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02.01.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (1/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 9 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 11 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (56 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (4 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (6 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 

członkostwa do Małopolskiej OIIB (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (22 osoby); 

 o uchyleniu uchwały nr 124.5/R/12 i 121.25/R/12 o zawieszeniu w prawach 

członka Izby (2 osoby); 

 o wpisie na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług transgranicznych 

(1 osoba). 

03.01.2013 - Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego przeprowadzona przez 

Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

03.01.2013 - Spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania nowej siedziby z udziałem 

przewodniczącego Rady - Franciszka Buszki, wiceprzewodniczącego Rady -  

Józefa Kluski, przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej -  

Piotra Szatkowskiego, przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - 

Jerzego Dzierżewicza oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - 

koordynatora - Krzysztofa Ciesińskiego. 

07.01.2013 - Kontrola działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

przeprowadzona przez Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

07.01.2013 - Spotkanie noworoczne organizowane przez Zarząd Oddziału Gliwickiego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady - 

Franciszek Buszka i wiceprzewodniczący Rady - Józef Kluska. 

08.01.2013 - Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego „Informatora ŚlOIIB”. 
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08.01.2013 - Posiedzenie Komisji Regulaminów i Materiałów Zjazdowych ŚlOIIB. 

08.01.2013 - Posiedzenie Zespołu roboczego Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB  

ds. rozpatrzenia wniosku II/5/2010 złożonego na IX Zjazdu Sprawozdawczo- 

Wyborczym ŚlOIIB w 2010 roku. 

08.01.2013 - Spotkanie noworoczne organizowane przez Zarząd Oddziału Częstochowskiego 

Stowarzyszenia Elektryków Polskich. ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący 

Rady - Waldemar Szleper. 

09.01.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB. 

09.01.2013 - Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB prowadził prezes PIIB -  

Andrzej Roch Dobrucki. Posiedzenie zdominowała tematyka egzaminów  

na uprawnienia budowlane. Marian Płachecki przewodniczący Krajowej Komisji 

Kwalifikacyjnej PIIB omówił przebieg ubiegłorocznej jesiennej sesji egzaminacyjnej. 

Do egzaminu pisemnego przystąpiły we wszystkich okręgowych izbach inżynierów 

budownictwa w kraju 2792 osoby, z czego 239 nie zaliczyły testu. Następnie  

do egzaminu ustnego przystąpiło 2853 inżynierów, w tym 309 zdających poprawkowy 

egzamin ustny. Pozytywny wynik uzyskały 2464 osoby, tj. 86,37% zdających osób.  

W dyskusji, jaka wywiązała się po przedstawieniu prezentacji dotyczącej XX sesji 

egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, zwrócono uwagę na zróżnicowany  

poziom przygotowania do egzaminów osób starających się o uprawnienia  

oraz wypracowaną od lat formułę egzaminu. Następnie uczestnicy obrad przyjęli 

uchwałę w sprawie składek dotyczących przynależności PIIB do organizacji 

krajowych (Kongres Budownictwa) i zagranicznych (Europejska Rada Izb 

Inżynierskich - ECEC i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - ECCE). 

Omówiono także stan prac legislacyjnych związanych z ograniczeniem liczby 

zawodów regulowanych oraz działania podejmowane przez PIIB. Prezes PIIB - 

Andrzej R. Dobrucki przypomniał projekt ustawy o ułatwieniu dostępu  

do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych z 06 grudnia 

2012 roku. Wersja ta zawiera inne rozwiązania niż przedstawiona przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości w dniu 27 września 2012 roku. Nowa propozycja uwzględnia 

zgłaszane wcześniej przez PIIB postulaty dotyczące m.in. możliwości uzyskiwania 

uprawnień bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi po ukończeniu 

studiów I stopnia oraz w ograniczonym zakresie do kierowania robotami 

budowlanymi przez techników. Prezes PIIB omówił spotkania, jakie odbyły się  

pod koniec minionego roku z przedstawicielami Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz  organizacjami związanymi z branżą 

budowlaną. Podczas posiedzenia Ryszard Dobrowolski, sekretarz PIIB, przedstawił 

terminy tegorocznych zjazdów okręgowych. W posiedzeniu uczestniczyła  

Monika Majewska - naczelnik Wydziału Prawa Budowlanego w Departamencie 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej. 

Radę ŚlOIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper 

- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator. 

10.01.2013 - Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które zdały 

egzamin w jesiennej sesji w 2012 roku. W uroczystości udział wzięli:  

Franciszek Buszka - przewodniczący Rady ŚlOIIB, Igor Śmietański - dyrektor 

Wydziału Infrastruktury w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Jan Spychała - Śląski 
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Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Piotr Szatkowski - przewodniczący 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, Zbigniew Dzierżewicz - sekretarz 

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB,  Józef Kluska - wiceprzewodniczący 

Rady ŚlOIIB, Krzysztof Ciesiński - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 

- koordynator, Zenon Panicz - członek Prezydium Rady ŚlOIIB,  

Krzysztof Kolonko członek Rady ŚlOIIB, Hieronim Spiżewski - członek Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, Bolesław Jurkiewicz - członek Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, Zbigniew Herisz - członek Okręgowej Komisji 

Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, Jacek Siwecki - Przewodniczący PZITS, Teresa Skowrońska 

- Prezes Oddziału SEP Katowice. 

 W dniach 23÷30 listopada 2012 roku odbyła się XX sesja egzaminacyjna  

na uprawnienia budowlane. Wpłynęło 265 wniosków o dopuszczenie  

do egzaminu, z tym z powodu niewystarczającej praktyki zawodowej  

5 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Do egzaminu testowego przystąpiło 

349 osób, natomiast do egzaminu ustnego przystąpiło 323 osoby.  

Egzamin zdało 265 osób. 

 

W trakcie jesiennej sesji nadano uprawnienia budowlane w następujących 

specjalnościach: 

- architektonicznej   – 3 osoby, 

- konstrukcyjno-budowlanej  – 107 osób, 

- drogowej    – 31 osób, 

- mostowej    – 25 osób, 

- instalacyjnej-sanitarnej  – 67 osób, 

- telekomunikacyjnej   – 1 osoba, 

- instalacyjnej-elektrycznej  – 29 osób, 

- kolejowej     – 2 osoby. 

Osoby odbierające decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 

ślubowanie. 
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10.01.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej autora opinii technicznej. 

10.01.2013 - Spotkanie Zespołu ds. zagospodarowania nowej siedziby z udziałem 

przewodniczącego Rady - Franciszka Buszki, wiceprzewodniczącego Rady -  

Józefa Kluski, przewodniczącego OKK - Piotra Szatkowskiego, przewodniczącego 

OSD - Jerzego Dzierżewicza oraz koordynatora OROZ - Krzysztofa Ciesińskiego. 

11.01.2013 - Posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej Konferencji „Ekologia a Budownictwo”. 

Radę ŚlOIIB reprezentował Janusz Kozula. 

11-13.01.2013 - Wyjazd techniczno-turystyczny do Jeleniej Góry i Legnicy zorganizowany przez 

Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Radę ŚlOIIB reprezentowała 

skarbnik - Czesława Bella. 

14.01.2013 - Spotkanie w sali teatralnej firmy POLONTEX S.A. w Częstochowie Członków 

Regionalnego Częstochowskiego Klastra Budownictwa i Infrastruktury 

"BUDOSFERA" oraz Częstochowskiego Klastra Komunalnego "AGLOMERACJA" 

połączone ze Spotkaniem Noworocznym Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej 

w Częstochowie, na którym podsumowano dotychczasową działalność. Gościem 

specjalnym był prof. Andrzej Jacek Blikle, który wygłosił wykład pt. "Firmy rodzinne 

w gospodarce Polski i świata". Udział wzięli przedstawiciele samorządu terytorialnego 

oraz przedsiębiorcy z regionalnych instytucji okołobiznesowych. Radę ŚlOIIB 

reprezentowali wiceprzewodniczący: Dorota Przybyła i Waldemar Szleper. 

14.01.2013 - W sali Filharmonii Częstochowskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu 

terytorialnego oraz regionalnych instytucji okołobiznesowych w ramach 

noworocznego spotkania otwartego zorganizowanego przez Prezydenta Miasta 

Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Podsumowana została działalność Gminy 

Częstochowa, w tym zrealizowane w roku 2012 inwestycje oraz zamierzenia i plany 

na rok 2013. ŚlOIIB  reprezentował wiceprzewodniczący Rady - Waldemar Szleper. 

15.01.2013 - Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB z udziałem przewodniczących 

Okręgowych Komisji Rewizyjnych. Ze ŚlOIIB udział wziął przewodniczący OKR - 

Edmund Janic. 

15.01.2013 - II edycja ogólnopolska Konferencji „Problemy techniczno-prawne utrzymania 

obiektów budowlanych”, organizowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

w Warszawie.  

ŚlOIIB reprezentowali: wiceprzewodnicząca Rady - Dorota Przybyła, skarbnik - 

Czesława Bella oraz przewodniczący OSD - Jerzy Dzierżewicz.  

16.01.2013 - Posiedzenie Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB. Rozpatrzono jeden wniosek, 

zatwierdzono sprawozdanie za 2012 rok, omówiono protokół pokontrolny Okręgowej 

Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB, opracowano propozycję zmiany Załącznika nr 2  

Regulaminu KPF do materiałów zjazdowych. 
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17.01.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

 

 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB;  

- informacje o stanie środków finansowych i wynikach ekonomicznych ŚlOIIB; 

- przygotowania do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB; 

- przedsięwzięcia Rady ŚlOIIB na rzecz członków; 

- wniosek z posiedzenia Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB. 

 

 

 

17.01.2013 - W ramach prac Zespołu ds. zagospodarowania nowej siedziby ŚlOIIB, odbyła się 

wizja lokalna z udziałem wiceprzewodniczącego Rady - Józefa Kluski i członka Rady 
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- Janusza Kozuli oraz przedstawiciela firmy instalującej dźwigi osobowe, w sprawie 

rozeznania warunków technicznych i możliwości zainstalowania dźwigu osobowego 

w nowej siedzibie ŚlOIIB. 

17.01.2013 - Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzona przez 

Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

19.01.2013 - XXI Gala wręczenia Laurów Umiejętności i Kompetencji 2012 w Domu Muzyki  

i Tańca w Zabrzu. 

 
Wyróżnienie dla Olgierda Dziekońskiego 

 

 

 



9 

 

20.01.2013 - Uroczysta msza święta w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w intencji 

środowisk gospodarczych. 

 

21.01.2013 - Zjazd Sprawozdawczy Oddziału ČKAIT (Česká Komora Autorizovaných Inženýrů  

a Techniků Činných ve Výstavbě) w Ostrawie. Na zaproszenie przewodniczącego  - 

Swatopluka Bijoka udział wzięli: wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB -  

Stefan Czarniecki oraz Andrzej Grochowski - członek Komisji Współpracy  

z Zagranicą ŚlOIIB. 

23.01.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Obradom przewodniczył prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. Zebrani zapoznali się 

z informacją dotyczącą pracy Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

PIIB. Roman Lulis - członek Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB 

- omówił pracę zespołu w zakresie szkoleń e-learningowych. Obecnie na stronie 

internetowej PIIB znajduje się 5 szkoleń PIIB. Liczba wejść internetowych na każde 

z nich świadczyć może o wzrastającej ich popularności (np.: ze szkoleniem 

„Wprowadzenie do Eurokodów” zapoznały się już 754 osoby). 
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Przygotowywane są kolejne szkolenia, które zostaną wprowadzone w lutym i w marcu 

tego roku, m.in.: „Roboty budowlane - wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy robotach na wysokości - rusztowania i podesty robocze, środki ochrony 

indywidualnej”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie”, „Konstrukcje 

drewniane - wymagania oraz podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa”. 

Podnoszenie kwalifikacji przez członków samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa jest bardzo ważnym problemem. Wiemy, jak szybko zmieniają się różne 

techniki, czy technologie, z którymi nasi członkowie powinni się zapoznać - 

podkreślił Zygmunt Meyer - przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej OIIB. 

Szkolenia mogą być finansowane ze składek członkowskich lub ze środków unijnych. 

Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa podkreśliła, że forma szkoleń e-learningowych jest 

dobrym rozwiązaniem, które w obecnej dobie należy rozwijać. Uczestnicy obrad 

wymienili się spostrzeżeniami dotyczącymi szkoleń, jakie realizują w swoich izbach 

podkreślając, że szkolenia internetowe zdobywają sobie coraz więcej zwolenników. 

Andrzej Jaworski - skarbnik PIIB zapoznał zebranych z realizacją budżetu Krajowej 

Rady w roku 2012. Następnie uczestnicy obrad przyjęli uchwałę w sprawie składek 

dotyczących przynależności PIIB do organizacji krajowych (Stałe Przedstawicielstwo 

Kongresu Budownictwa) i zagranicznych (Europejska Rada Izb Inżynierskich - ECEC 

i Europejska Rada Inżynierów Budownictwa - ECCE). W posiedzeniu Krajowej Rady 

PIIB uczestniczyli także: Monika Majewska naczelnik Wydziału Prawa Budowlanego 

w Departamencie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Zbigniew Grabowski Prezes Honorowy 

PIIB. 

24.01.2013 - Posiedzenie Komisji Ekonomicznej ŚlOIIB. 

24.01.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika robót. 

30.01.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB w Gliwicach. 

30.01.2013 - Noworoczne spotkanie członków ŚlOIIB - obwodu w Gliwicach.  
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Spotkanie odbyło się w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ul. Banacha  

w Gliwicach. Spotkanie prowadziła opiekunka Placówki Terenowej ŚlOIIB  

w Gliwicach - Czesława Bella. Bardzo ciekawe, dwa wykłady, zaprezentował  

prof. dr hab. inż. Kazimierz Kłosek: „Śląskie autostrady. Autostrady na „dziurawym 

podłożu””- o autostradzie A-1, węźle Piekary Śląskie, a w drugiej  części o szybkich 

kolejach w Azji i Dubaju. 

 

 

 

Czesława Bella zreferowała działania ŚlOIIB i najważniejsze wydarzenia minionego 

2012 roku. Przewodniczący Rady ŚlOIIB - Franciszek Buszka przedstawił plan 

działania ŚlOIIB na 2013 rok z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć na rzecz 

członków. Przeprowadzona została ankieta w tej sprawie. Zaproszony na spotkanie 

przedstawiciel Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddziału  

w Gliwicach - dr inż. Ireneusz Jóźwiak przedstawił propozycje planu i tematyki 

szkoleń dla środowiska gliwickiego. 
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31.01.2013 - Posiedzenie Zespołu organizacyjnego XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. 

31.01.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej projektanta. 

31.01.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (2/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 81 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 16 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka izby (31 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (4 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (2 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 

członkostwa do Dolnośląskiej OIIB  i Kujawsko-Pomorskiej OIIB (3 osoby); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (21 osób). 

03.02.2013 - VI Zawody Narciarskie ŚlOIIB. Zawody odbyły się w Międzybrodziu Żywieckim  

na stoku Góry Żar w sześciu kategoriach wiekowych. W zawodach wzięło udział  

64 osoby. 

 

 

 

Zdobywcy miejsc na podium: 

 

Kategoria DZIECI: 

I miejsce Jędrzej Miśniakiewicz 

II miejsce Dorota Górecka 

III miejsce Filip Keiper 
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Kategoria MŁODZIEŻY: 

I miejsce Bartłomiej Ziemski 

II miejsce Maria Błach 

III miejsce Katarzyna Herman 

 

Kategoria KOBIET: 

I miejsce Maria Świerczyńska 

II miejsce Elżbieta Nowicka-Słowik 

III miejsce Elżbieta Zielińska-Kała 

 

 

 

Kategoria MĘŻCZYZN do 45 lat: 

I miejsce Maciej Fidyk 

II miejsce Wojciech Kazek 

III miejsce Marek Kołodziej 

 

Kategoria MĘŻCZYZN od 46 – do 65 lat: 

I miejsce Jacek Rakszawski 

II miejsce Maciej Błach 

III miejsce Adam Cieślar 

 

Kategoria MĘŻCZYZN powyżej 65 lat: 

I miejsce Zygmunt Binda 

II miejsce Jacek Miśniakiewicz 

III miejsce Adam Stasica 
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05.02.2013 - Posiedzenie Zespołu ds.  modernizacji nowej siedziby ŚlOIIB. 

07.02.2013 - W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się zebranie 

sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Górnośląskiego Związku Mostowców RP.  

W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady ŚlOIIB: Henryk Anders oraz  

Piotr Wyrwas. Do zarządu oddziału wybrano Piotra Wyrwasa. 

07.02.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej projektanta. 

08-09.02.2013 - V Seminarium Budowlane w Ustroniu dla organizacji członkowskich Śląskiej Izby 

Budownictwa oraz uczestników Forum Budownictwa Śląskiego. Ze ŚlOIIB   

w spotkaniu uczestniczyli: Franciszek Buszka, Ewa Dworska, Edmund Janic,  

Jerzy Dzierżewicz, Roman Karwowski, Małgorzata Szukalska, Tadeusz Sopata,  

Piotr Szatkowski, Waldemar Szleper, Piotr Wyrwas. 

Za najważniejsze kierunki wspólnej działalności uczestnicy Forum uznali: 

reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących 

racjonalizacji procesów inwestycyjnych, zmian w systemie zarządzania planowania 

przestrzennego, nowelizacji ustaw o zamówieniach publicznych oraz o partnerstwie 

publiczno-prywatnym, współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi 

województwa śląskiego w zakresie regionalnej polityki inwestycji budownictwa  

oraz kształcenia w zawodach budowlanych. 

 

 

 

Uczestnicy seminarium, członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, mieli również okazję do zwiedzenia elektrowni wodnej na Olzie  

w Cieszynie. Obiekt zaprojektowany został przez Jerzego Dzierżewicza. 
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14.02.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika 

budowy. 

14.02.2013 - Kontrola wykonania uchwał XI Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB przeprowadzona 

przez Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

18.02.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

19.02.2013 - Posiedzenie plenarne Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB. Zatwierdzenie 

sprawozdania za 2012 rok, omówienie planu działania i planu kontroli na rok 2013.  

Ze ŚlOIIB udział wzięli członkowie KSD PIIB: Zenon Panicz, Dorota Przybyła  

oraz Barbara Twardosz-Michniewska. 

19.02.2013 - 4 rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB - udział wzięła Barbara Twardosz-

Michniewska. 

20.02.2013 - Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Posiedzenie prowadził prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. Uczestnicy zapoznali 

się z informacją dotyczącą korzystania przez członków samorządu zawodowego 

inżynierów budownictwa z możliwości uzyskiwania elektronicznych zaświadczeń 

o przynależności do izby. Na dzień 31 stycznia 2013 roku - PIIB liczyła 115 435 osób, 

wydano ponad 330 930 elektronicznych zaświadczeń o przynależności do samorządu 

inżynierów budownictwa. Najwięcej kont umożliwiających pozyskiwanie 

elektronicznych zaświadczeń aktywowali członkowie Zachodniopomorskiej OIIB 

(62,91%) i Podlaskiej OIIB (76,28%). Ogółem prawie 44,3% członków Izby 

aktywowało swoje konta w serwisie internetowym PIIB. Omówiono także temat 

korzystania z biblioteki norm elektronicznych przez członków samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. Ponad 6300 osób korzystało z norm PKN,  

co stanowi 5,5% ogółu zrzeszonych w naszej Izbie. Jest to wynik 6-miesięcznej 

współpracy z PKN. Najwięcej zainteresowanych osób odnotowano w Mazowieckiej 

OIIB, następnie Małopolskiej OIIB  i Śląskiej OIIB. Omówiono również statystyki 

dotyczące szkoleń e-learningowych zamieszczonych na stronie internetowej PIIB. 

Obecnie na stronie znajduje się 5 kursów i sukcesywnie będą zamieszczane kolejne. 

Pod koniec stycznia 2013 roku odnotowano 5738 „wejść” na szkolenia e-learningowe 

i można zauważyć wzrastające nimi zainteresowanie. W czasie dyskusji uczestnicy 

posiedzenia zwrócili uwagę na systematyczny wzrost liczby osób korzystających z tej 

formy zdobywania wiedzy oraz przyszłościowy charakter tego typu kursów.  

Prezes PIIB - Andrzej R. Dobrucki omówił przebieg posiedzenia Komisji 

Kodyfikacyjnej Prawa budowlanego, które odbyło się 06 lutego br. w związku 

z prowadzonymi konsultacjami środowiskowymi. Nasz samorząd reprezentowali: 

prezes PIIB - Andrzej R. Dobrucki oraz Zdzisław Binerowski i Zbigniew Kledyński - 

wiceprezesi PIIB.  

W czasie obrad zaprezentowano stanowisko PIIB w sprawie projektu „Kodeksu 

budowlanego”. Przedstawiciele samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 

wnieśli m.in. o wykorzystanie w pracach nad kodeksem wcześniejszych stanowisk 

Izby. Zwrócili uwagę na to, że Kodeks budowlany powinien regulować kwestię 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, gdyż stanowi to istotny element 

procesu budowlanego i jest z nim ściśle związany. Ponadto prawa i obowiązki 

uczestników procesu budowlanego określone są na różnych etapach tego procesu, 

dlatego powinny być jasno określone w przepisach, które je wiążą. W postulatach 
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szczegółowych zwrócono uwagę na potrzebę usprawnienia procesu inwestycyjnego 

poprzez uproszczanie procedur oraz wymagań formalnych (mniej wymaganych 

decyzji, opinii i pozwoleń). Nie należy jednak całkowicie rezygnować z decyzji 

o pozwoleniu na budowę, lecz zapewnić sprawniejsze jej wydawanie i ograniczyć 

liczbę obiektów podlegających wymogom uzyskania tej decyzji. Wskazano również 

na potrzebę kategoryzacji obiektów budowlanych (w zależności od stopnia ich 

złożoności) oraz doprecyzowania przepisów dotyczących m.in. decyzji 

środowiskowych, przeglądu przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zmiany 

wysokości opłat legalizacyjnych oraz ograniczenia liczby ustaw specjalnych 

regulujących proces inwestycyjny. Następnie prezes PIIB omówił prace i działania 

podjęte w związku z projektem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania 

niektórych zawodów regulowanych (wcześniejsza nazwa: ustawa o ułatwieniu dostępu 

do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych).  

Pisma przedstawiające stanowisko PIIB do projektu ustawy z dnia 31 stycznia 2013 

roku. zostały wysłane do Sławomira Nowaka - ministra i Janusza Żbika -  

wiceministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

oraz do Jarosława Gowina - ministra i Michała Królikowskiego - wiceministra 

w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prezes PIIB - Andrzej R. Dobrucki szczegółowo 

zreferował także przebieg spotkania, jakie odbyło się 14 lutego 2013 roku 

w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z udziałem 

reprezentantów Izby Architektów RP oraz omówił uwagi PIIB w odniesieniu  

do ostatniej wersji projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych. W imieniu samorządu zawodowego inżynierów 

budownictwa w rozmowach udział wzięli: prezes PIIB - Andrzej R. Dobrucki,  

Joanna Smarż z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB oraz Marek Walicki 

z Krajowego Biura PIIB. Wszystkie uwagi i sugestie zgłoszone przez nasz samorząd 

i izbę architektów podczas spotkania zostały przyjęte przez Ministerstwo Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej jako zasadne. Uczestniczący w obradach 

Prezydium PIIB mogli zapoznać się również z projektem zasad doskonalenia 

zawodowego członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który przedstawił 

Janusz Rymsza - przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

PIIB. Temat wywołał duże zainteresowanie wśród zgromadzonych, którzy w swoich 

wypowiedziach podkreślali znaczenie i potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez 

członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W obradach Prezydium 

Rady PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka reprezentujący Główny Urząd Nadzoru 

Budowlanego. Radę ŚlOIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB  

i Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - 

koordynator. 

21.02.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB;  

- informacje o stanie środków finansowych i wynikach ekonomicznych ŚlOIIB; 

- przygotowania do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB; 

- przedsięwzięcia Rady ŚlOIIB na rzecz członków; 

- wstępną koncepcję zagospodarowania nowej siedziby ŚlOIIB. 
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25.02.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

26.02.2013 - Spotkanie „Śląska Organizacja Techniczna 1989-2012” Rys historyczny. 

W programie m.in.: wystąpienia Henryka Buszko i dr Wiktora Seydaka.  

ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Rady - Stefan Czarniecki. 

27.02.2013 - Posiedzenie Zespołu ds. modernizacji nowej siedziby ŚlOIIB. 

28.02.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (3/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 84 osób w poczet członków Izby; 

 zakończeniu okresu zawieszenia 11 osobom w prawach członka Izby; 

 zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (42 osoby); 

 skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (2 osoby); 

 zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez  

okres powyżej 6 miesięcy (22 osoby); 

 uchyleniu uchwały o zawieszeniu w prawach członka Izby (1 osoba); 

 skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (4 osoby). 

28.02.2013 - Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
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Omówiono: 

- planowane działania na rzecz członków; 

- sprawozdania i przygotowania do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB; 

- projekt zagospodarowania i przebudowy elementów (wejście, winda) w nowej 

siedzibie ŚlOIIB. 

 

28.02.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

04.03.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

05-08.03.2013 - XXVIII Ogólnopolskie „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji” poświęcone  

w całości nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjno-materiałowo-technologicznym 

w geotechnice. Organizatorem WPPK 2013 był Polski Związek Inżynierów  

i Techników Budownictwa. ŚlOIIB reprezentowała bardzo liczna grupa uczestników. 

06.03.2013 - Wspólne posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB z udziałem 

przewodniczących OKK, w tym, Piotra Szatkowskiego - przewodniczącego OKK 

ŚlOIIB. Uczestniczyli w nim: prof. Zbigniew Grabowski, Stefan Czarniecki - 

wiceprezes PIIB, Tadeusz Durak - przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 

PIIB, Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - 

koordynator, Janusz Krasnowski - sekretarz KKK PIIB i Janusz Jasiona - członek 

KKK PIIB. Na posiedzeniu m.in. zatwierdzono sprawozdanie KKK PIIB za 2012 rok. 

07.03.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

11.03.2013 - Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego „Informatora ŚlOIIB”. 

13.03.2013 - Konferencja Panelowa „Na wszelki wypadek … dekalog bezpiecznej pracy” 

organizowana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach. W programie 

dyskusja panelowa - I Panel: „Dekalog bezpiecznej pracy w budownictwie”,  

II Panel: „Dekalog bezpiecznej pracy w przemyśle metalowym”, III Panel: „Dekalog 

bezpiecznej pracy w górnictwie”. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady - 

Franciszek Buszka. 
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14.03.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

14.03.2013 - Kontrola Biura Obsługi Rady ŚlOIIB przeprowadzona przez Zespół kontrolny 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

18.03.2013 - 4 rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB - udział wzięła Dorota Przybyła. 

20.03.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.  

Udział wzięli: Franciszek Buszka, Stefan Czarnecki, Józef Kluska, Janusz Kozula 

oraz Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB – 

koordynator. 

21.03.2013 - Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

 

Omówiono: 

- wykonanie ustaleń z poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB; 

- kalendarium ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- informację o stanie środków finansowych; 

- protokoły pokontrolne i uchwały Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB; 

- przygotowania do XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB; 

- sprawozdanie Rady ŚlOIIB za rok 2012; 

- sprawozdanie OKK ŚlOIIB za rok 2012; 

- sprawozdanie OROZ za rok 2012; 

- sprawozdanie OSD za rok 2012; 

- sprawozdanie OKR za rok 2012; 

- wnioski Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB dotyczące zmiany w załącznikach 

Regulaminu KPF oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian; 

- wniosek o likwidacji funduszu inwestycyjnego Millenium. 
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Na posiedzeniu, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB - 

Elżbieta Nowicka-Słowik, przedstawiła prezentację z wynikami analizy szkoleń 

członków ŚlOIIB i ich dofinansowania za rok 2012. 

21.03.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie 

odpowiedzialności zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów 

kierownikowi budowy. 

28.03.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie 

odpowiedzialności zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów 

kierownikowi budowy. 

02.04.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (4/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 55 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 21 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (27 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (6 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków izby (4 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 

członkostwa do Łódzkiej OIIB (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (17 osób). 
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03.04.2013 - Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Obradom przewodniczył prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. 

 
Janusz Rymsza - przewodniczący Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

PIIB, omówił projekt uchwały dotyczącej podnoszenia kwalifikacji przez członków 

PIIB. Temat ten wywołał ożywioną dyskusję, podczas której podkreślano, jak ważne 

jest doskonalenie zawodowe przez inżynierów budownictwa. Prof. Zbigniew 

Grabowski - Honorowy Prezes PIIB, zauważył, że obowiązek podnoszenia 

kwalifikacji przez inżynierów należących do izby wynika z ustawy o samorządzie 

zawodowym architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz z Kodeksu 

zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy 

obrad wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi szkoleń  

oraz postanowili powrócić do tego, jakże ważnego dla izby, problemu.  

Joanna Gieroba, zastępca sekretarza PIIB, omówiła sprawozdanie Krajowej Rady. 

Stwierdziła, że na koniec minionego roku PIIB liczyła 115 663 członków. Najliczniej 

reprezentowana była branża: budownictwo ogólne (53,95%), następnie branża 

instalacje sanitarne (18,87%) i instalacje elektryczne (14,55%). Wśród przyjętych 

w ubiegłym roku członków najwięcej, bo 54,38% stanowiły osoby poniżej 36 roku 

życia. Miniony rok przebiegał dla PIIB pod znakiem zmian legislacyjnych, które 

dotyczyły funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa  

oraz całej branży budowlanej. Główna uwaga KR PIIB  skupiona była na działaniach 

legislacyjnych dotyczących  rządowego projektu założeń do projektu ustawy Prawo 

budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

oraz niektórych innych ustaw, a także nad projektem ustawy z dnia 27 września 2012 

roku, o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych 

i transportowych, popularnie zwanej ustawą deregulacyjną. Waldemar Szleper -

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator, omówił 

działalność KROZ PIIB. W 2012 roku  KROZ PIIB zajmował się 72 sprawami  

(6 spraw pozostało do rozpatrzenia z 2011 roku, 66 spraw wpłynęło w 2012 roku). 

Do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej w minionym roku 

skierowano 520 spraw, w tym 424 sprawy dotyczyły odpowiedzialności zawodowej, 

63 sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, a 33 sprawy były poza kompetencją 
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izby. Wszczęto postępowanie w 491 sprawach, w tym 68 dotyczyło 

odpowiedzialności dyscyplinarnej i 423 odpowiedzialności zawodowej. Skargi, które 

wpłynęły do OROZ w sprawach odpowiedzialności zawodowej dotyczyły przede 

wszystkim przekroczenia zakresu posiadanych uprawnień budowlanych, nierzetelnego 

wypełnienia obowiązków, głównie przez kierowników budów oraz inspektorów 

nadzoru inwestorskiego, nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji budowy przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. W sprawach dotyczących 

odpowiedzialności dyscyplinarnej najczęściej spotykano się z nieetycznym 

postępowaniem rzeczoznawców przy opracowywaniu opinii i ekspertyz. 

W 2012 roku w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonych 

egzaminów na uprawnienia budowlane uzyskało 4921 osób - podsumował  

Marian Płachecki - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB.  

W swoim wystąpieniu poinformował, że w minionym roku wpłynęło 5778 wniosków 

od osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień budowlanych w różnych 

specjalnościach. Egzamin zdało   ponad 85% zdających. Przewodniczący KKK PIIB 

dodał także, że w 2012 roku nadano tytuł rzeczoznawcy budowlanego 32 osobom. 

Uznano także kwalifikacje zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie 19 cudzoziemcom. 

Informację o działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w 2012 roku 

przedstawił Gilbert Okulicz-Kozaryn - przewodniczący KSD PIIB. Do KSD PIIB, 

jako sądu I instancji, w ubiegłym roku wpłynęły 2 sprawy z tytułu odpowiedzialności 

zawodowej oraz jako do sądu II instancji wpłynęły 32 sprawy (24 – odpowiedzialność 

zawodowa i 8 odpowiedzialność dyscyplinarna).  KSD PIIb zajmował się 7 sprawami 

z poprzedniego roku oraz rozpatrzono 3 skargi i wnioski, które wpłynęły w 2012 roku. 

Natomiast do okręgowych sądów dyscyplinarnych wpłynęło 188 spraw, w tym  

14 dotyczyło odpowiedzialności dyscyplinarnej i 174 odpowiedzialności zawodowej. 

W wyniku postanowień okręgowe sądy dyscyplinarne w 86 sprawach ukarały 

winnych, w 34 sprawach uniewinniły obwinionych od zarzucanych im czynów,  

w 23 sprawach umorzyły postępowania. Najczęstsze wykroczenia dotyczące 

odpowiedzialności zawodowej to niedbałe wykonywanie obowiązków z tytułu 

pełnienia samodzielnej funkcji technicznej oraz wykonywanie robót budowlanych 

niezgodnie z wydanymi decyzjami pozwolenia na budowę. Natomiast najczęstsze 

wykroczenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczyły naruszenia zasad 

etyki zawodowej. 

Wszystkie zaprezentowane podczas obrad projekty sprawozdań dotyczące 

funkcjonowania krajowych organów w 2012 roku zostały przyjęte przez Prezydium 

Krajowej Rady PIIB. Tadeusz Durak - przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej 

PIIB, omówił działalność komisji oraz ustalenia przeprowadzonej kontroli 

funkcjonowania krajowych organów PIIB i Krajowego Biura, a także kontrolę 

sprawozdania finansowego i budżetu. Na podstawie przeprowadzonych kontroli 

uznano, że działanie krajowych organów na szczeblu centralnym jest właściwe. 

Przewodniczący KKR PIIB stwierdził, że komisja złoży na XII Krajowym Zjeździe 

Sprawozdawczym PIIB wniosek o udzielenie absolutorium dla Krajowej Rady  

za 2012 rok oraz o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały 

o podziale wyniku finansowego za 2012 rok. W posiedzeniu Prezydium Krajowej 

Rady PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

Radę ŚlOIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper 

- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator. 
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03.04.2013 - Spotkanie przedzjazdowe w Częstochowie. 

Zebranych powitał Waldemar Szleper - opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB  

w Częstochowie. Na zebraniu gościli: przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, 

skarbnik - Czesława Bella, przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego - 

Elżbieta Nowicka-Słowik. 
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Na 32 delegatów z obwodu w Częstochowie obecnych było 25 osób, co stanowi 

78,12%. Omówiono materiały przygotowane na XII Zjazd Sprawozdawczy, ankietę  

na temat szkoleń i działań na rzecz członków ŚlOIIB. Zebrani delegaci omówili  

w dyskusji wiele ciekawych tematów dotyczących bieżących spraw ŚlOIIB i jej 

członków. Ważną sprawą jest szkolenie członków. Dyskusja na ten temat toczy się  

na forum krajowym i w okręgach. 

 

 

 

Wszyscy członkowie mają na celu wypracowanie nowych i skutecznych metod 

samokształcenia i szkolenia, Janusz Jasiona zaapelował o wprowadzenie szkoleń 

interdyscyplinarnych. W dyskusji stwierdzono, że poziom szkolenia wyższego jest 

marny. Wykładowcy, będący w naszym gronie delegatów, stwierdzili, że coraz niższe 

są wymagania programowe i coraz mniej godzin poświęca się na przedmioty 

zawodowe. Mirosław Topolski zasugerował, że warto zastanowić się nad powołaniem 

wyższej uczelni firmowanej znakiem PIIB, gdyż w naszym gronie jest wielu 

znakomitych wykładowców. Jerzy Skotny zaproponował utworzenie grupy płatnych 

ekspertów, którzy dla członków ŚlOIIB bezpłatnie będą udzielali porad w ważnych 

branżowych sprawach, np. dla rozwiązywania problemów związanych  

z zastosowaniem Eurokodów. Wnioskowano o stworzenie na stronie internetowej 

biblioteki elektronicznej z materiałami ze wszystkich przeprowadzonych szkoleń. 

Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB - Elżbieta Nowicka-

Słowik, omówiła w prezentacji multimedialnej wyniki analizy szkoleń członków 

ŚlOIIB i ich dofinansowania za rok 2012. 
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04.04.2013 - Spotkanie przedzjazdowe w Rybniku. 

Zebranych powitała Stanisława Izabela Franusiak - prowadząca placówkę w Rybniku.  

 

Gośćmi na zebraniu gościli: przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, 

wiceprzewodnicząca Rady - Dorota Przybyła, skarbnik - Czesława Bella (opiekunka 

placówki w Rybniku), przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB - 

Elżbieta Nowicka-Słowik oraz dyrektor biura - Zuzanna Królicka.  

Na 20 delegatów z obwodu obecnych było 16 osób, co stanowi 80%. Omówiono 

materiały przygotowane na XII Zjazd Sprawozdawczy, ankietę na temat szkoleń  

i planowane działania na rzecz członków ŚlOIIB. Przewodniczący przedstawił plany 

przebudowy nowej siedziby ŚlOIIB, której koncepcję zatwierdziła uchwałą Rada 

ŚlOIIB. Omówiono sprawę zamiaru wprowadzenia przez Krajową Radę PIIB 

obowiązkowych szkoleń dla członków. Większość zebranych osób wypowiedziała się 

sceptycznie na ten temat. 
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 Bardzo nisko ocenione zostały kompetencje urzędników wydających decyzje 

związane z procesem budowlanym. W dyskusji pojawiło się pytanie dlaczego  

nie ma w sejmie lobby branży budowlanej, które zajęłoby się prawidłowym 

opracowaniem regulacji prawnych dotyczących procesu budowlanego. Okazuje się  

to jednak zbyt drogie jak na nasze potrzeby i możliwości. Przewodnicząca Komisji 

Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB - Elżbieta Nowicka-Słowik, omówiła wyniki 

analizy szkoleń członków ŚlOIIB i ich dofinansowania za rok 2012. 

04.04.2013 - Posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie 

odpowiedzialności zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów 

kierownikowi budowy i projektantowi. 

05.04.2013 - Spotkanie przedzjazdowe w Bielsku-Białej. 

Spotkaniu przewodniczył Józef Kluska - opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB  

w Bielsku-Białej. Gośćmi spotkania byli: przewodniczący Rady -  Franciszek Buszka, 

wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Nowak, skarbnik - Czesława Bella, 

przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego - Elżbieta Nowicka-Słowik  

oraz dyrektor biura - Zuzanna Królicka. 
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Obwód nr 1 w Bielsku-Białej na zjazdach  jest reprezentowany przez 32 delegatów,  

na spotkanie przybyło 25 delegatów, co dało frekwencję 78,12%. Dyskutowano  

na temat zasadności zapisów projektu Uchwały Krajowej Rady PIIB dotyczącej oceny 

punktowej doskonalenia zawodowego poszczególnych członków. Propozycja  

ta spotkała się z dużą dezaprobatą,  krytyka dotyczyła sposobu rejestrowania punktacji  

i związanych z tym kosztów, a w konsekwencji z niewywiązywania się z warunków 

ustawy, a przede wszystkim brakiem podstaw prawnych do egzekwowania jej 

zapisów. Niestety, organizowane szkolenia nie spotykają się z szerokim 

zainteresowaniem.  W dyskusji dotyczącej bieżących problemów ŚlOIIB szczególnie 

dużo uwagi poświęcono  młodym członkom. Ważniejsze propozycje z dyskusji to, 

zorganizowanie doradztwa technicznego wielobranżowego - dyżury, objęcie opieką 

prawną członków ŚlOIIB potrzebujących takiej pomocy. 

08.04.2013 - Spotkanie przedzjazdowe w Gliwicach. 

Zebranych powitała Czesława Bella - opiekunka Placówki Terenowej ŚlOIIB  

w Gliwicach. Gośćmi na zebraniu były: wiceprzewodnicząca Rady - Dorota Przybyła 

oraz dyrektor biura - Zuzanna Królicka. Na 40 delegatów z obwodu w Gliwicach 

obecne były 34 osoby, co stanowi 85%. Omówiono materiały przygotowane na XII 

Zjazd Sprawozdawczy, ankietę na temat szkoleń i planowane działania na rzecz 

członków ŚlOIIB. Przewodniczący Rady – Franciszek Buszka przedstawił plany 

przebudowy nowej siedziby ŚlOIIB, której koncepcję zatwierdziła uchwałą Rada 

ŚlOIIB. Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich delegatów na spotkanie 

członkowskie do nowej siedziby ŚlOIIB. 

 

Po przedstawieniu prezentacji z zebrań w Placówce Terenowej w Gliwicach, 

Czesława Bella omówiła aktywność członków z placówki na forum ŚlOIIB i na forum 

krajowym. W spotkaniu uczestniczył Damian Pięta, który jako koordynator Forum 

Młodych ŚlOIIB  omówił działania tego nieformalnego grona młodych inżynierów, 

którzy dopiero od niedawna są członkami izby. W dyskusji poruszono sprawy szkoleń 

członków i zamiar wprowadzenia obligatoryjności szkoleń i punktacji za działalność 
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szkoleniową i samokształcenie, a także za czytelnictwo prasy branżowej 

rekomendowanej przez PIIB. Krzysztof Kolonko zaapelował by popracować nad 

posłami z naszego regionu, by stworzyć grupę lobbującą na rzecz dobrego Prawa 

budowlanego i innych ustaw. Marian Kazek stwierdził, że samokształcenie jest bardzo 

ważne, zwłaszcza dla ludzi młodych dopiero wchodzących w zawód. Spotkania  

i dyskusje na szkoleniach branżowych dają dobry zawodowy kontakt.  Zbigniew 

Kozik negatywnie wypowiedział się o punktacji za szkolenia, Urszula Kallik 

podsumowała tę część dyskusji zdaniem, że niech się kształci kto chce, ale nie 

obligatoryjnie. Maria Hanak zgłosiła, że w portalu PKN dostępnym dla członków 

PIIB brak jest aktualnie obowiązujących norm branży sanitarnej. Tadeusz Piec 

podniósł temat prenumeraty czasopism spoza listy rekomendowanej przez PIIB  

oraz poruszył ponownie problem uprawnień kolejowych z branży srk (sterowania 

ruchem kolejowym), natomiast Kazimierz Boba wnioskował, by nie zamykać dostępu  

do uprawnień i umożliwić uzyskanie uprawnień budowlanych automatykom  

i informatykom z wykształcenia elektrykom, którzy budują zintegrowane systemy 

sterowania obiektów. Przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego - Elżbieta 

Nowicka-Słowik omówiła wyniki analizy szkoleń członków ŚlOIIB za rok 2012. 
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09.04.2013 - Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB. 

10.04.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

10.04.2013 - Spotkanie przedzjazdowe w Katowicach. 

 

Spotkaniu przewodniczył Andrzej Nowak - wiceprzewodniczący Rady. Spotkanie 

odbyło się w nowej siedzibie ŚlOIIB  na ul. Adama 1b w Katowicach - Giszowcu.  

W spotkaniu udział wzięli delegaci z obwodów: Katowice 1, Katowice 2 i Sosnowiec. 

Gośćmi na zebraniu byli: przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, 

wiceprzewodniczący Rady: Dorota Przybyła i Józef Kluska, skarbnik -  

Czesława Bella, Piotr Wyrwas - członek Rady ŚlOIIB (opiekun KDZ z ramienia 

Prezydium Rady ŚlOIIB), Edmund Janic - przewodniczący Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej ŚlOIIB oraz dyrektor biura - Zuzanna Królicka. Na 75 delegatów  

z obwodów Katowice I, Katowice II i Sosnowiec obecnych było 27 osób, co stanowi 

36%. Omówiono materiały przygotowane na XII Zjazd Sprawozdawczy, ankietę na 

temat szkoleń i planowane działania na rzecz członków ŚlOIIB. Józef Kluska 

przedstawił plany przebudowy nowej siedziby ŚlOIIB, której koncepcję zatwierdziła 

uchwałą Rada ŚlOIIB. 
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Piotr Wyrwas omówił wyniki analizy szkoleń członków ŚlOIIB i ich dofinansowania 

za rok 2012, a także projekt Krajowej Rady PIIB obligatoryjności szkoleń.  

Ewa Dworska - przewodnicząca Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB - 

przedstawiła zaawansowanie prac nad zmianą ustawy Prawo budowlane, nad 

kodeksem budowlanym i sprawy deregulacji zawodów budowlanych oraz nasz wkład 

w opracowania zmian. Kilku uczestników dyskusji poruszyło temat niskiej ceny  

i rażąco niskiej ceny w przetargach na projektowanie i wykonanie robót budowlanych. 

Przewodniczący Rady - Franciszek Buszka zaprosił ich na obrady Forum 

Budownictwa Śląskiego gdzie profesjonaliści podejmują dyskusje na te tematy. 

Andrzej Nowak, jako przewodniczący zespołu, przedstawił przygotowania do obrad 

XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. 

11.04.2013 - Posiedzenie Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB. Rozpatrzono 3 wnioski. 

11.04.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie odpowiedzialności 

zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów kierownikowi budowy. 

11.04.2013 - Posiedzenie Zespołu roboczego Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

12-14.04.2013 - Forum Budownictwa zorganizowane w Zakopanem przez Galicyjską Izbę 

Budownictwa i Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Obecność 

Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 

Janusza Żbika, umożliwiła bezpośrednią wymianę opinii na temat przygotowanych 

uregulowań prawnych dotyczących Kodeksu budowlanego. 

 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady - Franciszek Buszka 
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13.04.2013 - III Bieg Budowlanych i Architektów na dystansie 10 km w ramach 5 Biegu 

Częstochowskiego. Organizatorami III Mistrzostw Budowlanych i Architektów byli: 

Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa, Polska Izba 

Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 

Śląska  Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kato-wicach, Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie, Stowarzyszenie 

Architektów Polskich Oddział Częstochowa. Ze  ŚlOIIB udział w biegu wziął  

Janusz Jasiona - członek  OKK ŚlOIIB i KKK PIIB.  

 

 

 

Przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, wiceprzewodniczący: Dorota Przybyła  

i Waldemar Szleper oraz przewodniczący OKR ŚlOIIB - Edmund Janic, kibicowali 

biegaczom w częstochowskiej II Alei NMP. 
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W biegu łącznie wzięło udział 940  uczestników. W III Mistrzostwach Budowlanych  

i Architektów trasę 10 km pokonało 65 osób tj. 7 kobiet i 58 mężczyzn. Najlepszy 

czas osiągnął i zdobył I miejsce Zbyszek Kalinowski z Polic z czasem 33 min. 34 s; 

Janusz Jasiona ukończył bieg z czasem 58 min. 43 s.  

 

15.04.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  

15.04.2013 - Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. Omawiano rozstrzygnięcia 

zakończonych spraw i sprawy aktualnie toczące się w sądzie, a także zmiany 

obowiązujących przepisów. 

16.04.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. Podsumowano pracę Zespołu 

roboczego opracowującego wniosek II/5/2010 oraz sprawozdanie z prac Zespołu 

przygotowano do zaprezentowana na XII Zjeździe ŚlOIIB. 

17.04.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB. 

18.04.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB. 

 



33 

 

18.04.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB i nadzwyczajne posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Zebrania były poświęcone sprawom organizacyjnym XII Zjazdu Sprawozdawczego 

ŚlOIIB, omówieniu i przygotowaniu uchwał zjazdowych. 

 

20.04.2013 - XII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB w Katowicach.  Zjazd miał charakter roboczy,  

a przygotowaniem do niego były spotkania członków Prezydium Rady z delegatami  

w siedmiu obwodach wyborczych. Delegaci otrzymali w Materiałach zjazdowych 

obszerne sprawozdania z pracy organów ŚlOIIB - co dało możliwość przygotowania 

się do dyskusji oraz Kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB w 2012 roku. Obrady otworzył 

przewodniczący Rady ŚlOIIB - Franciszek Buszka.  

 
Prezydium Zjazdu: 

przewodnicząca - Ewa Dworska, wiceprzewodniczący - Rudolf Mokrosz i Stefan Wójcik. 

Głos zabiera przewodniczący Rady ŚlOIIB - Franciszek Buszka. 
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Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków ŚlOIIB oraz dyrektora biura PIIB  

- Andrzeja Orczykowskiego. Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu w składzie: 

przewodnicząca - Ewa Dworska, wiceprzewodniczący - Rudolf Mokrosz  

i Stefan Wójcik, sekretarz - Urszula Kallik, zastępcy sekretarza - Danuta Bochyńska-

Podloch i Barbara Twardosz-Michniewska oraz wybrali komisje zjazdowe: 

Mandatową, Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną. Na obrady Zjazdu przybyło  

154 spośród 198 delegatów, co dało 78 % frekwencję. 

O pracach samorządu na szczeblu krajowym poinformował wiceprezes PIIB -  

Stefan Czarniecki, mówił m.in. o działaniach PIIB dotyczących proponowanych 

zmian legislacyjnych, popularyzowaniu szkoleń e-lerningowych i propozycji 

wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla członków izby. 

 
Sekretariat Zjazdu: 

Urszula Kallik, Barbara Twardosz-Michniewska i Danuta Bochyńska-Podloch 

W części sprawozdawczej przewodniczący Rady ŚlOIIB - Franciszek Buszka  

w swoim wystąpieniu odniósł się do problemów zgłaszanych na spotkaniach 

przedzjazdowych, omówił działania na rzecz członków podejmowane aktualnie  

i planowane w przyszłości. Będą to m. in. działania w kierunku stworzenia doradztwa 

prawnego dla członków Izby, szeroko pojętej integracji środowiska inżynierskiego 

poprzez szkolenia i spotkania dyskusyjne w nowej siedzibie ŚlOIIB oraz działania 

dotyczące aktywizacji młodych członków w działalności samorządu. Podkreślając 

sprawne funkcjonowanie organów podziękował osobom w szczególny sposób 

zaangażowanym w prace na rzecz ŚlOIIB. 

Przewodniczący pozostałych organów statutowych przedstawili sprawozdania  

z działalności w 2012 roku. Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania i udzielili 

absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2012 rok oraz przyjęli Zasady gospodarki finansowej  

i projekt budżetu na 2013 rok. Podjęto uchwały dotyczące projektu przebudowy  

i adaptacji budynku znajdującego się przy ulicy Adama 1b w Katowicach - Giszowcu 

dla potrzeb ŚlOIIB wg projektu koncepcyjnego i jego sfinansowania oraz poparcia 

stanowiska i działań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie składanych 

rządowi propozycji zmian legislacyjnych związanych ze zmianami w Prawie 
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budowlanym oraz tzw. ustawie deregulacyjnej. Obie uchwały zostały przyjęte 

jednogłośnie. 

Komisja Uchwał i Wniosków zawnioskowała przyjęcie 15 zgłoszonych wniosków  

na XII Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB, z czego: 5 zostanie przekazanych  

do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, a 10 zostanie skierowanych do rozpatrzenia przez 

Krajowy Zjazd PIIB. 

 
Komisja Mandatowa: 

przewodnicząca - Maria Świerczyńska, członkowie: Henryk Anders, Wojciech Gajecki, 

Tadeusz Sopata i Krystyna Trojan. 

 

 

 
Widok na salę obrad 
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Komisja Uchwał i Wniosków: 

przewodniczący - Janusz Kozula, członkowie: Czesława Bella, Adam Chmura, Tadeusz Mika, 

Anna Polisiewicz i Katarzyna Seweryn, Ryszard Hulboj (nieobecny na zdjęciu) 

 

 

 
Głosowanie. Komisja Skrutacyjna przy pracy 
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Materiały zjazdowe 

 

24.04.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 

Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki - prezes PIIB. Ryszard Dobrowolski  - 

sekretarz Krajowej Rady PIIB przedstawił sprawozdanie Krajowej Rady PIIB za rok 

2012, które zostało zatwierdzone przez członków KR PIIB oraz zaakceptowane  

do zaprezentowania na XII Krajowym Zjeździe PIIB. Sprawozdania z działalności  

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego  

oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku zostały 

przyjęte przez Krajową Radę PIIB i rekomendowane do przedstawienia na XII 

Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB. 
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Tadeusz Durak - przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB przedstawił 

projekt sprawozdania z prac swojej komisji w ubiegłym roku oraz zaprezentował 

protokoły z kontroli organów krajowych, Krajowego Biura PIIB oraz kontroli 

w zakresie finansów i realizacji budżetu w 2012 roku, przeprowadzonych przez KKR. 

Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB poinformował także, że będzie 

wnioskował o udzielenie Krajowej Radzie PIIB absolutorium. Skarbnik PIIB - 

Andrzej Jaworski przedstawił stan realizacji budżetu za I kwartał br. Uczestniczący 

w posiedzeniu Krajowej Rady PIIB przedstawiciele poszczególnych izb okręgowych 

omówili przebieg tegorocznych zjazdów sprawozdawczych w ich okręgach. W czasie 

obrad przyjęto także uchwałę w sprawie zwołania XII Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

który odbędzie się w dniach 28-29 czerwca 2013 roku w Warszawie. W posiedzeniu 

KR PIIB uczestniczył przedstawiciel  Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Jerzy 

Baryłka. 

25.04.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej inspektora nadzoru inwestorskiego. 

30.04.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (5/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 24 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 17 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (18 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (8 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (3 osoby); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (10 osób). 

03.05.2013 - Obchody Święta Narodowego 3-go Maja oraz 92. rocznicy wybuchu III Powstania 

Śląskiego, na które składała się msza św. za ojczyznę w Archikatedrze Chrystusa 

Króla w Katowicach, którą odprawił Arcybiskup Metropolita Katowicki  

oraz uroczystości pod pomnikiem Wojciecha Korfantego z ceremoniałem 

wojskowym. W uroczystościach wzięły udział wojewódzkie i miejskie władze 

samorządowe z Przewodniczącym Sejmiku Samorządowego i Prezydentem Miasta 

Katowice na czele oraz Wojewoda Śląski, jak również liczni posłowie i radni. 

ŚlOIIB reprezentował pracownik biura: Dominik Adamczyk. 

08.05.2013 - Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
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Obrady Prezydium Krajowej Rady prowadził prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. 

Obrady poświęcone były przygotowaniom do XII Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczego PIIB oraz omówieniu wniosków zgłoszonych podczas  

XII okręgowych zjazdów sprawozdawczych OIIB. Zbigniew Kledyński przedstawił 

propozycje zmian w podstawowych dokumentach – Statucie PIIB, Regulaminach: 

Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 

Zawodowej PIIB oraz odpowiednich okręgowych regulaminach rad, komisji 

rewizyjnych, komisji kwalifikacyjnych, sądów dyscyplinarnych, rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej.  Przedstawił także propozycję zmiany zapisu 

w Kodeksie zasad etyki zawodowej członków PIIB, który dotyczy podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych przez członków naszego samorządu. Po wymianie opinii 

oraz dyskusji, uczestnicy obrad zdecydowali o przedstawieniu propozycji zgłoszonych 

zmian Krajowej Radzie PIIB na jej najbliższym posiedzeniu. W obradach Prezydium 

KR PIIB uczestniczył Jerzy Baryłka z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. 

09.05.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy budowlanego. 

10-11.05.2013 - Narada skarbników okręgowych izb inżynierów budownictwa, organizowana przez 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. ŚlOIIB reprezentowała Czesława 

Bella. 

10.05.2013 - Konferencja Naukowo-Techniczna w Częstochowie, której tematem była rola 

młodych inżynierów w Polskim Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, 

ocena obecnie realizowanych programów nauczania na polskich uczelniach 

technicznych, przydatność proponowanych studentom przedmiotów w ich późniejszej 

pracy zawodowej oraz funkcjonowaniu na rynku zawodowym, współpraca z izbą 

samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, nowoczesne konstrukcje  

i materiały budowlane, zrealizowane i planowane inwestycje miasta Częstochowy  

i regionu. ŚlOIIB reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady - Waldemar Szleper  

oraz Damian Pięta - koordynator Forum Młodych ŚlOIIB. 

16.05.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

16 i 17.05.2013 - XVI Konferencja p.t. „Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanych 

w perspektywie finansowej UE”, zorganizowana przez Izbę Projektowania 

Budowlanego i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. 
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W trakcie konferencji omówiono następujące kwestie: Panel I: „Perspektywy 

finansowe dla inwestycji w latach 2014-2020 z uwzględnieniem inwestycji liniowych 

i energetycznych”, Panel II: „Kierunki i stan prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 

Budowlanego i problematyka planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska”, 

Panel III: „Przebieg procesu inwestycyjnego oraz rola i zadania jego uczestników”.  

 

ŚlOIIB reprezentowali: rzecznik prasowy - Roman Karwowski i przewodnicząca 

Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB - Ewa Dworska. 

16.05.2013 - XIV Finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwa i Higienie Pracy dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych w roku szkolnym 

2012/2013, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach. 

ŚlOIIB reprezentowała: Iwona Książek. 

17.05.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część pisemna. 

17-19.05.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część ustna. 

17.05.2013 - Obchody Jubileuszu 105-lecia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Radę ŚlOIIB 

reprezentował przewodniczący - Franciszek Buszka. 

20.05.2013 - Uroczysta Gala organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach  

z okazji Święta Europy. Wręczono nagrody XV edycji Śląskiej Nagrody Jakości  

oraz III edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Radę ŚlOIIB reprezentowała 

wiceprzewodnicząca - Dorota Przybyła. 

21-24.05.2013 - XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”, organizowana przez 

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Naukowy PZITB, Instytut 

Techniki Budowlanej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział 

Budownictwa i Architektury ZUT. Tematyka konferencji obejmuje: podstawy 

formalno-prawne zapewnienia jakości i bezpieczeństwa obiektom budowlanym, 

zagadnienia diagnostyki konstrukcji i zapobieganie awariom budowlanym, analizę 

przyczyn zaistniałych katastrof i awarii budowlanych, sposoby naprawy poawaryjnej 

i rekonstrukcji, ocenę i analizę procesów projektowania i wykonawstwa oraz aktów 

prawnych dotyczących bezpiecznej eksploatacji obiektów budowlanych. ŚlOIIB 

reprezentowali: Czesława Bella, Elżbieta Nowicka-Słowik, Janusz Krasnowski  

i Jerzy Dzierżewicz. 
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23.05.2013 - Posiedzenie prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Ze ŚlOIIB udział 

wziął Janusz Krasnowski - sekretarz KKK PIIB. 

23.05.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (6/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 2 osobom w prawach członka Izby. 

23.05.2013 - Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły  Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- wnioski i zalecenia zawarte w protokołach OKR ŚlOIIB; 

- informację Zespołu ds. ubezpieczeń, w związku z wypowiedzeniem przez Generali 

TU S.A. umowy Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 

Wypadków dla członków ŚlOIIB; 

 

- podsumowano obrady XII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB; 

- zasady i warunki organizacji spotkań członkowskich i wykładów,  

z uwzględnieniem wyników sondażu ankietowego; 

- Ewa Dworska omówiła aktualny stan zmian legislacyjnych obowiązujących 

przepisów i raport Centrum im. Adama Smitha „Budownictwo mieszkaniowe  

warunki trwałego rozwoju”. 

23.05.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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24-26.05.2013 - Egzaminy na uprawnienia budowlane - część ustna. Dokumenty do OKK ŚlOIIB 

złożyło 413 osób. Do egzaminów dopuszczono 411 osób. Do egzaminu pisemnego 

przystąpiło 368 osób, a egzamin ustny zdało 273 osoby. 

30.05.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (7/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 23 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 16 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (35 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (11 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (4 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 

członkostwa do Warmińsko-Mazurskiej OIIB (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (18 osób). 

03.06.2013 - Posiedzenie Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego „Informatora ŚlOIIB”. 

 

04.06.2013 - 4 rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB - udział wzięli członkowie KSD: 

Dorota Przybyła i Zenon Panicz. 

05.06.2013 - Posiedzenie Rady Naukowo-Technicznej „Ekologia a Budownictwo”. Radę ŚlOIIB 

reprezentował przewodniczący - Franciszek Buszka. 

05.06.2013 - Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB z udziałem przewodniczących 

okręgowych komisji rewizyjnych. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący OKR - 

Edmund Janic. Na posiedzeniu podsumowano działalność OKR za 2012 rok i okres  

do zjazdów izb okręgowych, jak również omówiono wnioski kontroli 

przeprowadzonych w PIIB. W posiedzeniu wziął udział prezes PIIB - Andrzej Roch 

Dobrucki . 

06.06.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

06-08.06.2013 - Warsztaty szkoleniowe dla okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej  

i sędziów okręgowych sądów dyscyplinarnych zorganizowane przez Podkarpacką 

OIIB dla okręgowych izb: Dolnośląskiej, Śląskiej, Małopolskiej, Świętokrzyskiej, 

Podkarpackiej. ŚlOIIB reprezentowały 23 osoby. 
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07.06.2013 - Konferencja „85 lat pierwszego polskiego Prawa budowlanego”, która odbyła się  

na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej  

pod patronatem honorowym: Jego Magnificencji Rektora Politechniki Łódzkiej  

prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego mgr Roberta Dziwińskiego oraz prezesa Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa mgr inż. Andrzeja Rocha Dobruckiego. Na konferencji omówiono  

zmiany w Prawie budowlanym od momentu  wprowadzenia go w życie 

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej z 16 lutego 1928 roku do chwili 

obecnej. Podkreślano konieczność radykalnej modyfikacji zapisów. Profesor Zygmunt 

Niewiadomski przedstawił zarys i kierunki prawnej regulacji procesu budowlanego 

oraz uzasadniał konieczność ujęcia zmian procesem kodyfikacji, a nie zwykłej zmiany 

legislacyjnej ustawy Prawo budowlane. 

ŚlOIIB reprezentowały: Ewa Dworska, Katarzyna Seweryn, Maria Świerczyńska. 

 

12.06.2013 - Spotkanie z kierownictwem Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego 

w Katowicach. ŚlOIIB reprezentowały: Czesława Bella i Maria Wasylowska. 

12-14.06.2013 - V Konferencja Naukowo - Techniczna „Rozwiązania skrzyżowań kolei z drogami 

kołowymi w poziomie szyn w aspekcie prawnym, ekonomicznym i technicznym” 

zorganizowana przez Oddział SITK w Częstochowie. W dniu 12 czerwca 2013 roku, 

w sesji popołudniowej wiceprzewodnicząca Rady ŚlOIIB - Dorota Przybyła 

przedstawiła prezentację na temat prac nad zmianami w Prawie budowlanym i prac 

nad Kodeksem budowlanym - w tym proponowanych zmian w uzyskiwaniu 

uprawnień budowlanych. Udział wzięło 120 osób. 
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13.06.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (8/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 o tymczasowym wpisie na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 

transgranicznych na terytorium RP (1 osoba - 2 usługi); 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (8 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (1 osoba). 

13.06.2013 - Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Ze ŚlOIIB udział wzięli:  

Janusz Krasnowski - sekretarz KKK i Janusz Jasiona - członek KKK. 

13.06.2013 - Narada z udziałem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wojewódzkich 

Inspektorów Nadzoru Budowlanego z sędziami Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, 

Krajowymi Rzecznikami Odpowiedzialności Zawodowej, przewodniczącymi 

okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności 

zawodowej - koordynatorami. 

 

Ze ŚlOIIB udział wzięli: KROZ - Waldemar Szleper, sędziowie KSD:  

Dorota Przybyła, Barbara Twardosz-Michniewska, Zenon Panicz oraz  

przewodniczący OSD - Jerzy Dzierżewicz i koordynator OROZ - Krzysztof Ciesiński. 

W spotkaniu udział wzięli: GINB - Robert Dziwiński i jego dwaj zastępcy:  

Paweł Ziemski i Jacek Szer oraz prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki. 

Dyskutowano o formach współpracy i problemach z tym związanych.  
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14-15.06.2013 - Warsztaty na bazie dotychczasowych spraw wpływających do sądów dyscyplinarnych 

i rzeczników odpowiedzialności zawodowej z udziałem sędziów Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego, Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 

przewodniczących Okręgowych Sądów Dyscyplinarnych i koordynatorów 

Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej. Ze ŚlOIIB udział wzięli: 

KROZ PIIB - Waldemar Szleper, sędziowie KSD PIIB: Dorota Przybyła,  

Barbara Twardosz-Michniewska, Zenon Panicz, przewodniczący OSD -  

Jerzy Dzierżewicz i koordynator OROZ - Krzysztof Ciesiński.  

W tym dniu odbyło się również posiedzenie KSD PIIB. 

20.06.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (9/SOR/2013) w sprawie ponownego 

rozpatrzenia wniosku o wpis do ŚlOIIB. 

20.06.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.  

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- przygotowania do XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB; 

- przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. 

24.06.2013 - Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

z gościnnym udziałem Burmistrza Czechowic-Dziedzic. ŚlOIIB reprezentował: 

Piotr Spiżewski (członek Forum Młodych ŚlOIIB). 

24.06.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

25.06.2013 - Uroczystość wręczenia uprawnień budowlanych nadanych decyzjami Okręgowej 

Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB po wiosennej sesji egzaminacyjnej 2013 roku. 

25.06.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

25.06.2013 - Uroczyste wręczenie nagród w Konkursie PZITB Budowa Roku 2012 - edycja XXIII. 

ŚlOIIB reprezentowali wiceprzewodniczący Rady: Stefan Czarniecki i Waldemar 

Szleper. 

27.06.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie odpowiedzialności 

zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów kierownikowi budowy. 

28-29.06.2013 - XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Widok sali obrad. Delegaci ŚlOIIB 

 

 
W Prezydium Zjazdu zasiadała nasza reprezentantka, członek Rady - Barbara Twardosz-

Michniewska 

 

01.07.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (10/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 14 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 18 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (25 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (2 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (3 osoby); 
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 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby z powodu przeniesienia 

członkostwa do Mazowieckiej OIIB (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (27 osób). 

01.07.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

02.07.2013 - Posiedzenie Śląskiej Rady Budownictwa w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Katowicach. Radę ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący - Stefan Czarniecki. 

04.07.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie odpowiedzialności 

zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów kierownikowi budowy. 

08.07.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

10.07.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB. 

11.07.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie odpowiedzialności 

zawodowej. Rozpatrywano zasadność stawiania zarzutów kierownikowi budowy. 

18.07.2013 - Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Ze ŚlOIIB udział wziął  

Janusz Krasnowski - sekretarz KKK PIIB. 

18.07.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- przekazano informację o obradach XII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB; 

- przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB w 2014 roku. 

Podjęto uchwały o podziale terytorialnym na obwody wyborcze, powołany został 

Zespół organizacyjny ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wyborczych  

na IV kadencję ŚlOIIB, określono terminy zebrań wyborczych w obwodach, 

ustalono termin i miejsce XIII  Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB; 

- omówiono wnioski złożone na XII Zjeździe Sprawozdawczym ŚlOIIB i ustalono 

sposób ich realizacji; 

- omówiono planowane działania na rzecz członków Izby w Placówkach Terenowych. 

22.07.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

22.07.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

25.07.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej projektanta. 

25.07.2013 - Posiedzenie Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB. Rozpatrzono 3 wnioski. 

29.07.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

29.07.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy budowlanego. 
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29.07.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej projektanta. 

29.07.2013 - Przesłuchanie w sprawie wznowienia postępowania odnośnie wpisu na listę członków 

ŚlOIIB. 

31.07.2013 - Obradowało Prezydium Krajowej Rady PIIB. Udział wzięli: Stefan Czarniecki - 

wiceprezes PIIB oraz Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 

Zawodowej PIIB - koordynator. 

 

01.08.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (11/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 81 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 23 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby 

(26 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (6 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (53 osoby). 

01.08.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej rzeczoznawcy budowlanego. 

05.08.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

07.08.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (12/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia w prawach członka Izby (1 osoba); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (1 osoba); 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby  (1 osoba); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (1 osoba); 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby (2 osoby). 

08.08.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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08.08.2013 - Posiedzenie składu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

12.08.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

16.08.2013 - Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Kujawsko-Pomorskiej 

OIIB w Bydgoszczy. Udział wzięła: Dorota Przybyła - członek KSD PIIB. 

17.08.2013 - I Regaty Żeglarskie klasy Omega o puchar Przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. 

Ze ŚlOIIB udział wzięli: Jerzy Dzierżewicz, Stefan Bałdys oraz Iwona Książek. 

Startowało 13 załóg, nasza drużyna zajęła III miejsce. 

19.08.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

21.08.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu. 

22.08.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

24-31.08.2013 - Rejs żeglarski wzdłuż wybrzeży Chorwacji na trasie Trogir - Dubrownik - Trogir. 

W rejsie wzięło udział 14 osób, na dwóch jachtach. Trasa liczyła 298 Mm. W czasie 

rejsu odbyły się dwa szkolenia techniczne prowadzone przez biorących udział w rejsie 

wykładowców z Politechniki Częstochowskiej.  

 

 

 

26.08.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

29.08.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 
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- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB w 2014 roku. 

Omówiono projekty dokumentów do przeprowadzenia wyborów w obwodach 

wyborczych na IV kadencję ŚlOIIB; 

- omówiono planowane działania na rzecz członków izby w Placówkach Terenowych. 

 

 

29.08.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (13/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 77 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 16 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (9 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (3 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (1 osoba); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia  składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (20 osób); 

 w sprawie wpisu na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 

transgranicznych (1 osoba). 

30.08.2013 - Ostatni dzień składania wniosków o przystąpienie do egzaminu na uprawnienia 

budowlane w sesji jesiennej 2013 roku. 

31.08.2013 - Spotkanie szkoleniowo - integracyjne, organizowane przez Podlaską Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa. ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Rady -  

Józef Kluska. 

03.09.2013 - Posiedzenie Prezydium Śląskiej Izby Budownictwa połączone z posiedzeniem 

Kapituły III edycji konkursu „Śląskie Budowanie - 2013” celem wyboru Laureatów 

Nagród. Radę ŚlOIIB reprezentował przewodniczący - Franciszek Buszka. 

04.09.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Warszawie, które poświęcone było głównie 

przygotowaniu projektów dokumentów przed wyborami w okręgowych izbach. 

Zaprezentowano ostatnią wersję efektu prac legislacyjnych Komisji Kodyfikacyjnej. 
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Radę ŚlOIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper 

- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator.  

 

 

05.09.2013 - Kontrola działalności Rady Programowej i Zespołu Redakcyjnego „Informatora 

ŚlOIIB” przeprowadzona przez Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej 

ŚlOIIB. 
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05.09.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

05.09.2013 - Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Ze ŚlOIIB udział wzięli:  

Janusz Krasnowski – sekretarz KKK i Janusz Jasiona – członek KKK. 

05.09.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (14/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby (5 osób); 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 1osobie w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (1 osoba). 

05-07.09.2013 - Szkolenie organizowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB  

dla okręgowych komisji kwalifikacyjnych w Ośrodku Exploris w Serocku.  

Ze ŚlOIIB udział wzięli: Janusz Krasnowski, Janusz Jasiona i Zbigniew Dzierżewicz 

oraz pracownicy biura ŚlOIIB: Adam Biełous i Marcin Wasylowski. 

08-14.09.2013 - Wyjazd techniczny na trasie Florencja - Rzym - Piza - Mediolan - Salzburg. 

Uczestniczyło w nim 44 członków naszej izby. Celem wyjazdu było poznanie 

obiektów budowlanych, ciekawych pod względem rozwiązań architektoniczno-

inżynierskich w czterech włoskich miastach: Florencji, Rzymie, Pizie, Mediolanie 

oraz austriackim Salzburgu.  

 
Zwiedzamy rzymskie Colosseum 

Rzymskie Colosseum zbudowane w kształcie elipsy o osiach 188 i 156 metrów  

w I w. n.e. stanowi doskonałe świadectwo wysokiego poziomu architektury  

i budownictwa Imperium Romanum. 
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Zwiedzamy Florencję 

 

10.09.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (15/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 1 osobie w prawach członka Izby; 

 w sprawie przyjęcia 1 osoby w poczet członków Izby. 

10.09.2013 - Forum Inżynierskie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podczas 

Obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2013. Radę ŚlOIIB reprezentował 

przewodniczący - Franciszek Buszka. 

12.09.2013 - Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierowników budowy. 

13.09.2013 - Obchody 55-lecia Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Sali audiowizualnej Muzeum 

„Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie”. Radę ŚlOIIB reprezentował 

przewodniczący - Franciszek Buszka. 

15-20.09.2013 - 59. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu 

Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, organizowana 

przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB, Wydział 

Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej oraz Fundację Rozwoju 

Politechniki Lubelskiej. 

16.09.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

16.09.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 
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16-18.09.2013 - III Europejski Kongres  Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach pod hasłem 

Nauka - Biznes - Samorząd Razem Dla Gospodarki. 

W kongresie uczestniczyli przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, 

wiceprzewodnicząca Rady - Dorota Przybyła, Grzegorz Gowarzewski - członek Rady 

i Ewa Dworska przewodnicząca Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB. 

 

 

17-19.09.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Krynicy. Radę ŚlOIIB reprezentowali:  

Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik 

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator. 

17.09.2013 - Posiedzenie przewodniczących OIIB w ramach Konferencji Krynickiej. Radę ŚlOIIB 

reprezentował przewodniczący - Franciszek Buszka. 

17-19.09.2013 - Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2013. 

W ramach Targów odbyło się spotkanie Forum Młodych ŚlOIIB. 

18.09.2013 - Konferencja V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w Sali Sejmu 

Śląskiego  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 
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W ramach Forum obchodzono Śląski Dzień Budowlanych. Za swą pracę zawodową  

i społeczną zostali wyróżnieni odznaczeniami Andrzej Formowicz,  

Krzysztof Sitkiewicz i Zenon Panicz. W Forum wzięło udział duże grono członków 

ŚlOIIB oraz przedstawiciele Dolnośląskiej OIIB, Opolskiej OIIB, Podkarpackiej 

OIIB, Łódzkiej OIIB i Mazowieckiej OIIB. 

 

19.09.2013 - Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- przygotowania do obchodów Śląskiego Dnia Budowlanych; 

- planowane działania na rzecz członków; 

- przyjęto projekty dokumentów zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB  

IV kadencji 2014-2018. 

23-25.09.2013 - Wyjazd szkoleniowy na X Międzynarodowe Targi „Trako” w Gdańsku 

zorganizowany przez Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 

RP w Częstochowie. W branżowych targach kolejowych udział wzięło 20 członków 

ŚlOIIB. 
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24.09.2013 - Komisja Nadzwyczajna ds. związanych z ograniczeniem biurokracji w ramach prac 

nad ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych 

przeprowadziła publiczne wysłuchanie w w/w sprawie. W wysłuchaniu wzięło udział 

ponad 100 osób reprezentujących interesy podatkowych, samochodowych, 

księgowych, rewidentów, doradców podatkowych oraz osoby prywatne następujących 

zawodów: architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców. 
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Środowisko budowlane reprezentowane było przez przedstawicieli Krajowej Rady 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Mazowieckiej, Opolskiej, Dolnośląskiej, 

Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB a także Związku Mostowców RP, Izby 

Gospodarczej Drogownictwa. ŚlOIIB reprezentowały: przewodnicząca Komisji 

Prawno-Regulaminowej Ewa Dworska i Agnieszka Jagła - pracownik biura ŚlOIIB. 

Z ramienia izby głos zabrali: prezes PIIB - Andrzej Roch Dobrucki, Piotr Zwoździak, 

Ewa Dworska, Zenon Mieruszyński. Wypowiedzieli się również Janusz Rymsza  

w imieniu Związku Mostowców RP oraz Wojciech Malusi w imieniu  Izby 

Gospodarczej Drogownictwa. Przedstawiciele poszczególnych zawodów przedłożyli 

Komisji swoje argumenty podkreślając, że wykonywanie zawodu zaufania 

publicznego niesie za sobą odpowiedzialność za wykonane dzieło podbudowaną 

solidnym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym. Nie jest możliwe utrzymanie 

wysokiego poziomu przygotowania do wykonywania zawodu projektanta  

lub kierownika budowy przy skróceniu czasu obligatoryjnej praktyki zawodowej.  

Nie uzyskał również akceptacji pomysł wydawania uprawnień budowlanych zaraz  

po ukończeniu studiów, bez konieczności zdania egzaminu. Sporo krytycznych 

wypowiedzi dotyczyło propozycji pozbawienia urbanistów statusu zawodu zaufania 

publicznego i rozwiązaniu Izby Urbanistów. W sprawie ustawy deregulacyjnej głos 

zabrało ok. 30 osób. Z wyjątkiem głosu Rzecznika Praw Absolwenta, wszystkie 

pozostałe osoby podnosiły konieczność zapewnienia praktyki zawodowej w takim 

wymiarze, że zachowane będą wymogi gwarantujące wysoki poziom wiedzy  

i praktyki w wykonywaniu zawodu zaufania publicznego. Prowadzący wysłuchanie 

publiczne, przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej - poseł Adam Szejnfeld, zaprosił 

uczestników debaty do czynnego uczestnictwa w kolejnych obradach Komisji. 

24.09.2013 - Gala Inżynierska w ramach obchodów Dolnośląskich Dni Budownictwa 2013 – 

zorganizowana przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.  

Radę ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Stefan Czarniecki. 

25.09.2013 - Dzień Budownictwa zorganizowany przez dyrekcję i nauczycieli Zespołu Szkół 

Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach. ŚlOIIB reprezentowała  

Iwona Książek - pracownik biura. 

26.09.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (16/SOR/2013) w celu wydania 

decyzji w sprawie wznowionego postanowieniem Rady ŚlOIIB nr 1/R/2008 z dnia 

31.08.2008 roku postępowania odnośnie wpisu na listę członków Izby. 

27-29.09.2013 - 44. Międzynarodowe Tragi Budownictwa oraz 15. Targi Instalacyjne pod patronatem 

Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. Patronat branżowy nad Targami objęły: Śląska Okręgowa Izba 

Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych 

oraz Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa. 

W targach wzięło udział ok. 150 wystawców branży budowlanej oraz instalacyjnej. 
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Podczas targów odbyła się Konferencja Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, w ramach której zaprezentowano dwa wykłady: „Budynek 

energooszczędny w świetle najnowszych regulacji prawnych” oraz „Ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa”. Z ramienia ŚlOIIB w Targach uczestniczyli: Józef Kluska,  

Janusz Kozula, Ewa Dworska, Hieronim Spiżewski. 

27.09.2013 - Mazowiecki Dzień Budowlanych. 

ŚlOIIB reprezentował członek Rady - Stefan Wójcik. W spotkaniu udział wzięli: 

Elżbieta Hanclewska - wiceminister gospodarki, Andrzej Roch Dobrucki - prezes 

PIIB, Janowski Zbigniew - przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani  

i szerokie grono członków MOIIB. Wręczono odznaczenia resortowe i izbowe oraz 

statuetki okolicznościowe dla wyróżniających się firm budowlanych. 

27.09.2013 - Wojewódzkie Święto Budowlanych zorganizowane przez Łódzką Okręgową Izbę 

Inżynierów Budownictwa oraz Regionalną Izbę Budownictwa w Łodzi. 

ŚlOIIB reprezentował członek Rady - Tadeusz Sopata. 

27.09.2013 - Otwarte Spotkanie Członkowskie z okazji Regionalnego Dnia Budowlanych 

w Bielsku-Białej. Uczestnicy wysłuchali wykładu „Ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej członków ŚlOIIB”. W spotkaniu udział wzięło  

60 osób. 
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27.09.2013 - Otwarte Spotkanie Członkowskie z okazji Regionalnego Dnia Budowlanych 

w Częstochowie. Uczestnicy wysłuchali wykładu „Ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej członków ŚlOIIB”. Spotkanie prowadzili:  

Dorota Przybyła i Waldemar Szleper. W spotkaniu wzięło udział 98 osób. Wśród tego 

grona członków gościli: Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof  Matyjaszczyk - 

również inżynier budownictwa, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

w Częstochowie - Bogdan Anioł, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  

dla miasta Częstochowy - Krystyna Prokopska, Naczelnik Wydziału Administracji 

Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Częstochowy - Sławomir Stolarski, 

Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa 

Powiatowego w Częstochowie - Anna  Borowiecka, Prodziekan Wydziału 

Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-

Handlowej w Częstochowie - Zbigniew Miszczyk, Komendant Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie - Zbigniew Hibner, Dyrektor Biura 

Placówki Terenowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT  

w Częstochowie - Jacek Paciorkowski oraz przedstawiciele stowarzyszeń: PZITB, 

PZITS, SEP, SITK RP, SARP. Gośćmi z Rady ŚlOIIB byli: przewodniczący - 

Franciszek Buszka i przewodnicząca Komisji Doskonalenia Zawodowego -  

Elżbieta Nowicka-Słowik. Uczestnicy spotkania, poza wykładem, o ubezpieczeniach 

wysłuchali wystąpienia przedstawiciela środowiska wykonawczego - Prezesa Zarządu 

Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka'' 

S.A. - Janusza Stępnia, który mówił o problemach z jakimi borykają się aktualnie 

firmy budowlane realizujące duże kontrakty. Barbara Nazimek z Zakładu Linii 

Kolejowych w Częstochowie przedstawiła prezentację omawiającą aktualnie 

prowadzone w węźle częstochowskim inwestycje kolejowe. Zaprezentowany został 

również film z wrześniowego wyjazdu technicznego członków izby.  
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28.09.2013 - Otwarte Spotkanie Członkowskie z okazji Regionalnego Dnia Budowlanych 

w Gliwicach. Uczestnicy wysłuchali wykładu „Ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej członków ŚlOIIB”. W spotkaniu udział wzięło 80 osób. Spotkanie 

prowadziła Czesława Bella. W spotkaniu udział wzięło 80 osób. Gośćmi spotkania 

byli: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego - Jan Spychała i jego 

zastępca - Tomasz Radziewski, wiceprezes Konfederacji Budownictwa  

i Nieruchomości - Antoni Falikowski. Gośćmi z organów ŚlOIIB byli: 

wiceprzewodnicząca Rady Dorota Przybyła i przewodniczący Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej  - Edmund Janic. W ramach części integracyjnej przeprowadzony został 

konkurs z wiedzy o izbie, jej organach i o jej działalności. Spotkanie odbywało się  

w restauracji „L’AVION” na lotnisku, więc zainteresowani mogli również zwiedzić 

jeden z hangarów, by poznać zgromadzony tam sprzęt, a za oknami oglądaliśmy 

popisy skoczków spadochronowych. 
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30.09.2013 - Konferencja nt.: "Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014-2020. Szansa  

dla przedsiębiorców województwa śląskiego", która odbyła się w Zespole Szkół 

Muzycznych im. F. Rybickiego w Tychach, a którą zorganizowała Okręgowa Izba 

Przemysłowo-Handlowa w Tychach.  

 
O perspektywach finansowych na lata 2014-2020 oraz o Regionalnym Programie 

Operacyjnym Województwa Śląskiego mówili: Elżbieta Bieńkowska - Minister 

Rozwoju Regionalnego, Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

Małgorzata Staś - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Radę ŚlOIIB reprezentowała  

Ewa Dworska.  

01.10.2013 - Spotkanie Zespołu roboczego w sprawie przebudowy strony internetowej ŚlOIIB. 

01.10.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (17/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 38 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 16 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (22 osoby); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (3 osoby); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (3 osoby); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (20 osób); 

 o tymczasowym wpisie na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 

transgranicznych na terytorium RP (1 osoba). 
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03.10.2013 - Nadzwyczajne posiedzenie Rady ŚlOIIB. Przyjęto uchwałą ilości delegatów  

w obwodach na zjazdy ŚlOIIB w kadencji 2014-2018. 

 

W dalszej części odbyło się spotkanie członkowskie, na którym zaprezentowane 

zostały multimedialne prezentacje: z otwarcia Galerii Katowickiej, z wyjazdu 

technicznego na Międzynarodowe Targi Trako oraz z wyjazdu technicznego  

do Włoch i Austrii. 

03-06.10.2013 - XX Jubileuszowe posiedzenie izb i organizacji inżynierskich państw Grupy 

Wyszehradzkiej (V-4) w Luhačowicach w Republice Czeskiej. Delegacji Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa przewodniczył Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB. 

04.10.2013 - V Jubileuszowy Turniej Par w Brydżu Sportowym - zorganizowany przez Placówkę 

Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej. 

04.10.2013 - Centralne Obchody Dni Budowlanych w Warszawie. ŚlOIIB reprezentowała skarbnik 

Czesława Bella. 

04.10.2013 - Jury rozstrzygnęło konkurs „Fotografujemy budownictwo 2013” (wyniki konkursu 

zostały ogłoszone podczas Śląskiego Dnia Budowlanych). 

07.10.2013 - Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. Radę ŚlOIIB 

reprezentował przewodniczący Franciszek Buszka. 

09-11.10.2013 - Warsztaty szkoleniowe ŚlOIIB z udziałem przedstawicieli organów nadzoru 

budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej województwa 

śląskiego. Dyskutowano na temat wzajemnych doświadczeń we współdziałaniu 

organów nadzoru budowlanego i organów administracji architektoniczno-budowlanej 

z organami ŚlOIIB w zakresie prowadzonych przez nadzór budowlany spraw 

związanych z odpowiedzialnością zawodową osób wykonujących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, z uwzględnieniem  kwestii weryfikacji 
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projektów budowlanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej  

na etapie rozpatrywania wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

10.10.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

10-12.10.2013 - Konferencja „Ekologia a Budownictwo 2013” w Bielsku-Białej, organizowana przez 

Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Inżynierów 

i Techników Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnikę 

Krakowską, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Bielsku-Białej 

oraz Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 

11.10.2013 - Otwarte Spotkanie Członkowskie z okazji Regionalnego Dnia Budowlanych 

w Katowicach w Dworku Pod Lipami na Giszowcu. W spotkaniu udział wzięło  

80 osób. 

 

Uczestnicy wysłuchali wykładu „Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

członków ŚlOIIB”. Spotkanie prowadzili: Andrzej Nowak i Krzysztof Ciesiński. 

Gośćmi spotkania byli: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego -  

Jan Spychała i jego zastępca - Tomasz Radziewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
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Budowlanego dla miasta Bytomia i dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Bytomiu. 

Gośćmi z Rady ŚlOIIB byli: przewodniczący - Franciszek Buszka, 

wiceprzewodniczący: Dorota Przybyła, Stefan Czarniecki i Józef Kluska oraz  

Jerzy Dzierżewicz - przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. W ramach 

części integracyjnej przeprowadzony został wśród uczestników spotkania konkurs  

z wiedzy o izbie, jej organach i o jej działalności. Wspaniały klimat odrestaurowanego 

pięknego zabytkowego dworku Gischego sprzyjał przyjacielskiej atmosferze 

spotkania. 

11-13.10.2013 - Szkolenie dla członków okręgowych komisji rewizyjnych i Krajowej Komisji 

Rewizyjnej PIIB na temat „Aktualne zmiany w przepisach finansowo-księgowych 

oraz prawna interpretacja pojęć nadzór, ocena, kontrola i określenie zakresu kontroli 

przy wykonywaniu zadań statutowych przez OKR i KKR”. Ze ŚlOIIB w szkoleniu 

uczestniczył cały skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także Waldemar Szleper -  

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator. Omówiona 

została również rola OKR,  jej uprawnienia i funkcja w działalności Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb. W naradzie szkoleniowej wzięli udział 

Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej koordynator  i przewodniczący 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Odpowiadali na pytania członków OKR i udzielali 

wyjaśnień na temat  działania i uprawnień organów sądów i rzeczników. Komisja 

Rewizyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jako jedyna, wzięła 

udział  

w szkoleniu w pełnym składzie. Jednym z punktów programu był wyjazd techniczny 

na budowę obwodnicy Augustowa, przebiegającej na pograniczu obszaru „NATURA 

2000” doliny Rospudy.  

 

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem działalności OKR i KKR  

i przedstawieniem przez przewodniczących ramowych planów działania na rok 2014 

do dnia XIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego PIIB.  
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14.10.2013 - Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Budownictwa 

Politechniki Częstochowskiej. Na zaproszenie dziekana w uroczystości tej 

uczestniczyli: wiceprzewodniczący Rady  ŚlOIIB - Waldemar Szleper oraz 

członkowie Rady ŚlOIIB: Elżbieta Nowicka-Słowik i Ryszard Hulboj.  

Przemówienie inauguracyjne wygłosił 

dziekan Wydziału Budownictwa dr hab. 

inż. prof. Politechniki Częstochowskiej 

Lucjan Kurzak oraz prodziekan ds. 

nauczania dr inż. Jacek Halbiniak.  

W trakcie uroczystości, w imieniu 

wszystkich gości, zabrali głos m.in.:  

Prezydent Miasta Częstochowy - 

Krzysztof Matyjaszczyk oraz Prezydent 

Śląskiej Izby Budownictwa -  

Tadeusz Wnuk. Życzyli pracownikom 

naukowym owocnej pracy 

dydaktycznej, a studentom sukcesów  

i wielu wyzwań.  

Następnie odbyła się immatrykulacja 

nowych studentów oraz wręczenie 

dyplomów inżynierskich i magisterskich  absolwentom Wydziału Budownictwa. 

Zebrani mogli wysłuchać wykładu inauguracyjnego mgr inż. arch. Henryka Katowicz-

Kowalewskiego nt. Światowego budownictwa ekologicznego. 

14.10.2013 - Posiedzenie niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

15.10.2013 - XVII Dni Techniki zorganizowane z okazji Jubileuszu 60-lecia utworzenia Oddziału 

Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. 

15-16.10.2013 - Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB przeprowadzona 

przez Zespół kontrolny Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB - Andrzeja Tabora  

i Marię Mleczko-Król. 

17.10.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (18/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 o tymczasowym wpisie na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług 

transgranicznych na terytorium RP (1 osoba). 

17-19.10.2013 - Szkolenie okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów 

okręgowych sądów dyscyplinarnych z okręgowych izb regionu południowego: 

Łódzkiej, Dolnośląskiej, Małopolskiej, Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Opolskiej  

i Śląskiej OIIB. 

19.10.2013 - Konkurs wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2013” zorganizowany w dwóch 

kategoriach: Członkowie indywidualni oraz Placówki Terenowe. 

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 24 tys. złotych.  

W konkursie wzięło udział 9 członków ŚlOIIB reprezentujących 4 Placówki 

Terenowe: Bielsko-Biała, Gliwice, Katowice i Częstochowa.  
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Uczestnicy reprezentowali branże: 

 5 osób - budownictwo ogólne; 

 3 osoby - instalacje sanitarne; 

 1 osoba - budownictwo drogowe. 

 

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się  

z 40 pytań z zakresu Prawa budowlanego, warunków technicznych, przepisów bhp 

oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wszyscy uczestnicy 

odpowiedzieli w sposób prawidłowy na więcej ni 50% pytań, przy czym osoba, która 

zajęła pierwsze miejsce odpowiedziała prawidłowo na 39 pytań, zaś osoba  

z najniższym wynikiem odpowiedziała prawidłowo na 21 pytań. Najmniej kłopotu 

sprawiły pytania z zakresu: 

 

 Kpa - na które udzielono 94% trafnych odpowiedzi; 

 Pb - na które udzielono 83% trafnych odpowiedzi; 

 WT - na które udzielono 76% trafnych odpowiedzi; 

 BHP - na które udzielono 54% trafnych odpowiedzi. 

 

Najwięcej trudności sprawiły pytania dotyczące szkód górniczych, obowiązków 

informacyjnych na etapie rozpoczęcia budowy oraz szczegółowych przepisów BHP. 

Konkurs został zorganizowany przez Jury Konkursu w składzie: Piotr Wyrwas - 

przewodniczący, członkowie: Krzysztof Ciesiński, Janusz Krasnowski, Tadeusz Mika, 

Piotr Szatkowski. Obsługę techniczną konkursu zapewnili pracownicy biura ŚlOIIB.  

21.10.2013 - Jubileusz 60-lecia Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników 

Budownictwa w Gliwicach. Radę ŚlOIIB reprezentowali: wiceprzewodniczący:  

Andrzej Nowak i Waldemar Szleper oraz skarbnik - Czesława Bella. 

21.10.2013 - Jubileusz 60-lecia Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Radę ŚlOIIB reprezentował przewodniczący - Franciszek Buszka. 
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22.10.2013 - 4 rozprawy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB w Warszawie. Ze ŚlOIIB udział 

wzięli: Zenon Panicz i Dorota Przybyła. 

23.10.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Radę ŚlOIIB reprezentowali: Franciszek Buszka, 

Stefan Czarniecki, Józef Kluska, Janusz Kozula oraz Waldemar Szleper - Krajowy 

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator.  Omówiono m.in. 

działalność Wydawnictwa PIIB, przygotowania do XIII Krajowego Zjazdu 

Sprawozdawczo - Wyborczego PIIB.  

 

Zapoznano się z kolejnymi pracami nad projektem ustawy deregulacyjnej 

i działaniami podjętymi przez samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w tym 

zakresie. Andrzej Jaworski - skarbnik PIIB, omówił realizację budżetu za 9 miesięcy 

tego roku oraz podjął temat organizacji przez PIIB 60. Walnego Zgromadzenia ECCE. 

Uroczystość zaplanowano na 16-19 października 2014 roku w Warszawie. Zespół 

organizacyjny PIIB Walnego Zgromadzenia ECCE przedłożył do zaakceptowania 

preliminarz kosztów związanych z przygotowaniem tej imprezy.  
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Po dyskusji i wysłuchaniu argumentów za i przeciw organizowaniu tej uroczystości, 

Krajowa Rada zaakceptowała organizację przyszłorocznego posiedzenia ECCE 

w Polsce. Europejska Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) cieszy się dużym 

prestiżem oraz rangą na rynku międzynarodowym i, jak podkreślali członkowie 

Krajowej Rady, obchody 60. Walnego Zgromadzenia ECCE w Polsce stanowią  

dla nas wyróżnienie. W przyszłym roku nastąpi także przejęcie przez Włodzimierza 

Szymczaka - członka PIIB, stanowiska Prezydenta ECCE. 

Prezes PIIB przedstawił także stanowisko Izby Architektów RP w odniesieniu  

do ustawy deregulacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian mających na celu 

przejście części naszych członków do izby architektów. Po gorącej i burzliwej 

dyskusji uczestnicy posiedzenia jednogłośnie udzielili pełnego poparcia prezesowi 

PIIB - A.R. Dobruckiemu dla jego dalszych działań w imieniu samorządu 

zawodowego inżynierów budownictwa. 

W czasie obrad przyjęto także wzór znaczka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

24.10.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego ŚlOIIB; 

- działania na rzecz członków ŚlOIIB. 
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25-26.10.2013 - Dzień Inżyniera Budownictwa organizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB 

Gliwicach. 

 

 

Wyniki konkursu Nowoczesny Inżynier 2013 
  

Kategoria: Placówki Terenowe: 
 

Miejsce I - Placówka Terenowa w Bielsku-Białej - 96 pkt; 

Miejsce II - Placówka Terenowa w Gliwicach - 61 pkt; 

Miejsce III - Placówka Terenowa w Katowicach - 39 pkt. 

 

Dyplomem za udział w konkursie została wyróżniona Placówka Terenowa  

w Częstochowie. 

 



70 

 

 

Kategoria: Członkowie indywidualni: 
 

Miejsce I  - Paweł Okroj (39 pkt.) SLK/BO/4805/01; 

Miejsce II  - Marcin Paruzel (35 pkt.) SLK/BO/7547/12; 

Miejsce III (ex aequo) - Łukasz Frasołowicz (32 pkt.) SLK/IS/7831/12; 

- Piotr Spiżewski (32 pkt.) SLK/IS/4548/07; 

- Daniel Godziszka (32 pkt.) SLK/IS/8295/13; 

Miejsce VI  - Robert Tobiasz (28 pkt.) SLK/BO/7062/11; 

Miejsce VII  - Elżbieta Nowicka-Słowik (26 pkt.) SLK/BO/3077/01; 

Miejsce VIII  - Sebastian Syma (22 pkt.) SLK/BD/4941/07; 

Miejsce IX  - Michał Ignatowicz (21 pkt.) SLK/BO/7536/12. 

 

 

Wyniki konkursu fotograficznego 

„Fotografujemy Budownictwo 2013" 
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W konkursie udział wzięło 68 prac. 

Prace oceniało Jury w składzie: Roman Karwowski - przewodniczący; członkowie: 

Dorota Przybyła, Józef Kluska,  

Roman Hryciów - konsultant fotograficzny oraz Zuzanna Królicka - sekretarz. 

Jury przyznało następujące nagrody: 

Kategoria: Budynki, budowle, budowy ze Śląska: 

miejsce I - zdjęcie pod tytułem „Wnętrze Rotundy św. Mikołaja w Cieszynie” 

autor: Joanna Szuścik 

 
 

miejsce II - zdjęcie pod tytułem „Gliwice o poranku” 

autor: Rafał Piernikarczyk 
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miejsce III - zdjęcie pod tytułem „W pogoni za czasem - Ruda Śląska A4” 

autor: Kazimierz Kulawik 

 
 

Kategoria - Budynki, budowle, budowy z Polski: 

miejsce I - zdjęcie pod tytułem „Warszawski „Szklany Żagiel” 

autor: Maria Świerczyńska 
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miejsce II - zdjęcie pod tytułem „Stadion Gdański przed jesienną burzą" 

autor: Elżbieta Nowicka-Słowik 

 
 

miejsce III - zdjęcie pod tytułem „Hala 100-lecia Wrocław" 

autor: Joanna Szuścik 
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Kategoria - Budynki, budowle, budowy ze świata: 

miejsce I - zdjęcie pod tytułem „Wieża McCaig's - Oban - Szkocja" 

autor: Piotr Wojtyła 

 
 

miejsce II - zdjęcie pod tytułem „Trzy w jednym - Paryż" 

autor: Ewa Latos 
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miejsce III - zdjęcie pod tytułem „Muzy Teatralne - Wilno - Litwa" 

autor: Ewa Dworska 

  

 

Wyróżnione zdjęcia: 

zdjęcie pod tytułem „Autostrada – Knurów” 

autor: Rafał Piernikarczyk 
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zdjęcie pod tytułem „Nasuwanie mostu nawęglania - przęsło najwyższe" 

autor: Małgorzata Szukalska 

 
 

zdjęcie pod tytułem „Zabezpieczenie wybrzeża - Rowy k.Ustki” 

autor: Paweł Rajtor 
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25.10.2013 - Uroczysta Immatrykulacja studentów I roku na Politechnice Śląskiej. Radę ŚlOIIB 

reprezentował wiceprzewodniczący - Andrzej Nowak. 

28.10.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

31.10.2013 r. - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

31.10.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (19/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 20 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 15 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (15 osób); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (5 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (5 osób); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (30 osób); 

 o wpisie na listę członków ŚlOIIB w celu świadczenia usług transgranicznych 

(2 osoby). 

04.11.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

04.11.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

04.11.2013 - Spotkanie Klubu Członkowskiego Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.  

Ze ŚlOIIB dział wzięli: przewodniczący Rady - Franciszek Buszka, 

wiceprzewodnicząca Rady - Dorota Przybyła i członek Rady - Ewa Dworska.  

Bardzo ciekawy wykład o Metropolii Śląskiej i inwestycjach realizowanych  

w Katowicach wygłosił Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok. 
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07.11.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

07.11.2013 - Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie odpowiedzialności 

zawodowej kierownika budowy. 

08.11.2013 - Na zaproszenie Oddziału Chorzowsko-Rudzkiego Stowarzyszenia Inżynierów  

i Techników Górnictwa grupa członków Rady ŚlOIIB wzięła udział w obchodach  

60-lecia Oddziału SITG w Rudzie Śląskiej. Obchody Jubileuszowe połączono  

z obchodami zbliżającego się święta górniczej braci - Barbórki. 
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09.11.2013 - Otwarte Spotkanie Członkowskie z okazji Regionalnego Dnia Budowlanych 

w Rybniku. W programie, między innymi, wykład nt.: „Ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej członków ŚlOIIB”. Spotkanie rozpoczęto 

zwiedzaniem zabytkowej kopalni „IGNACY”. W dalszej części spotkanie prowadziły 

Czesława Bella i Stanisława Franusiak. W spotkaniu udział wzięło 60 osób. Gośćmi 

spotkania byli Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 

Urzędu Miasta w Rybniku  i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Spotkanie 

odbyło się we wspaniałej koleżeńskiej atmosferze, było znakomitą okazją do zdobycia 

nowej wiedzy w ramach szkolenia, ale także pozwoliło nawiązać wiele nowych 

kontaktów branżowych z członkami izby.  

 
 

Lokalnym akcentem był występ ludowego zespołu „Przygoda”. 
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13.11.2013 - Posiedzenie Forum Młodych ŚlOIIB w Katowicach. 

13.11.2013 - Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. Obrady prowadził Andrzej Roch 

Dobrucki - prezes PIIB. Zbigniew Kledyński - wiceprezes PIIB przedstawił uwagi 

zgłoszone przez PIIB do projektu tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z dnia  

18 września 2013 roku. Stwierdził, że kodeks powinien być ostatecznym 

uporządkowaniem stabilnego prawa i stanowić kompleksowe spojrzenie na cały proces 

inwestycyjno-budowlany. Koncepcja opracowania dwóch odrębnych aktów prawnych, 

czyli ustawy Prawo budowlane i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym budzi 

poważne wątpliwości. Obecnie da się zauważyć wyeksponowanie roli planowania 

przestrzennego w oderwaniu od procesu inwestycyjno-budowlanego. Zasady 

przygotowania i realizacji inwestycji stanowią nieznaczną część projektowanych tez 

kodeksu. Podkreślił, że z kodeksu wyłącza się niesłusznie zagadnienia zasad 

uzyskiwania uprawnień budowlanych i odpowiedzialności uczestników procesu 

inwestycyjnego oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków,  

czy przepisów karnych. Stwierdził także, że uwagi Izby odnoszą się obecnie do tez 

projektu i mają na razie charakter ogólny, natomiast, kiedy będą gotowe właściwe akty 

prawne i nadal będzie kontynuowany dialog społeczny oraz środowiskowy, wówczas 

będziemy mogli bardziej szczegółowo się do nich odnieść.  

 

Krystyna Korniak-Figa - przewodnicząca Komisji Wnioskowej PIIB - omówiła 

realizację wniosków przyjętych na XII Krajowym Zjeździe PIIB oraz zgłoszonych  

na XII okręgowych zjazdach i skierowanych do Krajowej Rady PIIB - w czasie  

XII Zjazdu PIIB zgłoszono 21 wniosków z 8 izb. Delegaci odrzucili 7, do realizacji 

przyjęli 3, natomiast 11 wniosków zostało skierowanych do krajowych organów: 

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Prawno-Regulaminowej, Komisji 

Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego i  Krajowej Komisji Rewizyjnej.  

Do Krajowej Rady PIIB wpłynęły 53 wnioski z XII okręgowych zjazdów.  

Gilbert Okulicz-Kozaryn - przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB 

omówił szkolenia sądu organizowane razem z rzecznikami odpowiedzialności 

zawodowej. Marian Płachecki - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 

PIIB stwierdził, że szkolenia członków komisji, w których  biorą udział przedstawiciele 

okręgowych komisji kwalifikacyjnych, związane są głównie  z tematyką dotyczącą 

prawidłowego przygotowania pytań do egzaminów na uprawnienia budowlane, zasad 
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kwalifikacji do nich oraz  przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane. 

Problematyce finansowej i ekonomicznej oraz zagadnieniom prawnym poświęcone 

było szkolenie przeprowadzone przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB,  w którym 

uczestniczyli  reprezentanci okręgowych komisji rewizyjnych. Omawiano zmiany 

w sferze finansów, podatków  i przepisów. Skarbnik PIIB - Andrzej Jaworski, omówił 

w czasie posiedzenia Prezydium realizację budżetu za 10 miesięcy 2013 roku, 

następnie zostały zaakceptowane planowane wydatki na czasopismo „Inżynier 

Budownictwa” w 2014 roku. W posiedzeniu Prezydium KR PIIB uczestniczyli także: 

Anita Wojtyra z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

oraz Jerzy Baryłka - przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.  

Radę ŚlOIIB reprezentowali: Stefan Czarniecki - wiceprezes PIIB i Waldemar Szleper 

- Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - koordynator. 

14.11.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Omówiono: 

- kalendarium wydarzeń w ŚlOIIB; 

- protokoły Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB; 

- zaawansowanie remontu siedziby ŚlOIIB w Katowicach - Giszowcu; 

- przygotowania do zebrań wyborczych delegatów w obwodach wyborczych  

na kadencje 2014-2018. 

15.11.2013 - XVI Gala Budownictwa Śląskiego zorganizowana w Operze Śląskiej w Bytomiu 

przez: Śląską Izbę Budownictwa, Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa  

i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Katowicach.  

W uroczystości wzięły udział wybitne osobowości, reprezentanci nauki, administracji 

państwowej i samorządowej oraz ludzie zaangażowani w rozwój budownictwa 

śląskiego. Gala, którą zaszczycili swoją obecnością wiceminister - Janusz Żbik  

i przedstawiciele władz wojewódzkich z Marszałkiem Województwa Śląskiego 

Mirosławem Sekułą,  stanowiła ukoronowanie obchodów Święta Budowlanych.  
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W trakcie Gali wręczono nagrody Laureatom Konkursu „Śląskie Budowanie’ 2013. 

Tytuł Honorowy wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ BUDOWNICTWA 

ŚLASKIEGO” otrzymał Franciszek Buszka - przewodniczący Rady ŚlOIIB,   

Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Województwa Śląskiego otrzymał  

prof. Włodzimierz Starosolski. 
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16.11.2013 - Obwodowe zebranie wyborcze w Rybniku. 

Wybrano 25 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

16.11.2013 - Spotkanie członkowskie w Częstochowskim Teatrze im. Adama Mickiewicza. 

18.11.2013 - Dwa posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

18.11.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

18.11.2013 - Uroczyste otwarcie, po remoncie, pomieszczeń siedziby Placówki Terenowej ŚlOIIB  

w Częstochowie. Wstęgę przecięli: przewodniczący Rady - Franciszek Buszka  

i opiekun Placówki Terenowej w Częstochowie - Waldemar Szleper. 
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18.11.2013 - Przedwyborcze otwarte spotkanie członkowskie w Częstochowie  

 

21.11.2013 - Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB  z udziałem przewodniczących organów ŚlOIIB, 

członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przewodniczących komisji i członków 

Komisji Ekonomicznej - w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetu na rok 2014. 
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21.11.2013 - Posiedzenie Komisji Pomocy Finansowej ŚlOIIB. Rozpatrzono 7 wniosków. 

22.11.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część pisemna. 

22-24.11.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część ustna. 

23.11.2013 - Obwodowe zebranie wyborcze w Katowicach. 

W obwodzie Katowice 1- wybrano 23 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

 

W obwodzie Katowice 2 wybrano 31 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

 

 

 

 



86 

 

25.11.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

25.11.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

26.11.2013 - Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej ŚlOIIB. 

28.11.2013 - Spotkanie szkoleniowo-informacyjne radców prawnych i osób obsługujących prace 

okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowego rzecznika odpowiedzialności 

zawodowej, przy udziale członków Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB oraz 

Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. ŚlOIIB reprezentowali: 

Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - 

koordynator, członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB: Zenon Panicz, 

Dorota Przybyła i Barbara Twardosz-Michniewska, obsługa prawna: Maria Wójcik, 

pracownicy biura ŚlOIIB: Agnieszka Jagła i Dominik Adamczyk. 

 

Po zakończeniu szkolenia odbyło się posiedzenie plenarne Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego PIIB. 

28.11.2013 - Uroczyste obchody 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6  

im. Mikołaja Kopernika. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady - Franciszek Buszka. 

28.11.2013 - Kontrola wykorzystania funduszu przewodniczącego w zakresie przyznawanych 

dofinansowań i przekazanych darowizn przeprowadzana przez Zespół kontrolny 

Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
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29.11.2013 - 60-lecie Oddziału PZITB w Częstochowie. W uroczystej sesji udział wzięli: 

wiceprzewodnicząca Rady ŚlOIIB - Dorota Przybyła., z ramienia Zarządu Krajowego 

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Stefan Czarniecki - 

wiceprzewodniczący Rady ŚlOIIB jak również wielu członków Śląskiej Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa, którzy są członkami Polskiego Związku Inżynierów  

i Techników Budownictwa. 
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30.11.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część ustna. 

30.11.2013 - Obwodowe zebranie wyborcze w Częstochowie. 

Wybrano 34 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

01.12.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane – część ustna. 

02.12.2013 - Kontrola wydatkowania środków finansowych na przystosowanie siedziby ŚlOIIB, 

wykonania uchwały XII Zjazdu o przeznaczeniu nadwyżki budżetowej i uchwały 

Rady o przeznaczeniu środków finansowych z likwidacji funduszu inwestycyjnego - 

przeprowadzana przez Zespół kontrolny Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

02.12.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (20/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 10 osób w poczet członków Izby; 

 o zakończeniu okresu zawieszenia 10 osobom w prawach członka Izby; 

 o zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (22 osoby); 

 o skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (5 osób); 

 o skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (3 osoby); 

 o zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (21 osób). 

04.12.2013 - Posiedzenie Komisji Doskonalenia Zawodowego ŚlOIIB. Omówiono całoroczną 

działalność szkoleniową ŚlOIIB. 
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05.12.2013 - Trzy posiedzenia niejawne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy, inspektora nadzoru  

i rzeczoznawcy. Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierownika budowy. 

05.12.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (21/SOR/2013) w sprawie 

zawieszenia w prawach członka Izby z tytułu nieuiszczania składek członkowskich 

przez okres powyżej 6 miesięcy (1 osoba). 

05.12.2013 - Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. Radę ŚlOIIB 

reprezentowała Ewa Dworska. Przedmiotem posiedzenia było: 

 omówienie i zajęcie stanowiska wobec propozycji zmiany do rozporządzenia 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Propozycja 

zmian zawarta w piśmie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia  

14 listopada 2013 roku dotyczy przywrócenia uprawnień kolejowych 

w branży sterowania ruchem kolejowym (srk). Wniosek uzyskał akceptację  

i rekomendację Komisji Prawno-Regulaminowej; 

 omówienie i zajęcie stanowiska w sprawie "Wniosku nr 8 "(złożonego  

na XII Okręgowym Zjeździe) pana Michała Bujalskiego - delegata  

z Kujawsko-Pomorskiej OIIB proponującego wszczęcie działań 

ograniczających pełnienie czynności technicznych wymienionych w Prawie 

budowlanym przez inne osoby, w tym nie posiadające: tytułu inżyniera, 

uprawnień budowlanych, członkostwa w izbach zawodowych; 

 omówienie stanowiska PIIB w sprawie uwag do Tez Kodeksu Urbanistyczno- 

Budowlanego; 

 omówienie postępów w pracach Komisji deregulacyjnej (po ostatnim 

posiedzeniu w dniu 21.11.2013 roku); 

 omówienie projektu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

05-06.12.2013 - Egzamin na uprawnienia budowlane - część ustna. 

Wyniki egzaminu: 

 wnioski złożyło: 387 osób; 

 dopuszczono do egzaminu: 384 osoby; 

 egzamin pisemny zdało: 318 osób; 

 egzamin ustny zdało: 237 osób. 

07.12.2013 - Międzynarodowe Zawody Pływackie „MASTERS” o Puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB, w Ostrowi Mazowieckiej. Zawody odbyły się pod patronatem 

Ewy Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT oraz Andrzeja Rocha Dobruckiego - prezesa PIIB. W barwach ŚlOIIB 

startowali: Tadeusz Sopata i Mirosław Dmytryszyn. Nasi przedstawiciele zajęli 

medalowe miejsca: Tadeusz Sopata wywalczył II miejsce stylem grzbietowym 

mężczyzn oraz III miejsce stylem dowolnym, natomiast Mirosław Dmytryszyn  

w stylu dowolnym zajął II miejsce.  
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07.12.2013 - Obwodowe zebranie wyborcze w Bielsku-Białej. 

Wybrano 33 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 
 

11.12.2013 - Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. Obrady prowadził Andrzej Roch Dobrucki - prezes 

PIIB. Przedstawiciele STU „Ergo Hestia” SA  poinformowali o stanie realizacji 

umowy generalnej OC członków PIIB. Zobrazowali m.in. jak kształtowała się 

wysokość stawki OC w latach 2003-2013. W roku 2003 wynosiła ona 120 zł , w roku 

2011 - 96 zł, natomiast w roku 2012 - 83 zł. W bieżącym roku członkowie PIIB płacą 

79 zł, zaś od 2014 r. stawka OC będzie wynosiła 70 zł. Malejąca od kilku lat 

wysokość ponoszonej składki związana jest m.in. z rezygnacją z usług brokera. 
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Krystyna Korniak-Figa - przewodnicząca Komisji Wnioskowej PIIB, zreferowała 

realizację wniosków przyjętych na XII Krajowym Zjeździe oraz na okręgowych 

zjazdach. Do Komisji Wnioskowej wpłynęło 75 wniosków, z tego 21 zgłoszonych  

na XII Krajowym Zjeździe PIIB oraz 53 wnioski zgłoszone przez okręgowe zjazdy. 

Przewodnicząca Komisji Wnioskowej przedstawiła szczegółową statystykę dotyczącą 

realizacji zgłoszonych wniosków oraz wskazała na ich konkretne rozwiązania.  

Marian Płachecki - przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB 

podkreślił znaczenie i wagę szkoleń organizowanych dla okręgowych komisji 

kwalifikacyjnych, które mają bezpośrednie przełożenie na ich profesjonalne 

funkcjonowanie. Krajowy Sąd Dyscyplinarny razem z Krajowym Rzecznikiem 

Odpowiedzialności Zawodowej, ze względu na zbliżony zakres tematyczny,  

jak i problematykę, zorganizowali w tym roku wspólnie dwa szkolenia.  

Gilbert Okulicz-Kozaryn - przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB 

podkreślił, że coraz częściej organizowane są szkolenia okręgowych sądów 

dyscyplinarnych oraz rzeczników odpowiedzialności zawodowej wspólnie przez kilka 

okręgowych izb. Szkolenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB omówił jej 

przewodniczący - Tadeusz Durak. Podkreślił, że w czasie jego trwania starano się 

przybliżyć złożoność tematyki ekonomicznej oraz zagadnień prawnych, z jakimi 

członkowie okręgowych komisji rewizyjnych mają do czynienia podczas swoich 

działań kontrolnych.  

 

Uczestnicy posiedzenia zapoznali się także z informacją dotyczącą pracy 

przedstawicieli PIIB na forum organizacji zagranicznych. Włodzimierz Szymczak - 

prezydent elekt Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (ECCE) omówił 

funkcjonowanie tej organizacji wraz z planowanymi strategicznymi działaniami. 

Przypomniał, że 60. Walne Zgromadzenie ECCE odbędzie się w 2014 roku 

w Warszawie i jego organizatorem będzie PIIB. Działalność Grupy Wyszehradzkiej 

przedstawił Zygmunt Rawicki, który omówił przygotowania do kolejnego 
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wydawnictwa poświęconego obiektom inżynierskim zrealizowanym na terenie krajów 

należących do Grupy Wyszehradzkiej. Obecna publikacja realizowana jest przez PIIB 

i ukaże się w 2014 roku. Wspomniał również o tegorocznym spotkaniu organizacji 

budowlanych w Czechach, podczas którego podjęto tematy dotyczące m.in. 

europejskiej karty inżynierskiej i implementacji wybranych dyrektyw Unii 

Europejskiej. O pracy w Europejskiej Radzie Izb Inżynierów (ECEC) referował 

Zygmunt Meyer. Podkreślił, że podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 

w październiku br. dyskutowano m.in. o deregulacji zawodów, o ustawie 

o zamówieniach publicznych zwracając szczególną uwagę na kryterium wyboru 

najniższej ceny oraz o karcie inżyniera. Zauważył, że do ECEC jako nowy członek 

została przyjęta Wlk. Brytania. Zygmunt Meyer został ponownie wybrany na audytora 

reprezentującego PIIB na następną kadencję.  

Realizację budżetu PIIB za 11 miesięcy 2013 roku przedstawił Andrzej Jaworski - 

skarbnik PIIB. Przewodniczący okręgowych rad przedstawili  informacje dotyczące 

obwodowych zebrań wyborczych, podczas których wybrani zostali delegaci na zjazdy 

okręgowe w kadencji 2014-2018. W posiedzeniu Krajowej Rady PIIB uczestniczyła 

Iza Strojna reprezentująca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Radę ŚlOIIB 

reprezentowali: Stefan Czarniecki, Franciszek Buszka, Józef Kluska, Janusz Kozula  

i Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB - 

koordynator. 

12.12.2013 - Posiedzenie Śląskiej Rady Budownictwa w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Katowicach. ŚlOIIB reprezentował wiceprzewodniczący Rady - Stefan Czarniecki. 

12.12.2013 - Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

 

Podsumowano działalność na rzecz członków w roku 2013 i omówiono 

przygotowania do XIII Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego ŚlOIIB w 2014 roku. 
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12.12.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 

 

 

12.12.2013 - Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
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12.12.2013 - Posiedzenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB. 

 

 

12.12.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
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12.12.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB (22/SOR/2013) w sprawie 

rozpatrzenia indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 uchwała o zakończeniu zawieszenia w prawach członka Izby (1 osoba). 

12.12.2013 - Spotkanie świąteczne organów ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu. 
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14.12.2013 - XIII Edycja Konkursu „Jurajski Produkt Roku”. ŚlOIIB reprezentowali:  

Edmund Janic, Ewa Latos, Alojzy Sawicki i Waldemar Szleper - jako członek Jury. 

14.12.2013 - Obwodowe zebranie wyborcze w Gliwicach. 

Wybrano 44 delegatów na kadencję 2014-2018. 

 

16.12.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

16.12.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady (23/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następującą uchwałę: 

 w sprawie przyjęcia 1 osoby w poczet członków Izby. 

16.12.2013 - Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

18.12.2013 - Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą ŚlOIIB. 

19.12.2013 - Dwie rozprawy Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w sprawie 

odpowiedzialności zawodowej kierowników budowy. 

23.12.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

30.12.2013 - Szkolenie e-learningowe według tematyki dostępnej na stronie internetowej  

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 

31.12.2013 - Posiedzenie Składu Orzekającego Rady (24/SOR/2013) w sprawie rozpatrzenia 

indywidualnych spraw członkowskich. 

Podjęto następujące uchwały: 

 w sprawie przyjęcia 10 osób w poczet członków Izby; 

 zakończeniu okresu zawieszenia 10 osobom w prawach członka Izby; 

 zawieszeniu na własny wniosek w prawach członka Izby (47 osób); 

 skreśleniu z listy członków Izby z powodu zgonu (5 osób); 

 skreśleniu na własny wniosek z listy członków Izby (5 osób); 

 zawieszeniu w prawach członka Izby z powodu nieopłacenia składek przez 

okres powyżej 6 miesięcy (17 osób). 
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Opracowali:  

Dorota Przybyła, 

Anna Berke, 

Dominik Adamczyk. 

 

Zdjęcia: 

archiwum ŚlOIIB 


