoznawcą budowlanym,
a także biegłym sądowym. Po osiągnięciu wieku
emerytalnego nadal czynny zawodowo prowadził
własne biuro rzeczoznawstwa.
Był niezwykle aktywny społecznie – zastępca przewodniczącego Komisji Budownictwa na
Terenach Górniczych Zagrożonych przy PZITB
w Gliwicach, członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizator
Izby w rybnickim środowisku. Od kwietnia 2007
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Za działalność społeczną wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in. Srebrną Odznaką Zasłużonego dla Rozwoju Województwa
Katowickiego, Brązową Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych.
W pracy zawodowej solidny i odpowiedzialny, świetny fachowiec. W życiu prywatnym miły, sympatyczny i życzliwy kolega, na którego pomoc zawsze można było liczyć.
Swoimi pasjami sportowymi zarażał innych. Ceniliśmy Jego pozytywną
energię i niezmordowaną aktywność. Nagła, ciężka choroba zabrała Go na
zawsze.
Cześć Jego Pamięci!
Koleżanki i koledzy

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

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

Bronisław Banasik, Henryk Borek, Leonard Cuber,
Marek Culic, Józef Cyran, Henryk Drewnicki,
Jerzy Gliwa, Andrzej Hadasz, Ryszard Indyka,
Andrzej Jankiewicz, Eugeniusz Katana,
Włodzimierz Kosylarz, Stefan Kupczak, Zofia Leroch,
Krzysztof Matysik, Bogusław Mazur, Rufin Mazur,
Kazimierz Ociepka, Andrzej Pawełczyk,
Grzegorz Sor, Elżbieta Surma, Władysław Synowiec,
Eugeniusz Szyjka, Kazimierz Szymała, Jerzy Śliwka,
Waldemar Werschner, Zenon Zdunek, Jan Ziętara
Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć naszych zmarłych
Koleżanek i Kolegów
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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
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
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
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
Punkt Informacyjny Rybnik
Rynek 12 tel. (32) 423 75 66
Godziny pracy:
środa 14.00 - 16.00

Nr 3(17)/2008 październik 2008

