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ANKIETA
dotycząca oceny biuletynu Informator ŚlOIIB
Ankieta ma charakter anonimowy. Dostępna jest na stronie internetowej Izby pod adresem www.slk.piib.org.pl.
Można również wypełnić ankietę w wersji papierowej i odesłać na adres Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa: 40-467 Katowice, ul. Adama 1b.
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Proszę ocenić w skali 1 – 5 artykuły w Informatorze ŚlOIIB (1 – nie interesuje mnie, 5 - interesuje mnie bardzo).

kwietnia 2018 roku, to dla mnie ważna data - podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
zostałem wybrany przewodniczącym Rady ŚlOIIB
na kadencję trwającą najbliższe 4 lata. Pełniąc tę zaszczytną
i odpowiedzialną funkcję będę chciał być kreatywny i asertywny, ale jednocześnie niepozbawiony empatii. Wysłucham
wszystkich, którzy będą zgłaszali ciekawe propozycje dla
Izby i którzy będą chcieli brać czynny udział w życiu Izby.
Dotyczy to również osób którym nie udało się dostać do pracy
w organach, jeśli tylko wyrażą na to ochotę.

Opisy ciekawych budów na Śląsku
Relacje z wycieczek technicznych na budowy
Budowle świata
Relacje z konferencji naukowo - technicznych, warsztatów, targów
Wkładki techniczne
Zachować przeszłość dla przyszłości…
Z wokandy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB
Artykuły na temat ubezpieczeń
Kalendarium
Relacje ze zjazdów ŚlOIIB, PIIB
Relacje z imprez integracyjnych organizowanych przez ŚlOIIB

Ogólna ocena Informatora

Jakiej tematyki brakuje jeszcze w Informatorze ŚlOIIB

SZANOWNI PAŃSTWO

Dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy oddali na mnie swój
głos, postaram się nie zawieść zaufania jakim mnie obdarzyli.
A tych którzy na mnie nie głosowali chcę przez swoje działania również do siebie przekonać. Dziękuję także ustępującemu przewodniczącemu Rady Franciszkowi Buszce, który zostawił Izbę dobrze zorganizowaną, rozpoznawalną na Śląsku
oraz w Polsce i z nową siedzibą.
Stare chińskie przysłowie mówi – „Podróż tysiąca mil zaczyna się od pierwszego kroku”. Moja podróż w funkcji przewodniczącego ŚlOIIB będzie trwała około 1460 dni. 21 kwietnia bieżącego roku zrobiłem pierwszy krok.
Drugi krok, wykonany już 7 maja podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady, sprawił mi wielką satysfakcję.
Rada bowiem udzieliła mi poparcia i zdecydowaną większością głosów wybrała do składu Prezydium kandydatów zaproponowanych przeze mnie. Razem z nimi będę teraz przedstawiał Radzie działania, do których zobowiązała nas najwyższa
władza ŚlOIIB - zjazd delegatów. Zawarte są one w trzech dokumentach zjazdowych:
• Ramowym programie działania na V kadencję,
• Programie przedsięwzięć na rzecz członków w 2018 roku,
• Zasadach gospodarki finansowej na 2018 rok.
Ten nowy skład osobowy Prezydium pomoże mi również
zrealizować cele, o których mówiłem podczas zjazdu. Najważniejsze z nich to:
• większe otwarcie izby na członków,
• zdecydowane propagowanie etyki i odpowiedzialności zawodowej inżynierów budownictwa,
• stworzenie systemu doskonalenia zawodowego przyjaznego
dla członków,
• intensywniejsza współpraca z wyższymi uczelniami technicznymi.
Szanowni Państwo, w te 1460 dni kadencji przemierzę z pewnością więcej niż tysiąc mil. Zrobię wszystko, aby podążać w dobrym kierunku i z pożytkiem dla Izby. Szczerze liczę na prawdziwą współpracę ze strony wszystkich Państwa, byśmy wspólnie
tchnęli w naszą Izbę nową energię, tworząc nowoczesną, szeroko
otwartą na wszystkich członków organizację.
Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO RADY ŚlOIIB

Buduje się… - wywiady z prezydentami i burmistrzami na temat inwestycji w ich miastach
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o już ostatni numer Informatora ŚlOIIB pod moim
przewodnictwem. Łza się w oku kręci, ponieważ
wydawaniem biuletynu izbowego zajmowałem się
8 lat. Możliwe, że to za długo, być może wpadliśmy w rutynę
i teraz czas, aby go unowocześnić, wprowadzić nową szatę
graficzną i nowe tematy. W najbliższym czasie powołany zostanie nowy zespół redakcyjny. Trzymam kciuki, aby nowy
Informator był lepszy od redagowanego przez ostatnie lata.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy w III i IV kadencji

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŚlOIIB od dwóch kadencji działa – z nielicznymi wyjątkami - w prawie niezmienionym
17-osobowym składzie. Spośród obecnie funkcjonujących sędziów 6 osób pracuje w OSD od samego początku, tj. od
pierwszej kadencji. Od 2 lat, po zgonie jednego z sędziów, OSD pracuje w 16-osobowym składzie. Dlaczego aż 16 sędziów? Otóż do każdej sprawy jest wyznaczany osobny zespół. Sędziowie pracują w 3-osobowym podstawowym składzie
+ jeden sędzia rezerwowy, na wypadek nieobecności w dniu rozprawy jednej osoby wyznaczonej do podstawowego
składu sędziowskiego, więc można wyznaczyć 4 zespoły. W razie odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego sprawa
może wrócić do ponownego rozpatrzenia przez OSD lub uzupełnienia materiałów dochodzeniowych, wówczas musi ją
rozpatrywać zespół złożony z innych sędziów. Większość z nas przed wyborem na rzecznika lub sędziego nie miała kontaktu z wymiarem sprawiedliwości. Z chwilą wyboru stanęliśmy przed nowymi wyzwaniami – oprócz wiedzy zawodowej,
inżynierskiej musieliśmy posiąść wiedzę prawniczą. Mieliśmy stać się prokuratorami i sędziami, gdyż obowiązujące nas
procedury postępowania są analogiczne do stosowanych w sądownictwie powszechnym. Cel ten osiągaliśmy sukcesywnie
przez systematyczne szkolenia teoretyczne i praktyczne, organizowane dwa razy w roku, początkowo w zakresie ŚlOIIB,
a w miarę upływu lat z coraz większym udziałem organów innych okręgowych izb, głównie z południa Polski. Ostatnio
dołączyły do nas jeszcze izby Łódzka OIIB i Świętokrzyska OIIB. W ciągu 15 lat odbyło się około 30 szkoleń, wspólnych
dla wszystkich członków zespołów OROZ i OSD oraz 18 szkoleń centralnych dla przewodniczących OSD i OROZ koordynatorów.
Sąd Dyscyplinarny nie ma bezpośredniego kontaktu z organami administracji państwowej. Adresatami wniosków PINB
i WINB są rzecznicy. Oni to wszczynają postępowanie wyjaśniające i w zależności od jego wyników umarzają postępowanie lub kierują wniosek do OSD o ukaranie obwinionego. Rzecznik może także wszcząć postępowanie z urzędu, na
wniosek skierowany do Izby przez pokrzywdzonego obywatela. Zgodnie z art. 97 Prawa budowlanego wniosek organu
nadzoru budowlanego stwierdzający popełnienie czynu powinien być złożony po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i powinien zawierać określenie zarzucanego czynu, uzasadnienie faktyczne i prawne. Niestety bardzo często zdarzały
się wnioski PINB pozbawione szczegółowego określenia zarzucanego czynu, ograniczone do stwierdzenia, że obwiniony
nie spełnia lub spełnia niedbale swoje obowiązki. Bywało że rzecznik zarzuty postawione przez organ nadzoru budowlanego, na zasadzie "kopiuj i wklej", powtarzał w swoim wniosku skierowanym do OSD, bez przeprowadzenia własnego
postępowania wyjaśniającego, czasem dla uniknięcia przedawnienia sprawy. Wniosek taki był zwracany do rzecznika,
celem uzupełnienia, co niepotrzebnie wydłużało czas załatwienia sprawy. Wskutek wielokrotnego zwracania uwagi na
wadliwy sposób postępowania organów nadzoru budowlanego, takie przypadki są coraz rzadsze.
OSD swe postępowania prowadzi nadal w dwóch trybach, są to:
• tryb odpowiedzialności zawodowej, w stosunku do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
oraz
• tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej; w tym trybie rozpatrywane są także sprawy rzeczoznawców odkąd rzeczoznawstwo przestało być wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Jest to ewenement w skali krajowej – sąd żadnej korporacji zawodowej nie ma dwojakiego trybu odpowiedzialności. Początkowo rozpoznanie trybu odpowiedzialności obwinionego sprawiało wiele trudności rzecznikom i sądom. Jest już wola
zmiany tego stanu rzeczy, wymaga to jednak zmiany ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów
budownictwa. Również paleta stosowanych kar ma być zmieniona i powiększona o dodatkowe kary.

NA OKŁADCE:
Zdjęcie z Festynu rodzinnego ŚlOIIB.

OSD nie tylko karze członków naszej korporacji lecz także umarza postępowania, a niekiedy poucza obwinionych odnośnie do dalszego postępowania w pracy zawodowej. Nierzadkie są przypadki, że obwiniony, zwłaszcza kierownik budowy, dopiero na rozprawie dowiaduje się jakie obowiązki na nim spoczywają od chwili podpisania oświadczenia o przyjęciu
kierownictwa budowy. Ponadto jest prowadzone poradnictwo w sprawach technicznych. Osoby pełniące samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie, głównie kierownicy budów i projektanci zwracają się z problemami o pomoc w ich
rozwiązaniu.
Zawód inżyniera pełniącego samodzielne funkcje w budownictwie jest zawodem zaufania publicznego. Wiąże się to z dbałością o wzrost autorytetu zawodu, poszerzaniem wiedzy technicznej. Postępowanie inżyniera powinno być uczciwe
i sprostać wysokim wymaganiom etycznym. W celu popularyzacji efektów pracy OSD wśród członków Izby oraz w celach
dydaktycznych, od paru lat na łamach kwartalnika „Informator ŚlOIIB” w rubryce „Z wokandy OSD” publikujemy opisy
ciekawszych spraw jakie trafiły do OSD, wraz z karami wymierzonymi obwinionym. Opisy są anonimowe jeśli chodzi
o osoby i miejsca zdarzeń. Rubryka ta cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników.
W społeczeństwie rośnie świadomość prawna, o czym świadczy wzrastająca ilość spraw rozpatrywanych przez OSD. Obywatele zwracając się o pomoc do inżyniera, członka samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, czy korzystając
z jego usług, oczekują rzetelnego i fachowego podejścia do ich problemów. Zdarzają się niestety osoby – zwłaszcza wśród
rzeczoznawców, czy inżynierów wykonujących ekspertyzy, opinie lub oceny techniczne – które swe opracowania wykonują
"na zamówienie zleceniodawcy", nierzetelnie i nieobiektywnie. Oceniane zjawiska interpretują niezgodnie z obowiązującymi
przepisami czy zasadami wiedzy technicznej, postępują nieetycznie, przez co obniżają autorytet całego środowiska inżynierskiego, a także narażają zleceniodawcę lub Skarb Państwa na poważne straty i dodatkowe koszty inwestycji.
Wymownym przykładem nieetycznego postępowania była sprawa ekspertyz związanych z modernizacją Stadionu Śląskiego, ostatnio ponownie oddanego do eksploatacji. Pierwotny, kompleksowy projekt modernizacji stadionu został opracowany przez polskich inżynierów, członków ŚlOIIB - Teodora Badorę i Janusza Macha z Zakładu Projektowania i Wdrożeń TB. W ramach generalnego projektu modernizacji chorzowskiego stadionu przewidziano także jego zadaszenie pn.
"Saturn 2005". Miała to być lekka konstrukcja stalowo-cięgnowa z powszechnie stosowanym poszyciem membranowym
PTFE (membrana wykonana z politetrafluoroetylenu). Rozwiązania tego typu stanowią dominującą na świecie tendencję
w konstruowaniu zadaszeń stadionów. Projekt został trzykrotnie zweryfikowany pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, otrzymał szereg nagród i wyróżnień w kraju i za granicą. Uzyskał też pozytywną opinię środowiska architektonicznego. Na jego podstawie inwestor uzyskał pozwolenie na budowę oraz wg niego rozpoczęto roboty budowlane.
W styczniu 2006 na terenie MTK (Międzynarodowe Targi Katowickie) zawalił się dach hali na granicy Katowic i Chorzowa. Marszałek województwa śląskiego zlecił wykonanie dwóch ekspertyz projektu "Saturn 2005", opracowanych na
Politechnice Krakowskiej przez specjalistę od obciążeń budowli śniegiem i wiatrem oraz przez zespół na Politechnice
Wrocławskiej. Zdumienie projektantów wzbudziła nie tylko treść tych ekspertyz, lecz także tempo, w jakim zostały one
wykonane. W ciągu zaledwie dwóch tygodni eksperci przeanalizowali i zaopiniowali ponad 1000- stronnicowy projekt
stwierdzając we wnioskach, że konstrukcja zadaszenia nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i grozić może katastrofą
budowlaną. Opinii tej nie podzielili autorzy kontrekspertyz wykonanych w ITB w Warszawie i na Politechnice Śląskiej
ani zespół inżynierów pod kierunkiem prof. dr. inż. Andrzeja Ajdukiewicza z Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Mimo to miasto zrezygnowało z dalszej budowy zadaszenia wg projektu "Saturn 2005", rozpoczęte roboty budowlane
przerwano, a już wykonane elementy zadaszenia wyburzono. Autor z Politechniki Krakowskiej, członek Małopolskiej
OIIB, opublikował wnioski ze swojej ekspertyzy w prasie i w telewizji bez porozumienia się z autorami projektu "Saturn
2005". Publikacjami tymi zniesławił autorów projektu, łamiąc w ten sposób obowiązujące członków PIIB zasady etyki
zawodowej.
W rozdziale 6 p.6 Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB jest bowiem zapisane, że członek Izby jest zobowiązany
traktować obiektywnie i w odpowiedzialny sposób opinie i opracowania innych członków Izby, a w szczególności szanować prawa
autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków Izby, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny.
Autorzy projektu wystąpili w obronie swego dobrego imienia do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z wnioskiem o ukaranie autora ekspertyzy w trybie odpowiedzialności dyscyplinarnej, za pogwałcenie podstawowych
norm etycznych, oraz przeciwko niemu na drogę sądową w procesie cywilnym. Wniosek autorów projektu ŚOIIB przekazała, zgodnie z właściwością miejscową, do rozpatrzenia w Małopolskiej OIIB w Krakowie gdzie sprawę umorzono.
W sprawie cywilnej Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok korzystny dla autorów omawianego projektu i nakazał Politechnice Krakowskiej ich publiczne przeproszenie. Skutkiem dwóch ekspertyz "wrocławskiej" i "krakowskiej" były straty
społeczne i osobiste, a mianowicie:
• zaprzepaszczenie realizacji zadaszenia stadionu wg projektu opracowanego przez polskich inżynierów,
• poniesienie znacznie wyższych kosztów opracowania nowego projektu zadaszenia przez niemiecką firmę,
• rozbiórka już wykonanych elementów wg pierwotnego projektu „Saturn 2005”,
• wielomiesięczne przerwy w robotach budowlanych prowadzonych już wg nowego projektu z powodu awarii tzw.
„krokodyli”,
• opóżnienie realizacji budowy i w konsekwencji wyłaczenie Stadionu Śląskiego z rozgrywek piłkarskich Euro 2012.
Modernizacja stadionu trwała 8 lat, a jej koszt wyniósł ok. 700 mln zł i wielokrotnie przewyższył pierwotnie zakładany ok. 130 mln zł.
Jerzy Dzierżewicz, przewodniczący OSD ŚlOIIB w III i IV kadencji
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KALENDARIUM WYDARZEŃ

15.03.2018

04.04.2018

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
W trakcie posiedzenia:
• przedstawiono informację o posiedzeniu Składu Orzekającego
Rady w dniu 15.03.2018 roku,
• przedstawiono informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB
oraz o realizacji budżetu ŚlOIIB w styczniu i lutym 2018 roku,
• przyjęto uchwałę dotyczącą organizacji w 2018 roku konkursu fotograficznego „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO-2018”,
• przyjęto uchwałę o przyznaniu nagród rzeczowych oraz ustanowieniu patronatu honorowego na Wojewódzki Konkurs Prac
Technicznych Uczniów Szkół Budowlanych w roku szkolnym
2017/2018,
• omówiono stan przygotowań do XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz Festynu rodzinnego ŚlOIIB.

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodów nr 4 i 5 –
Katowice 1 i Katowice 2 oraz Obwodu nr 6 – Sosnowiec;
więcej na str. 14.

04.04.2018
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statutowych z działalności w roku 2017 oraz prace związane
z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

05.04.2018
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.

16.03.2018
Posiedzenie Zespołu ds. Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB.
Przewodnicząca Zespołu Czesława Bella przedstawiła
w obecności dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanny Królickiej sprawozdanie z działalności Zespołu w IV kadencji oraz podziękowała członkom za pracę w Zespole.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

22.03.2018
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Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.

22.03.2018
Posiedzenie całego składu sędziów Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
Przewodniczący OSD Jerzy Dzierżewicz, po przedstawieniu sprawozdania z działalności OSD w IV kadencji, podziękował członkom
Sądu za zaangażowanie w działalność orzeczniczą.

23-24.03.2018
Narada Skarbników OIIB w Łodzi zorganizowana przez
Łódzką OIIB.
W naradzie uczestniczył skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz.

27.03.2018
Uroczyste świąteczne spotkanie pracowników ŚlOIIB.
W spotkaniu udział wzięli przewodniczący Rady Franciszek Buszka,
zastępca przewodniczącego Andrzej Nowak, sekretarz Rady Ewa
Dworska, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, dyrektor Biura Zuzanna
Królicka oraz pracownicy Biura ŚlOIIB w Katowicach.

03.04.2018
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 6 –
Rybnik; więcej na str. 13.

W trakcie ostatniego w IV kadencji posiedzenia Rady:
• przyjęto uchwały podjęte przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 roku oraz przez Skład Orzekający
Rady na posiedzeniach w dniach 15.03.2018 roku, 30.03.2018
roku,
• przedstawiono informację o stanie środków finansowych oraz
o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• omówiono i przyjęto informację o stanie przygotowań do XVII
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz o przebiegu
spotkań przedzjazdowych z delegatami na XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB,
• zaprezentowano uchwałę pokontrolną OKR ŚlOIIB nr 227/
OKR/2018 z dnia 22.03.2018 roku,
• przedstawiono informację o stanie zaawansowania prac związanych z przygotowaniami do Festynu ŚlOIIB, który odbędzie
się w dniu 26.05.2018 roku w parku Giszowieckim.
Przed rozpoczęciem obrad przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka, sekretarz Rady Ewa Dworska i dyrektor Biura
ŚlOIIB Zuzanna Królicka wręczyli członkom Rady „Podziękowania”, wraz z symbolicznym upominkiem, za pracę w Radzie
w IV kadencji.

Śląska Rada do Spraw Bezpieczeństwa w Budownictwie
została powołana jako ciało konsultacyjno-doradcze przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach. Pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady w nowej kadencji rozpoczęło się od
uroczystego wręczenia aktów „Powołania” przez Lesława
Mandraka, pełniącego obowiązki Okręgowego Inspektora
Pracy w Katowicach. Podczas posiedzenia dokonano podsumowania działalności OIP w Katowicach w odniesieniu do
branży budowlanej. Omówiono wyniki kontroli i programów
prewencyjno-promocyjnych realizowanych w 2017 roku.
W trakcie spotkania Tomasz Golis, przewodniczący Śląskiej Rady
przyjął harmonogram prac na nową kadencję 2018-2021, zawierający propozycje członków Rady. Śląska Rada będzie m.in. kontynuowała swój czynny udział w organizacji konkursu pn. „Buduj Bezpiecznie”, cyklicznie będą omawiane wyniki przeprowadzanych
kontroli w branży budowlanej i prezentowane zostaną „dobre
praktyki”, a wnioski dotyczące poprawy warunków pracy w budownictwie będą przekazywane za pośrednictwem członków Śląskiej Rady pracodawcom osób wykonujących na co dzień roboty
budowlane. Priorytetem dla Śląskiej Rady będzie podejmowanie
wszelkich działań mających wpływ na podnoszenie kultury bezpieczeństwa pracy głównie w branży budowlanej w celu ograniczenia
wypadkowości i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
ŚlOIIB reprezentowali zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak oraz członek Prezydium Rady Stefan Czarniecki.

W grupie odznaczonych osób znaleźli się członkowie ŚlOIIB.
„Medalem za Długoletnią Służbę” wyróżniono:
• Kazimierza Sowę i Marię Świerczyńską - członków Rady ŚlOIIB,
• Urszulę Kallik i Andrzeja Stasińskiego – rzeczników odpowiedzialności zawodowej ŚlOIIB,
• Mirosława Dmytryszyna, Ewę Latos i Marka Młynarskiego członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB,
• Zbigniewa Herisza - członka Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB,
• Annę Polisiewicz – członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
oraz Huberta Lasaka, Henryka Nowaka, Wacława Szkudlarskiego.
Odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa” otrzymali
członkowie Rady ŚlOIIB: Henryk Anders, Grzegorz Bojanowski
i Barbara Twardosz-Michniewska. Odznaczenia wręczał wicewojewoda Mariusz Trepka. Uroczystość uświetnił występ orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

11-13.04.2018
Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku.
Poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego
i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku warsztaty
odbyły się w tym roku po raz szósty; więcej na str. 22.

06.04.2018

19.04.2018

Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 1 – Bielsko-Biała; więcej na str. 12.

Posiedzenie całego składu Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

07.04.2018

19.04.2018

VIII Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w Biegu
Dystansowym na 10 km w Częstochowie; więcej na str. 36.

Posiedzenie pełnego składu członków Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej.

09.04.2018
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 3 – Gliwice; więcej na str. 14.

21.04.2018
XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy ŚlOIIB; więcej na
str. 16.

10.04.2018
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 2 – Częstochowa; więcej na str. 13.

11.04.2018
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

06.04.2018
Posiedzenie Śląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach inaugurujące nową kadencję w latach 2018-2021.

25.04.2018
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• przedstawienie nowo wybranych przewodniczących okręgowych rad i informacje o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych,
• podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Rady za 2017 rok na XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB,
• przedstawienie sprawozdań na XVII Krajowy Zjazd: Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
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• podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Wnioskowej KR PIIB,
• podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB,
• podjęcie uchwały w sprawie wniosku Mazowieckiej OIIB
o nadanie tytułu Honorowego Prezesa KR Andrzejowi Rochowi
Dobruckiemu,
• stanowisko Krajowej Rady w sprawie przedłożenia na XVII Krajowy Zjazd regulaminu dot. podnoszenia kwalifikacji zawodowych inżynierów budownictwa,
• informację o realizacji budżetu za I kwartał 2018,
• informację o wynikach ankiety skierowanej do czytelników „Inżyniera budownictwa”,
• informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.

27.04.2018
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKK poświęcono sprawom organizacyjnym. W posiedzeniu brali udział także przewodniczący Rady Roman Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

KALENDARIUM WYDARZEŃ

07.05.2018

10

Posiedzenie Rady ŚlOIIB, ukonstytuowanie się Prezydium Rady.
W trakcie posiedzenia:
• przyjęto uchwały określające liczebność i strukturę organizacyjną Prezydium Rady ŚlOIIB oraz jego skład osobowy na
V kadencję,
• przedstawiono informację o warunkach proponowanej
umowy grupowego ubezpieczenia NNW na okres 20182019 oraz powołano Zespół ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB na V kadencję,
• omówiono przebieg XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz zgłoszone na Zjeździe wnioski,
• przyjęto propozycję terminarza posiedzeń Prezydium
i Rady ŚlOIIB do końca 2018 roku,
• przedstawiono informację o stanie zaawansowania prac
związanych z przygotowaniami do Festynu ŚlOIIB, który odbędzie się w dniu 26.05.2018 roku w parku Giszowieckim.
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10.05.2018
Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.

17-18.05.2018
Zebranie informacyjno – szkoleniowe sekretarzy OIIB oraz
dyrektorów okręgowych biur.
Zebranie poświęcone było między innymi tematyce ochrony
danych osobowych RODO. W zebraniu uczestniczyła sekretarz
ŚlOIIB Ewa Dworska oraz dyrektor biura Zuzanna Królica.

18.05.2018

Posiedzenie OKK poświęcono wyborowi członków Prezydium OKK. Zastępcą przewodniczącego OKK został wybrany
Jan Spychała, a sekretarzem Zbigniew Herisz. W posiedzeniu
OKK brała udział dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.

Rozpoczęcie XXXI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.
W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiło 395 osób.

24.05.2018
Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
ŚlOIIB w celu rozpatrzenia odpowiedzialności zawodowej autora
kontroli okresowej.

10.05.2018
Posiedzenie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB.
W posiedzeniu uczestniczyła z ŚlOIIB członek Rady Maria Świerczyńska.

25-26.05.2018

10-11.05.2018
XXII Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją w Częstochowie.
Organizatorem konferencji było Koło Zakładowe PZITS przy
Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie i Oddział PZITS w Częstochowie. ŚlOIIB była jednym ze sponsorów konferencji.

Rozpoczęły się również w tym dniu egzaminy ustne.

Festyn rodzinny ŚlOIIB pod hasłem „Żyj bezpiecznie”;
więcej na str. 38.

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OKR poświęcono omówieniu zasad pracy komisji oraz wyborowi członków Prezydium
OKR. Zastępcą przewodniczącego OKR została wybrana Agnieszka Krupa - Brzozowska, a sekretarzem Marek Karnowski. W posiedzeniu OKR uczestniczyli także przewodniczący Rady Roman
Karwowski oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
Posiedzenie Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.
W trakcie pierwszego w nowej kadencji posiedzenia OROZ
omawiano sprawy organizacyjne. W posiedzeniu zespołu OROZ
uczestniczył przewodniczący Rady Roman Karwowski.

Narada szkoleniowa przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych oraz Koordynatorów Rzeczników
Odpowiedzialności Zawodowej.
Narada poświęcona była omówieniu działalności i zadań rzeczników oraz sądów uwzględniając przypadki występujące w dotychczasowej praktyce. W naradzie uczestniczyli: Elżbieta Godzieszka
koordynator zespołu OROZ, Krzysztof Ciesiński przewodniczący
OSD, Domik Adamczyk radca prawny ŚlOIIB.

26.05.2018

11.05.2018

14.05.2018

• informację nt. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO,
• omówienie spraw organizacyjnych związanych z udziałem
delegatów ŚlOIIB w XVII Krajowym Zjeździe PIIB,
• podjęcie uchwały w sprawie organizacji konkursu „Nowoczesny Inżynier-2018”,
• informację przewodniczącego zespołu ds. ubezpieczenia
NNW członków ŚlOIIB o warunkach proponowanej umowy grupowego ubezpieczenia NNW na okres 2018 - 2019
oraz wyborze ubezpieczyciela,
• podjęcie uchwał dotyczących wsparcia finansowego bądź
rzeczowego imprez okolicznościowych przez ŚlOIIB,
• informację nt. organizacji festynu rodzinnego,
• ocenę funkcjonowania strony internetowej ŚlOIIB.

21.05.2018
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

16.05.2018
30.05.2018

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Obrady poświęcone były w głównej mierze przygotowaniom do
XVII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej
Izby Inżynierów Budownictwa.

17.05.2018
9-11.05.2018
XV Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Warsztat Pracy
Rzeczoznawcy Budowlanego” w Cedzynie k. Kielc.
Organizatorem konferencji odbywającej się co drugi rok jest Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Częstochowskiej.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski
i zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper.

Posiedzenie całego składu członków Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego ŚlOIIB.
Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie OSD poświęcone zostało omówieniu spraw organizacyjnych pracy sądu oraz wyborowi
członków Prezydium. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Roman Karwowski oraz adwokat Karol Urban
i radca prawny Dominik Adamczyk.

Porządek obrad obejmował:
• informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady,
• informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB,
• omówienie kompetencji poszczególnych członków Prezydium Rady ŚlOIIB,

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program posiedzenia obejmował:
• przyjęcie projektu regulaminu obrad XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB,
• przyjęcie projektu budżetu na rok 2019,
• podjęcie uchwały KR w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli
przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną,
• przedstawienie wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do XVII Krajowego Zjazdu i Krajowej Rady PIIB,
• informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku
przeznaczonego na siedzibą PIIB w Warszawie przy ul. Kujawskiej 1.
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Spotkania

OBWÓD NR 2 CZĘSTOCHOWA

przedzjazdowe w ŚlOIIB
Spotkania przedzjazdowe w poszczególnych obwodach wyborczych stały się w ŚlOIIB tradycją.
Rozesłane z wyprzedzeniem materiały zjazdowe służą delegatom jako materiał do dyskusji
i pomoc w przygotowaniu do obrad. Oto relacje z tych spotkań.

OBWÓD NR 1 BIELSKO–BIAŁA

12

Obradom delegatów z obwodu częstochowskiego przewodniczył opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie Waldemar Szleper. W spotkaniu uczestniczyło
27 spośród 32 delegatów wybranych na V kadencję oraz
zaproszony przez organizatorów przewodniczący Rady
ŚlOIIB Franciszek Buszka. Podczas spotkania omówiono
rozesłane delegatom z wyprzedzeniem materiały zjazdowe, w szczególności przedyskutowano porządek obrad
i regulamin obrad XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz załączone sprawozdania przewod-

niczących organów ŚlOIIB i sprawozdanie z realizacji
wniosków zgłoszonych na XVI Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB. Prawie każdy z obecnych uczestniczył
w dyskusji. Delegaci nadal widzą potrzebę organizacji
regionalnych dni budowlanych jak również spotkań integracyjnych i klubowych w placówce terenowej. W trakcie spotkania zaprezentowali się kandydaci z obwodu
częstochowskiego do organów ŚlOIIB na kadencję 20182022, przedstawiano także osoby chętne do pracy w komisjach XVII Zjazdu ŚlOIIB.

OBWÓD NR 6 RYBNIK
03.04.2018

06.04.2018
Spotkanie delegatów z bielskiego obwodu wyborczego
odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym ZIAD. Prowadził je
Józef Kluska, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wybrani na V kadencję delegaci – 32 osoby – oraz zaproszeni
goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka
i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
W pierwszej części Janusz Kozula przedłożył sprawozdanie z działalności Placówki Terenowej ŚlOIIB
w Bielsku-Białej a w nim krótkie informacje na temat
organizacji imprez sportowych i integracyjnych. Były
to: IX Mistrzostwa w Brydżu Sportowym ŚlOIIB oraz
VI Mistrzostwa w Brydżu Sportowym PIIB, z uczestnictwem reprezentantów 8 izb okręgowych, XI Zawody Narciarskie w kat. slalom gigant, z udziałem zawodników
z 4 izb okręgowych, i Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Żywcu. Członkowie z PT w Bielsku aktywnie
uczestniczyli w II Festynie Rodzinnym ŚlOIIB w Kato-

wicach, zdobywając w punktacji generalnej wszystkich
konkursów i zawodów I miejsce oraz Puchar Przechodni. Placówka była współorganizatorem dwóch lokalnych Targów Budownictwa i Targów Energetycznych
ENERGETAB. Kontynuowano współpracę ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi PZITB, SEP i PZITS,
które prowadzą szkolenia seminaryjne dla członków
ŚlOIIB, oraz wspólnie z Beskidzką Radą Federacji SNT NOT
zorganizowano doroczny Konkurs „Technik Absolwent”.
W drugiej części Józef Kluska omówił sprawy związane z XVII Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym 21 kwietnia 2018. Delegaci deklarowali swoje kandydatury do poszczególnych organów ŚlOIIB.
W dyskusji wymieniono poglądy na temat funkcjonowania samorządu zawodowego. Franciszek Buszka
podsumowując spotkanie podziękował za współpracę,
zrozumienie i wsparcie w jego pracy na stanowisku przewodniczący Rady ŚlOIIB w III i IV kadencji.

Spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu rybnickiego odbyło się w Punkcie Informacyjnym
ŚlOIIB w Rybniku przy udziale 21
spośród wybranych na V kadencję
26 delegatów. W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący
Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka,
sekretarz Rady Ewa Dworska, opiekun PI w Rybniku z ramienia Prezydium Rady, oraz dyrektor Biura
ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
Tematem wiodącym spotkania
było omówienie materiałów zjazdowych, w szczególności w związku
z wyborami do organów statutowych ŚlOIIB. Ustępujący
przewodniczący Rady Franciszek Buszka przedstawił
wyzwania jakie jego zdaniem stoją przed samorządem zawodowym inżynierów budownictwa w najbliższych latach.
W dyskusji poruszano tematy związane z działalnością poszczególnych organów statutowych ŚlOIIB
i obowiązkami osób pracujących w tych organach. Dyskutowano też o kompetencjach jakie zdaniem delegatów z obwodu rybnickiego powinny posiadać działające

w tych organach osoby. Opinię w tej sprawie wyraził
także przewodniczący Franciszek Buszka. Delegaci
wybrali ze swojego grona osoby chętne do pracy na
rzecz społeczności inżynierskiej w organach statutowych ŚlOIIB.
Na zakończenie spotkania delegaci zostali zaproszeni wraz z rodzinami na festyn ŚlOIIB organizowany
26 maja 2018 na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach-Giszowcu.
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Ostatnie posiedzenia

OBWÓD NR 3 GLIWICE
09.04.2018

władz ŚlOIIB w IV kadencji
Na przełomie marca i kwietnia 2018 odbyły się ostatnie w IV kadencji posiedzenia wszystkich
organów statutowych ŚlOIIB: Rady, OKK, OKR, OSD i OROZ. Przewodniczący poszczególnych
organów podziękowali członkom swoich zespołów za pracę w kończącej się kadencji. Na
zdjęciach członkowie organów statutowych IV kadencji; na fotografii Rady są także przewodniczący pozostałych organów, uczestniczący również w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady
ŚlOIIB oraz radca prawny ŚlOIIB i dyrektor Biura ŚlOIIB.
na zebranie i zachęciła do aktywnego uczestnictwa w zjeździe, w szczególności do zgłaszania wniosków zjazdowych.

OBWODY NR 4 KATOWICE I, NR 5 KATOWICE II, NR 7 SOSNOWIEC

SPOTKANIA PRZEDZJAZDOWE W ŚlOIIB
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Spotkania przedzjazdowe delegatów z dwóch katowickich
obwodów wyborczych oraz obwodu sosnowieckiego odbyły się w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. W obu spotkaniach oprócz delegatów uczestniczyli zaproszeni przez
organizatorów przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek
Buszka i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Na
spotkanie delegatów z katowickich obwodów przybyło 42
spośród 52 delegatów wybranych w obu obwodach. Obrady poprowadził zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak, reprezentujący obwód nr 4 i reprezentująca
obwód nr 5 sekretarz Rady Ewa Dworska. Na początek
Andrzej Nowak zaproponował krótką prezentację obecnych osób z określeniem przynależności do jednego z 2
obwodów wyborczych i wskazaniem organu statutowego, do którego dana osoba chciałaby kandydować; osoby,
które nie zamierzają kandydować zachęcał do udziału
w pracach zjazdowej komisji skrutacyjnej. Przewodniczący Rady Franciszek Buszka przedstawił w skrócie istotę
działalności Izby i kluczowe obowiązki, m.in. dotyczące
doskonalenia zawodowego. Nawiązując do miejsca spotkania przypomniał wieloletnie działania, które zaowocowały posiadaniem przez ŚlOIIB własnej, nowoczesnej
siedziby. W celu usprawnienia obrad zjazdowych zachęcał do stawiania pytań w odniesieniu do materiałów
zjazdowych teraz lub drogą elektroniczną do biura Izby.
W dyskusji delegaci zgłaszali szczegółowe uwagi dotyczące m.in. różnych problemów w pracy zawodowej, wynikających często z braku zrozumienia inwestora dla pracy
inżyniera lub odwrotnie, oraz trudności w korzystaniu ze
szkoleń odbywających się w godzinach pracy, zwłaszcza
przez ludzi młodych. Podkreślano także korzyści płynące z przynależności do ŚlOIIB jak ubezpieczenia, pomoc
prawna czy pomoc finansowa (zapomogi). Na koniec Ewa
Dworska w imieniu Komitetu organizacyjnego zaprosiła na festyn rodzinny organizowany przez ŚlOIIB, który
w tym roku odbędzie się pod hasłem „Żyj bezpiecznie”.

Rada ŚlOIIB

Z uwagi na spodziewaną wysoką frekwencję, w tym
roku odbyło się osobne spotkanie przedzjazdowe delegatów z obwodu sosnowieckiego. Spotkanie przebiegło zgodnie z planem przyjętym również w pozostałych obwodach
wyborczych, który zawierał m.in.: omówienie materiałów
zjazdowych, propozycje składu Prezydium Zjazdu i komisji oraz propozycje kandydatur do organów statutowych
i wystąpienie przewodniczącego Rady ŚlOIIB. W spotkaniu, które prowadził Krzysztof Ciesiński, przewodniczący
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB, delegat z obwodu nr 7, uczestniczyło 25 spośród 29 delegatów wybranych
na V kadencję. Zabierający głos w dyskusji wypowiadali
się głównie na temat problemów w pracy zawodowej oraz
w sprawie obowiązkowego doskonalenia zawodowego.

Relacje przygotowali: Janusz Kozula, Waldemar Szleper, Leokadia Raczyńska, Katarzyna Seweryn, Maria Świerczyńska

OKK ŚlOIIB

OKR ŚlOIIB

Zespół OROZ

OSD ŚlOIIB

OSTATNIE POSIEDZENIA WŁADZ ŚlOIIB W IV KADENCJI

Spotkanie delegatów odbyło się w lokalu „Park Szwajcaria” w Gliwicach. Prowadziła je Czesława Bella, opiekun
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, która przedstawiła sprawozdanie z działalności placówki korzystając
z prezentacji multimedialnej obrazującej ważniejsze wydarzenia. Poinformowała następnie o ilości przedstawicieli
poszczególnych branż w ogólnej liczbie 42 delegatów reprezentujących obwód gliwicki. Jest wśród nich 15 nowych
osób, pozostałych 27 osób będzie kontynuować działalność
w tej funkcji. W zebraniu uczestniczyło 38 delegatów, wśród
nich przewodniczący Rady ŚlOIIB, który jest także reprezentantem obwodu gliwickiego. W czasie dyskusji delegaci
zgłaszali chęć pracy w poszczególnych organach statutowych Izby lub komisjach zjazdowych. Podsumowując obrady Czesława Bella podziękowała wszystkim za przybycie
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Elżbieta Bryła-Kluczny,
przewodnicząca OKR

Franciszek Buszka,
przewodniczący OKK

Krzysztof Ciesiński,
przewodniczący OSD

Elżbieta Godzieszka,
OROZ koordynator

Sala obrad

XVII Zjazd Sprawozdawczy
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
W dniu 21 kwietnia 2018 obradował w Katowicach – przy 92-procentowej frekwencji –
XVII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Delegaci podsumowali kolejny rok pracy i kończącą się kadencję oraz wybrali władze ŚlOIIB
na V kadencję, tj. na lata 2018-2022.

O

brady otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB FranBożena Bujoczek, Wojciech Burda, Bożenna Janusik i Piotr
ciszek Buszka, witając przybyłych 195 delegatów,
Hieronim Spiżewski.
spośród 212 uprawnionych do głosowania, oraz
W części oficjalnej przewodniczący Zjazdu poinforgości Zjazdu - prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżyniemował o przyznanych delegatom ŚlOIIB Odznakach Horów Budownictwa Andrzeja
norowych PIIB, które wręczał prezes
Rocha Dobruckiego i wicepreA. R. Dobrucki. Złote Honorowe Odznaki
zesa Stefana Czarnieckiego.
otrzymali Grzegorz Bojanowski, Leszek
Chwilą ciszy uczczono pamięć
Eder i Maria Hanak, a Srebrne Odznakoleżanek i kolegów, którzy
ki – Ewa Latos i Joanna Then-Adamus.
odeszli na zawsze w minioPoproszony o zabranie głosu prezes
nym roku. Następnie delegaKR PIIB podziękował za zaproszenie
i pogratulował wyróżnionym. W swoim
ci wybrali Prezydium Zjazdu
wystąpieniu stwierdził, że reprezeni komisje zjazdowe: 5-osobową
towanie środowiska inżynierów buKomisję Mandatową, 8-osobodownictwa jest zaszczytem, ale przede
wą Komisję Wyborczą, 10-osowszystkim szczególnym obowiązkiem
bową Komisję Skrutacyjną
– trzeba mieć świadomość czym jest sai 7-osobową Komisję Uchwał
morząd, jakie są społeczne oczekiwania
i Wniosków. W Prezydium
względem niego i jego zadania. Zwrócił
Zjazdu pracowali: przewodniuwagę na potrzebę stabilności i prawczący Edmund Janic, zastępcy
dziwe docenienie naszego zawodu oraz
przewodniczącego Danuta Bopodnoszenie jego prestiżu, w szczególchyńska-Podloch i Józef Bułka
ności w związku z ogłoszeniem bieżąceoraz sekretarz Urszula Kallik
Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB
go roku Europejskim Rokiem Inżyniera
i 4 zastępców sekretarza:

Budownictwa. Dziękując za finansowe wsparcie ze strony
ŚlOIIB przedstawił przebieg prac związanych z przebudową i modernizacją obiektu przy ul. Kijowskiej w Warszawie, zakupionego na siedzibę PIIB. Na zakończenie życzył
delegatom odważnych decyzji i odpowiedzialnych wyborów
z myślą o przyszłości całego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili skrótowo swoje sprawozdania. Dzięki
rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych była
możliwość odniesienia się do nich na spotkaniach przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. Jak wynika
z przedłożonych delegatom materiałów, wszystkie wybrane
na XIII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym organy statutowe i biuro działały sprawnie, obsługując prawie 13 tysięcy
czynnych członków ŚlOIIB i realizując założone cele. Podziw
i szacunek budzi poświęcenie i ogrom pracy wykonanej przez
koleżanki i kolegów od momentu utworzenia samorządu zawodowego przed 16 laty - stwierdził w swoim wystąpieniu
przewodniczący Rady Franciszek Buszka. Niezmiennie staramy się dbać o to, by nigdy nie zawieźć zaufania jakim społeczeństwo obdarzyło nasz zawód, dlatego należyte wypełnianie
obowiązków i podnoszenie kwalifikacji zawodowych będą zawsze traktowane
priorytetowo.
Podejmowane przez lata
działania i zaangażowanie na rzecz środowiska
zawodowego i otoczenia
społeczno-gospodarczego – m.in. w ramach
Forum
Budownictwa
Śląskiego i Forum Śląskiego Forum Zawodów
Zaufania Publicznego

Prezydium

– pokazują, że dobrze sobie radzimy jako Izba. Dowodem na
społeczną akceptację tej działalności było przyznanie Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w styczniu
br. przez reprezentującą środowisko śląskie Kapitułę Laurów
Umiejętności i Kompetencji Platynowego Lauru. Nawiązując

Komisja Uchwał i Wniosków
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do wyborów podkreślił, że wiążą się one z ważnymi decyzjami dla przyszłości naszej Izby. (…) Dzisiejszy Zjazd kończy
IV kadencję i drugą kadencję mojej pracy na stanowisku
przewodniczącego Rady. Był to dla mnie czas niezwykły,
pełen wyzwań, nauki i kontaktów z ludźmi - stwierdził na
koniec Franciszek Buszka, dziękując za współpracę, zrozumienie, pomoc i każde dobre słowo. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, Zasady gospodarki
finansowej i budżet na 2018 rok, Ramowy program działania
ŚlOIIB na lata 2018-2022 rok oraz udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za rok 2017.
W kolejnej części Zjazdu wybierano przewodniczących
i członków 5 organów statutowych ŚlOIIB oraz delegatów
na Krajowe Zjazdy PIIB. Przed każdym wyborem na przewodniczącego organu odbywała się prezentacja osób kandydujących do tej funkcji.
Na stanowisko przewodniczącego Rady ŚlOIIB
wpłynęły 2 kandydatury: Romana Karwowskiego
i Piotra Szatkowskiego. Każdy z kandydatów, oprócz
krótkiej charakterystyki doświadczeń w zawodzie
i dotychczasowych działań na rzecz samorządu,
przedstawił swoją koncepcję pracy na tym stanowisku. W głosowaniu tajnym przewodniczącym Rady
ŚlOIIB został wybrany Roman Karwowski. Dziękując za wybór zapewnił, że uczyni wszystko by
nie zawieźć delegatów którzy oddali na niego swój
głos, a tych którzy na niego nie głosowali chce przez
swoje działania również do siebie przekonać. Jako
przewodniczący Rady będzie słuchał każdego, kto
ma ciekawe propozycje dla Izby i chce pracować na
rzecz jej członków - dotyczy to również osób, którym
nie uda się dostać do poszczególnych organów. Za
priorytet działań w nowej kadencji uznał: szersze
otwarcie Izby na wszystkich członków, stworzenie
przyjaznego systemu szkoleń, większe promowanie
etyki i odpowiedzialności zawodowej inżynierów
budownictwa oraz ściślejszą i bardziej efektywną
współpracę z wyższymi uczelniami technicznymi.
Kandydatami na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej były 4 osoby:
Elżbieta Bryła-Kluczny, Kazimierz Janocha, Marek Karnowski i Krystyna Trojan. W pierwszym
głosowaniu żadna z nich nie zdobyła wymaganej
większości. W drugim głosowaniu przewodniczącą
OKR została wybrana Elżbieta Bryła-Kluczny.

Na stanowisko przewodniczącego Okręgowej Komisji
Kwalifikacyjnej kandydowały także 4 osoby: Franciszek
Buszka, Jarosław Paluszyński, Jan Spychała i Piotr Wyrwas. W pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej większości, natomiast w drugiej turze na
przewodniczącego OKK wybrano Franciszka Buszkę.
Również na stanowisko przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego kandydowały 4 osoby: Krzysztof Ciesiński, Mikołaj Hardek, Stanisław Karpiński i Krystyna Kieres. W drugiej turze przewodniczącym OSD
został wybrany Krzysztof Ciesiński; tę funkcje pełnił
również w I i II kadencji ŚlOIIB.
Na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej koordynatora kandydowali Grzegorz
Bojanowski i Elżbieta Godzieszka, która w pierwszym
głosowaniu zdobyła wymaganą większość głosów.
Następnie delegaci wybrali 29 członków Rady ŚlOIIB,
6 członków OKR, 18 członków OKK, 16 członków OSD,
8 członków zespołu OROZ i 22 delegatów na Krajowe Zjazdy
PIIB. Wszystkie wybory zostały zatwierdzone przez Zjazd
stosownymi uchwałami. Delegaci przyjęli również uchwałę
w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego
Rady ŚlOIIB Stefanowi Czarnieckiemu, który dziękując za
to wyróżnienie powiedział, że traktuje je jako dowód uznania dla dotychczasowej działalności na rzecz ŚlOIIB i PIIB.
Końcowym punktem obrad było przedstawienie Sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie w tej sprawie uchwały. Do KUiW wpłynęło 39 uchwał i 19 wniosków.
Ostatnią uchwałą Zjazdu wszystkie wnioski zostały skierowane do szczegółowego rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB.

Pierwsze posiedzenia
nowo wybranych
organów statutowych ŚlOIIB
W pierwszych tygodniach po XVII Zjeździe Sprawozdawco-Wyborczym ŚlOIIB odbyły się posiedzenia nowo wybranych władz ŚlOIIB na V kadencję, lata 2018-2022. W spotkaniach wszystkich
organów uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

RADA ŚlOIIB

Maria Świerczyńska

Odznaczeni Złotą Honorową Odznaką PIIB

Stoją od lewej: Krzysztof Kolonko, Tadeusz Mika, Jerzy Dzierżewicz, Jacek Kawalec, Tomasz Radziewski, Maria Świerczyńska, Sławomir Stolarski, Agnieszka Orłowska, Józef Kluska, Andrzej Dobrowolski, Elżbieta Bryła-Kluczny (przew. OKR), Barbara Twardosz-Michniewska, Grzegorz Bojanowski, Edmund
Janic, Elżbieta Nowicka-Słowik, Andrzej Nowak, Tadeusz Sopata, Waldemar Szleper, Czesława Bella, Piotr Wyrwas, Roman Karwowski (przew. Rady), Ewa
Dworska, Łukasz Mikulski, Krzysztof Ciesiński (przew. OSD), Katarzyna Seweryn, Piotr Klikowicz, Przemysław Pępek, Stanisława Franusiak, Piotr Spiżewski,
Danuta Bochyńska-Podloch, Zenon Panicz; na zdjęciu brak Grzegorza Gowarzewskiego.

Jednym z głównych punktów porządku obrad pierwszego posiedzenia w dniu 7 maja 2018 było ukonstytuowanie
się Rady poprzez wybór Prezydium Rady ŚlOIIB. Zaproponowany przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana
Karwowskiego skład osobowy Prezydium został wybrany
w głosowaniu en bloc zdecydowaną większością głosów.

Odznaczone Srebrną Honorową Odznaką PIIB

Oto skład nowego Prezydium Rady ŚlOIIB:
• Roman Karwowski – przewodniczący Rady
• Andrzej Nowak – I zastępca przewodniczącego Rady
• Józef Kluska – zastępca przewodniczącego Rady
• Tomasz Radziewski – zastępca przewodniczącego Rady

Katarzyna Seweryn – zastępca przewodniczącego Rady
Waldemar Szleper – zastępca przewodniczącego Rady
Ewa Dworska – sekretarz Rady
Danuta Bochyńska-Podloch – zastępca sekretarza
Rady
• Edmund Janic – skarbnik ŚlOIIB
• Zenon Panicz – zastępca skarbnika ŚlOIIB
•
•
•
•

W nowo wybranej Radzie wśród 30 jej członków jest 8
nowych osób. Podczas posiedzenia wszyscy przedstawili
się, deklarując chęć pracy w wybranych komisjach Rady
lub zespołach.

PIERWSZE POSIEDZENIA NOWO WYBRANYCH ORGANÓW
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Od lewej: Janusz Kozula, Zbigniew Herisz, Józef Bułka, Janusz Jasiona, Hieronim Spiżewski, Jan Zygmunt Kawa, Jan Spychała, Jarosław Paluszyński, Marcin
Siedlecki, Maria Pałęga, Ilona Mrozek, Jerzy Skotny, Izabela Bryt-Nitarska, Małgorzata Szukalska, Bożena Bujoczek, Dominik Adamczyk (radca prawny
ŚlOIIB), Władysław Tomica, Franciszek Buszka (przewodniczący OKK), Andrzej Kulawik; na zdjęciu brak Henryka Andersa

Pierwsze posiedzenie OKK w dniu 24 kwietnia 2018 poświęcono sprawom organizacyjnym. Przewodniczący
OKK Franciszek Buszka omówił najbliższe zadania,
w szczególności sprawy związane z rozpoczynającą się
18 maja wiosenną sesją egzaminacyjną. Na posiedzenie został zaproszony Zbigniew Dzierżewicz, działający
w OKK przez 4 kadencje, w funkcji przewodniczącego
komisji oraz sekretarza. Podczas obrad przewodniczący
Rady Roman Karwowski zwrócił uwagę, że Ministerstwo

Inwestycji i Rozwoju przystąpiło do kontynuacji prac legislacyjnych nad projektem ustawy o architektach i inżynierach budownictwa. Ustawa będzie określać między
innymi zakres uprawnień budowlanych.
Na kolejnym posiedzeniu OKK w dniu 10 maja 2018 wybrano skład Prezydium OKK - Jana Spychałę na zastępcę przewodniczącego i Zbigniewa Herisza na sekretarza
OKK. W nowej kadencji w komisji liczącej 19 członków pracować będzie 8 nowych osób.

ZESPÓŁ OKRĘGOWYCH RZECZNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
Na pierwszym posiedzeniu
zespołu OROZ w dniu 11
maja 2018 koordynator Elżbieta Godzieszka omówiła
sposób działalności okręgowego rzecznika w nowej
kadencji. Zespół OROZ liczy 9 osób, wśród nich są
3 nowe osoby. Życzę, abyście mieli jak najmniej
spraw do rozpatrywania. Będzie to świadczyć
o wzroście etyki i odpowiedzialności zawodowej
inżynierów budownictwa,
a więc spełnieniu celów do
których wszyscy powinniśmy dążyć – powiedział
podczas spotkania z rzecznikami przewodniczący Rady
ŚlOIIB.

Od lewej: Kazimierz Cios, Leszek Eder, Adam Skorupa, Anna Goczał, Urszula Kallik, Regina Jędras (pracownik biura),
Andrzej Stasiński, Elżbieta Godzieszka (koord. OROZ), Stanisław Karpiński, Wojciech Gajecki

OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
Pierwsze
posiedzenie
OKR w dniu 11 maja 2018
poświęcono sprawom organizacyjnym, m.in. ukonstytuowaniu się Komisji.
Zaproponowane
przez
przewodniczącą komisji
Elżbietę
Bryłę-Kluczny
kandydatury:
Agnieszka
Krupa-Brzozowska
na zastępcę przewodniczącej i Marek Karnowski na sekretarza zostali
wybrani
jednogłośnie.
Przewodnicząca komisji
poinformowała członków
o wyborze Prezydium
Rady ŚlOIIB. Gościem
spotkania, oprócz przewodniczącego Rady, była
Urszula Kallik, zastępca
Od lewej: Ewelina Pawelak, Dominik Adamczyk (radca pr. ŚlOIIB), Krystyna Trojan, Anna Polisiewicz, Kazimierz
przewodniczącego ustęJanocha, Agnieszka Krupa-Brzozowska, Urszula Kallik (KKR), Elżbieta Bryła-Kluczny (przew. OKK), Marek Karnowski
pującej Krajowej Komisji
Rewizyjnej. W nowej kadencji w 7-osobowej komisji jest
nie ma żadnych uwag”. Będzie to znaczyło, że kierowatylko jedna nowa osoba.
na przeze mnie Izba działa sprawnie i zgodnie z oboŻyczę, aby wszystkie kontrole kończyły się tylko jedwiązującymi przepisami - powiedział przewodniczący
nym wnioskiem – „Praca kontrolowanego organu (lub
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.
zespołu) jest zgodna ze statutem i regulaminem, OKR

Od lewej: Agnieszka Jagła, (pracownik biura), Jacek Pala, Małgorzata Mazur, Dominik Adamczyk (radca pr. ŚlOIIB),
Joanna Then-Adamus, Włodzimierz Bryła, Krzysztof Ciesiński (przew. OSD), Maria Hanak, Rafał Kleist, Izabela
Cielecka, Jacek Chowaniec, Jerzy Nowak, Bożenna Janusik, Krystyna Kieres, Wojciech Burda, Damian Goczał,
Marek Młynarski, Andrzej Wybraniec; na zdjęciu brak Ewy Latos

Podczas XVII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
ŚlOIIB wybrano delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB
w nowej kadencji; w 22-osobowej grupie jest 8 nowych
osób. XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Delegaci na zjazdy krajowe PIIB:
Elżbieta Bryła–Kluczny
Edmund Janic
Franciszek Buszka
Urszula Kallik
Krzysztof Ciesiński
Roman Karwowski
Ewa Dworska
Piotr Klikowicz
Elżbieta Godzieszka
Józef Kluska
Grzegorz Gowarzewski
Janusz Kozula

Podczas posiedzenia OSD
w dniu 17 maja poświęconego sprawom organizacyjnym,
m.in. wybrano Prezydium
OSD. Zastępcą przewodniczącego został Włodzimierz
Bryła a sekretarzem Małgorzata Mazur. Przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński
omówił Instrukcję dotyczącą
przechowywania akt przez
członków OSD. W liczącym
17 osób okręgowym sądzie
będzie pracować w V kadencji
8 nowych członków. Przewodniczący Rady życzył członkom OSD wnikliwego rozpatrywania otrzymywanych do
osądzenia spraw i adekwatnych do przewinień wyroków.

PIIB, podczas którego zostaną wybrane władze krajowe
PIIB na lata 2018-2022, będzie obradował w Warszawie
w dniach 29 – 30 czerwca 2018.

Andrzej Nowak
Elżbieta Nowicka–Słowik
Zenon Panicz
Tomasz Radziewski
Katarzyna Seweryn
Tadeusz Sopata

Waldemar Szleper
Maria Świerczyńska
Krystyna Trojan
Piotr Wyrwas
Maria Świerczyńska
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Warsztaty szkoleniowe

WARSZTATY SZKOLENIOWE W WIŚLE

w Wiśle
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W dniach 11 – 13 kwietnia 2018 odbyły się w Wiśle-Jaworniku kolejne warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdziałania organów Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku.

J

uż po raz szósty spotkali się w Wiśle przedstawiciele
trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycji budowlanych, aby posłuchać wykładów nt.
interpretacji zmieniających się przepisów szeroko pojętego
prawa związanego z budownictwem oraz wymienić się doświadczeniami w zakresie rozwiązywania problemów z jakimi spotykają się w praktyce zawodowej. Warsztaty zorganizowała Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego
i powiatowych inspektoratów NB, pracownicy wojewódzkiego
i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele śląskiego
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Na zaproszenie organizatorów przybyli również wicewojewoda śląski
Mariusz Trepka i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Norbert Książek. ŚlOIIB reprezentowali członkowie Rady,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczący wszystkich
organów statutowych. Warsztaty otworzyli Franciszka Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz, Śląski
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (ŚWINB) i Bożena Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW). Pierwszą, wspólną
sesję nt. „Działania statutowych organów ŚlOIIB” prowadził
Franciszek Buszka. Przewodniczący poszczególnych organów ŚlOIIB: Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej
Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

przedstawiali w skrócie specyfikę pracy oraz zadania wypełniane przez podlegający im organ, a Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator mówił o pracy tego
organu na szczeblu krajowym. Przewodniczący Rady podkreślał w swoim wystąpieniu harmonijną pracę wszystkich organów ŚlOIIB, opartą na doświadczeniach i zasadach wypracowanych w ciągu 16-letniej działalności. Zwrócił też uwagę
na kluczowe obowiązki członków samorządu zawodowego, tj.
przestrzeganie zasad etyki zawodowej i doskonalenie zawodowe, których wypełnianie jest w ostatnim czasie szczególnie
mocno akcentowane przez PIIB. Nikt nie ma wątpliwości, że
w dobie zmieniającego się dynamicznie prawa oraz zdobyczy
techniki i mnogości innowacyjnych rozwiązań, niezbędne jest
stałe poszerzanie wiedzy zawodowej przez uczestników procesu budowlanego. Każdy powinien jednak sam decydować,
które z licznych sposobów na doskonalenie w zawodzie są
w jego przypadku najbardziej przydatne. Z kolei przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego podał znamienne
przykłady nieetycznego postępowania członków samorządu
zawodowego, które nie tylko kalają dobre imię kolegów po fachu, ale mogą niekiedy powodować również poważne straty
materialne inwestorów. Tego dnia odbyło się wspólne spotkanie członków Rady i OKR z przewodniczącymi organów
ŚlOIIB, podsumowujące kończącą się czwartą kadencję. Równolegle odbyły się spotkania pracowników AAB i NB.
W drugim dniu w sesji nt. „Zmiany w przepisach dotyczących warunków technicznych – postępowania przed organami AAB i NB” ciekawą prezentację dotyczącą zmian
w rozporządzeniu ws. warunków technicznych dot. budyn-

ków i ich usytuowania omówił Tomasz Radziewski, członek Rady
ŚlOIIB i wieloletni pracownik
WINB. Podczas kolejnych 2 sesji nt.
„Wybrane zagadnienia z zakresu
Prawa budowlanego” na pytania
słuchaczy, dotyczące interpretacji
przepisów oraz kontrowersyjnych
przykładów z praktyki zawodowej,
odpowiadali m.in. naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania
Przestrzennego UM w Katowicach
Roman Olszewski oraz z ŚUW kierownik Oddziału AAB II instancji
Adam Wolny, a z WINB zastępca
ŚWINB Magdalena Macha. Do dyskusji włączali się również Norbert Książek i prowadząca sesje Bożena Goldamer-Kapała.
W trzecim dniu na temat „Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego” mówiła Bożena Gindera-Malicka z ŚUW,
a temat „Ochrona danych osobowych”, w związku z wejściem
w życie 25 maja 2018 unijnego Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO), Magdalena Macha z WINB.
Przez dwa dni odbywały się także sesje nt. „Bieżące problemy w zakresie postępowań odszkodowawczych, zmiany w przepisach i aktualne orzecznictwo w tym zakresie”
oraz nt. „Postępowania administracyjne przed organami

AAB i NB” - adresowane do przedstawicieli AAB lub NB,
ale członkowie ŚlOIIB mogli w nich uczestniczyć.
Jak zwykle podczas warsztatów była możliwość - obok
wysłuchania ciekawych wykładów z interesującymi prezentacjami - uczestnictwa w dyskusjach, zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. Podsumowując
szkolenie organizatorzy podziękowali wszystkim za aktywny udział i zaprosili na kolejne warsztaty, które są dobrym
miejscem na wzajemną wymianę doświadczeń i poglądów
przez przedstawicieli trzech głównych podmiotów związanych z procesem budowlanym.
Maria Świerczyńska

OGŁOSZENIA O PRACY
Na stronie internetowej ŚlOIIB znajduje się zakładka
„OFERTY PRACY”, utworzona z myślą o szukających
pracy oraz poszukujących pracowników.

ZACHĘCAMY DO ZAMIESZCZANIA TAM
SWOICH OGŁOSZEŃ.

NEWSLETTER ŚlOIIB
Przypominamy o newsletterze ŚlOIIB. Powstał on zgodnie z jednym z wniosków XIV Zjazdu ŚlOIIB.
Wysyłamy nim tylko te informacje, którymi członek izby jest zainteresowany. Mogą one dotyczyć:
• zmian prawa,
• doskonalenia zawodowego (w tym informacje o szkoleniach, konferencjach, seminariach… ),
• bieżącej działalności izby (informacje o zawodach, konkursach…)
Aby otrzymywać newsletter wystarczy wejść na stronę internetową Izby, otworzyć na dolnym pasku zakładkę
newsletter, wpisać swój adres e-mailowy, zaznaczyć wiadomości, które chce się dostawać i potwierdzić
zwrotny mail.
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Prawo budowlane w Polsce
na przestrzeni 90 lat
PRAWO BUDOWLANE W POLSCE NA PRZESTRZENI 90 LAT

W lutym bieżącego roku minęła 90 rocznica ogłoszenia pierwszego polskiego Prawa budowlanego Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli (Dz.U. z 1928 Nr 23, poz. 202). Ten uniwersalny przedwojenny akt
prawny obowiązywał w Polsce do 1961 roku.
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a podstawie Konstytucji i Ustawy z 2 sierpnia 1926
r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do
wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz.U.
R.P. z 1926 r. Nr 78, poz. 443), pierwsze polskie Prawo
budowlane miało moc ustawy i według przedwojennych
uregulowań zapisy w formie artykułów, a nie paragrafów.
Liczyło 422 artykuły - tak duża ilość wynikała z zawartego
w dokumencie obszaru unormowania, znacznie większego
niż w obecnej ustawie Prawo budowlane. Pierwszy polski
akt prawny odnoszący się kompleksowo do spraw związanych z inwestycjami budowlanymi, ujmował zagadnienia
z kilku innych obowiązujących teraz norm prawnych, między innymi dzisiejszych ustaw o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o ochronie pożarowej, czy przepisów techniczno-budowlanych znajdujących się aktualnie w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo budowlane. Ukazał się prawie 10
lat po odzyskaniu niepodległości. Podczas 123-letniej niewoli na polskich ziemiach obowiązywało prawo trzech zaborców: rosyjskie, pruskie i austriackie (na terenie zaboru
austriackiego napisane w języku polskim). Kilkuletni czas
pracy nad tym niezwykle ważnym aktem prawnym był więc
potrzebny na uregulowanie wielu podstawowych spraw.
Przedwojenne Prawo budowlane składało się z 3 części.
Pierwsza dotyczyła tworzenia i zabudowy osiedli, druga
zawierała przepisy policyjno-budowlane, a trzecia przepisy końcowe; w tej części określono warunki wejścia w życie
i przepisy które tracą moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia, zróżnicowane na terenach byłych zaborów.
W opublikowanym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej jednolitym tekście powyższego Rozporządzenia
(Dz.U. R.P. 1939 Nr 34, poz. 216) - uwzględniono zmiany z 1936 i 1939 roku. Były to niewielkie zmiany, raczej
o charakterze porządkowym, dotyczące spraw administracyjnych związanych z procesem scalania obszarów
znajdujących się przez ponad sto lat w różnych organizacjach państwowych. Wszechstronne przedwojenne Prawo
budowlane obowiązywało aż do 1961 roku – przez 33 lata
! – co jest dowodem na jego dobrą jakość.
Ustawa z 31 stycznia 1961 roku Prawo budowlane
(Dz.U. 1961 Nr 7, poz. 46), weszła w życie pół roku po jej
ogłoszeniu. Znacznie uszczuplona, liczyła tylko 96 artykułów zawartych w 13 rozdziałach. Została ograniczona do
uregulowań procesu budowlanego - zawierała tylko podstawowe zasady organizacji tego procesu. Zagadnienia zagospodarowania przestrzennego przeniesiono do odrębnej

Strona tytułowa pierwszego polskiego prawa budowlanego

ustawy, również z 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym, a przepisy techniczno-budowlane znalazły się
w rozporządzeniach i zarządzeniach naczelnych organów
administracji państwowej. Nowa ustawa obowiązywała tylko 14 lat, do 1975 roku, ale sprawdziła się w realiach tamtego okresu mając zaledwie 2 niewielkie nowelizacje.
W związku z ożywieniem gospodarczym lat siedemdziesiątych i dużą skalę rozpoczynanych i prowadzonych
w tamtym czasie inwestycji budowlanych, weszła w życie
z dniem 1 marca 1975 r. Ustawa z dnia 24 października
1974 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1974 Nr 38, poz. 229).
Zawierała tylko 71 artykułów. Zmianę ustawy podjął Sejm
w uchwale z 1983 roku w sprawie programu mieszkaniowego pod hasłem „budowy drugiej Polski” i w Raporcie z 1986
roku w celu dostosowania prawa do wymogów reformy gospodarczej. Zmieniło to przyjęte i obowiązujące regulacje
prawne z 1928 roku z późniejszymi zmianami z roku 1961.
Równie ważne zmiany w ustawie to m.in. likwidacja funk-

cji inspektora nadzoru budowlanego, przywrócona w jednej z kolejnych nowelizacji do tekstu ustawy w 1981 roku,
i zniesienie wymogu zdawania egzaminu przy nabywaniu
uprawnień budowlanych. W ciągu 20 lat obowiązywania
Prawa budowlanego z 1974 roku Sejm uchwalił 10 ustaw
o zmianie tej ustawy (duży zakres istotnych zmian wprowadziła nowela z 12 lipca 1984 spowodowana zmianami
w Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym), przez
co stawała się coraz bardziej niejednorodna i niespójna.
W opinii uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, a także środowisk naukowych
ustawa nie była wystarczająco skuteczna. Jej niedostatki,
a w szczególności transformacja ustrojowa w wyniku wyborów 4 czerwca 1989 roku, wymusiły rozpoczęcie prac
nad całkowicie nowym Prawem budowlanym. W 1993 roku
powstał rządowy projekt nowej ustawy scalający liczne
projekty rządowe, resortowe i środowiskowe.
1 stycznia 1995 r. zaczęły obowiązywać ogłoszone równocześnie 2 ustawy o fundamentalnym znaczeniu dla inwestycji budowlanych. Były to:
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która jednoznacznie ustaliła samorząd
terytorialny jedyną instytucją uprawnioną do stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w myśl której gminy
decydują o sposobie zagospodarowania przypadającej
im przestrzeni), oraz
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.
1994 Nr 89, poz.414), wprowadzająca zasadnicze zmiany do przepisów prawnych procesu budowlanego.
Licząca 108 artykułów w 11 rozdziałach ustawa Prawo budowlane z 1994 roku formalnie obowiązuje do chwili obecnej. Doczekała się kilkudziesięciu nowelizacji, przez co
w niewielkim stopniu przypomina pierwotne zapisy. Wiele
zmian było nieodzownych ze względu na zmieniające się
otoczenie prawne i instytucjonalne w okresie transformacji ustroju społeczno-gospodarczego i reform administracyjnych, a także z potrzeby dostosowywania prawa do
wymagań Unii Europejskiej. Aktem obowiązującym nadal
jest jednolity tekst ustawy Prawo budowlane opublikowany
w 2017 roku (Dz.U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.), ostatnia
zmiana z 30 kwietnia 2018 związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.
Od 1928 roku polskie Prawo budowlane przeżyło 2 rewolucje ustrojowe z 1944 i 1989 roku. Tak zasadnicze zmiany
w państwie musiały znaleźć odbicie w przepisach związanych z inwestycjami budowlanymi, jako że Prawo budowlane jest częścią prawa administracyjnego.
Inżynierowie budownictwa wielokrotnie i na różnych forach wnioskowali o napisanie zmienionej od podstaw ustawy
Prawo budowlane. Nadzieją na zmiany było powołanie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz.
856) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Zgodnie
z § 7 Rozporządzenia do zadań Komisji należało opracowanie
projektu przepisów rangi ustawowej w zakresie komplekso-

Strona tytułowa jednolitego tekstu rozporządzenia z wykazem
dokumentów wywołujących zmiany w pierwotnym tekście Pb z 1928 roku

wej regulacji dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego.
Po kilkumiesięcznych pracach Komisji w § 7 znowelizowanego rozporządzenia zapisano, że do zadań Komisji należy
opracowanie projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego
obejmującego przepisy w zakresie kompleksowej regulacji
dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego, obejmującego: Prawo budowlane oraz planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne. Opublikowany jesienią 2016 projekt Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego (wersja z 30 września 2016) był
przedmiotem społecznych konsultacji. Członkowie okręgowych izb inżynierów budownictwa mogli zgłaszać swoje uwagi do Komisji Prawno Regulaminowej Krajowej Rady PIIB.
3 listopada 2016 Komitet Programowy Grupy B-21, którego
członkiem jest również Polska Izba Inżynierów Budownictwa,
zgłosił do projektu Kodeksu liczne uwagi. W 2017 roku wiceminister Tomasz Żuchowski z Ministerstwa Budownictwa
i Infrastruktury informował, że zmiany wprowadzane Kodeksem będą następowały stopniowo, bowiem obejmują kilkaset
obowiązujących aktów prawnych. Pierwszym krokiem miało
być wprowadzenie ustawy inwestycyjnej, zwanej małym kodeksem. W związku ze zmianami w resorcie pomysł upadł.
Niniejszy artykuł jedynie skrótowo traktuje rozległy
temat zmian w Prawie budowlanym; obszerne informacje
na ten temat można znaleźć w znajdujących się w Internecie artykułach, między innymi autorstwa Tadeusza Bilińskiego pt. „Prawo budowlane wczoraj i dziś” i Andrzeja
B. Nowakowskiego pt. „Pierwsze polskie prawo budowlane
a prawo współczesne”, zamieszczonych w „Przeglądzie budowlanym” z lutego 2009 i czerwca 2013.
Maria Świerczyńska

W artykule wykorzystano materiały zamieszczone w Internecie, m.in. wymieniony wyżej artykuł Tadeusza Bilińskiego.
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90 lat

uprawnień
budowlanych w Polsce

90 LAT UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W POLSCE

Polskie przepisy normujące działalność budowlaną liczą
prawie 135 lat, bowiem w dniu 18 lipca 1883 r. została uchwalona ustawa budownicza dla królewskiego miasta Krakowa
(Dz. Ust. i Rozp. Kr. Nr 63 z 1883 r.), wydana w języku polskim. Ta ustawa oraz przepisy państw zaborczych - ustawa
budowlana rosyjska (1905), ustawa budowlana dla królewskiego stołecznego miasta Lwowa (1909), ustawa budowlana miejscowości w Królestwie Galicji (1907), Dekret (1919)
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i ustawa (1924) w sprawie zmiany niektórych przepisów budowlanych na obszarze byłego zaboru rosyjskiego - stanowiły podstawę dla opracowania i wydania w Rzeczypospolitej
pierwszego prawa budowlanego w 1928 r., a więc blisko
10 lat po odzyskaniu niepodległości.
Przedwojenne prawo budowlane zostało zastąpione
po ponad 33 latach w Polsce Ludowej ustawą Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r.

Uprawnienia budowlane
Prawo budowlane ustanawiane w kolejnych latach (1928),
(1961), (1974) oraz (1994) zawiera szczegółowe przepisy dotyczące nadawania uprawnień budowlanych lub
stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w zakresie prac projektowych lub robót budowlanych

w specjalności, do której uprawniona była dana osoba. Zakres uprawnień budowlanych aktualnie należy oceniać indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy
uwzględnieniu przepisów będących podstawą nadania,
co dokonuje PIIB zgodnie z pismem GINB 9 lipca 2004 r.
znak OZ/Inn/023/6-46/04.

PRAWO BUDOWLANE W LATACH 1928 - 1961

Rodzaj uprawnień budowlanych i ich zakres oraz specjalność techniczno-budowlaną, w której te uprawnienia mogły
być wydane przez wojewodę, ustalało się w zależności od
rodzaju wykształcenia technicznego i zakresu odbytej praktyki zawodowej zgodnie z § 4 Rozporządzenia KBUA (Dz.U.
z 1962 r. Nr 35, poz. 266 ze zmianami).

Budownictwo specjalne
W ramach budownictwa specjalnego nadawane były:

1) Uprawnienia budowlane w zakresie gospodarki
wodnej i rolnictwa
dotyczące projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów inżynierskich, instalacji przemysłowych i urządzeń technicznych gospodarki wodnej,
żeglugi, rolnictwa i gospodarki komunalnej (w zakresie
zaopatrywania ludności gromad w wodę). Uprawnienia budowlane (§ 2 ust. 1) były nadawane przez wydziały gospodarki wodnej prezydiów wojewódzkich rad narodowych,
a centralny rejestr osób z uprawnieniami prowadził Centralny Urząd Gospodarki Wodnej w specjalnościach:
1) inżynierii wodnej,
2) inżynierii sanitarnej,
3) melioracji wodnych
w zależności od wykształcenia technicznego i odbytej praktyki zawodowej do:
1) sporządzania projektów budowlanych,
2) kierowania robotami budowlanymi,
3) sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi.

2) Uprawnienia budowlane w zakresie komunikacji
dotyczące projektowania lub kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budownictwa: kolejowego, drogowego i lotniczego służącego do utrzymania ruchu i transportu kolejowego lub drogowego, albo lotniczego.
W budownictwie komunikacyjnym wydawane były
uprawnienia budowlane przez ministra komunikacji
przez upoważnione organy państwowego nadzoru budowlanego w zakresie komunikacji: dyrekcję okręgowych kolei państwowych, wojewódzkie zarządy dróg
publicznych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz
Centralny Zarząd Lotnictwa cywilnego na podstawie
przepisów art. 21 ust. 2 ustawy Prawo budowlane
z 1961 r. oraz § 3 ust. 1 zarządzenia Nr 195 w następujących specjalnościach techniczno-budowlanych
(§ 3 ust. 1):
1) linii kolejowych, węzłów i stacji,
2) mostów,
3) dróg,
4) urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego i łączności
kolejowej,
5) elektryfikacji linii kolejowych,
6) lotniczych urządzeń naziemnych
w zależności od wykształcenia technicznego i odbytej praktyki zawodowej do:
1) sporządzania projektów budowlanych,
2) kierowania robotami budowlanymi,
3) sporządzania projektów budowlanych i kierowania robotami budowlanymi.

(Dz. U. z 1928 r. Nr 23, poz. 202 i z 1939 r. Nr 34, poz. 216 z późn. zm.)
Uprawnienia budowlane były nadawane przez Ministra
Spraw Wewnętrznych RP do 1939 roku (art. 367), a po
wojnie od 1945 roku przez Komitet Budownictwa, Urbanistyki Architektury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w specjalnościach:
• art. 361 architektonicznej,
• art. 362 budownictwa lądowego,

• art. 363 budownictwa sanitarnego,
• art. 364 technik budowlany „budowniczy”
po złożeniu egzaminu z ustawodawstwa budowlanego
i z tych przepisów, których znajomość przy wykonywaniu zawodu była potrzebna przy sporządzaniu projektów architektonicznych, projektów (planów) robót konstrukcyjnych
i instalacyjnych oraz kierowaniu robotami budowlanymi.

PRAWO BUDOWLANE W LATACH 1961 - 1974
(Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91)
Prawo budowlane (1961) wprowadziło podział na budownictwo powszechne i budownictwo specjalne oraz określiło
uczestników procesu budowlanego pełniących funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy,
kierownika robót, majstra budowlanego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego, wprowadzając obligatoryjnie obowiązek posiadania uprawnień budowlanych, z podziałem
na uprawnienia do projektowania lub uprawnienia do kierowania robotami, albo obu tych uprawnień łącznie.

Budownictwo powszechne
Do budownictwa powszechnego zaliczane były budynki
stałe i tymczasowe oraz urządzenia budowlane zwią-

zane z budynkami, obiekty inżynierskie służące do celów szkolnictwa, nauki, kultury, zdrowia, wypoczynku,
rozrywki i sportu, urządzenia wpływające na wygląd
obiektów budowlanych (tablice pamiątkowe, urządzenia reklamowe), trwałe urządzenia wnętrz budynków
użytku publicznego.
W budownictwie powszechnym (art.19, ust.1) nadawane
były uprawnienia budowlane dla inżynierów, techników
i majstrów w specjalnościach techniczno-budowlanych:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-inżynieryjnej,
3) instalacji i urządzeń sanitarnych,
4) instalacji urządzeń elektrycznych.

PRAWO BUDOWLANE W LATACH 1975 - 1994
(Dz.U. z 1974 r. Nr 38, poz. 229 ze zmianami)
Ustawa Prawo budowlane (1974) weszła w życie dnia
1 marca 1975 r. Zlikwidowano w niej nadzór inwestorski
i stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego (czasowo) oraz zrezygnowano z egzaminu przy nabywaniu
uprawnień budowlanych. Na podstawie obowiązujących
przepisów, bez egzaminu a jedynie na podstawie wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej, wojewodowie
wydawali potwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w formie decyzji: „Stwierdzenia
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie”.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
mogły wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania tych
funkcji, a w szczególności odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową dostosowaną do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją (art. 18 ust. 1)
obejmującą następującą działalność:
1) projektowanie i sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych;

2) kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną robót budowlanych;
3) kierownictwo i kontrolę techniczną wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych;
4) kontrolę techniczną utrzymywania obiektów budowlanych;
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego.
Samodzielną funkcją techniczną w budownictwie było
wykonywanie czynności rzeczoznawcy budowlanego
(art. 18 ust. 3), która upoważniała do działalności na
obszarze całego kraju wyłącznie w zakresie specjalności techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej.
Ponadto czynności rzeczoznawcy budowlanego mogły
być powierzone wyłącznie osobie wpisanej na listę rzeczoznawców budowlanych, którą ustalał i prowadził wojewoda, jako terenowy organ administracji państwowej
stopnia wojewódzkiego.
Nadawanie uprawnień budowlanych zgodnie z § 1 ust. 2
rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych (Dz. U. z 1975 r. Nr 8, poz.46 ) spowodowało wy-
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(I) Wojewody, który orzekał na podstawie § 13 ust. 1
o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy i robót,
w następujących specjalnościach techniczno– budowlanych:
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pkt 1 architektonicznej,
pkt 2 konstrukcyjno-budowlanej - obejmującej budynki oraz inne budowle niewymienione w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej oraz wodno-melioracyjnej,
pkt 3 konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie :
a) linii, węzłów i stacji kolejowych - obejmującej
również perony, rampy oraz typowe przepusty i mosty,
b) dróg i nawierzchni lotniskowych – obejmującej również typowe przepusty i mosty,
c) mostów – obejmującej również wiadukty,
przepusty, tunele, estakady, nadziemne i podziemne przejścia komunikacyjne oraz nieskomplikowane odcinki dróg, stanowiące dojazdy do tych budowli,
d) budowli hydrotechnicznych – obejmującej
również ujęcia wód oraz budowle basenów
wodnych i zbiorników wodnych przemysłowych,
pkt 4 instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie :
a) sieci sanitarnych – obejmującej sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne uzbrojenia terenu,
b) instalacji sanitarnych – obejmującej instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe,
cieplne i klimatyzacyjno-wetylacyjne,
c) ochrony środowiska – obejmującej instalacje
i urządzenia służące do ochrony przed zanieczyszczeniem wód, gleby i powietrza atmosferycznego, łącznie ze związanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,
d) sieci i instalacji elektrycznych – obejmującej
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia
elektroenergetyczne,
e) urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego,
f) elektryfikacji linii kolejowych,
g) lotniczych urządzeń naziemnych,
pkt 5 wodno-melioracyjnej – obejmującej również ujęcia wód.
(II) Dyrekcji Okręgowych Kolei Państwowych, które orzekały na podstawie § 13 ust. 2 o przygotowaniu zawodowym do pełnienia samodzielnych funkcji
w jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji
(bez określenia miejsca i sposobu realizacji uzyskanych
uprawnień) w specjalnościach techniczno-budowlanych,
o których była mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 lit. a) – c) oraz
pkt 4 lit. e) – g) w szczególności:

pkt 3 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej
w zakresie:
a) linii, węzłów i stacji kolejowych – obejmującej
również perony, rampy oraz typowe przepusty i mosty,
b) dróg i nawierzchni lotniskowych – obejmującej również typowe przepusty i mosty,
c) mostów – obejmującej również wiadukty,
przepusty, tunele, estakady,
nadziemne
i podziemne przejścia komunikacyjne oraz
nieskomplikowane odcinki dróg, stanowiące
dojazdy do tych budowli,
pkt 4 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie:
e) urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego,
f) elektryfikacji linii kolejowych,
g) lotniczych urządzeń naziemnych.
(III) Kierowników zakładów pracy, którzy orzekali
na podstawie § 13 ust. 3 o posiadaniu przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji niewymienionych w § 13 ust. 1 pkt (I), bądź w specjalnościach
techniczno-budowlanych innych niż wymienione w tym
ustępie, jak również samodzielnych funkcji, o których
mowa w § 13 ust. 2 pkt 1, omówionych w pkt (II), jednostkach organizacyjnych resortu komunikacji w specjalności techniczno-budowlanych tj.:
• konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie:
a) linii, węzłów i stacji kolejowych,
b) dróg i nawierzchni lotniskowych,
c) mostów,
• instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie:
a) urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego,
b) elektryfikacji linii kolejowych,
c) lotniczych urządzeń naziemnych (§ 13 ust. 2
pkt 1).
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w innych zakresach niż wymienione w § 13 ust. 1 i 2 pkt 1:
• sieci gazowych (niezależnie od wysokości ciśnienia),
• sieci elektrycznych (wydane w okresie od 1.04.1975
do 13.01.1989 r. zgodnie z § 2 rozporządzenia z 1988
r. – Dz. U. Nr 43, poz. 334),
• sieci telekomunikacyjnych (wydane w okresie od
1.04.1975 r. do dnia 31.12.1994 r.)
Wydane decyzje do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w zakładach pracy są aktualnie ważne
zgodnie z ochroną praw nabytych.
W myśl przepisu § 13 ust. 3 rozporządzenia o samodzielnych funkcjach w budownictwie, zakłady pracy mogły dokonywać stwierdzenia kwalifikacji wobec osób
zatrudnionych w danym zakładzie pracy w formie:
(1) decyzji upoważniającej do wykonywania tak nadanych uprawnień, bez określenie okresu i miejsca zatrudnienia – jako obowiązującej na terenie całego
kraju,
(2) decyzji upoważniającej do wykonywania tak nadanych uprawnień w danej specjalności wyłącznie
przez okres zatrudnienia (pozostawania w stosunku pracy) i na terenie działania zakładu pracy.

PRAWO BUDOWLANE W LATACH 1994 - 2018
1. Uprawnienia budowlane nadawane przez wojewodę po 1995 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz.414)
Prawo budowlane (1994) wprowadza pojęcie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego;
7) rzeczoznawstwo budowlane,
których wykonywanie wymagało posiadania odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki zawodowej,
stwierdzonej przez wojewodę w decyzji o „uprawnieniach budowlanych” udzielanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Uprawnienia budowlane były udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
3) technologii i organizacji budowy,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzą-

dzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych,
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
W ramach specjalności wyodrębniane były uprawnienia
budowlane:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie;
5) do wykonywania pracy na budowie na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi.
O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego orzekał
w drodze decyzji wojewoda na podstawie opinii oraz odbytej praktyki w zakresie specjalności techniczno-budowlanej objętej posiadanymi uprawnieniami. Podstawę do
podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowiło
dokonanie wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawców
budowlanych GINB.

2. Uprawnienia budowlane nadawane przez samorząd zawodowy
po nowelizacji Prawa budowlanego w 2003 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718)
Znowelizowane Prawo budowlane (2003) utrzymuje
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (skreślony);
7) rzeczoznawstwo budowlane,
których wykonywanie wymagało posiadania odpowiedniego wykształcenia technicznego i praktyki
zawodowej, stwierdzone decyzją o „uprawnieniach
budowlanych”, wydaną przez organ samorządu zawodowego, do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi.
Uprawnienia budowlane były udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej,
2) konstrukcyjno-budowlanej,
2a) drogowej,

2b) mostowej,
3) technologii i organizacji budowy,
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
Rzeczoznawcą budowlanym mogła być osoba, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych,
2) posiada:
a) dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej,
b) uprawnienia budowlane oraz co najmniej 5 lat praktyki odbytej po ich uzyskaniu,
c) opinię dwóch rzeczoznawców budowlanych odpowiedniej specjalności,
d) opinię właściwego stowarzyszenia.
Właściwy organ samorządu zawodowego orzekał
w drodze decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, na podstawie opinii oraz odbytej praktyki w zakresie, który nie mógł wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami.
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odrębnienie wymagań technicznych w budownictwie
w formie decyzji pn.: „Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji”, co należało do kompetencji właściwych organów:
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(Dz. U. z 1995 r. Nr 120, poz.581 i 2001 r. Nr 71, poz.741)
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (1994), minister łączności wydał rozporządzenie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 120, poz,581) w sprawie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie telekomunikacyjnym w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń dla:
1) telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą,
2) telekomunikacji radiowej.
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Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nadawał Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej w zakresie ograniczonym do
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
lub w nieograniczonym zakresie łącznie do projektowania i kierowania w specjalnościach instalacyjnych
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w zakresie sieci, linii, instalacji i urządzeń w telekomunikacji w ramach specjalizacji:
1) przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
dotyczącej urządzeń liniowych i stacyjnych,
2) radiowej, dotyczącej obiektów nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektów radiokomunikacyjnych.
Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej
specjalności stanowiły podstawę do sprawdzania projektów w specjalizacjach objętych tymi uprawnieniami.
Uprawnienia budowlane do wykonywania pracy na
stanowisku majstra i kierowania w powierzonym zakresie robót w budownictwie telekomunikacyjnym stanowiły podstawę do wykonywania tych czynności w zakresie
objętym rzemiosłem określonym w dyplomie mistrza.

4. Uprawnienia budowlane w transporcie kolejowym
(Dz. U. z 1997 r. Nr 4, poz. 23 i 2002 r. Nr 108, poz.952)
Na podstawie Prawa budowlanego (1994) minister transportu i gospodarki morskiej wydał rozporządzenie (Dz. U.
z 1997 r. Nr 4, poz. 23) dotyczące uprawnień budowlanych
w dziedzinie transportu kolejowego w następujących specjalnościach:
1) linie, węzły i stacje kolejowe,
2) urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,
3) kolejowe sieci elektroenergetyczne oraz zasady ustanawiania rzeczoznawców budowlanych w tych specjalnościach.

całkowitej do 10 m i przepusty oraz place ładunkowe.
perony i rampy z wiatami,
2) urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym - instalacje i urządzenia techniczne służące do
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, w tym
urządzenia zabezpieczenia ruchu na skrzyżowaniach
linii kolejowej z drogą w jednym poziomie,
3) kolejowe sieci elektroenergetyczne - instalacje i urządzenia techniczne zasilania i sterowania kolejowej
sieci trakcyjnej oraz urządzenia elektroenergetyki na
obszarach kolejowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi obejmowały w specjalnościach
następujący zakres:
1) linie, węzły i stacje kolejowe - wszystkie tory kolejowe, w tym również tory kolei linowo - terenowych wraz
z instalacjami i urządzeniami technicznymi obejmującymi obiekty związane z budową torów kolejowych,
jak również typowe lub powtarzalne mosty o długości

Uprawnienia budowlane nadawane były decyzją
okręgowego inspektora specjalistycznego nadzoru budowlanego w dziedzinie transportu kolejowego, a od
1 sierpnia 2002 r. przez wojewodę właściwego miejsca
zamieszkania.
Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych była
przekazywana do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu wpisania jej do centralnego rejestru.

5. Uprawnienia budowlane ustanowione w 2003 r.

4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych;
5) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych;
6) (uchylony).
W ramach specjalności mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane:
1) do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie.

Rzeczoznawcą budowlanym mogła być osoba która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym
rzeczoznawstwem.
Właściwy organ samorządu zawodowego orzekał,
w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając zakres rzeczoznawstwa.

6. Uprawnienia budowlane w latach 2013 - 2018
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1409, z 2017 r., poz. 1332, z 2018 r., poz. 12)
Prawo budowlane (2013 i 2017) uznało wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jako
działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony) - rzeczoznawstwo budowlane.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą
wykonywać osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową dostosowane do
rodzaju działalności, stwierdzone decyzją zwaną dalej
„uprawnieniami budowlanymi”, wydanymi przez organ
samorządu zawodowego.
Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej;
3) inżynieryjnej:
a) mostowej,

b) drogowej,
c) kolejowej,
d) hydrotechnicznej,
e) wyburzeniowej;
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
a) telekomunikacyjnych,
b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) elektrycznych i elektroenergetycznych.
W ramach ww. specjalności mogły być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane:
1) do projektowania bez ograniczeń;
2) do projektowania w ograniczonym zakresie;
3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
(ukończenie studiów drugiego lub pierwszego stopnia
na kierunku odpowiednim dla danej specjalności);
4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie (ukończenie studiów drugiego stopnia na
kierunku pokrewnym lub studiów pierwszego stopnia,
posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza,
albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w zawodzie nauczanym na poziomie technika);
5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń;
6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie.

(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Prawo budowlane (jedn. tekst 2003) określało samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące następującą działalność:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów
budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) rzeczoznawstwo budowlane

wykonywaną na podstawie uprawnień budowlanych, decyzji wydanych przez organ samorządu zawodowego.
Uprawnienia budowlane były udzielane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w następujących
specjalnościach:
1) architektonicznej;
2) konstrukcyjno-budowlanej:
2a) drogowej,
2b) mostowej,
2c) kolejowej,
2d) wyburzeniowej,
2e) telekomunikacyjnej;
3) (uchylony);

INFORMACJE DODATKOWE
1. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie, pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie
uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w przypadku
odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby
posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
2. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na

bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych,
o której mowa w pkt.1, uznaje się roczną praktykę przy
sporządzaniu projektów, odbytą pod patronatem osoby
posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczeń, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może
być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach
posiadanych uprawnień budowlanych.

Zbigniew Dzierżewicz, sekretarz Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w III i IV kadencji

W artykule wykorzystano materiał zawarty w opracowaniu nt.: Uprawnienia budowlane w latach 1928-2011
wynikające z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych; autorzy: Zbigniew Dzierżewicz i Joanna Smarż,
rok wydania 2011, wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska.
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3. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji
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Zabrze

– muzealne centrum
górnictwa węglowego
Powodów do zamieszczenia na naszych łamach kolejny raz informacji i opisów obiektów górnictwa węglowego jest wiele. Podstawową racją jest podobieństwo uwarunkowań pracy górnika i budowlańca - oczywiście przy zachowaniu w tych porównaniach należnych proporcji.
Dotyczą one m. in. bezpośredniego zmagania się z warunkami jakie niekiedy stawia natura
(drążenie tuneli drogowych lub tunelu metra to jak codzienna praca w kopalni), czy niedających się w pełni przewidzieć zagrożeń podczas wykonywania obowiązków.

M

iasto Zabrze stało się centralnym ośrodkiem,
w którym funkcjonują obiekty - w chwili obecnej już jako zabytki - wykonujące jeszcze
niedawno jako kopalnie zadania produkcyjne. Węgiel
kamienny, podstawowy surowiec dla innych gałęzi polskiego przemysłu i nie tylko, był po II wojnie światowej
najcenniejszą kopaliną.

Po wojnie i w czasach obecnych przemysł górniczy
przeżywał różne okresy tzw. prosperity. Już w latach
60. ubiegłego wieku mówiło się o kryzysie w przemyśle
wydobycia węgla na świecie. W Polsce mieliśmy inną
sytuację - aż do lat osiemdziesiątych XX wieku następował wzrost wydobycia i wtedy zanotowano rekord,
prawie 160 mln ton rocznie; dla przypomnienia w 1946

roku wydobycie węgla wyniosło około 47 mln
ton. W porównaniu z innymi krajami Polska
pod względem wydobycia węgla zajmowała
5 miejsce na świecie i 3 w Europie /po ZSRR
i Wielkiej Brytanii/.
W roku 2017 wydobycie węgla kamiennego w Polsce, według danych GUS, wyniosło
65,8 mln ton i zanotowany został duży spadek
w stosunku do roku 2016, bo o 4,8 mln ton.
W ostatnim 20-leciu następowały dość gwałtowne zmiany w kierunku ograniczenia wydobycia, związane ze zmianami gospodarczymi
oraz poprawą efektywności przemysłu górniczego. Stare kopalnie, często ponadstuletnie,
nie miały szans dalszej pracy i były w związku
z tym postawione w stan likwidacji. Na szczęście znalazły się organizacje i zgłosili się ludzie, którzy nie pogodzili się z nieuchronnym
losem jaki czekałby te zakłady. Wysiłkiem
władz samorządowych, ofiarnością ludzi i działaniem grupy pasjonatów nastąpiło zatrzymanie procesów kompletnej likwidacji części
obiektów kopalnianych. Poddano je procesowi
rewitalizacji i przekazano społeczeństwu w postaci zabytków z bogatą ofertą usług turystyczno-kulturalnych.
Nie jest przypadkiem, że Zabrze na swoim terenie posiada największą ilość obiektów
kopalnictwa węglowego jako zabytków oraz
Muzeum Górnictwa Węglowego /w chwili obecnej w stanie remontu/ na załączonym zdjęciu.
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Oprócz przekazanych wcześniej skansenów górniczych: „Królowa Luiza”
i „Guido”, w roku ubiegłym została
udostępniona dla ruchu turystycznego
Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna
(fragment na zdjęciu). Sztolnia budowana była w latach 1800-1869 a jej długość wynosiła 14,25 km na głębokości
38 m. Łączyła ówczesne kopalnie „Królowa Luiza” w Zabrzu i kopalnię „Król”
w Królewskiej Hucie. Posiadała 2 funkcje użytkowe: odwodnienie wymienionych kopalń oraz transport urobku
łodziami do kanału kłodnickiego. Długi
okres drążenia sztolni /69 lat/ powodowany był niewyobrażalnie trudnymi
warunkami i praktycznie bardzo prostymi, ręcznymi metodami. Postęp drążenia wynosił rocznie średnio 200 m,
co w porównaniu z obecnym tempem
drążenia - np. tunelu metra w Warszawie 20 m na dobę – stanowi wymowną
różnicę w poziomach technicznych.
Prace rewitalizacyjne w celu przekazania odcinka sztolni o długości 2,5 km
zostały rozpoczęte w 2009 roku, a 30
września 2017 nastąpiło przekazanie
dla ruchu turystycznego odcinka o długości 1,5 km prowadzącego od szybu
Carnall przy ul. Wolności w Zabrzu do
szybu Wilhelmina.
Opis zabytków kopalnianych bez informacji podstawowych o mieście byłby opisem niepełnym, dlatego poniżej
przedstawiamy je, ale w sposób bardzo
skrótowy.
Zabrze – miasto położone na Wyżynie Śląskiej nad rzekami Kłodnicą i Bytomką – wchodzi w skład miast i gmin
konurbacji GOP,
• w 2014 r. liczba mieszkańców 177 tys.
/w 1975 r. ponad 200 tys./,
• w 1796 r. uruchomienie pierwszej zabrzańskiej kopalni państwowej „Królowa Luiza”, z wydobyciem 3 mln ton
węgla rocznie i zatrudnieniem ~8000
górników,
• w XIX wieku budowa następnych
2 kopalń,
• w 1905 r. Zabrze po połączeniu okolicznych gmin liczyło 54228 mieszkańców i było największą wsią w Europie,
• od 1915 r. /do 1945 r./ nastąpiła zmiana nazwy miasta na Hindenburg,

• prawa miejskie otrzymało Zabrze
1 października 1922 r.
Inne istotne wydarzenia dla miasta:
• w 1948 r. powstanie klubu sportowego „Górnik Zabrze”,
• w 1967 r. wizyta prezydenta Francji
Charles'a de Gaulle’a,
• 23 marca 1971 r. katastrofa w kopalni Mikulczyce-Rokitnica, w czasie
której po 7 dniach został uratowany
i wydobyty na powierzchnię górnik
Alojzy Piontek,
• w 1985 r. pierwsza w Polsce udana
operacja przeszczepu serca przeprowadzona przez zespół prof. Religi,
• 16 czerwca 2007 r. otwarcie zabytkowej kopalni „Guido” z poziomami
170 m i 320 m.
Do tych ostatnich informacji należy dodać:
• słynne zdanie wypowiedziane przez
prezydenta de Gaulle’a: „Niech żyje
Zabrze, najbardziej śląskie miasto
ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich
polskich miast”,
• słowa górnika Alojzego Piontka,
który przeżywszy 7 dni pod ziemią,
po katastrofie zawału i wydobyciu
na powierzchnię w pierwszych słowach zapytał: „jaki był wynik meczu
Górnika Zabrze?”; oczywiście klub
sportowy „Górnik Zabrze” w dowód
wdzięczności i przywiązania ofiarował panu Piontkowi dożywotni wstęp
na mecze.
W poprzednich wydaniach Informatora wspominaliśmy o corocznym
wydarzeniu pn. INDUSTRIADA, obejmującym w wybrany dzień świąteczny
zwiedzanie obiektów i imprezy towarzyszące na Szlaku Zabytków Techniki
/w tym roku w dniu 9 czerwca/ - wymienione w artykule obiekty biorą udział
w tym wydarzeniu.
Henryk Anders

W opracowaniu wykorzystano materiały i informacje uzyskane w Muzeum
Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz ze
strony www.wikipedia.org.pl
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VIII Mistrzostwa

Budowlanych i Architektów
w biegu na 10 km

WYNIKI ZAWODÓW
W VIII Mistrzostwach Budowlanych i Architektów na trasie 10 km uczestniczyło 51 osób.
Wyniki VIII Mistrzostw Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km:
W KATEGORII - KOBIET:
I miejsce – SOBCZYK Barbara – z czasem 43 min. 00 s – zam. Katowice;
II miejsce – SMOLIK Daria – z czasem 49 min. 24 s – zam. Wieluń;
III miejsce – FOKCZYŃSKA Ewa – z czasem 57 min. 32 s – zam. Lubliniec;
IV miejsce – ŚWIERCZYŃSKA Maria – z czasem 1 godz. 7 min. 5 s – zam. Siemianowice
Śląskie, która również zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej w 10. Biegu Częstochowskim.
W KATEGORII - MĘŻCZYZN:
I miejsce – MIKIELSKI Daniel – z czasem 34 min. 23 s – zam. Olsztynek;
II miejsce – CZARNECKI Kamil – z czasem 37 min. 13 s – zam. Skarżysko Kamienna;
III miejsce – KUŹBIŃSKI Wojciech – z czasem 38 min. 16 s – zam. Wieluń, Pątnów.
Dekoracji dokonali: Krzysztof Matyjaszczyk, Prezydent Miasta Częstochowy (absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej), Waldemar Szleper, wiceprzewodniczący Rady
ŚlOIIB, Zenon Panicz, skarbnik ŚlOIIB, Edmund Janic, przewodniczący OKR ŚlOIIB, Małgorzata
Nawrocka Tazbir, przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie, Agata Modrzycka, skarbnik Oddziału PZITB w Częstochowie.

Kategoria Kobiety od lewej: zdobywczyni
2 miejsca Smolnik Daria, zdobywczyni
1 miejsca, Sobczyk Barbara, zdobywczyni
3 miejsca Fokczyńska Ewa

W dniu 7 kwietnia 2018 r. w ramach 10 jubileuszowego Biegu Częstochowskiego pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Częstochowy i Przeora Jasnej Góry odbyły się VIII Mistrzostwa Budowlanych i Architektów na dystansie 10 km.
Organizatorami VIII Mistrzostw Budowlanych i Architektów byli:
• Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani
Częstochowa;
• Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
w Katowicach;
• Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie;
• Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa.
Nad sprawnością przeprowadzenia zawodów czuwali:
Jarosław Kołodziejczyk i ze strony Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach zastępca
przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. Jak co roku

Trasa Biegu Częstochowskiego

obsada Biegu Częstochowskiego była wyborowa - na czele
z utytułowanymi Kenijczykami: Kimaiyo Maiyo, Chebolei
Daniel Rotich, Oigo Christine Moraa. Każdy z zawodników otrzymał chip kontrolny umożliwiający elektroniczny
pomiar czasu. W tym roku pogoda znakomicie dopisała
– było słońce i lekki wiatr. Wśród uczestników biegu panował dobry nastrój, a pogoda i hart ducha towarzyszyła im do ukończenia biegu. Mimo dużej rywalizacji czuło
się wzajemną życzliwość na trasie zawodów. Biegacze,
w większości amatorzy, nie startowali by wygrać, ale by
pokonać własne słabości albo poprawić życiowe rekordy.
Na całej trasie był sympatyczny doping kibiców - zwolenników biegu lub przygodnych mieszkańców Częstochowy
i pielgrzymów. W tym roku trasa biegu przebiegała przez
centrum miasta oraz 1 okrążenie wokół Klasztoru Jasnogórskiego, z różnicą wysokości terenu. Była bardzo
dobrze przygotowana i oznakowana, grupę zawodników
pilotowali policjanci.
Do 10 Biegu Częstochowskiego wystartowało ponad 1230
osób, a bieg ukończyło 1177 osób. Czas zwycięzcy wynosił
29 min. 52 s, a czas ostatniego zawodnika 1 godz. 33 min 35 s.
Wszyscy uczestnicy którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy medal i pamiątkowe koszulki startowe.
Podczas jubileuszowego biegu pobity został rekord trasy. Kenijczyk Maiyo Kimaiyo przebiegł dystans dziesięciu
kilometrów w czasie 29:52, co jest nowym rekordem Biegu
Częstochowskiego i pierwszym wynikiem w historii poniżej
30 min. Kenijczyk ostatnie metry biegł dopingowany przez
kibiców, którzy szczelnie ustawili się wzdłuż barierek odgradzających trasę.
Waldemar Szleper

Przedstawiciele współorganizatorów VIII Mistrzostw Budowlanych i Architektów; od lewej: Małgorzata Nawrocka-Tazbir, przewodnicząca Oddziału PZITB
w Częstochowie, Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB,
Edmund Janic, przewodniczący OKR ŚlOIIB

Kategoria Mężczyźni od lewej: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof
Matyjaszczyk, zdobywca 2 miejsca Czarnecki Kamil, zdobywca 1 miejsca
Mikielski Daniel, zdobywca 3 miejsca Kuźbiński Wojciech, zastępca
przewodniczącego ŚlOIIB Waldemar Szleper, przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Edmund Janic,

Jedna z ceremonii wręczenia pucharów zwycięzcom X Biegu Częstochowskiego
w grupie wiekowej, z prawej strony Maria Świerczyńska

VIII MISTRZOSTWA BUDOWLANYCH I ARCHITEKTÓW W BIEGU NA 10 KM

VIII MISTRZOSTWA BUDOWLANYCH I ARCHITEKTÓW W BIEGU NA 10 KM

Nr 2 (59) czerwiec 2018

37

Nr 2 (59) czerwiec 2018

Nr 2 (59) czerwiec 2018

Festyn
rodzinny
T

FESTYN RODZINNY

o już trzeci festyn rodzinny Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwszy, zorganizowany w 2016 roku z okazji przeniesienia
siedziby do Giszowca, zgromadził około 600 osób. W tegorocznym festynie, odbywającym się na progu nowej
kadencji ŚlOIIB, uczestniczyło blisko 900 osób, członków ŚlOIIB z rodzinami i zaproszonych gości.
Bardzo urozmaicony, bogaty program imprezy sprawił, że każdy mógł znaleźć coś interesującego dla sie-
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Otwarcie festynu przez przewodniczącego Rady

bie. Na powitanie pierwszych gości wystąpiła orkiestra
dęta Kopalni Węgla Kamiennego „Pokój” z koncertem
popularnych utworów rozrywkowych. Punktualnie
o 14.00 uczestników festynu przywitał nowo wybrany
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, życząc udanej zabawy w pięknym otoczeniu parku Giszowieckiego i przy wymarzonej na plenerową imprezę
pogodzie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz województwa śląskiego, samorządu teryto-

Przyjechał również członek Zarządu Okręgowej Izby
rialnego, uczelni wyższych, samorządów zawodowych
Inżynierów i Techników Budownictwa CKAIT w Ostrai gospodarczych oraz stowarzyszeń naukowo-techwie Petr Bura. Festyn ŚlOIIB został zarejestrowany
nicznych. Z Krajowej Rady PIIB uczestniczył w festyprzez uczestniczącą w imprezie ekipę Dolnośląskiej
nie prezes Andrzej Roch Dobrucki, a z okręgowych
Telewizji Internetowej.
izb inżynierów budownictwa przybyli: Janusz SzczeOrganizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla
pański, przewodniczący Dolnośląskiej OIIB, Renata
dorosłych oraz dzieci. W wydzielonej strefie odbyStaszak, przewodnicząca Rady Kujawsko-Pomorskiej
wały się gry i zabawy terenowe oraz sprawnościowe
OIIB i Adam Podhorecki, zastępca przewodniczącej,
pod opieką animatorów,
Barbara Malec, przewoda w miasteczku ruchu
nicząca Rady Łódzkiej
drogowego dzieci mogły
OIIB, Mirosław Boryczko,
pod opieką policjantów
przewodniczący Rady Masprawdzić
umiejętność
łopolskiej OIIB, Roman
stosowania się do przeLulis,
przewodniczący
pisów drogowych. Mogły
Rady Mazowieckiej OIIB
także z pomocą dorosłei Mieczysław Grodzki, zago uczestniczyć w konstępca przewodniczącego,
kursie na konstruktora
Adam Rak, przewodnicząlotniczego. Już za udział
cy Rady Opolskiej OIIB,
Grzegorz Dubik, przew zabawie dzieci otrzywodniczący Rady Podkarmywały drobne upominki,
Na powitanie orkiestra dęta KWK Pokój
packiej OIIB, Franciszek
a za zwycięstwo w konkursie nagrodę. Dorośli mieli możliwość uczestniczenia
Rogowicz, przewodniczący Rady Pomorskiej OIIB,
Wojciech Płaza, przewodniczący Rady Świętokrzyskiej
w grach i konkursach z nagrodami. Były to: turniej teOIIB, Mariusz Dobrzeniecki, przewodniczący Rady
nisa stołowego, sprawdzanie umiejętności strzeleckich
Warmińsko-Mazurskiej OIIB i Jarosław Kukliński, zana profesjonalnie zorganizowanej strzelnicy pneumastępca przewodniczącego, Jan Bobkiewicz, przewodnitycznej, czy „Milionerzy” - konkurs wiedzy nt. przepisów bhp w budownictwie, przeciąganie liny, wyścig na
czący Rady Zachodniopomorskiej OIIB i Adam Boridko,
nartach letnich, sztafeta piwna - komentowane z humosekretarz Rady oraz Wojciech Szewczyk, przewodnirem przez prowadzącego. Były również pokazy ratowczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej OIIB.

Wystąpienia zaproszonych gości

Przewodniczący okręgowych izb

FESTYN RODZINNY

26 maja 2018 członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczyli wraz z rodzinami w Festynie ŚlOIIB. Odbywający się na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach festyn, tym razem pod hasłem „Żyj
bezpiecznie”, został objęty honorowym patronatem prezydenta Katowic Marcina Krupy i prezesa Krajowej Rady
PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego.
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Zwycięzcy punktacji drużynowej

nictwa medycznego, oglądanie wyposażenia wozu bojowego straży pożarnej i radiowozu policyjnego. Można
było zwiedzać „Izbę Śląską” z obrazami Ewalda Gawlika lub pod opieką przewodnika podziwiać unikatową
zabudowę starego Giszowca.
W poszczególnych konkurencjach występowali reprezentanci każdej placówki terenowej. W punktacji drużynowej, uwzględniającej wszystkie konkursy i gry, pierw-

sze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Katowice,
która otrzymała główną nagrodę - Puchar przechodni
wręczany przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Drużyna z Katowic pokonała zwycięzców z 2 poprzednich
festynów – drużynę z placówki w Bielsku-Białej, trzecie
miejsce zajęła drużyna z placówki w Rybniku.
W trzech „odsłonach” wystąpił Zespół Pieśni i Tańca
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Silesia-

nie”, prezentujący tańce i pieśni ludowe z całej Polski.
Członkowie zespołu zaprosili chętnych do wspólnego
zatańczenia w rytmie walczyka.
Na zakończenie o 18.30 odbył się koncert „gwiazdy
wieczoru” Ireneusza Dudka (pseudonim artystyczny
Shakin’Dudi) wraz z zespołem. Energetycznym występem artysta „porwał” do tanecznej zabawy sporą grupę uczestników festynu.

Sprawna organizacja, przyjazna rywalizacja, dobra muzyka, smaczne jedzenie i piękna pogoda sprawiły, że zarówno dorośli jak i dzieci bawili się doskonale. Ta forma
spotkania integracyjnego została ponownie bardzo dobrze
przyjęta przez uczestników. Firmy sponsorujące tegoroczny festyn to: Rafako S.A., E003B7 Spółka z o.o., AUTO BOSS, Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Viessmann.
Maria Świerczyńska

FESTYN RODZINNY

FESTYN RODZINNY
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Zyskaj 11% w VOLVO AUTO–BOSS
Rabat łączy się z dodatkowym wsparciem określonym przez Volvo Car Poland dla wybranych modeli

Dzięki współpracy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z firmą Volvo Auto-Boss, wszyscy członkowie Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa mogą otrzymać rabat w wysokości 11% przy zakupie nowego samochodu marki Volvo,
niezależnie od innych pakietów promocyjnych. Dodatkowo firma Auto-Boss proponuje specjalne warunki w przypadku
zakupu części i akcesoriów, niezależnie od zakupu samochodu. Aby uzyskać wyżej wymienione korzyści finansowe, wystarczy

FESTYN RODZINNY

wykazać w salonie AUTO-BOSS czynną przynależność do Izby w postaci aktualnego zaświadczenia.
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W imieniu naszym oraz Volvo Auto-Boss serdecznie zapraszamy do salonów w celu zapoznania się ze szczegółami oferty specjalnej.
Roman Karwowski
rzecznik prasowy ŚlOIIB

LOKALIZACJA SALONÓW AUTO-BOSS:
Bielsko-Biała, ul. Warszawska 299
Chorzów, ul. Drogowa Trasa Średnicowa 51
KONTAKT:
Bielsko-Biała - Krzysztof Wejtko, tel.(33) 829-52-85, 602-675-283
Chorzów - Damian Pupka, tel.(32) 349-49-02, 600-274-820

ŚLĄSKI TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Z OKAZJI DNIA BUDOWLANYCH
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach organizuje
dlaa cz
dl
czł
członków
łonk
ło
nkó
ków
ów
Śląskiej
Ś
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
i
Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

X TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM
Turniej odbędzie się w dniu 18.10.2017 r. (czwartek)
w Bielsku-Białej w Hotelu Beskidy Park (dawny Transportowiec)
przy ul. Armii Krajowej 316; rozpoczęcie o godz. 1700.
Przewiduje się:
• rozegranie turnieju par w systemie barometr (wyniki na bieżąco)
• na zapis maksymalny przy zastosowaniu powielanych rozdań.
Profesjonalną organizację zapewni Śląski Okręgowy Związek Brydża Sportowego.
Warunkiem uczestnictwa jest aktualna przynależność przynajmniej jednej osoby
ze zgłoszonej pary do Samorządu Zawodów Zaufania Publicznego.
Udział w Turnieju bez opłat. Organizatorzy przewidują puchary za 1 miejsce oraz liczne nagrody rzeczowe.
Zgłoszenia przyjmuje biuro Placówki Terenowej w Bielsku-Białej:
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl, tel./fax 33/ 810 04 74

Z troską o czyste powietrze
Nie pal węglem. Skorzystaj z programu ograniczenia niskiej emisji i zapytaj o dotacje w Twoim mieście na wymianę źródła ciepła. Już dziś nie jedna Gmina w Polsce dotuje wymianę starych palenisk
węglowych na urządzenia ekologiczne, np. nowoczesne, wysokosprawne kondensacyjne kotły gazowe, a także pompy ciepła. O dopłatę mogą ubiegać się nie tylko właściciele mieszkań, lecz także
przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe, czy osoby prawne.

Wykorzystaj okazję i przejdź na bezpieczne
i ekonomiczne ogrzewanie pompą ciepła
Rynek urządzeń grzewczych coraz mocniej stawia na sprzęty ekologiczne oraz przyjazne dla
kieszeni użytkownika. Jednym z nich jest pompa ciepła, czyli urządzenie, które za pomocą
energii pobieranej z naturalnych źródeł ciepła, tj. z ziemi, wody lub powietrza, ogrzewa dom
oraz wodę użytkową lub ochładza wnętrza. Na rynku dostępnych jest wiele propozycji
o różnych zastosowaniach i parametrach. Nowością jest jest pompa ciepła powietrze/ woda
typu split Vitocal 100-S. To atrakcyjne cenowo urządzenie grzewcze z właściwą firmie Viessmann wysoką jakością wykonania i efektywnością.

Wygoda i prestiż w najlepszym wydaniu

ZAWODY STRZELECKIE
Zarząd Oddziału oraz
Zarządy Kół „Siemianowice” i „PUMAR”
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa,
oraz
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
Delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej
w Świętochłowicach

ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU

W XVIII ZAWODACH STRZELECKICH SiTG
organizowanych na siemianowickiej strzelnicy myśliwskiej
(Siemianowice Śl., ul. Zwycięstwa 2)
w dniu 23 czerwca 2018 roku (sobota).
Rozpoczęcie zawodów o godz. 10.00,
zakończenie ok. godz. 14.00.
(Informacje tel. 501 401 831)

Vitocal 100-S to pompa ciepła typu split z dwiema jednostkami: zewnętrzną i wewnętrzną. Jednostkę zewnętrzną można zamontować na ścianie zewnętrznej budynku lub ustawić na konstrukcji na
ziemi. Dzięki cichej pracy, nie jest uciążliwa i nie przeszkadza wypoczywającym w ogrodzie.
Jednostkę wewnętrzną, dzięki kompaktowym wymiarom, można zainstalować w piwnicy, korytarzu lub pomieszczeniu gospodarczym domu.
Charakteryzuje ją designerski, minimalistyczny wygląd oraz biało-czarna kolorystyka. Obudowa urządzenia typu BoxDesign umożliwia łatwy
dostęp do wszystkich komponentów od frontu. Otwiera to wiele możliwości aranżacyjnych oraz użytkowych. Urządzenie można bowiem z powodzeniem zamontować nawet w ciasnych wnękach, a jego boki mogą zostać zabudowane szafkami lub całkowicie stykać się ze ścianami.

Ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń
Pompa ciepła powietrze woda Vitocal 100-S jest dostępna w wielu wariantach, spełniających różne wymagania. Można ją wykorzystywać jako zwykłą pompę ciepła do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewu
ciepłej wody użytkowej lub dodatkowo wyposażyć ją w funkcję chłodzenia „active cooling“ do utrzymywania przyjemnej temperatury w pomieszczeniach w miesiącach letnich.

Komfort na wyciągnięcie ... smartfona
Dla wielu zapracowanych osób, kolejne udogodnienie, jakie oferuje Vitocal 100-S, to gwarancja komfortu, bezpieczeństwa i oszczędności czasu.W jaki sposób? Otóż aplikacja ViCare, działająca wraz
z pompą, umożliwia sterowanie instalacją grzewczą za pośrednictwem smartfona. Dzięki temu można
regulować temperaturę we wnętrzach z dowolnego miejsca – również przebywając poza domem. Jednym ruchem palca można ustawić pożądaną, odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu. Wychodząc
z domu, za pomocą jednego kliknięcia, można przestawić tryb ogrzewania z normalnego na oszczędny.

WYKORZYSTAJ OKAZJĘ! PRZEJDŹ NA KOMFORTOWE I EKONOMICZNE
OGRZEWANIE TWOJEGO DOMU POMPĄ CIEPŁA!
www.viessmann.pl
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POZOSTANĄ
W NASZEJ PAMIĘCI
Non omnis moriar
Rudolf Capek
Zygmunt Frydrych
Adam Gallos
Rafał Glos
Jerzy Hankus
Stefan Jendrzejek
delegat na zjazdy IV kadencji (2014-2018)

PISZĄ O NAS

Wacław Jędrysik
Paweł Kaczmarczyk
Adam Kurzydło
Lech, Henryk Lesiak
Leszek Meisner
Tadeusz Pasternak
Zygmunt Roch
Roman Rzepka
Joachim Skolik
Zygmunt Woźniak
Krystian Wypiór
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Zespół Redakcyjny
Roman Karwowski – przewodniczący
Maria Świerczyńska – redaktor prowadząca
Janusz Krasnowski, Henryk Anders,
Waldemar Szleper
Biuro ŚlOIIB w Katowicach
40-467 Katowice, ul. Adama 1b
tel./fax: 32 229 80 87; 32 255 45 52
www.slk.piib.org.pl
e-mail: biuro@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
od
o 9.00 do 15.00, czwartek od 11.00 do 18.00
Obsługa prawna członków Izby:
czwartek od 13.00 do 16.00
Placówka Terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3-go Maja 10,
pokój nr 17, tel./fax. 33 810 04 74
e-mail: ptbielsko@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, wtorek od 9.00 do 17.00
Placówka Terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Kopernika 16/18,
pokój nr 17, tel./fax: 34 324 07 48
e-mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8.00 do 16.00, środa od 10.00 do 18.00
Placówka Terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 36,
II piętro w siedzibie Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej , tel./fax: 32 301 01 77
Pr
e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, czwartek od 10.00 do 18.00
wtorek, środa od 9.00 do 16.00
piątek od 9.00 do 13.00
Punkt Informacyjny w Rybniku
44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel./fax: 32 756 95 55
e-mail: ptrybnik@slk.piib.org.pl
Godziny dyżurów:
wtorek i czwartek od 15.00 do 17.00
Szczegóły o dyżurach członków
Prezydium Rady ŚlOIIB i przewodniczących
organów dostępne są na stronie
www.slk.piib.org.pl
Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio
kontakt@anuncio.pl
tel. 797 343 749

ODESZLI
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„Fotografujemy Budownictwo – 2018”
Od 2010 roku organizujemy konkurs fotograficzny - FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO. Cieszymy się, że zainteresowanie nim systematycznie wzrasta, co się przekłada na rosnącą
z roku na rok ilość nadsyłanych zdjęć. Wiele z nich prezentuje wysoki poziom artystyczny,
a jury konkursu ma problem z wyborem najlepszego spośród bardzo dobrych. Liczymy, że
rok bieżący również zaobfituje ciekawymi zdjęciami. Można je nadsyłać do 30 września.
Druk zgłoszenia znajduje się na stronie www.slk.piib.org.pl.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2018”
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
§1
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2018 jest Śląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z siedzibą: w Katowicach
ul. Adama 1b, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:
• kategoria 1 - Budynki, budowle, budowy ze Śląska;
• kategoria 2 - Budynki, budowle, budowy z Polski;
• kategoria 3 - Budynki, budowle, budowy ze świata.
§2
Udział w Konkursie może wziąć każdy członek ŚlOIIB w Katowicach,
który ma opłacone składki, z wyłączeniem członków jury.
§3
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie wypełnionego
i podpisanego formularza zgłoszeniowego z 1 zdjęciem. Każdy
uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia maksymalnie po
2 zdjęcia w każdej kategorii. Niewypełnienie któregokolwiek
punktu formularza, brak podpisu oraz podanie nieprawdziwych
informacji powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie.
2. Formularz wraz ze zdjęciem w formacie jpg, tiff należy przesyłać
pocztą elektroniczną na adres: foto@slk.piib.org.pl oraz wypełniony i podpisany formularz wraz ze zdjęciem wydrukowanym na
komputerze w formacie A5 lub odbitki wielkości 10x15cm – dla
prawidłowej identyfikacji zgłoszonego zdjęcia - listownie na adres:
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-467 Katowice, ul. Adama 1b.
3. Na zdjęciach może być zamieszczona dodatkowo tylko data, każdy inny napis spowoduje wykluczenie zdjęcia z konkursu /poza napisami istniejącymi na fotografowanych obiektach/.
4. Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
5. Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagradzana w żadnym innym konkursie fotograficznym.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu
zdjęć nie związanych z tematyką Konkursu.
§4
1. Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 września
2018 r.
2. W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 najlepsze zdjęcia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym składzie (4 przedstawicieli Rady Izby i konsultant fotograficzny).
3. Kryteria wyboru najlepszych zdjęć:
• zgodność z tematem konkursu;
• walory artystyczne zdjęcia;
• jakość techniczna zdjęcia;
• oryginalność ujęcia.

§5
1. W Konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy w każdej z trzech
kategorii.
• za zajęcie I miejsca - 1500 zł
• za zajęcie II miejsca - 1000 zł
• za zajęcie III miejsca - 700 zł
2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania I lub II nagrody oraz do przyznania nagród równorzędnych.
3. Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
4. Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.
5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o zdobytej nagrodzie drogą
mailową oraz drogą pocztową listem poleconym do dwóch tygodni po terminie rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§6
1. Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród
nastąpi w czasie obchodów najbliższej edycji Śląskiego Dnia Budowlanych.
2. Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione w Informatorze ŚlOIIB oraz na stronie www.slk.piib.org.pl .
§7
1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać opis przedmiotu reklamacji oraz jej
uzasadnienie.
3. Reklamacje należy składać listownie na adres Organizatora w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
5. Decyzja organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna.
§8
Podpisane zgłoszenie prac fotograficznych na Konkurs jest równoważne ze zgodą na przyjęcie zasad Konkursu zawartych w niniejszym
regulaminie oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie prac do publikacji w „Informatorze ŚlOIIB”, na stronie internetowej ŚlOIIB i w innych wydawnictwach ŚlOIIB bez dodatkowych opłat.
§9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się
przepisy prawa polskiego.
§10
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl.

DRUK ZGŁOSZENIA ZDJĘCIA DO KONKURSU DOSTĘPNY JEST NA STRONIE www.slk.piib.org.pl.

