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Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

Minął pierwszy rok V 
kadencji ŚlOIIB. Podczas 
XVIII Zjazdu Sprawoz-

dawczego delegaci podsumowali 
działalność Izby w 2018 roku 
przyjmując uchwałami m.in. 
absolutorium dla Rady ŚlOIIB 
(0 głosów przeciw, 5 głosów 
wstrzymujących się) oraz budżet 
ŚlOIIB na 2019 rok (jeden głos 
przeciw i 2 wstrzymujące się). 

Cieszą mnie bardzo powyższe 
wyniki, wyrażające pozytywną 
ocenę pracy Rady pod moim 
przewodnictwem i akceptację 
propozycji wydatków, a tym sa-
mym programu działania na 2019 
rok. To duży bodziec do dalszej 
pracy i potwierdzenie, że podąża-
my w dobrym kierunku. 

W kolejnym roku działalności 
będziemy nadal doskonalili sys-
tem szkoleń i system prenumerat 
czasopism technicznych, popra-
wiali komunikację z członkami 
i dążyli do większej ich integracji 
oraz wprowadzali kolejne działa-
nia na rzecz członków, m.in. nowy 
konkurs „Inżynier Roku”. 

Najważniejszym wydarzeniem 
organizowanym przez ŚlOIIB 

w 2019 roku będzie konferencja 
dotycząca spraw etyki i od-
powiedzialności w zawodzie 
inżyniera budownictwa. 

Wszyscy mamy świadomość 
jak trudno jest w dzisiejszym 
świecie pędzącego rynku dotrzy-
mywać wysokich standardów 
etycznych i przestrzegać zasad 
odpowiedzialności zawodowej. 
Coraz częściej liczą się głównie 
hasła „buduj tanio, buduj szyb-
ko”, a etyka i odpowiedzialność 
schodzą niekiedy na plan dalszy. 
Trzeba o tym rozmawiać na 
szerokim forum, trzeba dążyć 
aby zdarzało się to jak najrza-
dziej. Dlatego zaproponowałem 
zorganizowanie przez ŚlOIIB 
konferencji poruszającej powyż-
sze zagadnienia, a Rada podjęła 
moją inicjatywę i na dzień 18 
października br. zaplanowaliśmy 
konferencję pn. „Etyka i odpowie-
dzialność zawodowa inżynierów 
budownictwa w procesie inwe-
stycyjnym”. Chcemy podkreślić, 
jak ważny jest to temat dla całe-
go środowiska i chcemy w gronie 
wszystkich uczestników procesu 
budowlanego dyskutować o tym 
co zrobić, aby budować szybko 
i tanio, ale zgodnie z zasadami 

etyki i odpowiedzialności za-
wodowej. W konferencji wezmą 
udział m.in. przedstawiciele 
administracji architektoniczno-bu-
dowlanej, nadzoru budowlanego, 
inwestorów, firm wykonawczych, 
no i oczywiście nasi członkowie.

Konferencję organizujemy 
w Sali Sejmu Śląskiego w Katowi-
cach we współpracy z Wydziałem 
Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Wojewódzkim 
Inspektoratem Nadzoru Budowla-
nego w Katowicach i Śląską Izbą 
Budownictwa. Patronat honorowy 
nad konferencją obejmą: Wojewo-
da Śląski, Marszałek Wojewódz-
twa Śląskiego, Główny Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Rektorzy 
Politechniki Śląskiej i Politechniki 
Częstochowskiej oraz Prezes 
Krajowej Rady Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Już 
dzisiaj wszystkich serdecznie na 
tę konferencję zapraszam. 

§ 1
1.  Organizatorem Konkursu Fotograficznego pod nazwą 

FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2019 jest Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa /ŚlOIIB/ z sie-
dzibą w Katowicach Giszowcu, 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 wypeł-

nionego 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 powo-
duje 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 odbitką wielkości 10x15cm – dla prawidłowej identy-
fikacji zgłoszonego zdjęcia - listownie na adres: Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 40-467 Kato-
wice, ul. Adama 1b.

3.  Na zdjęciach nie może być zamieszczona data, ani inny 
napis, poza napisami istniejącymi na fotografowanych 
obiektach.

4.  Organizator nie zezwala na stosowanie fotomontażu.
5.  Zgłaszana do Konkursu fotografia nie może być nagra-

dzana w żadnym innym konkursie fotograficznym.
6.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia 

z Konkursu zdjęć niezwiązanych z tematyką Konkursu.

§ 4
1.  Zdjęcia należy nadsyłać w terminie od 1 sierpnia do 30 

września 2019 r.
2.  W każdej kategorii zostaną wybrane i nagrodzone 3 naj-

lepsze zdjęcia. Wyboru dokona jury w pięcioosobowym 
składzie (4 przedstawicieli Rady ŚlOIIB i konsultant fo-
tograficzny).

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 każ-

dej 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.  Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu 
i terminie ogłoszenia wyników Konkursu drogą mailową, 
na adres podany w zgłoszeniu.

4.  Za zdobyte nagrody nie przysługuje inny ekwiwalent.
5.  Zwycięzca nie ma prawa do scedowania nagrody na inną 

osobę.
6.  Od zdobytej nagrody należy uiścić podatek zgodnie 

z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6
Wszystkie nagrodzone prace zostaną przedstawione 
w „Informatorze ŚlOIIB” oraz na stronie internetowej ŚlOIIB 
www.slk.piib.org.pl .

§ 7
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 „Informa-
torze ŚlOIIB”, na stronie internetowej ŚlOIIB i w innych 
wydawnictwach ŚlOIIB bez dodatkowych opłat.

§8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
stosuje się przepisy prawa polskiego.

§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie 
internetowej ŚlOIIB www.slk.piib.org.pl .

§10
1.  Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest „Klauzu-

la informacyjna” o ochronie danych osobowych oraz wi-
zerunku uczestników. Załącznikiem nr 2 jest „Zgłoszenie 
na Konkurs Fotograficzny Fotografujemy Budownictwo 
2019”. (Załączniki wraz z Regulaminem konkursu w wer-
sji elektronicznej znajdują się na stronie internetowej 
www.slk.piib.org.pl). 

2.  Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne 
z akceptacją Regulaminu konkursu fotograficznego 
„FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO 2019”.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO - 2019” 
ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

2019FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO
Już po raz dziewiąty organizowany jest w ŚlOIIB konkurs fotograficzny, którego tematem jest bu-
downictwo. Ponieważ z roku na rok zainteresowanie konkursem wzrasta, liczymy że i tym razem 
członkowie ŚlOIIB nie zawiodą i przyślą dużą ilość ciekawych prac. Druk zgłoszenia znajduje się 
na stronie www.slk.piib.org.pl, a zdjęcia prosimy nadsyłać od 1 sierpnia do 30 września 2019.
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Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa dokłada wszelkich starań, aby przybliżyć 
swoją działalność przyszłym inżynierom. 

W ramach tych działań, po raz kolejny odbyło się 
spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach – relację z tego spotkania możecie Państwo 
przeczytać w naszym Informatorze.

W ramach cieszącej się zainteresowaniem 
czytelników serii „Prawo dla inżyniera” przedsta-
wiamy część drugą obszernego artykułu doty-
czącego postępowania legalizacyjnego.  

Dobrze znany jest Państwu nasz cykl „Zacho-
wać przeszłość dla przyszłości”, prezentujący 
obiekty budowlane naszego regionu, stanowiące 
jego dorobek materialny i kulturowy. Tym razem, 
skupiamy się na inwestycji budowlanej, która zo-
stała zrealizowana stosunkowo niedawno.  Mowa 
o Hucie Katowice, inwestycji, w którą byli zaan-
gażowani wciąż czynni członkowie naszej Izby.

Zwracamy również uwagę na ogłoszenia 
o szkoleniach BIM organizowanych przez Wy-
działy Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz 
Politechniki Częstochowskiej. Członkowie ŚlOIIB 
mogą otrzymać refundację części kosztów tych 
szkoleń, zgodnie z obowiązującymi zasadami 
dofinansowania doskonalenia zawodowego.

Zachęcam do lektury. Do zobaczenia
15 czerwca 2019 roku na Festynie ŚlOIIB w parku 
Giszowieckim w Katowicach Giszowcu.

Koleżanki i Koledzy

Od 2018 roku w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
prowadzone są prace nad trzema powiązanymi ze 
sobą ustawami:

• ustawą o architektach,
• ustawą o inżynierach budownictwa,
•  ustawą przepisy wprowadzające ustawę o architek-

tach i ustawę o inżynierach budownictwa,

oraz od 2019 roku nad ustawą Prawo budowlane.

Rozwiązania forsowane w tych aktach prawnych 
mogą doprowadzić do przejęcia przez architektów 
decyzyjnych funkcji w całym procesie inwestycyj-
nym, powodując niekorzystne zmiany systemowe 
w polskim budownictwie, podnosząc jego koszty 
i wydłużając proces inwestycyjny. Mogą doprowa-
dzić również do perturbacji - szczególnie w budow-
nictwie infrastrukturalnym - oraz wpłynąć nieko-
rzystnie na absorpcję funduszy unijnych, skutkując 
negatywnie na całą polską gospodarkę.

Jeżeli ustawa Prawo budowlane zostanie uchwalona 
w proponowanej przez Ministerstwo Inwestycji i Roz-
woju formie, architekt będzie brał udział w sporzą-
dzaniu każdego projektu, w tym również drogowego, 
sieciowego, czy innych obiektów inżynierskich. Pro-
jekty podzielone zostaną na trzy części:

1. projekt architektoniczno-budowlany,
2. projekt zagospodarowania terenu,
3. projekt techniczny.

Dwa pierwsze, będące w kompetencji architekta, 
podlegały będą zatwierdzeniu przez organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, a projekt tech-
niczny sporządzany przez inżyniera budownictwa 
nie będzie już wymagał zatwierdzenia. Jest to zła 
propozycja, gdyż elementy projektu technicznego 
sporządzane przez inżyniera budownictwa decydu-
ją o wykonalności obiektu i jego bezpieczeństwie.

Inżynierowie budownictwa, pełniąc zawód zaufania 
publicznego, od lat z powodzeniem i bez nadzoru 
architektów pełnią funkcje wiodące w procesie pro-
jektowania i budowy obiektów kubaturowych, setek 
kilometrów dróg ekspresowych i autostrad, linii ko-
lejowych, mostów, sieci kanalizacyjnych, wodocią-
gowych, gazowych i energetycznych.  Inżynierowie 
budownictwa odpowiadają za obliczenia konstrukcji, 
tym samym za jej bezpieczeństwo, a więc i za bez-
pieczeństwo użytkowników.

Jako inżynierowie budownictwa od lat współpracu-
jemy z architektami, od lat wspólnie projektujemy 
i realizujemy z powodzeniem małe i wielkie inwesty-
cje, od lat nie wymagany jest nadzór architektów nad 
naszymi pracami. Nie ma potrzeby tego zmieniać, nie 
ma potrzeby wprowadzać „uproszczeń”, które tylko 
mogą wydłużyć proces inwestycyjny, powodując ob-
niżenie jego jakości i bezpieczeństwa. Obowiązujące 
prawo powinno w sposób jednoznaczny określać za-
kres kompetencji naszych zawodów, adekwatny do 
uzyskanego wykształcenia i doświadczenia zawo-
dowego, zwieńczonego uzyskaniem uprawnień bu-
dowlanych lub tytułu zawodowego.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa bierze czyn-
ny udział w spotkaniach w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju, wnosząc swoje uwagi do projektów ustaw 
i zwracając zdecydowanie uwagę na zagrożenia jakie 
przyniesie wprowadzenie ww. ustaw. Kierowane były 
również do Ministerstwa petycje w sprawie wycofa-
nia się z niekorzystnych zapisów, a także była inter-
pelacja poselska w tej sprawie. Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, za pośrednictwem PIIB, na 
każdym etapie prac nad ustawami przekazuje swo-
je uwagi i wnioski do wszystkich przesyłanych przez 
Ministerstwo propozycji.

Działania te nie przyniosły jeszcze w pełni satys-
fakcjonującego nas efektu i dlatego podejmujemy 
rozmowy z właściwymi terytorialnie parlamentarzy-
stami. Jako przewodniczący Rady ŚlOIIB przeprowa-
dziłem już rozmowy z kilkoma posłami z terenu wo-
jewództwa śląskiego, naświetlając im w syntetyczny 
sposób zaistniałą sytuację, wskazując konsekwencje 
mogące wyniknąć po uchwaleniu tych ustaw i pro-
sząc o wsparcie.

Zachęcam wszystkie Koleżanki i Kolegów do bieżące-
go śledzenia strony internetowej ŚlOIIB i fanpage’a na 
Facebooku. Zamieszczamy tam bieżące informacje 
w tym niezwykle ważnym dla naszego środowiska 
temacie. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Jako sa-
morząd zawodowy inżynierów budownictwa nie wy-
rażamy zgody na proponowane zmiany. PIIB przygo-
towuje kolejne inicjatywy, które najprawdopodobniej 
będą wymagały wsparcia wszystkich członków.

Roman Karwowski
przewodniczący Rady ŚlOIIB

W związku z powagą sytuacji związanej z kierunkiem 
prowadzonych prac nad projektami ustaw o zawodach architektów 
i inżynierów budownictwa oraz ustawą Prawo budowlane, 
przedstawiamy pismo przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
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04.03.2019
Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Te-
renowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
Kolejne spotkanie szkoleniowe z tego cyklu nt. „Prawa i obo-
wiązki uczestników procesu budowlanego w obiektach ob-
jętych ochroną konserwatorską” prowadził dr inż. arch. Łu-
kasz Urbańczyk. W szkoleniu uczestniczyło około 10 osób.

05-08.03.2019
XXXIV Ogólnopolskie Konferencja „Warsztaty Pracy Pro-
jektanta Konstrukcji” w Szczyrku.
Głównym organizatorem WPPK 2019 był Oddział PZITB 
w Bielsku-Białej, we współpracy z Oddziałami PZITB z Gliwic, 
Katowic i Krakowa. Tegoroczna konferencja kontynuowała 
rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Innowacyjne i współcze-
sne rozwiązania w budownictwie” – w szeroko rozumianym 
budownictwie ogólnym. Komitetowi Organizacyjnemu prze-
wodniczył Janusz Kozula, a merytoryczne przygotowanie 
programu wykładów powierzono dr. hab. inż. Łukaszowi 
Drobcowi, profesorowi Politechniki Śląskiej. 

Jak co roku przekazano uczestnikom konferencji wydaw-
nictwo zawierające komplet 33 wykładów w trzech tomach. 
W czwartym tomie zamieszczono artykuły przedstawiające 
osiągnięcia technologiczne i badawcze prezentowane przez 
partnerów merytorycznych konferencji i niektórych wystaw-
ców. W warsztatach uczestniczyło około 400 osób, projek-
tantów, wykonawców obiektów budowlanych, pracowników 
naukowych kształcących inżynierów budownictwa i przed-
stawicieli firm oferujących materiały, technologie budowlane 
oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie. 
Wśród uczestników byli również zaproszeni goście, m.in. 
przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, z-ca Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, przed-
stawiciele patronów branżowych: członek Prezydium Kra-
jowej Rady PIIB Józef Kluska, przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski i przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB 
Mirosław Boryczko. Wykład inauguracyjny nt. „Autorska 
propozycja nowych wymagań technicznych dotyczących 
obiektów budowlanych w kontekście katastrofy wiaduktu 
Polcevera w Genui” wygłosił prof. Janusz Rymsza. Tradycyj-
nie warsztatom towarzyszył Salon Wystawców, w którym 
48 firm prezentowało na stoiskach wystawienniczych swo-
je technologie, wyroby budowlane i nowości. W pierwszym 
dniu miało miejsce również spotkanie uczestników konfe-
rencji z Krzysztofem Piątkiem na temat „Rola i zadania pro-
jektanta w procesie budowlanym w świetle Prawa budowla-
nego.” Spotkanie, które prowadził Jan Spychała, przerodziło 
się w burzliwą dyskusję dotyczącą kilku ważnych dla pro-
jektantów tematów, jak: projekt wykonawczy, sprawowanie 
nadzoru autorskiego, istotne i nieistotne zmiany w projekcie 
budowlanym. Dla uatrakcyjnienia konferencyjnych wieczo-

rów organizatorzy przygotowali spotkanie z Sebastianem 
Kawą, znanym szybownikiem, oraz koncerty w wykonaniu 
śląskich artystów. Obrady konferencyjne zakończyły się 
w piątek dyskusją generalną, po której Janusz Kozula i Prze-
mysław Pępek z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej przekazali 
symboliczną pałeczkę WPPK Andrzejowi Szydłowskiemu 
i Januszowi Krasnowskiemu z Oddziału PZITB w Katowi-
cach, Katowicki Oddział PZITB będzie organizatorem przy-
szłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji WPPK 2020.

07.03.2019
Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB 
w Katowicach-Giszowcu.
Podczas posiedzenia omówiono m.in. harmonogram pla-
nowanych szkoleń w I półroczu 2019 roku oraz problemy 
i uwagi związane z prowadzonymi postępowaniami wyja-
śniającymi. Oprócz zespołu OROZ ŚlOIIB w posiedzeniu 
uczestniczyli gościnnie przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej PIIB Waldemar Szleper.

07-08.03.2019
XII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
W seminarium zorganizowanym w ramach Forum Budow-
nictwa Śląskiego uczestniczył z ŚlOIIB przewodniczący Rady 
Roman Karwowski.

11.03.2019
Szkolenie ŚlOIIB w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Seminarium szkoleniowe nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie 
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warun-
ków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwe-
storskiego – wybrane zagadnienia” prowadził mgr inż. Tomasz 
Radziewski. W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby, członkowie 
ŚlOIIB oraz przedstawiciele organów administracji architekto-
niczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z okolicy Tarnow-
skich Gór.

12.03.2019
Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej 
Rady PIIB.
Podczas posiedzenia, w którym z ŚlOIIB uczestniczyła 
Ewa Dworska, m.in. omówiono i zaopiniowano wniosek 
zgłoszony przez delegata Tadeusza Duraka, przekazano 
informację o realizacji planu pracy i stanie opiniowania pro-
jektów aktów prawnych przedstawionych Komisji Prawno-
-Regulaminowej oraz omówiono treści zawarte w umiesz-
czonej na stronie internetowej PIIB zakładce KP-R. 

13-14.03.2019
Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Zielonce 
k. Warszawy.

Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych 
związanych z realizacją planu wyjazdowego posiedzenia, 
następujące zagadnienia:
•  zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB dot. przeka-

zania rocznych składek z tytułu przynależności do or-
ganizacji zagranicznych oraz uchwały w sprawie współ-
finansowania 26. spotkania izb i związków organizacji 
budowlanych państw Grupy Wyszehradzkiej,

•  informację o pracach komisji i zespołu Krajowej Rady 
PIIB: Komisji ds. Współpracy z Samorządami Zawodów 
Zaufania Publicznego, Komisji Prawno-Regulaminowej, 
Zespołu ds. funduszu spójności,

•  informację o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej na 
uprawnienia budowlane,

•  informacje o stanie przygotowań sprawozdań za 2018 rok 
oraz nt. PIIB w statystyce,

•  informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budyn-
ku przeznaczonego na siedzibę PIIB,

•  informację o przebiegu „Dnia Inżyniera Budownictwa” 
w ramach targów „Budma 2019”.

Po południu pierwszego dnia członkowie KR wysłucha-
li wykładu Moniki Zalewskiej pt. „Wystąpienia publiczne - 
wiarygodność, wiedza, emocje” i uczestniczyli w dyskusji 
na temat przekazanych treści.
W drugim dniu odbyło się szkolenie mec. Krzysztofa Zają-
ca dotyczące wybranych zagadnień prawnych związanych 
z działalnością Krajowej Rady oraz okręgowych rad i szko-
lenie mec. Jacka Sekuły na temat ochrony danych osobo-
wych w świetle RODO.

15-17.03.2019
55 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych 
Wnętrz „Twój dom 2019” w Bielsku-Białej.
Wydarzenie to jest największym w południowej Polsce spo-
tkaniem branży budowlanej, obejmującym swoim zasięgiem 
także region pogranicza polsko-czesko-słowackiego. Celem 
organizatorów jest upowszechnianie nowoczesnych mate-
riałów i technik budowlanych przyjaznych dla środowiska, 
a także promowanie efektywności energetycznej w budow-
nictwie. Tematem przewodnim tej edycji targów było "Bu-
downictwo niemal zeroenergetyczne". ŚlOIIB objęła patro-
nat honorowy nad targami. W otwarciu targów uczestniczył 
Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB.

15.03.2019
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane 
z przeprowadzeniem posiedzenia oraz następujące za-
gadnienia: 
•  informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB,
•  informację o stanie środków finansowych i wstępnych wy-

nikach ekonomicznych ŚlOIIB,
•  informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedze-

niach Krajowej Rady Prezydium Krajowej Rady PIIB,
•  omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawcze-

go ŚlOIIB, 
•  omówienie organizacji festynu dla członków ŚlOIIB i ich 

rodzin w parku Giszowieckim,
•  informację nt. konkursu „Nowoczesny Inżynier 2019” – etap I,
•  relację nt. szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB,
•  podjęcie uchwały dot. organizacji konkursu fotograficz-

nego „Fotografujemy budownictwo 2019 i zatwierdzenia 
regulaminu konkursu, 

•  informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finanso-
we bądź rzeczowe imprez okolicznościowych; podjęcie 
uchwał.

18.03.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 1 Biel-
sko-Biała; więcej na str. 11.

19.03.2019
Podsumowanie I etapu konkursu „Nowoczesny Inżynier 
2018” w siedzibie ŚlOIIB; więcej na str. 20.

20.03.2019
Narada szkoleniowa zorganizowana w Warszawie przez 
organ Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej PIIB.
Celem narady, w której uczestniczyli KROZ i okręgowi rzecz-
nicy odpowiedzialności zawodowej wraz z obsługą praw-
ną, było ujednolicenie podejmowanych czynności przez te 
organy w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających 
w sprawach z odpowiedzialności zawodowej i dyscypli-
narnej. Z ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczył KROZ Waldemar 
Szleper i cały zespół OROZ z koordynatorem Elżbietą Go-
dzieszką i obsługą prawną.

20.03.2019
Posiedzenie Zespołu ds. wyjazdów technicznych.
Zespół dyskutował nt. programu technicznego w plano-
wanym zagranicznym wyjeździe dla członków ŚlOIIB.

21.03.2019
Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu.
Seminarium o tematyce jak 11.03.2019 prowadził mgr inż. 
Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób – 
członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administra-
cji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
z rejonu Raciborza. 

21.03.2019
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go ŚlOIIB.

Maria Świerczyńska
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22.03.2019
Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Żory.

Temat „Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budo-
wy, dziennik budowy jako dokument urzędowy w świe-
tle Prawa budowlanego, dziennik budowy jako dokument 
prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, 
konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego” 
przedstawiła mgr prawa Aleksandra Bednorz. W szko-
leniu uczestniczyły 34 osoby – członkowie ŚlOIIB oraz 
przedstawiciele administracji architektoniczno-budowla-
nej i nadzoru budowlanego z rejonu Żor.

22-24.03.2019
12 edycja Targów SIBEX  Nowoczesny Dom i Ogród oraz 
3 edycja Targów Ogrzewania Ekologicznego EkoCiepło 
w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w So-
snowcu.
ŚlOIIB objęła patronat branżowy nad targami.

25.03.2019
Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach.
Wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego lub innych warunków pozwo-
lenia na budowę (…)” wygłosił mgr inż. Tomasz Radziewski. 
W szkoleniu uczestniczyło 40 osób, członków ŚlOIIB oraz 
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego z rejonu gliwickiego.

26.03.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 6 – 
Rybnik; więcej na str. 11.

27.03.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 3 – Gliwi-
ce; więcej na str. 11.

28.03.2019
Posiedzenie plenarne Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.

28.03.2019
Szkolenie ŚlOIIB w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej 
w Kłobucku.

Seminarium adresowane do członków ŚlOIIB oraz pracow-
ników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego z obszaru starostwa powiatowego w Kłobuc-
ku nt. „Kodeks postępowania administracyjnego dla urzęd-

nika i uczestników procesu budowlanego. Praktyczne ujęcie 
tematu z uwzględnieniem nowelizacji” prowadziła dr prawa 
Aleksandra Makarucha. W szkoleniu uczestniczyło 36 osób.

28.03.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodów nr 4 i 5 – 
Katowice 1 i Katowice 2; więcej na str. 11. 

30.03.2019
Zakończenie konkursu wiedzy technicznej „Nowocze-
sny Inżynier 2019” w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach; 
więcej na str. 20.

02.04.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 7 So-
snowiec; więcej na str. 11. 

03.04.2019
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez prezesa KR PIIB 
omówiono projekty sprawozdań krajowych organów statu-
towych PIIB z działalności w roku 2018 oraz prace związane 
z przebudową i modernizacją budynku przy ul. Kujawskiej, 
przeznaczonego na siedzibę PIIB.

03.04.2019
Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 3 Czę-
stochowa; więcej na str. 11. 

04.04.2019
Posiedzenie Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z prze-
prowadzeniem posiedzenia oraz następujące zagadnienia: 
•  prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady 

ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 15.03.2019 i przyjęcie sto-
sownych uchwał,

•  informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady 
ŚlOIIB i podjęcie stosownej uchwały,

•  informację o stanie środków finansowych i wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB,

•  informację o stanie przygotowań do XVIII Zjazdu Spra-
wozdawczego ŚlOIIB, m.in. dot. propozycji składów pre-
zydium zjazdu i komisji zjazdowych,

•  informację o przebiegu spotkań przedzjazdowych orga-
nizowanych w poszczególnych obwodach wyborczych, 

•  informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium 
Krajowej Rady PIIB oraz nt. prac zespołów i komisji Kra-
jowej Rady,

•  informację o Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawo-
dowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”,

•  informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finan-
sowe bądź rzeczowe imprez okolicznościowych; podję-
cie stosownych uchwał.

05.04.2019
Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Myszkowie.

Seminarium z cyklu szkoleń adresowanych do członków 
ŚlOIIB z udziałem przedstawicieli organów administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzoru budowlanego 
(NB) prowadził Jan Spychała, który wygłosił wykład nt. „No-
welizacja warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz 
wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia“. W semi-
narium uczestniczyło 27 osób – członków ŚlOIIB oraz przed-
stawicieli organów AAB i NB z rejonu Myszkowa. 

05.04.2019
Ogólnopolska konferencja pt. „Odpowiedzialność spo-
łeczna zawodów zaufania publicznego” zorganizowana 
przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego.
Wśród zaproszonych z Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa panelistów był Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej 
Rady PIIB i Mieczysław Grodzki, przewodniczący Komisji ds. 
współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego 
KR PIIB. Z ŚlOIIB w konferencji uczestniczył przewodniczący 
Rady Roman Karwowski i dyrektor biura Zuzanna Królicka.

05.04.2019
Szkolenie ŚlOIIB zorganizowane we współpracy z Urzę-
dem Miasta Czeladź.
Wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzo-
nego projektu budowlanego lub innych warunków pozwo-
lenia na budowę (…)” wygłosił mgr inż. Tomasz Radziewski. 
W seminarium uczestniczyło 27 osób – członków ŚlOIIB oraz 
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-bu-
dowlanej i nadzoru budowlanego z rejonu Czeladzi. Szkolenie 
poprzedziło wystąpienie przewodniczącej Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB Elżbiety Bryły-Kluczny oraz przewodniczą-
cego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB Krzysztofa 
Ciesińskiego, będących delegatami obwodu sosnowieckiego.

06.04.2019
9 Mistrzostwa Polski Budowlanych i Architektów w biegu na 
10 km zorganizowane w ramach 11 Biegu Częstochowskiego; 
więcej na str. 40.

11.04.2019
Szkolenie dla członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 
i okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
W szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia wiosen-
nej sesji egzaminacyjnej uczestniczyli z ŚlOIIB Janusz Jasio-
na, sekretarz KKK, Elżbieta Nowicka-Słowik, członek KKK, 
i zastępca przewodniczącego OKK Jan Spychała.

12.04.2019
Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Katowice.

Mgr inż. Jan Spychała wygłosił wykład nt. „Nowelizacja wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzo-
ne zmiany w zakresie rozporządzenia“. W szkoleniu uczest-
niczyło 16 osób - członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli ad-

ministracji architektoniczno-budowlanej UM Katowice.

13.04.2019
XVIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB w budynku Stalexpor-
tu w Katowicach; więcej na str. 14.

16.04.2019
Posiedzenie plenarne Krajowej Komisji Rewizyjnej.

17.04.2019
Spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej; więcej na 
str. 21.

24.04.2019
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.
Program obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbi-
gniewa Kledyńskiego obejmował, oprócz spraw porząd-
kowych związanych z realizacją planu posiedzenia, nastę-
pujące zagadnienia:
•  informację przedstawicieli TU Ergo Hestii dot. oceny 

szkodowości w przebiegu umowy generalnej OC inży-
nierów budownictwa za 2018 rok,

•  informację o przebiegu okręgowych zjazdów sprawoz-
dawczych,

•  przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady PIIB za 2018 rok 
na XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB, 

•  informację o sprawozdaniach na Krajowy Zjazd Spra-
wozdawczy PIIB pozostałych organów statutowych PIIB 
i omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej,

•  podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB,
•  informację o realizacji budżetu PIIB za I kwartał 2019 

roku,
•  informację o pracach komisji i zespołu Krajowej Rady PIIB: 

Komisji ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami Naukowo-
-Technicznymi, Komisji ds. Komunikacji Społecznej, Ze-
społu ds. BIM,

•  dyskusję i stanowisko KR PIIB w sprawie wyników prac 
Zespołu ds. Funduszu Spójności,

•  informację o wynikach ankiety w sprawie preferowanej 
postaci miesięcznika „Inżynier budownictwa”,

•  informację dotyczącą przebudowy i modernizacji bu-
dynku przeznaczonego na siedzibę PIIB.

07.05.2019
Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawo-
dowego KR PIIB. 
Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o nowych for-
mach szkolenia inżynierów budownictwa i realizacji pla-
nu pracy komisji oraz omówiono zadania PIIB w zakresie 
ustalenia zasad doskonalenia zawodowego i zapewnie-
nia ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych 
członków Izby w świetle zapisów zawartych w projekcie 
ustawy o inżynierach budownictwa. Z ŚlOIIB w posiedze-
niu uczestniczyła Katarzyna Seweryn.

08.05.2019
Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Pu-
blicznego w Domu Lekarza w Katowicach.
Głównym tematem spotkania była „komunikacja międzyludz-
ka” i jej wpływ na funkcjonowanie w ramach wykonywania 
zawodu. ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska.

08-10.05.2019
Warsztaty szkoleniowe w Wiśle; więcej na str. 18.
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SPOTKANIA 
PRZEDZJAZDOWE 
w ŚlOIIB
Na przełomie marca i kwietnia 2019 odbyły się w poszczególnych obwo-
dach wyborczych spotkania delegatów na zjazdy ŚlOIIB, celem przygo-

towania do obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB poprzez omó-
wienie rozesłanych z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych i dyskusję 
nad nimi. We wszystkich obwodach w spotkaniach uczestniczył przewod-
niczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Oto relacja z tych spotkań.

Maria Świerczyńska

Spotkanie delegatów z bielskiego 
obwodu wyborczego odbyło się 
w Kameliowym Zakątku w Biel-
sku-Białej przy udziale 25 spo-
śród 32 wybranych na V kadencję 
delegatów na zjazdy okręgowe 
ŚlOIIB. Spotkanie prowadził Józef 
Kluska, opiekun Placówki Tereno-
wej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.

Spotkanie delegatów rybnic-
kiego obwodu – 15 spośród 26 
wybranych na V kadencję - pro-
wadziła opiekun Punktu Infor-
macyjnego ŚlOIIB w Rybniku 
Katarzyna Seweryn.

Na spotkanie w lokalu Park 
Szwajcaria w Gliwicach, które 
prowadził Tomasz Radziewski, 
opiekun Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Gliwicach, przybyło 
30 z 42 delegatów obwodu 
gliwickiego.

18.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 1 – Bielsko-Biała.

26.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 6 – Rybnik.

27.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 3 – Gliwice.
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Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to:

-

Lokata 2% IKZE Lokata 2% IKZE 

-

-

Finansowym Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. –
Jackiem Witasem (jacek.witas@xelion.pl, tel. 695 333 753) 

Xelion sp. z o.o. 

Indywidualne Konto Zabezpieczenia 
Emerytalnego (IKZE)



Spotkanie delegatów z obwo-
dów Katowice 1 i 2 w siedzibie 
ŚlOIIB prowadził Andrzej Nowak, 
zastępca przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB, z udziałem Ewy 
Dworskiej, sekretarza Rady 
ŚlOIIB. W spotkaniu uczestni-
czyło 27 spośród ogólnej liczby 
52 delegatów z obu katowickich 
obwodów.

Spotkanie w siedzibie ŚlOIIB pro-
wadzili Krzysztof Ciesiński, prze-
wodniczący Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego ŚlOIIB i Elżbieta 
Bryła-Kluczny, przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej - delegaci 
z obwodu nr 7, a uczestniczyło 
w nim 19 z 27 delegatów. 

W spotkaniu, któremu przewod-
niczył opiekun Placówki Tere-
nowej ŚlOIIB w Częstochowie 
Waldemar Szleper, uczestniczyło 
20 z 32 delegatów.

28.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodów nr 4 i 5 – Katowice 1 i Katowice 2.

02.04.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 7 – Sosnowiec.

03.04.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 3 – Częstochowa.

We wszystkich obwodach 
prowadzący przedsta-
wili cel spotkania, a po 

wystąpieniu przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB zapraszali delegatów 
do dyskusji nad materiałami zjaz-
dowymi i do aktywnego uczest-
nictwa w obradach XVIII Zjazdu 
Sprawozdawczego ŚlOIIB w dniu 
13 kwietnia 2019. 

Przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski - odnosząc 
się do materiałów zjazdowych - 
omówił działalność Rady ŚlOIIB 
w 2018 roku, w szczególności 
działania podejmowane na rzecz 
członków, oraz zarys prac i zadań 
stojących przed samorządem 
zawodowym inżynierów budow-
nictwa w najbliższych latach i pla-
nowane przedsięwzięcia w roku 
2019. Przedstawił też zakresy 
działań członków Prezydium 
i Rady ŚlOIIB w realizacji tego 
programu. W działaniach na rzecz 
członków kluczowym tematem 
jest pomoc w doskonaleniu za-
wodowym poprzez organizowa-
nie, udostępnianie, finansowanie 
lub dofinansowywanie różnych 
form szkoleń. Członkowie ŚlOIIB 
mogą nieodpłatnie uczestniczyć 
w miejscu swojego zamieszkania 
lub pracy w szkoleniach z zakresu 
Prawa budowlanego oraz innych 
przepisów prawnych, bezpośred-
nio związanych z procesem bu-
dowlanym, organizowanych przez 
ŚlOIIB w siedzibie Izby w Katowi-
cach, w Placówkach Terenowych 
ŚlOIIB oraz w celu ułatwienia 
dostępu do nich wszystkim 
członkom - w siedzibach jed-

nostek administracji publicznej 
województwa (w urzędach 
powiatów i miast). Na te szkole-
nia są zapraszani przedstawiciele 
organów administracji architekto-
niczno-budowlanej oraz nadzoru 
budowlanego. Cieszą się one 
zainteresowaniem i odbywać się 
będą do końca czerwca; do tej 
pory skorzystało z nich ok. 500 
osób. Co miesiąc odbywają się 
w gliwickiej placówce szkolenia 
z cyklu „Spotkanie z ekspertem”, 
a o każdej porze dnia członkowie 
Izby mogą korzystać ze szkoleń 
e-learningowych i programów 
pomocnych w pracy zawodowej 
zamieszczonych na portalu PIIB. 
Mogą również korzystać z do-
finansowania szkoleń z zakresu 
technicznego (zgodnie z regu-
laminem), prowadzonych przez 
stowarzyszenia naukowo-tech-
niczne lub inne podmioty. Ważne 
pomoce w pracy zawodowej 
znajdują się na portalu PIIB, to 
m.in. normy, serwisy budowlany, 
bhp i liczne szkolenia e-learnin-
gowe.

Kolejny ważny punkt działal-
ności, który akcentował prze-
wodniczący Rady, to działania 
na rzecz integracji środowiska 
inżynierskiego. Jest on realizo-
wany w ŚlOIIB poprzez organi-
zację dostępnych dla wszystkich 
członków konkursów („Fotogra-
fujemy budownictwo”, „Nowo-
czesny Inżynier” i od tej kadencji 
konkursu „Inżynier Roku”), 
zawodów sportowych, festynu 
oraz Dni Inżyniera Budownictwa 
w poszczególnych placówkach 

terenowych. W celu propago-
wania zasad etyki zawodowej 
zostanie zorganizowana konfe-
rencja nt. „Etyka w inwestycjach 
budowlanych”. Izba prowadzi też 
doradztwo prawne i techniczne 
w Biurze ŚlOIIB i placówkach 
terenowych oraz pomoc tech-
niczną i finansową. Informacje nt. 
organizowanych szkoleń, imprez 
integracyjnych, pomocy prawnej, 
technicznej i finansowej prze-
kazywane są za pośrednictwem 
strony internetowej, Informatora 
ŚlOIIB, Newslettera i - zwłaszcza 
w kontaktach z młodymi członka-
mi – Facebooka. 

Po wystąpieniu przewodniczą-
cego był czas na dyskusję nt. 
materiałów zjazdowych. Pytania 
dotyczyły głównie szkoleń 
seminaryjnych, wyjazdów 
technicznych, prenumeraty 
czasopism, rozszerzenia funkcjo-
nowania samorządu zawodowe-
go, nawiązania bliższej współpra-
cy z młodą kadrą inżynierską 
i współpracę ŚlOIIB ze stowarzy-
szeniami naukowo-technicznymi. 
Delegaci dostrzegają też potrze-
bę organizacji spotkań integrują-
cych środowisko inżynierskie, jak 
regionalne dni budowlanych lub 
spotkania w klubach placówek 
terenowych. Dyskutowano także 
na temat rozbudowy i wyposaże-
nia archiwum ŚlOIIB w klimatyza-
cję i zabezpieczenia p.poż. 
Sugestie dotyczące działalności 
Izby będą mogli delegaci przeka-
zywać w formie wniosków 
podczas zjazdu lub do biura Izby 
pomiędzy zjazdami. 
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Wzorem lat ubiegłych także w tym roku jesienią organizowane będą w poszczególnych Placówkach 
Terenowych ŚlOIIB i Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku Regionalne Dni Inżyniera Budownictwa. 
Daty spotkań zostaną ogłoszone na stronie internetowej ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl w najbliższym czasie. 

Serdecznie zapraszamy członków ŚlOIIB do uczestnictwa w tych spotkaniach.

  REGIONALNE DNI INŻYNIERA BUDOWNICTWA



Zjazd otworzył przewodni-
czący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski, witając przy-

byłych na obrady delegatów 
oraz zaproszonych gości; chwilą 
ciszy uczczono pamięć członków 
ŚlOIIB, którzy odeszli na zawsze, 
wśród nich Marka Karnowskiego, 
pracującego od pierwszej kaden-
cji w Okręgowej Komisji Rewizyj-
nej ŚlOIIB, Mirosława Dmytryszy-
na, działającego w Okręgowym 
Sądzie Dyscyplinarnym ŚlOIIB 
II-IV kadencji oraz dwóch delega-
tów na zjazdy ŚlOIIB.

Wśród zaproszonych gości 
byli: Zbigniew Kledyński, prezes 

Krajowej Rady PIIB, Stefan 
Czarniecki, Honorowy Przewod-
niczący Rady ŚlOIIB, Elżbieta 
Oczkowicz, Śląski Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Budowlane-

go, Mariusz Czyszek, prezydent 
Śląskiej Izby Budownictwa, Piotr 
Średniawa, przewodniczący 
Rady Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP. Prezydenta 
Miasta Katowice Marcina Krupę 
reprezentował Roman Olszewski, 
naczelnik Wydziału Budownic-
twa i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Katowice, który 
odczytał list skierowany przez 
prezydenta Katowic do delega-
tów. Prezes KR PIIB w krótkim 

XVIII ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ŚlOIIB
13 kwietnia 2019 obradował w Katowicach XVIII 
Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa, oceniający działalność 
ŚlOIIB w 2018 roku. Na Zjazd przybyło 175 z 210 
delegatów, co stanowiło frekwencję 83,4%.

wystąpieniu mówił o działalności 
Krajowej Rady, pracach związa-
nych z przebudową i moderniza-
cją budynku przeznaczonego na 
siedzibę Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz pracach le-
gislacyjnych dotyczących ustaw 
o architektach i inżynierach 
budownictwa. Wręczył również 
wraz z przewodniczącym 
Rady ŚlOIIB Srebrne Odznaki 
Honorowe PIIB Rafałowi Kleisto-
wi, Władysławowi Tomicy 
i Janowi Oszczepalskiemu oraz 
Medal ŚlOIIB - najwyższe wyróż-
nienie śląskiego samorządu 
inżynierów budownictwa - 
Teresie Skowrońskiej. 

Delegaci wybrali prezydium 
zjazdu i komisje zjazdowe: man-
datową, skrutacyjną oraz uchwał 
i wniosków. Obrady prowadził 
przewodniczący zjazdu Jarosław 

Paluszyński przy wsparciu 
2 zastępców: Ilony Mrozek i Jacka 
Kawalca. W sekretariacie zjazdu 
pracowali sekretarz Urszula 
Kallik oraz 4 zastępców sekreta-
rza: Bożena Bujoczek, Wojciech 
Burda, Bożenna Janusik i Rafał 
Kleist. W części sprawozdawczej 
zrezygnowano z wygłaszania 
sprawozdań przez przewodni-
czących poszczególnych orga-
nów statutowych, bowiem dzięki 
rozesłaniu z wyprzedzeniem 
materiałów zjazdowych była 
możliwość wcześniejszego zapo-
znania się z nimi i odniesienia się 
do nich na spotkaniach przed-
zjazdowych organizowanych we 
wszystkich obwodach wybor-
czych. W czasie przeznaczonym 
na dyskusję nad sprawozdaniami, 
na zgłaszane przez delegatów 
uwagi i zapytania udzielali 
odpowiedzi i wyjaśnień Roman 
Karwowski, przewodniczący 
Rady, i Franciszek Buszka, prze-
wodniczący Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej. Podsumowując 
działalność ŚlOIIB w 2018 roku, 
delegaci zatwierdzili uchwałami 
sprawozdania organów statuto-
wych ŚlOIIB: Rady, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej, Okrę-
gowego Sądu Dyscyplinarnego, 
Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, przy-
jęli uchwałę w sprawie udzielenia 

absolutorium Radzie ŚlOIIB oraz 
uchwały w sprawie zatwierdze-
nia zasad gospodarki finansowej 
ŚlOIIB w 2019 roku i w sprawie 
budżetu ŚlOIIB na 2019 rok, 
w którym przewidziano kwotę 
360 tysięcy złotych na adaptację 
pomieszczeń siedziby ŚlOIIB na 
archiwum ŚlOIIB i dokończenie 
klimatyzacji trzeciej kondygnacji. 
Zgodnie z zaprezentowanym 
przez przewodniczącą Okręgo-
wej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB 
Elżbietę Bryłę-Kluczny stanowi-
skiem w odniesieniu do liczeb-
ności komisji, przyjęto uchwałę 
w sprawie zmniejszenia składu 
osobowego OKR ŚlOIIB. 

Końcowym punktem obrad 
było przedstawienie Protokołu 
Komisji Uchwał i Wniosków oraz 
podjęcie w tej sprawie uchwały. 
Do zjazdowej KUiW wpłynęło 
9 wniosków, z których 6 skierowa-
no do Rady ŚlOIIB, 1 do Krajowej 
Rady PIIB, a 2 w głosowaniu 
odrzucono. 
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   Maria Świerczyńska



Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

organizuje 

Konkurs 
„Inżynier Roku 2018”

Organizowany po raz pierwszy konkurs adresowany jest do członków ŚlOIIB 
i dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych na terenie kraju.

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach:

kategoria 1 – PROJEKTANT ROKU

kategoria 2 – KIEROWNIK BUDOWY ROKU

kategoria 3 – INSPEKTOR NADZORU ROKU

Tytuł „Inżynier Roku” może być przyznany w kategoriach:

A - obiekty kubaturowe i inne inżynierskie

B - obiekty liniowe (infrastruktura) 

Wnioski zgłoszeniowe (w formie pisemnej) należy składać lub nadsyłać w terminie

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019.

Wyłonienie zwycięzców przez Komisję Konkursową nastąpi do 31 sierpnia 2019.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie czynni członkowie ŚlOIIB w Katowicach, 
którzy uczestniczyli w projektowaniu lub realizacji obiektu budowlanego.

Wnioski należy składać w siedzibie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
w Katowicach przy ulicy Adama 1b lub w Placówkach Terenowych ŚlOIIB, 

albo pocztą elektroniczną.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie ŚlOIIB: www.slk.piib.org.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Z dniem 1 stycznia br. Rada Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wprowadziła nowe 
zasady prowadzenia szkoleń dla członków ŚlOIIB.  

Szkolenia z zakresu przepisów ustawy Prawo budowlane 
oraz innych przepisów prawnych bezpośrednio związanych z procesem budowlanym, organizo-
wane będą przez ŚlOIIB w siedzibie Izby w Katowicach, w Placówkach Terenowych oraz w celu 
ułatwienia dostępu do nich wszystkim członkom - w siedzibach jednostek administracji publicz-
nej województwa (w urzędach powiatów i miast). Na szkolenia będą zapraszani przedstawiciele 
organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Taka organizacja 
szkoleń to także doskonała okazja do merytorycznej dyskusji oraz wymiany poglądów pomiędzy 
członkami Izby, przedstawicielami nadzoru budowlanego czy też pracownikami administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej. Szkolenia te będą tak jak dotychczas bezpłatne dla wszystkich czyn-
nych członków ŚlOIIB.

Szkolenia z zakresu technicznego 
będą nadal organizowane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne i nadal bezpłatny będzie 
udział w nich członków ŚlOIIB. Nie będą natomiast refundowane szkolenia prowadzone przez sto-
warzyszenia z zakresu przepisów prawa budowlanego. 

Zapraszamy do śledzenia wykazu szkoleń na stronie internetowej www.slk.piib.org.pl w zakład-
ce „Szkolenia”, gdzie można od razu zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu (organizowa-
nym przez ŚlOIIB). Systematycznie będziemy także publikować informacje dotyczące szkoleń na 
fanpage’u ŚlOIIB na Facebooku oraz przesyłać każdemu zainteresowanemu newsletterem.

Zachęcamy wszystkich do korzystania z newslettera ŚlOIIB – jest to najprostszy sposób otrzy-
mywania tylko wybranych informacji, między innymi o wybranych szkoleniach. Aby otrzymywać 
newsletter wystarczy wejść na stronę internetową Izby: www.slk.piib.org.pl, otworzyć na dolnym 
pasku zakładkę newsletter, wpisać swój adres mailowy, zaznaczyć wiadomości, które chce się do-
stawać i potwierdzić zwrotny mail.

Nowe zasady 
prowadzenia szkoleń
W ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Przypominamy także o możliwości korzystania ze szkoleń e-learningowych 
dostępnych na stronie PIIB: www.piib.org.pl
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nich pierwsza sesja warszta-
tów, adresowana do wszystkich 
uczestników szkolenia. Wykład 
nt. „Odpowiedzialność w pro-
cesie budowlanym w świetle 
orzecznictwa sądowego” wygło-
siła Agnieszka Znamiec - na-
czelnik Wydziału Orzecznictwa 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Inspektoratu NB. W następnym 
panelu dyskutowano na temat 
„Wybranych zagadnień z zakre-
su Prawa budowlanego”.

W drugim dniu szkolenia 
o problemach występujących 
w działalności organów państwo-
wej inspekcji sanitarnej na terenie 
województwa śląskiego związa-
nej z procesem inwestycyjnym 
mówiła Anna Gogola - kierownik 
Oddział Zapobiegawczego Nad-
zoru Sanitarnego Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Katowicach. W swo-
jej prezentacji zwracała m.in. 
uwagę na potrzebę opiniowania 
dokumentacji projektowej pod 
względem wymagań higienicz-
nych i zdrowotnych, w związku 
z napotykanymi podczas odbio-
rów gotowych obiektów błędami 
w przyjętych rozwiązaniach lub 
brakami w dokumentacji. Na 
temat „Zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej - wybrane 
zagadnienia” wypowiadali się na-
tomiast przedstawiciele Minister-
stwa Inwestycji i Rozwoju oraz 
Wydziału Infrastruktury ŚUW. 

W kolejnych panelach po-
święconych tematom: „Wybrane 
zagadnienia z zakresu Prawa 
budowlanego” i „Wybrane 
zagadnienia z zakresu lokalizacji 

inwestycji oraz procesu budow-
lanego” na pisemne zapytania 
dotyczące interpretacji prze-
pisów oraz kontrowersyjnych 
przykładów z praktyki zawodo-
wej odpowiadali z ŚUW Adam 
Wolny - kierownik Oddziału 
AAB II instancji i z GUNB-u Nor-
bert Książek; do dyskusji włą-
czali się Bożena Goldamer-Ka-
pała i Bożena Gindera-Malicka 
z ŚUW lub Magdalena Macha - 
zastępca ŚWINB oraz słuchacze. 
Równolegle zorganizowano dla 
zainteresowanych osób panele 
na temat problemów w zakresie 
postępowań odszkodowaw-
czych, zmian w przepisach i ak-
tualnym orzecznictwie w tym 
zakresie. W ramach warsztatów 
odbyło się również spotkanie 
członków Rady i OKR, podczas 
którego przewodniczący Rady 
Roman Karwowski odniósł 
się do treści ostatnich wersji 
projektów ustaw o architektach 
i inżynierach budownictwa 
oraz działań PIIB w kierunku 
zapobiegania niekorzystnym 
skutkom wprowadzenia zmian 
legislacyjnych w tym zakresie. 
Radca prawny ŚlOIIB Dominik 
Adamczyk przeprowadził też 
szkolenie na temat zagadnień, 
którymi zajmują się składy 
orzekające Rady powoływane 
do rozpatrywania spraw indywi-
dualnych członków ŚlOIIB.

Podczas 3-dniowych warsz-
tatów była jak zwykle możli-
wość, oprócz wysłuchania 
ciekawych wykładów z intere-
sującymi prezentacjami, uczest-
nictwa w dyskusjach, zarówno 

w czasie wykładów jak i pod-
czas kuluarowych spotkań. 
Podsumowując szkolenie przed-
stawiciele organizatorów 
Bożena Goldamer-Kapała 
i Roman Karwowski dziękowali 
zebranym za aktywny udział 
i zapraszali na kolejne warsztaty 
za rok. Choć w Polsce obowią-
zuje jedno Prawo budowlane 
- zwracał uwagę przewodniczą-
cy Rady ŚlOIIB - mogą mieć 
miejsce rozmaite interpretacje 
jego przepisów, dlatego zasad-
nym jest spotykać się, by 
wspólnie wyjaśniać wątpliwości 
lub rozbieżności interpretacyj-
ne. Również zaproszeni goście, 
dziękując za możliwość uczest-
nictwa, pozytywnie oceniali 
ideę roboczych spotkań uczest-
ników procesu budowlanego. 

WARSZTATY 
SZKOLENIOWE w Wiśle

 Maria Świerczyńska

Zorganizowane przez 
Śląską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa, 

przy merytorycznym wsparciu 
Śląskiego Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego 
i Dyrektora Wydziału Infrastruk-
tury Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego warsztaty gromadzą 
od kilku lat przedstawicieli 
trzech podmiotów odgrywa-
jących główną rolę w procesie 
inwestycji budowlanych.

Wspólne wykłady dotyczące 
interpretacji zmieniających się 

przepisów szeroko pojętego 
prawa związanego z budownic-
twem i dyskusja nad prezento-
wanymi tematami oraz wymiana 
doświadczeń w zakresie roz-
wiązywania problemów napo-
tykanych w praktyce zawodo-
wej, służą lepszemu poznaniu 
specyfiki pracy poszczególnych 
podmiotów i pogłębieniu ich 
współpracy. 

W warsztatach uczestniczyli 
pracownicy wojewódzkiego 
i powiatowych inspektoratów 
NB, pracownicy wojewódzkiego 

i powiatowych oddziałów AAB 
oraz przedstawiciele samo-
rządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa, wśród nich 
członkowie Rady, Okręgowej 
Komisji Rewizyjnej i Okręgowi 
Rzecznicy Odpowiedzialności 
Zawodowej wraz z przewodni-
czącymi wszystkich organów 
statutowych Śląskiej OIIB oraz 
przewodniczący okręgowych rad 
z Dolnośląskiej OIIB, Małopolskiej 
i Mazowieckiej OIIB. Na zapro-
szenie organizatorów przybyli 
również: Mariusz Trepka - poseł 
na Sejm, były wicewojewoda 
śląski, Norbert Książek - Główny 
Inspektor Nadzoru Budowlane-
go, Daniel Biegalski - dyrektor 
Departamentu Orzecznictwa 
Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, Bartło-
miej Szcześniak - dyrektor De-
partamentu Lokalizacji Inwestycji 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 
z zastępcą dyrektora Magdaleną 
Słysz-Wasiurą, Andrzej Macałka - 
Małopolski Wojewódzki Inspektor 
Nadzoru Budowlanego i Mariusz 
Czyszek, prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa.

Warsztaty otwarli uroczyście 
Roman Karwowski - przewod-
niczący Rady ŚlOIIB, Bożena 
Goldamer-Kapała - dyrektor Wy-
działu Infrastruktury Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (ŚUW) 
i Elżbieta Oczkowicz - Śląski 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru 
Budowlanego (ŚWINB), po czym 
odbyła się prowadzona przez 

Warsztaty szkoleniowe w Wiśle  informacjeinformacje  Warsztaty szkoleniowe w Wiśle

W dniach 8 – 10 maja 2019 odbyły się w Wiśle-Jaworniku już po raz siód-
my warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdziałania organów 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru 
budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku. 



Konkurs „NOWOCZESNY
INŻYNIER 2019”   Maria Świerczyńska

W skład jury konkursu 
weszli przedsta-
wiciele wszystkich 

obwodów wyborczych Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa:
Józef Kluska – przewodniczący
Katarzyna Seweryn – członek
Tomasz Radziewski – członek
Andrzej Nowak - członek

Waldemar Szleper – członek
Krzysztof Ciesiński - członek

W I etapie, przeprowadzonym 
w wersji elektronicznej 15 marca 2019, 
wzięło udział - spośród zgłoszonych 
26 członków ŚlOIIB - 25 osób. Na 30 
pytań testu w formie elektronicznej 
odpowiedziało 20 osób, które zakwa-
lifikowały się do II etapu. 

Oto statystyka uczestnictwa:
• wg branż: 
BO – 11 osób, IS – 3 osoby, IE – 
2 osoby, BD – 1 osoba, BM – 1 oso-
ba, BH - 1 osoba; BK – 1 osoba;
• wg obwodów wyborczych: 
Bielsko-Biała – 5 osób, Częstocho-
wa – 4 osoby, Gliwice - 3 osób, Ka-
towice (1 i 2) – 6 osób, Rybnik – 1 
osoba, Sosnowiec – 1 osoba;
• wg wieku: 
20-29 lat – 1 osoba, 30-39 lat – 13 
osób, 40-49 lat – 5 osób, od 50 
lat – 1 osoba.

Drugi etap konkursu odbył się 
30 marca 2019 w siedzibie ŚlOIIB 
w Katowicach-Giszowcu. Do tego 
etapu przystąpiło 19 osób spośród 
20 zakwalifikowanych w I etapie. 
Odpowiadały one na 30 pytań 
w formie testu wielokrotnego 
wyboru. Według Regulaminu 
konkursu nagrody przysługują 10 
osobom, które zdobyły największą 
ilość punktów. 

Po ogłoszeniu wyników autorzy 
pytań z Kodeksu postępowania 
administracyjnego i Prawa 
budowlanego omówili w ramach 
szkolenia obie ustawy pod kątem 
prawidłowych odpowiedzi. 
Oficjalne ogłoszenie wyników 
konkursu nastąpi podczas Festynu 
ŚlOIIB. 

W bieżącym roku już po raz szósty odbył się kon-
kurs wiedzy technicznej dla członków ŚlOIIB pn. 
„Nowoczesny inżynier 2019”. Zorganizowany zgod-
nie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady ŚlOIIB 
z 13 grudnia 2018 konkurs składał się podobnie jak 
jesienią ubiegłego roku z 2 etapów.

 Etap II konkursu

 Jury konkursu: 
Waldemar Szleper, 
Katarzyna Seweryn, 
Tomasz Radziewski, 
Krzysztof Ciesiński, 
Andrzej Nowak

1. miejsce – Andrzej Osiak - BK
2. miejsce – Adam Hejduk – BO
3. miejsce – Ireneusz Wolnik – IS
4. miejsce – Aleksandra Chłapek – BO
5. miejsce – Adam Kafka – IE
6. Miejsce – Łukasz Kott – IE
7. miejsce - Faustyn Recha – BO
8. miejsce – Sylwia Jarka – BO
9. miejsce – Damian Dąbrowski – BO
10. miejsce – Karolina Ligęska – IS

WYNIKI KONKURSU:

SPOTKANIE
ze studentami 
Politechniki Śląskiej
   Maria Świerczyńska

Zapoczątkowane w ubiegłym 
roku spotkania, w ramach 
współpracy ŚlOIIB z uczel-

niami kształcącymi studentów 
wydziałów związanych z budow-
nictwem, mają na celu przybliże-
nie działalności Izby osobom, któ-
re po ukończeniu studiów będą 
chciały wykonywać samodzielne 
funkcje w budownictwie.

Tym razem spotkanie nt. „Usta-
wowe uwarunkowania pełnienia 
samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (projektan-
ta, kierownika budowy, inspektora 
nadzoru)” przygotowano dla stu-
dentów Wydziału Budownictwa 
PŚ. Ze strony uczelni w spotkaniu 
uczestniczyła dziekan Wydziału 
Budownictwa prof. Joanna Bzów-
ka i prodziekan prof. Mariusz Ja-
śniok oraz licznie przybyli studenci 
Wydziału Budownictwa. ŚlOIIB 
reprezentowali: przewodniczący 
Rady Roman Karwowski i zastęp-
ca przewodniczącego Tomasz 
Radziewski, Okręgowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej 
koordynator Elżbieta Godzieszka 
oraz zastępca przewodniczącego 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
Jan Spychała.

Roman Karwowski mówił 
o korzyściach płynących 
z przynależności do samorządu 
zawodowego inżynierów 
budownictwa, wykład nt. 
przepisów prawnych regulują-
cych samodzielne funkcje 

w budownictwie wygłosił 
Tomasz Radziewski, szczegóły 
dotyczące zdobywania upraw-
nień budowlanych omówił Jan 
Spychała, a Elżbieta Godzieszka 
- zagadnienia etyki i odpowie-
dzialności zawodowej inżyniera 
budownictwa, wykonującego 
zawód zaufania publicznego. 
Wystąpienia przedstawicieli Izby 
spotkały się z dużym zaintereso-
waniem słuchaczy. 

Kolejne spotkanie przedstawicieli Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
ze studentami Politechniki Śląskiej odby-
ło się w auli uczelni na Wydziale Budow-
nictwa w dniu 17 kwietnia 2019. 
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1.  NAZWA WŁASNA SZKOLENIA

PODSTAWY BIM DLA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

2.  CEL SZKOLENIA

Zapoznanie inżynierów budownictwa, członków ŚlOIIB, 
z podstawami technologii BIM (Building Information 
Modelling), poprzez wykład wprowadzający oraz za-
jęcia warsztatowe na komputerach w bardzo małych 
5-osobowych grupach. Celem szkolenia nie jest typowa 
realizacja kursu posługiwania się konkretnymi progra-
mami umożliwiającymi korzystanie z technologii BIM, 
aczkolwiek w ramach zajęć uczestnicy szkolenia otrzy-
mają podstawową wiedzę i przetrenują w praktyce ko-
rzystanie z kilku bardzo popularnych specjalistycznych 
aplikacji inżynierskich.

3.  MIEJSCE SZKOLENIA

Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, 44-100 Gliwice, 
ul. Akademicka 5.

4.  WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Szkolenie jest kierowane do inżynierów budownictwa, 
członków ŚlOIIB, którzy całkowicie od podstaw chcieliby 
zaznajomić się z technologią BIM i jej stale wzrastającymi 
możliwościami. Jest to szkolenie przeznaczone dla „po-
czątkujących w BIM”.

5.  TREŚCI PROGRAMOWE

Układ szkolenia jest autorskim pomysłem pracowni-
ków naukowo-dydaktycznych Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej. Zajęcia rozpoczną się od wykła-
du wprowadzającego do technologii BIM, po czym 
zostaną omówione podstawy zarządzania modelami 
BIM w aplikacji Autodesk BIM360. Po czterech godzi-
nach wspólnych zajęć dla wszystkich uczestników za-
planowany jest cykl trzech czterogodzinnych bloków 
warsztatowych realizowanych w ekskluzywnych sek-
cjach 5-osobowych. W ramach warsztatów uczestnicy 
szkolenia zbudują w aplikacji Autodesk Revit model 
3D budynku parterowego, którego wybrane elementy 
konstrukcyjne po eksporcie do pliku IFC zostaną prze-
liczone wytrzymałościowo i skonstruowane w aplikacji 
Autodesk Robot. W ostatnim etapie opracowany mo-
del budynku z dopracowanymi elementami architekto-
nicznymi i konstrukcyjnymi zostanie wyeksportowany 
w formacie IFC do aplikacji BIMestiMate, gdzie wyko-
nane zostanie kosztorysowanie wybranych elementów 
obiektu. Zarządzanie modelem BIM na poszczegól-
nych etapach tworzenia budynku będzie się odbywało 
w aplikacji Autodesk BIM360.

6. RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

1.  Wykład (2h) – Wprowadzenie do technologii BIM; dla 
wszystkich uczestników.

2.  Ćwiczenia (2h) – Podstawy zarządzania modelem BIM 
(Autodesk BIM360), dla wszystkich.

3.  Laboratorium (4h) – Budowa modelu budynku partero-
wego (Autodesk Revit), sekcje 5-osobowe.

4.  Laboratorium (4h) – Analiza statyczno-wytrzymało-
ściowa elementów konstrukcyjnych budynku (Auto-
desk Robot), sekcje 5-osobowe.

5.  Laboratorium (4h) – Kosztorysowanie w technologii 
BIM (BIMestiMate), sekcje 5-osobowe.

7. RAMY CZASOWE SZKOLENIA

Sumarycznie szkolenie obejmuje 52 godziny realizo-
wane w ramach jednego miesiąca w grupie dwudzie-
stoosobowej, przy czym pierwsze zajęcia (wykład 2h + 
ćwiczenia 2h) będą realizowane wspólnie dla wszyst-
kich uczestników, a następnie trzykrotnie czterogo-
dzinne warsztaty (laboratoria) zostaną zrealizowane 
w sekcjach pięcioosobowych. 

8. FORMA ZAKOŃCZENIA SZKOLENIA

Świadectwo ukończenia szkolenia dla każdego uczestnika 
aktywnie uczestniczącego we wszystkich zajęciach, wydany 
przez Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, podpisany 
przez dziekana Wydziału Budownictwa i kierownika szkolenia.

9. KOSZT SZKOLENIA

1600 zł za 16 godzin zajęć dydaktycznych (100 zł za 45 
minut zajęć), w tym 12 godzin warsztatowych w małych 
pięcioosobowych grupach laboratoryjnych na kompute-
rach z zainstalowanymi specjalistycznymi aplikacjami.

10.  REFUNDACJA POŁOWY KOSZTÓW SZKOLENIA

Dla uczestników, którzy otrzymają dyplom ukończenia 
szkolenia, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownic-
twa przewidziała refundację kosztów w wysokości 800 zł, 
co stanowi aż połowę ceny szkolenia. Ostatecznie, po re-
fundacji, rzeczywiste obciążenie finansowe uczestnika to 
800 zł, czyli 50 zł za 45 minut zajęć prowadzonych przez 
wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną 
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.

11. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ

wrzesień/październik 2019 r.

12. WYMAGANA LICZBA UCZESTNIKÓW

20 osób.

SZKOLENIE – 3 DNIOWE

Cel edukacyjny szkolenia – zapoznanie uczestników z podstawami modelowania informacji o budynku. Zaprezentowane 
zostaną etapy rozwoju technologii BIM, wielowymiarowość cyfrowych modeli obiektów budowlanych w kontekście za-
wartych w nich informacji oraz zagadnienia związane z wykorzystaniem BIM-u w procesie inwestycyjnym i zarządzaniu 
budynkiem. Omówione zostaną podstawy prawne stosowania BIM w zamówieniach publicznych wraz z przykładami wy-
branych postępowań. Zaprezentowane zostaną wzory tworzenia modeli BIM na potrzeby branży architektonicznej i kon-
strukcyjnej oraz ich wykorzystania podczas prac projektowych. Szczegółowy program szkolenia zamieszczono poniżej:

PROGRAM SZKOLENIA
1 DZIEŃ

1. Wprowadzenie do tematyki BIM.
2.   Proces projektowania z wykorzystaniem BIM (interoperacyjność, standardy wymiany danych, kolizje projektowe).
3. BIM a zamówienia publiczne.
4.  Prezentacja możliwości sporządzania przedmiarów i kosztorysów w oparciu o model BIM obiektu.
5.   Poprawa efektywności energetycznej budynku przy wykorzystaniu technologii BIM (wymagania dotyczące efek-

tywności energetycznej, możliwości poprawy parametrów energetycznych budynku).
6. BIM w zarządzaniu budynkiem, systemy zarządzania energią.
7. Wykorzystanie BIM w analizach audytingowych budynku.
8. Prezentacja możliwości programów Audytor BIM Tools oraz ArCADia BIM.

2 DZIEŃ

1.  Projektowanie konstrukcji z wykorzystaniem programu Advance Design wraz z dodatkami BIM Designers.
2.  Obliczenia węzłów konstrukcji stalowych w programie Idea Statica w połączeniu modelu z Advance Design.
3.  Tworzenie plików ifc.
4.  Przeglądarki plików ifc: BIM Vision, Tekla BIMsight.
5.  Współpraca programów do projektowania konstrukcyjnego z programami architektonicznymi.
6.  Środowiska pracy.
7.  Wykrywanie kolizji.

3 DZIEŃ

1.  Modelowanie BIM przy wykorzystaniu programu Revit - wprowadzenie do pracy z programem.
2. Tworzenie siatki konstrukcyjnej, ścian, drzwi, etc.
3. Modyfikacja istniejących obiektów, tworzenie nowych typów ścian, stropów, dachów itp.
4. Przekroje zwykłe i łamane, widoczność elementów.
5. Tworzenie zestawień materiałów, powierzchni, etc.
6. Wymiarowanie- narzędzia do tworzenia wymiarów i ich wykorzystanie.
7. Import rysunków i obiektów AutoCAD.

Zajęcia odbędą się w budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Akademickiej 3, termin: lipiec 2019 r. 
Koszt uczestnictwa: 1 600 zł netto/os. 

SZKOLENIE NA WYDZIALE BUDOWNICTWA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

SZKOLENIE BIM 
na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Śląskiej

technologia BIM technologia BIM 
modelowanie informacji o budynku



§ §wania mieści się w całości na działce lub działkach, 
na których zostały zaprojektowane, wolno stojących 
parterowych budynków stacji transformatorowych 
i kontenerowych stacji transformatorowych o po-
wierzchni zabudowy do 35m2, sieci: elektroenerge-
tycznych obejmujących napięcie znamionowe nie 
wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ci-
śnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MP. W tych 
przypadkach właściwym pozostawać będzie tryb, 
o którym mowa w art. 48 Prawa budowlanego. 
Analizując przypadki, w których znajdzie zastoso-
wanie tryb art. 49b Prawa budowlanego, należy 
mieć na uwadze katalog obiektów zwolnionych 
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
który zawarty został w art. 29 Prawa budowlane-
go. Przepis ten od początku obowiązywania ustawy 
Prawo budowlane ulegał wielokrotnym zmianom, 
ukierunkowanym na zwiększenie ilości obiektów 
zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia 
na budowę. Przy ocenie czy znajdzie zastosowanie 
tryb art. 49b Prawa budowlanego uwzględnia się 
przepisy reglamentujące dane roboty budowlane 
w dacie ich wykonania, a nie w dacie prowadzenia 
postępowania legalizacyjnego. Oznacza to, że po-
stępowanie legalizacyjne może być prowadzone np. 
w stosunku do ogrodzenia o wysokości 2,0 m od 
strony drogi (miejsca publicznego) wybudowane-
go w 2010 r., pomimo iż aktualnie budowa takiego 
ogrodzenia, z pewnymi wyjątkami, nie wymagała-
by ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
ani dokonania uprzedniego zgłoszenia właściwemu 
organowi administracji architektoniczno-budow-
lanej.  Naruszenie przepisów Prawa budowlanego 
powinno być oceniane według przepisów obowią-
zujących w dacie popełnienia samowoli, natomiast 
zastosowanie przepisów dotyczących usuwania 
skutków samowoli uzależnione jest od okoliczno-
ści konkretnej sprawy, z zachowaniem zasady, że 
organy wydają decyzje według stanu faktycznego 

i prawnego obowiązującego w dacie wydawania 
decyzji. Istotne jest rozróżnienie samego zdarzenia 
prawnego, jakim jest samowola budowlana, od li-

kwidacji jej skutków.2 Warto w tym miejscu zwró-
cić uwagę na kwestię kwalifikowania ogrodzeń 
jako obiektów budowlanych. W orzecznictwie są-
dów administracyjnych funkcjonują bowiem dwie 
linie orzecznicze, przy czym jedna z nich zakłada, 
że ogrodzenie zawsze jest obiektem budowlanym, 
a druga z nich uzależnia uznanie ogrodzenia za 
obiekt budowlany od tego na jakiej działce jest zlo-
kalizowane. Przykładowo WSA w Łodzi wskazał, iż 
cyt.: „Gdy doszło do realizacji ogrodzenia na dział-
ce już zabudowanej, właściwym reżimem prawnym 
odniesienia się do działań inwestora jest tryb po-
stępowania określony w art. 51 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 
1332 ze zm.), a legalizacja urządzenia budowlanego 
nie jest objęta zakresem przedmiotowym art. 49b 
ustawy Prawo budowlane.”3 Naczelny Sąd Admini-
stracyjny w wyroku z dnia 20 października 2017 r. 
stanął na stanowisku, iż cyt.: „W przypadku budowy 
ogrodzenia na działce zabudowanej (bez wymaga-
nego zgłoszenia), mają zastosowanie przepisy art. 
50-51 Prawa budowlanego, gdyż takie ogrodzenie 
jest traktowane jako urządzenie budowlane.”4 Na-
tomiast w wyroku z dnia 17 października 2018 r. Sąd 
ten wskazał, że cyt.: „Twierdzenia, że urządzenie 
budowlane związane z obiektem budowlanym nie 
jest obiektem budowlanym lub częścią obiektu bu-
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PRAWO DLA INŻYNIERA
Postępowanie legalizacyjne cz. II 
– art. 49b Prawa budowlanego

Postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w art. 49b Prawa budow-
lanego1, jest w wielu aspektach podobne do trybu uregulowanego w 
art. 48 Prawa budowlanego, o którym była mowa w ostatnim numerze 
Informatora. Oba te tryby dotyczą bowiem samowolnej budowy obiek-
tu budowlanego lub jego części, jednakże istnieje pomiędzy nimi kilka 
istotnych różnic, na które niniejszy artykuł zwraca uwagę.

Edyta Uramowska, radca prawny

PRZYPADKI, W KTÓRYCH MAMY 

DO CZYNIENIA Z POSTĘPOWANIEM 

LEGALIZACYJNYM W OPARCIU O PRZEPIS 

ART. 49B PRAWA BUDOWLANEGO

Prawo budowlane stanowi, że roboty budowlane 
można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem przepi-
sów art. 29 do 31. W przepisach tych Ustawodaw-
ca zawarł katalog robót budowlanych zwolnionych 
z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
co nie oznacza, że roboty te nie są w ogóle regla-
mentowane. Poza trybem dotyczącym uzyskania 
pozwolenia na budowę, przepisy przewidują tryb 
zgłoszenia „ze szkicem” i tzw. tryb „zgłoszenia 
z projektem”. W ostatnim numerze Informatora 
była mowa o postępowaniu legalizacyjnym w przy-
padku samowolnej budowy obiektu budowlanego 
lub jego części, na którego budowę wymagane było 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, bądź 
dokonanie „zgłoszenia z projektem”, natomiast 
w tym artykule jest mowa o postępowaniu legaliza-
cyjnym w przypadku zignorowania przepisów Pra-
wa budowlanego dotyczących obowiązku dokona-
nia zgłoszenia „ze szkicem”. Przepis art. 49b Prawa 
budowlanego stanowi, że organ nadzoru budow-

lanego nakazuje, z zastrzeżeniem ust. 2, w drodze 
decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego 
części, będącego w budowie albo wybudowanego 
bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wnie-
sienia sprzeciwu przez organ administracji architek-
toniczno-budowlanej. Regulacja ta dotyczy zatem 
sytuacji wykonywania, bądź wykonania obiektu 
budowlanego, na którego wzniesienie wymagane 
jest dokonanie uprzedniego zgłoszenia właściwe-
mu, z uwagi na miejsce jego położenia, organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej. Tryb 
ten znajdzie zastosowanie gdy pomimo ustawowe-
go obowiązku inwestor zaniechał dokonania takie-
go zgłoszenia, bądź zignorował sprzeciw organu. 
Podobnie jak w przypadku trybu, o którym mowa 
w art. 48 Prawa budowlanego, tryb art. 49b nie 
dotyczy robót budowlanych, które nie są budową, 
takich jak przebudowa, montaż, remont lub roz-
biórka obiektu budowlanego. Należy zwrócić uwa-
gę, iż spod regulacji art.49b Prawa budowlanego 
wyłączono budowę obiektów budowlanych na tzw. 
„zgłoszenie z projektem”, w związku z czym przepis 
ten nie znajdzie zastosowania w przypadku samo-
wolnej budowy wolno stojących budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, których obszar oddziały-

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018, poz. 1202 ze zmianami), dalej „Prawo budowlane”;

2  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 września 2019 r. sygn. akt II SA/Kr 517/17 (wyrok dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych 
na stronie internetowej orzeczenia.nsa.gov.pl, dalej „CBOSA”;

3  Wyrok WSA w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2018 r. sygn. akt II SA/Łd 1003/17, CBOSA;
4  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 października 2017 r. sygn. akt II OSK  302/16, CBOSA;
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TRYB TEN ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE 

GDY POMIMO USTAWOWEGO OBOWIĄZKU 

INWESTOR ZANIECHAŁ DOKONANIA 

TAKIEGO ZGŁOSZENIA, BĄDŹ 

ZIGNOROWAŁ SPRZECIW ORGANU



§ §
czonym terminie określonych dokumentów. Po no-
welizacji Prawa budowlanego wprowadzonej usta-
wą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przed-
siębiorców, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., 
na postanowienie to przysługuje zażalenie. Doku-
mentami wymaganymi w celu legalizacji  są co do 
zasady: oświadczenie o prawie dysponowania nie-
ruchomością na cele budowlane oraz w zależności 
od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane od-
rębnymi przepisami, projekt zagospodarowania 
działki lub terenu oraz zaświadczenie wójta, burmi-
strza albo prezydenta miasta o zgodności budowy 
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego albo decyzja 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, w przypadku braku obowiązującego miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto w przypadku, gdy mamy do czynienia 
z samowolną budową instalacji zbiornikowych na 
gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno-
ści do 7m3, przeznaczonych do zasilania instalacji 
gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzin-
nych, należy dołączyć projekt zagospodarowania 
działki lub terenu wraz z opisem technicznym in-
stalacji, wykonany przez projektanta posiadające-
go odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt 
ten powinien być uzgodniony z podmiotem wła-
ściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożaro-
wych. W przypadku legalizacji samowolnej budowy 
obiektów małej architektury w miejscach publicz-
nych, w ramach wymaganych dokumentów, należy 
przedstawić projekt zagospodarowania działki lub 
terenu, wykonany przez projektanta posiadającego 
wymagane uprawnienia budowlane. Jednocześnie 
należy zwrócić uwagę, iż poza dwoma ostatni-
mi przypadkami, tryb legalizacyjny opisany w art. 
49b Prawa budowlanego przewiduje możliwość 
zobowiązania inwestora do przedłożenia projektu 
zagospodarowania działki lub terenu nie zastrze-
gając przy tym, aby projekt ten został sporządzo-
ny przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane.10 Wyjaśnić w tym miejscu 
należy, iż podobnie jak w przypadku postępowania 
prowadzonego w oparciu o przepis art. 48 Prawa 

budowlanego legalizacja samowoli budowlanej 
jest dobrowolna. Jak zauważył WSA w Gliwicach, 
cyt.: „Legalizacja samowoli budowlanej jest upraw-
nieniem inwestora. Organ nie ma więc obowiązku 
prowadzenia postępowania zmierzającego do le-
galizacji samowoli budowlanej wbrew woli strony. 
Nie ma też prawnej możliwości legalizacji robót bu-
dowlanych w sytuacji, gdy inwestor nie wykonuje 
obowiązków przewidzianych w procedurze legali-
zacyjnej (złożenie dokumentów, uiszczenie opłaty 
legalizacyjnej). Inwestor nie przedkładając organo-
wi wymaganych prawem dokumentów uniemożli-
wia dalsze prowadzenie procedury legalizacyjnej.”11

OCENA PRZEDŁOŻONYCH DOKUMENTÓW 

I USTALENIE OPŁATY LEGALIZACYJNEJ

Na tym etapie postępowania organ nadzoru bu-
dowlanego dokonuje weryfikacji przedłożonych 
dokumentów. W przypadku gdy wszystkie wyma-
gane dokumenty zostaną przedłożone oraz nie 
stwierdzono naruszeń prawa (np. w zakresie prawa 

do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane) ustalana zostaje opłata legalizacyjna w myśl 
art. 49b ust. 5 Prawa budowlanego. Do opłat lega-
lizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 
59g Prawa budowlanego, przy czym Ustawodawca 
z góry określił wysokość opłaty legalizacyjnej dla 
poszczególnych przypadków. Opłata legalizacyjna 
w wysokości 2500 zł naliczana jest w przypadku le-
galizacji samowolnej budowy boisk szkolnych oraz 
boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do re-
kreacji, miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych do 10 stanowisk włącznie, zjazdów z dróg 
krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych 
na tych drogach, obiektów budowlanych piętrzą-
cych wodę i upustowych o wysokości piętrzenia 
poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza 
obszarem parków narodowych, rezerwatów przyro-
dy i parków krajobrazowych oraz ich otulin, a także 
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dowlanego, nie da się pogodzić z treścią przepisów 
art. 29 ust. 1 pkt 23 i art. 30 ust. 1 pkt 3 Pr. bud., któ-
re, posługując się pojęciem "budowa", w związku 
z treścią art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego, muszą 
odnosić się do obiektu budowlanego. (…) Powyż-
sze również wskazuje na to, że ogrodzenie takie 
jest równocześnie urządzeniem budowlanym jak 
i obiektem budowlanym.”5

KRĄG STRON POSTĘPOWANIA 

LEGALIZACYJNEGO

Adresatem rozstrzygnięć wydawanych przez wła-
ściwy organ nadzoru budowlanego w ramach 
postępowania prowadzonego w oparciu o prze-
pis art. 49b Prawa budowlanego będą podmioty, 
o których mowa w art. 52 ustawy, tj. inwestor, wła-
ściciel, bądź zarządca nieruchomości. Kolejność ta 
ma znaczenie, jednakże ważnym kryterium wybo-
ru adresata obowiązków jest kwestia posiadania 
tytułu prawnego do nieruchomości, na której znaj-
duje się obiekt budowlany stanowiący przedmiot 
postępowania. Podobnie jak w przypadku trybu 
uregulowanego w art. 48 Prawa budowlanego, 
w pierwszej kolejności zobowiązanym do doko-
nania czynności jest co do zasady inwestor, chyba 
że w okolicznościach sprawy podmiot ten w dacie 
orzekania już nie istnieje bądź nie ma tytułu do 
nieruchomości lub obiektu, który upoważniałby 
do wykonania czynności nakazanych decyzją. Taka 
sytuacja może mieć miejsce np. w sytuacji, gdy in-
westor zbył nieruchomość, której dotyczy przed-

miot postępowania, na rzecz innych osób.6 Prze-
pisy Prawa budowlanego nie przewidują bowiem 
dodatkowych warunków w postaci zawinienia lub 
przyczynienia się do powstania samowoli budowla-
nej.7 Poza adresatem obowiązków stronami postę-
powania legalizacyjnego będą osoby legitymujące 
się interesem prawnym. Z kolei mieć interes prawny 

w postępowaniu administracyjnym znaczy to samo, 
co ustalić przepis prawa materialnego, na które-
go podstawie można skutecznie żądać czynności 
organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś własnej 
potrzeby albo żądać zaniechania lub ograniczenia 
czynności organu, sprzecznych z potrzebami dane-
go podmiotu - strony postępowania.8 W praktyce 
oznacza to, że stronami postępowania legalizacyj-
nego, prowadzonego na podstawie art. 49b Prawa 
budowlanego, poza inwestorem lub właścicielem 
działki na której znajduje się obiekt będą właści-
ciele, bądź użytkownicy wieczyści działek znajdują-
cych się w sąsiedztwie samowolnie wybudowanego 
obiektu budowlanego lub jego części, przy czym 
określenie stron postępowania jest zastrzeżone dla 
organu prowadzącego postępowanie.

WSTRZYMANIE ROBÓT I OBOWIĄZEK 

PRZEDŁOŻENIA OKREŚLONYCH 

DOKUMENTÓW

Po ustaleniu w ramach prowadzonego postępowa-
nia, że mamy do czynienia z obiektem budowlanym 
lub jego częścią wybudowanym bez dokonania 
skutecznego zgłoszenia właściwemu organowi ad-
ministracji architektoniczno-budowlanej, obowiąz-
kiem organu nadzoru budowlanego jest ustalenie 
czy taki obiekt nie narusza przede wszystkim za-
pisów obowiązującego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, innych aktów prawa 
miejscowego oraz przepisów techniczno-budowla-
nych w stopniu uniemożliwiającym jego legalizację. 
Stwierdzenie na tym etapie postępowania, iż taki 
obiekt narusza obowiązujący porządek planistycz-
ny skutkować będzie bezwzględnym wydaniem 
nakazu jego rozbiórki. Wyjaśnić bowiem przyjdzie, 
iż decyzja wydana na podstawie art. 49b Prawa 
budowlanego ma charakter związany. Oznacza to, 
że jeżeli stwierdzona zostaje samowola budowlana 
i nie ma możliwości jej legalizacji, to organ jest nie 
tylko uprawniony, lecz nadto zobligowany do wy-
dania nakazu rozbiórki.9 W przypadku gdy jednak 
organ nie stwierdzi na tym etapie naruszeń wydaje, 
gdy budowa nie została zakończona, postanowie-
nie wstrzymujące prowadzenie robót budowlanych 
oraz nakłada obowiązek przedłożenia w wyzna-
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5  Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2018 r. sygn. akt II OSK 2583/16, CBOSA;
6  Patrz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 2011 r. sygn. akt II OSK 247/10 oraz z 20 grudnia 2018, sygn. akt II OSK 249/17, CBOSA;
7  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 września 2017 r. sygn. akt VII SA/Wa 2575/16, CBOSA,
8  Patrz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2019 r. sygn. akt II OSK 678/17, CBOSA;
9  Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 3 listopada 2015 r. sygn. akt  II SA/Bk 503/15, CBOSA;

10  Patrz wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 marca 2016 r. sygn. akt II SA/Lu 829/15, oraz wyrok WSA w Kielcach z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt 
II SA/Ke 666/13, CBOSA;

11  Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt II SA/Gl 863/16, CBOSA;
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WAŻNYM KRYTERIUM WYBORU ADRESATA 

OBOWIĄZKÓW JEST KWESTIA POSIADANIA 

TYTUŁU PRAWNEGO DO NIERUCHOMOŚCI.

DECYZJA WYDANA NA PODSTAWIE 

ART. 49B PRAWA BUDOWLANEGO MA 

CHARAKTER ZWIĄZANY
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w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or-
dynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępo-
wania administracyjnego prowadzonego na podsta-
wie art. 48, art. 49 i art. 49b do dnia rozstrzygnięcia 
wniosku.13 Oznacza to, że złożenie wniosku o odro-
czenie terminu zapłaty lub rozłożenia opłaty na raty, 
bądź o umorzenie w całości lub w części tej opłaty, 
powoduje zawieszenie prowadzonego  postępo-
wania legalizacyjnego do dnia rozpatrzenia wnio-
sku. Organem właściwym do rozpoznania wniosku 
w przypadku opłaty legalizacyjnej będzie właściwy 
wojewoda. W przypadku gdy opłata zostanie uisz-
czona w przewidzianym prawem terminie to organ 
nadzoru budowlanego, w przypadku gdy budowa 
nie została zakończona, zezwala w formie postano-
wienia na dokończenie budowy.

SANKCJE

Postępowanie legalizacyjne prowadzone w opar-
ciu o przepis art. 49b Prawa budowlanego nie ma 
charakteru represyjnego tylko restytucyjny, tj. ma-
jący na celu przywrócenie porządku prawnego. 
W orzecznictwie sądów administracyjnych podkre-
śla się, że opłata legalizacyjna nie ma charakteru 
przymusowości, bowiem adresat postanowienia 
ustalającego wysokość opłaty decyduje, czy chce 
skorzystać z możliwości legalizacji samowolnie wy-
konanego obiektu, czy też nie14 Odpowiednie sto-
sowanie do opłat przepisów dotyczących kar admi-
nistracyjnych nie oznacza, iż opłata legalizacyjna 
ma charakter kary administracyjnej i to takiej15, któ-
ra podlegałaby egzekucji administracyjnej. Pomi-
mo jednak, iż samo postępowanie legalizacyjne nie 
prowadzi do ukarania sprawcy samowoli budowla-
nej, należy zwrócić uwagę, iż przepis art. 90 Prawa 
budowlanego stanowi, iż kto, w przypadkach okre-
ślonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 
50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Podkreślić w tym 
miejscu należy, iż rozstrzygnięcia zarówno pozy-
tywne, jak i negatywne wydawane przez właściwy 
organ nadzoru budowlanego w toku postępowania 
legalizacyjnego nie są warunkiem karalności, o któ-
rej mowa w art. 90 Prawa budowlanego16. Ponadto 

należy zwrócić uwagę, iż osoby wykonujące samo-
dzielne funkcje techniczne w budownictwie, które 
dopuściły się występku, o którym mowa w art. 90 
Prawa budowlanego, podlegają także odpowie-
dzialności zawodowej w budownictwie. Jak za-
uważył WSA w Warszawie, cyt.: „Dla organu orze-
kającego o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej w budownictwie nie ma znaczenia, czy 
osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną 
w budownictwie i posiadająca uprawnienia budow-
lane została ukarana za popełniony czyn, czy też 
sąd odstąpił od ukarania - postępowanie w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie 
należy przeprowadzić. Przesądza o tym dyspozycja 
przepisu art. 95 ustawy (…) z której jasno wynika, 
że odpowiedzialność zawodową w budownictwie 
ponosi się już za popełnienie występku lub wykro-
czenia. Każdy przejaw niedbalstwa lub niewykony-
wania ustawowych obowiązków oraz unikanie peł-
nienia nadzoru autorskiego jest karane.”17

Pomimo iż tryb legalizacyjny, o którym mowa 
w art. 49b Prawa budowlanego jest mniej sformali-
zowany niż tryb o którym mowa w art. 48 Prawa 
budowlanego, a stawki opłat legalizacyjnych są 
znacznie mniejsze, należy pamiętać że sankcje kar-
ne i odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 
są uregulowane w analogiczny sposób. Należy pod-
kreślić, że osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie winny cechować się 
wysokim standardem działania co oznacza, iż po-
winny unikać jakichkolwiek sytuacji mogących do-
prowadzić do naruszenia przepisów prawa. 

dla budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m 
i budowy obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 
49b ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego określający 
stawkę opłaty legalizacyjnej odnosi się np. do przy-
padków budowy, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 
3 Prawa budowlanego, z kolei ten przepis odnosi się 
do budowy ogrodzeń, jak również do wykonywania 
robót budowlanych polegających na instalowaniu: 
krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowe-
go oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
urządzeń o wysokości powyżej 3m na obiektach 
budowlanych. Pomimo tego odniesienia podkreślić 
należy, iż tryb legalizacji, o którym mowa w art. 49b 
Prawa budowlanego odnosi się tylko do budowy 
obiektu budowlanego lub jego części. W przypadku 
gdy mamy do czynienia z samowolnie wykonanymi 
robotami budowlanymi, które nie są budową obiek-
tu lub jego części, właściwym trybem postępowania 
będzie tryb określony w przepisach art. 50-51 Prawa 
budowlanego. Stawka opłaty w wysokości 5000 zł 
została ustalona przez Ustawodawcę dla samowol-
nej budowy obiektów gospodarczych związanych 
z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę za-
grodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, 
tj. płyt do składowania obornika, szczelnych zbior-
ników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności 
do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie 
o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 
7 m, dla wolno stojących parterowych budynków go-
spodarczych, garaży, wiat lub przydomowych gan-
ków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni 
zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych 
obiektów na działce nie może przekraczać dwóch 
na każde 500 m2 powierzchni działki, dla wolno sto-
jących parterowych budynków rekreacji indywidu-
alnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do 
okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy 
do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na dział-
ce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2

powierzchni działki, dla przydomowych oczyszczal-
ni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, dla 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 
o pojemności do 10 m3, dla parterowych budyn-
ków o powierzchni zabudowy do 35 m2 służących 
jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kole-
jowych położonych na terenach stanowiących wła-

sność Skarbu Państwa, dla tymczasowych obiektów 
budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem 
i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia 
w inne miejsce w terminie określonym w zgłosze-
niu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później 
niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia bu-
dowy określonego w zgłoszeniu, dla gospodarczych 
obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 
35 m2 przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 
4,80 m przeznaczonych wyłącznie na cele gospo-
darki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skar-
bu Państwa, dla pomostów o długości całkowitej do 
25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna 
akwenu do 2,50 m służących do cumowania niewiel-
kich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, 
uprawiania wędkarstwa lub rekreacji, dla instalacji 
zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbior-
nikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do 
zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkal-
nych jednorodzinnych, dla kanalizacji kablowej oraz 
dla obiektów budowlanych służących bezpośrednio 
do wykonywania działalności regulowanej ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz.U. 2017 r. poz. 2126 oraz z 2018 r. poz. 650 
i 723) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż 
węglowodorów. Można zauważyć, że stawki opłat są 
znacznie niższe niż w przypadku legalizacji prowa-
dzonej w oparciu o przepis art. 48 Prawa budowla-
nego, co przede wszystkim uzasadnione jest mniej 
skomplikowanym  charakterem tych robót, jednakże 
konsekwencje braku uiszczenia opłaty w wyznaczo-
nym terminie są takie same. W przypadku bowiem 
nieuiszczenia ustalonej opłaty legalizacyjnej obo-
wiązkiem organu jest wydanie nakazu rozbiórki. Jak 
zauważył ponadto WSA w Krakowie, każde przekro-
czenie terminu wyznaczonego do uiszczenia opłaty 
legalizacyjnej musi skutkować nałożeniem obowiąz-
ku rozbiórki - nawet wtedy, gdy inwestor opłatę taką 
później uiścił.12 Mając na uwadze odesłanie do stoso-
wania w przypadku opłat legalizacyjnych  przepisów 
dotyczących kar, opłatę należy wnieść w terminie 
7 dni od daty doręczenia postanowienia. Podkre-
ślić należy, iż zaskarżenie postanowienia ustalają-
cego wysokość opłaty legalizacyjnej nie powoduje 
wstrzymania tego terminu, przy czym wskazać na-
leży, iż z dniem 28 czerwca 2015 r. wszedł w życie 
przepis art. 49 c ust. 2 Prawa budowlanego, zgodnie 
z którego treścią złożenie wniosku, o którym mowa 

12  Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 grudnia 2011 r. sygn. akt II SA/Kr 1562/1, CBOSA;

13  Przepis wprowadzony ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 443);
14  Patrz wyrok WSA w Krakowie z dnia 13 maja 2016 r. sygn. akt II SA/Kr 222/16, CBOSA;
15  Patrz wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 2004/18, CBOSA;
16  Patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 2013 r. sygn. akt IV KK 390/12 oraz  uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2001 r. sygn. akt I KZP 1/01; 
17  Wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 maja 2008 r. sygn. akt VII SA/Wa 253/08, CBOSA.
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OSOBY WYKONUJĄCE SAMODZIELNE 

FUNKCJE TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE, 

KTÓRE DOPUŚCIŁY SIĘ WYSTĘPKU, O KTÓRYM 

MOWA W ART. 90 PRAWA BUDOWLANEGO 

PODLEGAJĄ TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

ZAWODOWEJ W BUDOWNICTWIE.



Z prostego podsumowania  
wynika /przepraszam za 
nie/, że 25-letnia osoba, 

jak przykładowo na tym zdjęciu 
z 1976r. – w chwili obecnej zalicza 
się do „kategorii 65+”.

Na początek przytoczę dane hi-
storyczne dotyczące budowy Huty 
Katowice.

Lokalizacja tak dużego zakładu 
powodowała różnorodne analizy, 
w których rozpatrywano zespół 
warunków brzegowych takich jak: 
modernizacja przemysłu hutni-
czego i istniejących zakładów, 
w tym likwidację hut w centrach 
miast regionu, potencjał osobowy 
zatrudnienia oraz przygotowanie 
kadr i tradycje, koszt transportu 
surowców i materiałów, a także 
koszt transportu gotowych wy-
robów do odbiorców. Rozważane 
były lokalizacje w regionach: po-
morskim i lubelskim, ale przedsta-
wione powyżej warunki zdecy-
dowały, że ostatecznie wybrano 
Zagłębie Dąbrowskie.

Data historycznego momentu 
rozpoczęcia budowy huty to tzw. 
symboliczne wbicie pierwszej ło-
paty – 14 kwietnia 1972 r. na terenie 
położonym pomiędzy: Strzemie-
szycami, Łośniem, Ząbkowicami 
Będzińskimi i Gołonogiem – dziel-
nicą Dąbrowy Górniczej. Wybrany 
został teren prawie wolny od 
istniejącej zabudowy i w korzyst-
nym usytuowaniu względem infra-
struktury komunikacyjnej, kolejowej 

i drogowej.
Na powyższym zdjęciu przed-

stawiona została ilustracja terenu 
oraz początki prac przygotowaw-
czych  przyszłej budowy. Na tym 
terenie „wyrosła” Huta Katowice.

Założenia techniczno-ekono-
miczne Huty Katowice zostały 
zatwierdzone przez ministra prze-
mysłu ciężkiego w dniu 7 września 
1973 r. Podstawowymi wydziałami 
zakładu były:
•  wydział wielkich pieców o objęto-
ści 3200 m3 każdy /początkowo 2; 
w późniejszy okresie         

  wykonany został 3 wielki piec/,
•  wydział stalowni konwertorowej 

z dwoma konwertorami tlenowy-
mi o pojemności po 300 ton,

•  wydziały walcowni: zgniatacz 
i półwyrobów oraz dużej i śred-
niej,

•  wydział przygotowania rud i kok-
su oraz 3 taśmy spiekalnicze.

Cykl realizacji przedsięwzięcia 
inwestycyjnego wynosił 54 miesią-
ce, łącznie z okresami rozruchu do 
osiągnięcia pełnej zdolności pro-
dukcyjnej, która wg założeń miała 
wynieść: 4,5 mln ton stali oraz 
3,8 mln ton półwyrobów walco-
wanych w ciągu roku. Planowane 

nakłady inwestycyjne wynosiły 
38 miliardów ówczesnych złotych, 
w tym 3,4 miliarda złotych na 
inwestycje towarzyszące.
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Inwestycje z nieodległej przeszłości

HUTA
KATOWICE

Henryk Anders

Cykl artykułów w INFORMATORZE pt. „Zachować przeszłość dla przyszło-
ści”, ukazujący część dorobku  materialnego i kulturowego w naszym 
regionie w postaci obiektów budowlanych - zamierzamy poszerzyć o opis 
zrealizowanych w nieodległej przeszłości dużych inwestycji. Jednym 
z powodów takiego zamiaru jest to, że wciąż czynnymi członkami IZBY 
jest grupa koleżanek i kolegów, która na budowie Huty Katowice była 
zaangażowana zawodowo – pełniąc różnorodne i odpowiedzialne funkcje.
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WYNOSIŁ 54 MIESIĄCE, ŁĄCZNIE Z OKRESAMI ROZRUCHU 

DO OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ.



Inwestycje z nieodległej przeszłości

Na budowie huty zaangażowa-
nych było w okresie szczytowym 
ponad 50 tysięcy pracowników 
oraz kilkadziesiąt przedsiębiorstw 
i firm z całej Polski a także specjali-
ści zagraniczni.

Główne funkcje i zadania 
w budowie tego  przedsięwzięcia 
inwestycyjnego wykonywali:
•  Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego „BUDOSTAL-4” 
w Dąbrowie Górniczej,

•  Biuro Projektów Przemysłu Hutni-
czego „BIPROHUT” w Gliwicach.

Datami węzłowymi w historii 
powstawania huty są:
•  przekazanie do eksploatacji 

pierwszego wydziału mechanicz-
no-konstrukcyjnego – 1975 r.

•  utworzenie Kombinatu Me-
talurgicznego Huta Katowice 
z włączeniem Huty Bankowa/ 
wtedy   Huty Dzierżyńskiego/ 
i Zakładów Koksowniczych im. 

Powstańców Śląskich w Zdzie-
szowicach -  maj 1976 r.

•  przekazanie do rozruchu walcowni 
półwyrobów – 30 września 1976 r.

•  rozpalenie Wielkiego Pieca nr 1 – 
godz. 7:00; 2 grudnia 1976 r.

•  pierwszy spust 30 ton surówki – 
godz. 4:20; 3 grudnia 1976 r.

•  rozruch stalowni i  wygrzewania 
konwertora tlenowego nr 1 – godz. 
21:00; 10 grudnia 1976 r.

•  pierwszy wytop 300 ton stali 
z konwertora tlenowego nr 1 – 
godz. 9:00; 11 grudnia 1976r.

•  gorący rozruch walcowni średniej 
– 26 września 1977 r.

•  przekazanie do eksploatacji 
walcowni dużej – koniec I etapu 
budowy huty – 24 czerwca 1978 r.

W konstrukcje obiektów huty 
wbudowanych zostało 1,5 miliona 
metrów sześciennych betonu; to 
przykładowo prostopadłościan 
o wymiarach: 100 x 100 x 150 m.

Wśród inwestycji towarzyszą-
cych wybudowana została Linia 
Hutniczo – Siarkowa szerokotorowa 
/rozstaw szyn 1520 mm/ z Hrubie-
szowa do Sławkowa Południowego 

o długości 395 km i przekazana do 
eksploatacji w 1979 r. Linia ta miała 
obsługiwać transport rud żelaza 
z Krzywego Rogu na Ukrainie do 
huty oraz w odwrotnym kierunku 
transport siarki. Trasa jej przebiega 
przez teren urokliwego Roztoczań-
skiego Parku Narodowego, przez 
co wzbudziła już wtedy protesty 
ekologów. Poza tematem niniejsze-
go artykułu należy poinformować, 
że kosztowna operacja przeładunku 
towarów na granicy stała się obec-
nie powodem analiz oraz koncepcji 
stworzenia z tej linii połączenia 
EUROPA – AZJA.

Przedsięwzięcie inwestycyjne 
pn. Huta Katowice było olbrzymie, 
jednorazowe pod względem skali 
ilości i wielkości obiektów. Inna ce-
cha tego przedsięwzięcia jest chyba 
najważniejsza a było to mianowicie 
szerokie otwarcie na dopływ no-
wych technologii ze świata zachod-
niego oraz finansowanie w oparciu 
o kredyty stamtąd.

Technologie i urządzenia po-
chodziły prawie z całego świata: 
podstawowe i olbrzymie /jakżeby 
inaczej np. wielkie piece, największe 
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na świecie/ ze Związku Radzieckie-
go, aparatura kontrolno-pomiarowa 
i ciężki sprzęt montażowy /żura-
wie American Sky Horse/ z USA, 
urządzenia dla walcowni średniej 
i dużej oraz aglomerowni i stalowni 
z Francji, wyposażenia elektryczne 
i laboratoryjne ze Szwajcarii, system 
komputerowy sterowania wielkich 
pieców ze Szwecji.

Przypomnieć trzeba, że pod 
względem gospodarczym byliśmy  
bardzo chłonni do przyjmowania 
i stosowania nowych technologii, 
efektywnych i jakościowo nie-
dostępnych na naszym rynku. 
Drobnym przykładem z własnego 
doświadczenia autora jest fakt 
o warunku postawionym przez do-
stawców urządzeń, z ówczesnego 
RFN, aby do  montażu ich urządzeń 
na walcowni średniej zastosować 
zaprawy do podlewek pn. „Pagel”; 
nasze laboratorium zakładowe po 
wykonaniu próbek z tej zaprawy 
stwierdziło po badaniach wytrzy-
małość na ściskanie po jednej do-
bie(!)  RW > 400 kG/cm2 /obecnie 
40 MPa/. Innym przykładem, po-
dobnego rodzaju, jest zastosowanie 
do budowy drogi montażowej 
warsztatu mechanicznego walcow-
ni średniej tkaniny polipropylenowej 
jako warstwy separacyjnej, stając się 

przykładem /bez zarozumialstwa/ 
prototypowych zastosowań geot-
kanin lub geowłóknin w budownic-
twie. Początek tego, nazwijmy to 
epizodem, to była wizyta naszych 
kolegów na Targach Poznańskich 
i podpatrzenie wystawców z Danii 
w czasie prezentacji geowłóknin 
oraz adaptowanie do tego celu pro-
dukowanych w naszych zakładach 
włókienniczych tkanin polipropyle-
nowych dla górnictwa, używanych 
jako mat tamiarskich.

W okresie budowy Huta Kato-
wice była terenem częstych wizyt 
władz rządowych polskich, ale 
również zagranicznych. Jedną 
z wizyt na budowie złożyli prezy-
dent Francji Valery Giscard 
d`Estaing wraz z małżonką i mi-
nistrami oraz I sekretarz KC PZPR 
Edward Gierek/na zdjęciu poniżej/ 
w 1976 r. Przypomnieć należy, że 
Francja była dostawcą większości 
urządzeń linii technologicznych 
walcowni średniej.

Upływający nieubłaganie czas 
spowodował, że pozostały za nami 
40-letnia rocznica rozpoczęcia pro-
dukcji w Hucie Katowice, która była 
okazją do spotkań i wspomnień 
oraz inne, w tym 40 i 45 rocznica 
rozpoczęcia budowy. 

Jest wiele osób, organizacji i in-
stytucji oraz  mediów prasowych, 
które poświęcają tym wydarze-
niom spotkania, wystawy oraz 
zapisy historyczne. Wśród nich 

należy wymienić Muzeum Miejskie 
„Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej, 
Muzeum Miejskie w Sosnowcu oraz 
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. 
Stowarzyszenie „Budostal 4” – 
Generalny Wykonawca w Dąbrowie 
Górniczej - jest organizatorem 
spotkań i wymiany wspomnień pra-
cowników budowy Huty Katowice.  
Wśród mediów należy wymienić 
redakcję Dziennika Zachodniego 
skąd zaczerpnięto część danych 
i fotografii do niniejszego artykułu.

Bardzo ciekawą stronę interneto-
wą można odwiedzić pod adresem: 
www.hkpedia.pl, do której dopły-
wają ciągle materiały pamiątkowe 
w postaci zdjęć i różnorodnych 
dokumentów.

Artykuł ten oparty został między 
innymi na materiałach wymienio-
nych instytucji i organizacji oraz ze 
wspomnień dyrektora budowy 
walcowni średniej z Sosnowieckie-
go Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Przemysłowego – kolegi Stanisława 
Kacyrza.

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE 

PN. HUTA KATOWICE BYŁO 

OLBRZYMIE, JEDNORAZOWE 

POD WZGLĘDEM SKALI ILOŚCI 

I WIELKOŚCI OBIEKTÓW.



§ §wanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w któ-
rym przy zachowaniu należytej staranności wyja-
śnienie tych okoliczności było możliwe, nie później 
jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia za-
wiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpo-
wiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczącego się postę-
powania karnego lub cywilnego. W tym terminie 
zakład ubezpieczeń zawiadamia na piśmie upraw-
nionego o przyczynach niemożności zaspokojenia 
jego roszczeń w całości lub w części, jak również 
o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego 
stanowiska względem roszczeń uprawnionego, 
a także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC in-
żyniera budownictwa dla wydania ww. decyzji ubez-
pieczyciel jest zobowiązany do stwierdzenia czy:
1)  ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną 

za powstała szkodę, 
2)  odszkodowanie jest należne w świetle zawartej 

umowy ubezpieczenia, czyli np. czy sytuacja nie 
jest wyłączona z umowy ubezpieczenia. 

Ergo Hestia - aby dokonać wypłaty odszkodowa-
nia - bada odpowiedzialność cywilną ubezpieczone-
go za powstałą szkodę wg następujących kryteriów:
a)  zawinionego działania lub zaniechania ubezpie-

czonego – rozpatrywanego w świetle art. 415 
kodeksu cywilnego oraz art. 355 Kodeksu cywil-
nego, jako zawinione działanie lub zaniechanie 
niezgodne z przepisami prawa, sztuką budow-
laną, obowiązującym przepisami technicznymi, 
normami, zasadami współżycia społecznego, 

b)  powstałej szkody u poszkodowanego – rozpa-
trywanej w świetle art. 361 §2 Kodeksu cywilne-
go, jako straty którą poszkodowany poniósł oraz 
utraconych korzyści, które mógłby osiągnąć 
gdyby mu szkody nie wyrządzono, 

c)  związku przyczynowego pomiędzy działaniem 
lub zaniechaniem ubezpieczonego a powstałą 
szkodą – rozpatrywanego w świetle art. 361 Ko-
deksu cywilnego, jako odpowiedzialności za nor-
malne następstwa z którego szkoda wynikła,

d)  przedawnienia roszczenia poszkodowanego do 
ubezpieczonego - rozpatrywanego w świetle 

przepisów Kodeksu cywilnego o przedawnieniu 
roszczeń, 

e)  ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczone-
go z tytułu umowy o pracę - rozpatrywanego 
w świetle przepisów Kodeksu pracy o odpowie-
dzialności materialnej pracownika za szkodę wy-
rządzoną pracodawcy.

Powyższe czynności Ergo Hestia wykonuje na 
własny koszt. Jeżeli jest to niezbędne Ergo Hestia 
ponosi koszty oględzin, weryfikacji dokumentów, 
koszty sporządzenia opinii technicznych, tłumacze-
nia dokumentów i inne koszty konieczne dla ustale-
nia odpowiedzialności cywilnej za szkodę.

Etap ten może zakończyć się uznaniem odpo-
wiedzialności za powstałą szkodę lub odmową 
uznania takiej odpowiedzialności. Równolegle 
ubezpieczyciel prowadzi weryfikację ochrony 
ubezpieczeniowej z umowy ubezpieczenia, (tzn. 
bada czy szkoda powstała w związku z wykony-
waniem samodzielnej technicznej funkcji w bu-
downictwie, czy ubezpieczony działał w ramach 
posiadanych uprawnień w budownictwie, brak jest 
wyłączeń wskazanych w Rozporządzeniu w spra-
wie obowiązkowego ubezpieczenia OC, niezniesio-
nych Umową Generalną, czy czynności z których 
powstała szkoda były wykonane lub zaniechane 
w okresie, w którym Ergo Hestia udzielała ochrony 
ubezpieczeniowej). 

W razie potwierdzenia odpowiedzialności cy-
wilnej za powstałą szkodę i ochrony ubezpie-
czeniowej ubezpieczyciel wypłaca należne od-
szkodowanie. W razie braku odpowiedzialności 
ubezpieczonego za szkodę przy braku wyłączeń 
ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciel decyzją 
odmowną odmawia uznania odpowiedzialności 
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UBEZPIECZENIA
Świadczenia ubezpieczeniowe Ergo Hestii 
wynikające z umowy z Polską Izbą 
Inżynierów Budownictwa

Maria Tomaszewska–Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii

maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

Pomoc prawna udzielana ubezpieczonemu inży-
nierowi budownictwa dotyczy dwóch sytuacji:
1)  kiedy zostały wniesione roszczenia przeciwko 

inżynierowi budownictwa, 
2)  w innych przypadkach związanych z wykony-

wania zawodu inżyniera budownictwa.

POMOC PRAWNA W PRZYPADKU 

WNIESIENIA ROSZCZEŃ PRZECIWKO 

INŻYNIEROWI BUDOWNICTWA

W sytuacji kiedy zostały zgłoszone roszczenia do inży-
niera budownictwa lub istnieją okoliczności, które mogą 
powodować roszczenia (np. wypadek na budowie, 
błąd projektowy, katastrofa budowlana, itp.), ubezpie-
czyciel jest zobowiązany przyjąć zgłoszenie roszczenia 
lub zgłoszenie okoliczności mogących powodować 
roszczenia. Zgłoszenia może dokonać inżynier budow-
nictwa, lub osoba która uważa się za poszkodowaną. 
Obowiązki ubezpieczyciela dla rozpatrzenia zgłoszo-
nych roszczeń z ubezpieczenia obowiązkowego wyni-
kają z Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i Ustawy 
o ubezpieczeniach obowiązkowych:
a)  Zgodnie z treścią art. 16 Ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej, po otrzymaniu zawiado-

mienia o zajściu zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową, w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania tego zawiadomienia, zakład 
ubezpieczeń informuje o tym ubezpieczającego 
lub ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami 
występującymi z tym zawiadomieniem, oraz po-
dejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu 
faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych 
roszczeń i wysokości świadczenia, a także infor-
muje osobę występującą z roszczeniem pisemnie 
lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła 
zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustale-
nia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub 
wysokości świadczenia, jeżeli jest to niezbędne 
do dalszego prowadzenia postępowania.

b)  Zgodnie z treścią art. 14. Ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Zakład ubezpieczeń wypłaca od-
szkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia zło-
żenia przez poszkodowanego lub uprawnionego 
zawiadomienia o szkodzie. W przypadku gdyby 
wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowie-
dzialności zakładu ubezpieczeń, albo wysokości 
odszkodowania okazało się niemożliwe, odszkodo-
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ZGŁOSZENIA MOŻE DOKONAĆ INŻYNIER BUDOWNICTWA, LUB OSOBA KTÓRA 

UWAŻA SIĘ ZA POSZKODOWANĄ. OBOWIĄZKI UBEZPIECZYCIELA DLA 

ROZPATRZENIA ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO 

WYNIKAJĄ Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I USTAWY 

O UBEZPIECZENIACH OBOWIĄZKOWYCH.

W RAZIE POTWIERDZENIA 

ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA 

POWSTAŁĄ SZKODĘ I OCHRONY 

UBEZPIECZENIOWEJ UBEZPIECZYCIEL 

WYPŁACA NALEŻNE ODSZKODOWANIE. 
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za szkodę. Na tym jednak rola ubezpieczyciela się 
nie kończy. Jeżeli Ergo Hestia zostanie pozwana 
przez osobę, która uważa się za poszkodowanego, 
będzie podejmować wszystkie kroki dla odparcia 
roszczenia. W razie przegranej, wypłaci odszkodo-
wanie, pokryje zasądzone odsetki i koszty. Jeżeli 
postępowanie cywilne o wypłatę odszkodowania 
zostanie wszczęte przeciwko ubezpieczonemu, 
ubezpieczony obowiązany jest podjąć współpracę 
umożliwiającą wystąpienie przez ubezpieczyciela 
z interwencją uboczną w celu obrony przed nie-
uzasadnionym roszczeniem, zawarcia ugody lub 
uznania roszczenia. Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się do wystąpienia w charakterze interwenienta 
ubocznego.

Ergo Hestia pokrywa także następujące koszty 
dodatkowe pokrywane w ramach ubezpieczenia:
1)  koszty wynagrodzenia biegłych, powołanych za 

pisemną zgodą ubezpieczyciela,
2)  niezbędne koszty obrony sądowej w sporze pro-

wadzonym na polecenie ubezpieczyciela lub za 
jego zgodą; jeżeli w wyniku wypadku powodują-
cego odpowiedzialność ubezpieczonego objęte-
go ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko 
sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne, 
ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, o ile za-
żądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na 
pokrycie tych kosztów, 

3)  koszty prowadzonego za zgodą ubezpieczycie-
la postępowania ugodowego poniesione przez 
ubezpieczonego.

POMOC PRAWNA W INNYCH PRZYPAD-

KACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM 

ZAWODU INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Inżynierowie budownictwa objęci są także ubezpie-
czeniem ryzyka ponoszenia kosztów ochrony praw-
nej. Ubezpieczenie obejmuje koszty w postępowa-
niach przed sądami polskimi, prowadzonych z jego 
udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, 

oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu 
dyscyplinarnym lub zawodowym pozostającym 
w związku z wykonywaniem zawodu inżyniera bu-
downictwa lub praw i obowiązków członka Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa. W tym zakresie ubez-
pieczenie obejmuje w szczególności:
1) koszty usług osób uprawnionych do świadczenia 
pomocy prawnej,
2) koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych 
lub rzeczoznawców, albo innych dokumentów sta-
nowiących środki dowodowe,
3) pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administra-
cyjne, o ile służą one ochronie praw ubezpieczają-
cego w związku z prowadzonym postępowaniem.
Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego 
ubezpieczonego w 12-miesięcznym okresie ubez-
pieczenia wynosi 5.000,00 PLN i nie więcej niż 
500.000,00 PLN na wszystkie wypadki, na wszyst-
kich ubezpieczonych łącznie.

PODSUMOWANIE

Ergo Hestia w ramach Umowy Generalnej z Polską 
Izbą Inżynierów Budownictwa zobowiązana jest do 
oceny sytuacji faktycznej i prawnej w zakresie zgło-
szonych roszczeń oraz do finansowania kosztów 
pomocy prawnej na zasadach wskazanych w Umo-
wie Generalnej i tak:
1.  Ergo Hestia jest zobowiązana przyjąć zgłosze-

nie roszczenia kierowanego do ubezpieczonego 
inżyniera budownictwa i dokonać oceny sytuacji 
faktycznej i prawnej związanej z wysuwanymi 
roszczeniami.

2.  Ergo Hestia ponosi koszty oceny sytuacji faktycz-
nej i prawnej związane z wysuwanymi roszcze-
niami.

3.  Ergo Hestia dodatkowo finansuje koszty obrony 
prawnej, na które wyraziła zgodę i które są wska-
zane w Umowie Generalnej, np. koszty postępo-
wania pojednawczego, koszty obrony w sprawie 
karnej, która może mieć wpływ na odpowiedzial-
ność odszkodowawczą.

4.  Ergo Hestia jest zobowiązana do przystąpienia 
z interwencją uboczną w sprawach, w których 
może być zobowiązana do wypłaty odszkodowa-
nia.

5.  Ergo Hestia refunduje poniesione przez ubezpie-
czonego inżyniera budownictwa koszty ochrony 
prawnej przed sądami polskimi, w postępowa-
niach prowadzonych z jego udziałem w charakte-
rze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz 
w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym 
lub zawodowym pozostającym w związku z wy-
konywaniem zawodu inżyniera budownictwa lub 
praw i obowiązków członka Polskiej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. 

ubezpieczenia Świadczenia ubezpieczeniowe Ergo Hestii

INŻYNIEROWIE BUDOWNICTWA OBJĘCI 

SĄ TAKŻE UBEZPIECZENIEM RYZYKA 

PONOSZENIA KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ. 
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Obowiązkowe ubezpieczenie OC ubezpieczenia

Obowiązkowe ubezpieczenie OC 
inżyniera budownictwa a prowadzenie 
działalności gospodarczej

Maria Tomaszewska–Pestka
Agencja Wyłączna Ergo Hestii

maria.tomaszewska-pestka@ag.ergohestia.pl

1. WSTĘP

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie wiąże się z praktyczną możliwo-
ścią wyrządzenia szkód osobom trzecim, dlatego 
każdy członek izby samorządu zawodowego podle-
ga obowiązkowi ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związ-
ku z wykonywaniem samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. W praktyce pojawiają się 
wątpliwości czy obowiązkowe ubezpieczenie OC 
obejmuje także szkody powstałe w ramach prowa-
dzonej działalności gospodarczej.

2.  ZAKRES OBOWIĄZKOWEGO 

UBEZPIECZENIA

Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpiecze-
nia OC regulowany jest przez Rozporządzenie Mini-
stra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej architektów oraz inżynierów budownic-
twa1. W treści przywołanego aktu wykonawczego 
nie znajdziemy zapisu rozwiewającego ewentualne 
wątpliwości interpretacyjne czy obowiązkowe ubez-
pieczenie OC obejmuje ochroną osoby w przypadku 
prowadzenia przez nie działalności gospodarczej lub 
osoby, które samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie wykonują w ramach stosunku pracy.

3. ZAPISY UMOWY GENERALNEJ Z PIIB

W ramach Umowy Generalnej pomiędzy PIIB a Ergo 
Hestią S.A. kluczowy z punktu widzenia okoliczno-

ści prowadzenia działalności gospodarczej przez 
inżyniera budownictwa jest zapis § 17 ust. 6 Umo-
wy Generalnej który stanowi, że dla skuteczności 
ochrony ubezpieczeniowej nie ma znaczenia fakt 
iż ubezpieczony inżynier budownictwa wykonuje 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 
Przywołany zapis rozwiewa wszelkie wątpliwości, 
potwierdzając skuteczność ochrony ubezpiecze-
niowej także w sytuacji prowadzenia działalności 
gospodarczej przez ubezpieczonego.
Regulacja ta ma zastosowanie także dla dobrowol-
nego nadwyżkowego ubezpieczenia OC.

4. ZAŚWIADCZENIE 

Dodatkowo Ergo Hestia wydaje zaświadczenie, 
w treści którego wskazuje się iż obowiązkowe 
OC (także dobrowolne nadwyżkowe ubezpiecze-
nie OC) obejmuje wykonywanie samodzielnych 
technicznych funkcji w budownictwie w ramach 
posiadanych uprawnień budowlanych w związku 
z prowadzoną jednoosobową działalnością gospo-
darczą. W zaświadczeniu pojawia się nazwa firmy 
ubezpieczonego.

5.  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W KTÓREJ OBOWIĄZKOWE 

UBEZPIECZENIE NIE JEST 

WYSTARCZAJĄCE

Powyżej wskazana regulacja nie może prowadzić do 
uproszczeń i mylnych wniosków. Nie można twier-

1 Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174

UBEZPIECZENIA



ubezpieczenia Obowiązkowe ubezpieczenie OC

dzić że OC obowiązkowe inżyniera budownictwa 
obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej. 
Jest wiele rodzajów działalności i czynności inży-
nierów budownictwa nieobjętych obowiązkowym 
ubezpieczeniem OC. Do nich należy m.in.:
a) Wykonawstwo robót budowlanych
b)  Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, kierownika 

projektu 
c)  Realizacja dokumentacji projektowej wielobran-
żowej

d) Realizacja nadzorów wielobranżowych 
e) Kosztorysowanie 
f)  Wykonywanie świadectw i audytów energetycznych 
Dla działalności niepodlegającej obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC inżyniera budownictwa, każdy 
z zainteresowanych może rozważyć wykupienie ubez-
pieczenia dobrowolnego oferowanego na rynku.

6. PODSUMOWANIE

Obowiązkowe ubezpieczenie OC inżyniera budow-
nictwa obejmuje wykonywanie samodzielnych 
technicznych funkcji w budownictwie przez ubez-
pieczonego w ramach prowadzonej przez niego 
działalności gospodarczej. To ubezpieczenie jest 
zatem niewystarczające dla inżynierów przedsię-
biorców prowadzących działalność gospodarczą 
w szerszym zakresie niż pełnienie samodzielnej 
technicznej funkcji w budownictwie. 

  ŚLĄSKI TURNIEJ PAR W BRYDŻU SPORTOWYM

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach
organizuje dla członków ŚlOIIB

XI Turniej Par w Brydżu Sportowym
o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB

Turniej odbędzie się 15 czerwca 2019 r. (sobota) o godzinie 9.00
w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach ul. Adama 1b, 
przed Festynem ŚlOIIB w parku Giszowieckim, 

na którym nastąpi ogłoszenie wyników.

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 do ŚlOIIB 
przynajmniej jednej osoby ze zgłoszonej pary

(lub wcześniejsza przynależność w przypadku osób które przeszły na emeryturę). 

Udział w turnieju bez opłat. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TURNIEJU 
I PROSIMY O PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres:
e-mail: biuro@slk.piib.org.pl



9 MISTRZOSTWA 
BUDOWLANYCH 
I ARCHITEKTÓW
w biegu na 10 km

Celem mistrzostw jest 
popularyzacja biegania 
budowlanych i architek-

tów jako najprostszej formy 
ruchu oraz oderwanie od co-
dziennego zabieganego życia 
zawodowego, a także wyłonie-
nie w oddzielnej klasyfikacji na 
tym dystansie mistrzów Polski 
spośród budowlanych i archi-
tektów.

Organizatorzy 9 MPBiA:
•  Stowarzyszenie Klub Ludzi 

Aktywnych Zabiegani Często-
chowa;

•  Śląska Okręgowa Izba Inżynie-
rów Budownictwa w Katowi-
cach;

•  Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa 
Oddział w Częstochowie;

•  Stowarzyszenie Architektów 
Polskich Oddział Częstochowa.
Nad sprawnym przeprowa-

dzeniem zawodów czuwali Ja-
rosław Kołodziejczyk i ze strony 
ŚlOIIB zastępca przewodniczą-
cego Rady Waldemar Szleper.

Bieg Częstochowski to naj-
większa impreza biegowa pod 
Jasną górą. Honorowy patronat 
nad odbywającymi się już po raz 
jedenasty zawodami objęli prezy-
dent Częstochowy i przeor Jasnej 
Góry. Obsada biegu była jak zwy-
kle znakomita. Stanowili ją m.in. 

utytułowani zawodnicy z Kenii: 
Tuei Hosea Kiplagat, Kipmgetich 
Tahui Evams, Chemutai Joyline, 
Christine Moraa Oigo. Każdy 
biegacz posiadał chip kontrolny 
umożliwiający elektroniczny po-
miar czasu. W tym roku pogoda 
dopisała – było słońce i lekki 
wiatr. Również wśród zawodników 
panował pogodny nastrój i wola 

W sobotę 6 kwietnia 2019 
odbyły się w Częstochowie 
po raz dziewiąty Mistrzostwa 
Polski Budowlanych i Archi-
tektów (MPBiA) w biegu dłu-
godystansowym na 10 km, 
zorganizowane w ramach 
11 Biegu Częstochowskiego.
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 Tuż po starcie

 Podium dla kat. K60 
w 11 Biegu Częstochowskim; 
3 miejsce Maria Świerczyńska

 Kategoria 
„Kobiety”, od le-
wej: Edyta Jędryka, 
Barbara Sobczyk, 
Anna Balicka, 
Roman Karwowski, 
Waldemar Szleper, 
Małgorzata 
Nawrocka-Tazbir

 Kategoria 
„Mężczyźni”, 
od lewej: Roman 
Karwowski, 
Waldemar Szleper, 
Mieszko Maliszewski, 
Daniel Mikielski, 
Robert Pontus, 
Zenon Panicz

   Waldemar Szleper

W 9 Mistrzostwach Polski Budowlanych i Architektów uczestniczyły 53 osoby, cała grupa ukończyła bieg.

KATEGORIA „KOBIETY”:
I miejsce – Sobczyk Barbara (ŚlOIIB) z Katowic – z czasem 44 min 15 s; w klasyfikacji 11 Biegu Czę-

stochowskiego 5 miejsce w kat. K30;
II miejsce – Balicka Anna z Poraja - z czasem 45 min 56 s;
III miejsce – Jędryka Edyta z Kłobucka –  z czasem 51 min 9 s;
X miejsce – Świerczyńska Maria (ŚlOIIB) z Siemianowic Śląskich –  z czasem 1 h 5 min 41 s; 3 miejsce 

w kat. K60. 
Zwyciężczynie dekorowali: Waldemar Szleper, z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 
i Małgorzata Nawrocka-Tazbir, przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie.

KATEGORIA „MĘŻCZYŹNI”:
I miejsce – MIKIELSKI Daniel z Olsztynka – z czasem 33 min 30 s; 
II miejsce – Maliszewski Mieszko z Siemianowic Śląskich – z czasem 35 min 55 s;
III miejsce – Pontus Robert z Oleśnicy – z czasem 36 min. 48 s.
Zwycięzców dekorowali: Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Waldemar Szleper i Zenon 
Panicz, z-ca skarbnika ŚlOIIB.

WYNIKI 9 MPBIA W BIEGU NA 10 KM walki o jak najlepszy czas. Mimo 
dużej rywalizacji na trasie biegu 
czuło się wzajemną życzliwość. 
Biegacze, w większości amatorzy, 
nie startowali żeby wygrać, ale by 
poprawić życiowe rekordy, albo 
pokonać własne słabości. Na całej 
trasie był doping kibiców, zwolen-
ników biegu, a także przygodnych 
mieszkańców Częstochowy i piel-
grzymów. Trasa biegu przebiegała 
przez centrum Częstochowy oraz 
1 okrążenie wokół Klasztoru Ja-
snogórskiego, z różnicą wysokości 
terenu. Była bardzo dobrze przy-
gotowana i oznakowana, grupę 
biegaczy pilotowali policjanci.

Do 11 Biegu Częstochowskiego, 
wystartowało ponad 1330 
zawodników, a bieg ukończyły 
1283 osoby, czas zwycięzcy 
wynosił 30 min. 32 s , a czas 
ostatniego zawodnika 1 godz. 22 
min. 35 s. Wszyscy uczestnicy, 
którzy ukończyli bieg, otrzymali 
pamiątkowy medal i pamiątkowe 
koszulki startowe. Najlepszy czas 
na dystansie 10 km osiągnął 
Kenijczyk Tuei Hosea Kiplagat. 
Na wyróżnienie w biegu zasługu-
ją pracownicy firmy Press Glass, 
którzy wystąpili z inicjatywą 
biegamy i wspieramy – było ich 
łącznie 110 osób. 
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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
od 9.00 do 16.00, czwartek od 10.00 do 18.00

piątek od 9.00 do 15.00
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

e-mail: ptgliwice@slk.piib.org.pl
Godziny pracy:

poniedziałek, środa od 11.00 do 17.00
wtorek, czwartek od 12.00 do 17.00

piątek nieczynne

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

Publikowane artykuły prezentują stanowiska, 
opinie i poglądy ich autorów. Redakcja zastrzega 
sobie prawo skracania i adjustacji tesktów. Mate-
riałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruki 

i wykorzystanie opublikowanych materiałów 
mogą odbywać się wyłącznie za zgodą redakcji.

Ś

Pozostaną w naszej pamięci
Non omnis moriar

Bogdan Binkowski
Eugeniusz Chrobok

Mirosław Dmytryszyn
Leszek Kamiński
Eugeniusz Kłak
Edmund Krupa

Zdzisława Kulik - Dziedziela
Andrzej Mańko

Piotr Müller
Marian Pelc

Kurt Prochaczek
Andrzej Skowron
Jan Zachariasz

odeszli wydarzenia
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Skład komputerowy, projekt, reklama
Anuncio

kontakt@anuncio.net.pl

Pożegnanie Mirosława Dmytryszyna
9 kwietnia pożegnaliśmy, uczestnicząc w ceremonii pogrzebowej, zmarłego 5 kwietnia 2019 roku 
Kolegę MIROSŁAWA DMYTRYSZYNA. Znany z pracowitości i twardości wobec wyzwań życiowych, 
niestety przegrał walkę z nieubłaganą, śmiertelną chorobą.

Pochodził z ziemi chełmskiej na Lubelszczyźnie, a na teren śląsko-za-
głębiowskiego regionu przywędrował w poszukiwaniu nowych dla siebie 
wyzwań: nauki i pracy. Tu ukończył zawodową szkołę średnią, ukierun-
kowującą dalszą drogę zawodową. Było to zatrudnienie w przedsiębior-
stwach resortu górnictwa, początkowo w Bytomskim Przedsiębiorstwie 
Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego „Węglosan”, w bezpośredniej 
produkcji. Pracując zawodowo rozpoczął studia na Wydziale Inżynie-
rii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, które ukończył w 1978 
roku w wieku 28 lat z tytułem inżyniera środowiska. Przez kilkanaście 
następnych lat pracował na odpowiedzialnych stanowiskach w innych 
przedsiębiorstwach, pełniąc funkcje kierownicze. Za sumienną pracę 
otrzymał w 1985 roku Srebrny Krzyż Zasługi. Przekształcenia gospo-
darcze początku lat 90. XX wieku umożliwiły mu zorganizowanie wła-
snego „mikroprzedsiębiorstwa” pn. „Insdom”, a uzyskane wcześniej do-
świadczenia zawodowe były pomocne w rozwiązywaniu różnorodnych 
problemów na rynku inwestycji budowlanych oraz przy opracowywaniu 
opinii i orzeczeń technicznych lub ekspertyz i projektów technicznych. 

Oddzielnym rozdziałem w życiu Kolegi była praca społeczna w śląskim samorządzie inżynierów 
budownictwa - przez 3 kadencje (lata 2006 – 2018) był członkiem Okręgowego Sądu Dyscyplinarne-
go ŚlOIIB - i działalność stowarzyszeniowa. Za swą pracę został uhonorowany w 2012 roku Srebrną 
Odznaką Honorową PIIB oraz w 2018 roku Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Grono koleżanek i kolegów z Śląskiej OIIB

Od 1 czerwca 2015 roku każdy członek naszej Izby może skorzystać w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach 
oraz we wszystkich Placówkach Terenowych i Punkcie Informacyjnym w Rybniku z bezpłatnej porady 
prawników. Prawnicy pełnią dyżury:

• w Katowicach w każdy czwartek miesiąca w godzinach 13-18
• w Bielsku – Białej w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 14-17
• w Częstochowie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15-18
• w Gliwicach w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 15-17
• w Rybniku w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach 15-18

Możliwy jest również telefoniczny lub mailowy kontakt z prawnikiem.

Informujemy, że każdy członek ŚlOIIB ma możliwość uzyskania pomocy w rozwiązaniu jego problemu 
technicznego związanego z wykonywaniem zawodu. W tym celu należy zwrócić się telefonicznie, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie do Biura ŚlOIIB albo do Placówek Terenowych ŚlOIIB.

  POMOC PRAWNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB

  POMOC TECHNICZNA DLA CZŁONKÓW ŚlOIIB



W dniu 15 czerwca 2019 roku Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
organizuje dla członków Izby i ich rodzin 

na terenie parku Giszowieckiego w Katowicach-Giszowcu 

IV FESTYN pod hasłem ŻYJMY ZDROWO.
Rozpoczęcie FESTYNU o godzinie 13.00, planowane zakończenie o godzinie 19.00.

W programie przewidziano liczne atrakcje.
Szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym na stronie internetowej Izby.

Zaproszenie
na FESTYN




