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09.01.2019 Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  
  

  
 

Celem spotkania było zapoznanie studentów szkolących się na wydziałach związanych 
z budownictwem, po ukończeniu których będą mogli wykonywać samodzielne funkcje 
w budownictwie, z działalnością Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
Spotkanie nt. „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)” 
odbyło się na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, w auli uczelni, a uczestniczyli 
w nim licznie studenci Wydziałów: Budownictwa, Elektrycznego oraz Inżynierii 
Środowiska.  
ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i zastępca 
przewodniczącego Tomasz Radziewski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka oraz członek Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej Piotr Spiżewski. O korzyściach płynących z przynależności do samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa mówił Roman Karwowski, wykład nt. przepisów 
prawnych regulujących samodzielne funkcje w budownictwie wygłosił Tomasz 
Radziewski, o szczegółach dotyczących zdobywania uprawnień budowlanych mówił 
Piotr Spiżewski, a Elżbieta Godzieszka - nt. etyki i odpowiedzialności zawodowej 
inżyniera budownictwa, wykonującego zawód zaufania publicznego. 
 

  
 

W trakcie wygłaszanych prelekcji, jak również po ich zakończeniu, studenci zadawali 
przedstawicielom ŚlOIIB wiele interesujących, szczegółowych pytań dotyczących 
tematu spotkania. Organizatorzy podziękowali zebranym za aktywne uczestnictwo; 
za kilka miesięcy ŚlOIIB planuje powtórzenie takiego wydarzenia.  
Po zakończeniu spotkania przedstawiciele Izby zostali zaproszeni przez prof. Joannę 
Bzówkę, dziekana Wydziału Budownictwa, na Radę Wydziału, podczas której 
przewodniczący Rady ŚlOIIB, zwracając uwagę na potrzebę kontaktów Izby 
z uczelniami, proponował kontynuację współpracy Śląskiej OIIB z Wydziałem 
Budownictwa Politechniki Śląskiej. 
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09.01.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
Podczas posiedzenia zapoznano się m.in. z pracami legislacyjnymi dotyczącymi 
inżynierów budownictwa, udziałem PIIB w targach „Budma 2019” oraz przebiegiem 
i wynikami XXXII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Prowadzący obrady 
prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński podkreślał znaczenie trwających 
w Senacie RP prac dotyczących wprowadzenia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
z 2018 roku. Wiąże się to z koniecznością zmian w obowiązującej ustawie Prawo 
budowlane, polegających na przeniesieniu do ustawy przepisów regulujących zakres 
uprawnień budowlanych, w tym ich ograniczeń. Terminowe ukończenie tych prac, które 
posłużą m.in. do stworzenia podstaw prawnych dla przeprowadzenia egzaminów 
na uprawnienia budowlane, ma istotne znaczenie dla osób planujących przystąpienie 
do egzaminów w wiosennej sesji egzaminacyjnej w maju br.  
 

  
 

09.01.2019. Spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Gliwicach. 
 ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski. 
 
10.01.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

   
 

Program obrad obejmował oprócz spraw porządkowych związanych 
z przeprowadzeniem posiedzenia następujące punkty:  

 przedstawienie informacji o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 przedstawienie informacji o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wynikach 
ekonomicznych ŚlOIIB oraz omówienie wstępnych wyników ekonomicznych, 

 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniach Prezydium Krajowej 
Rady PIIB oraz posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, 
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 omówienie planu szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB, w tym propozycji tematów 
i terminów szkoleń, 

 omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, w tym: 
propozycji porządku obrad, regulaminów i materiałów zjazdowych, informację 
o stopniu zaawansowania prac nad Sprawozdaniem Rady za 2018 rok, ustalenie 
terminów i miejsc spotkań przedzjazdowych z delegatami, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie uchwał. 

 
11.01.2018 Spotkanie noworoczne w Oddziale PZITS w Katowicach. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
14.01.2018 Spotkanie noworoczne organizowane przez Prezydenta Miasta Częstochowy 

w Filharmonii Częstochowskiej. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 
14.01.2018 Spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Częstochowie. 
 ŚlOIIB reprezentowali zastępcy przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn i Waldemar 

Szleper. 
 
16.01.2019 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB. 
 W programie było podsumowanie pracy KW w 2018 roku i omówienie materiału 

do sprawozdania komisji za 2018 rok; członek Prezydium KW Maria Świerczyńska 
z ŚlOIIB pracowała w zespole przygotowującym materiał na posiedzenie. 

 
16.01.2019 Posiedzenie organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. 

Podczas posiedzenia omówiono protokoły z przeprowadzonych w 2018 roku kontroli 
czynności okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, projekt 
sprawozdania za 2018 rok oraz bieżące sprawy; dyskutowano także nad planem pracy 
na rok 2019. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Szleper, Krajowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej. 

 
18.01.2018 Spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Bielsku -Białej. 
 ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska. 
 
21.01.2019 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

Podczas posiedzenia omówiono wyniki kontroli organów statutowych ŚlOIIB: OROZ, 
OSD i OKK oraz Biura ŚlOIIB. 

 
24.01.2018 Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB wraz z przewodniczącymi 

okręgowych komisji rewizyjnych zorganizowana przez KKR. 
 W programie było m.in. szkolenie mec. Krzysztofa Zająca nt. ochrony danych 

osobowych i zakresu kontroli komisji rewizyjnych oraz realizacji zaleceń i wniosków 
pokontrolnych, omówienie stanowiska KKR i OKR-ów w sprawie wnioskowanych zmian 
w regulaminach tych komisji oraz informacje przewodniczących okręgowych komisji 
o działalności w 2018 roku. W naradzie uczestniczyły z ŚlOIIB Urszula Kallik, 
przewodnicząca KKR i Elżbieta Bryła-Kluczny, przewodnicząca OKR. W przeddzień 
narady odbyło się posiedzenie plenarne Krajowej Komisji Rewizyjnej, prowadzone 
przez przewodniczącą komisji Urszulę Kallik. 

 
24.01.2018 Spotkanie noworoczne w Oddziale PZITB w Gliwicach. 
 ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn. 
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24-27.01.2018 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku. 
 

  
 

Odbywająca się po raz czwarty w Katowicach impreza konferencyjno-wystawiennicza 
pn. 4 Design Days jest największym w tej części Europy wydarzeniem rynku 
nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. To wielkie targi designu, 
prezentujące najnowsze trendy w budownictwie, architekturze i projektowaniu oraz 
spotkania branżowe w formie konferencji, debat i prelekcji z udziałem wybitnych 
projektantów z dziedziny architektury i budownictwa, przedstawicieli światowego 
i polskiego wzornictwa, producentów, deweloperów i reprezentantów firm 
usługowych. O rozmiarze imprezy świadczy m.in. uczestnictwo ponad 9000 gości 
biznesowych, 300 prelegentów, ponad 300 wystawców - prezentujących swoje 
produkty na obszarze 13 tysięcy m2 powierzchni ekspozycyjnej w MCK i Hali Spodka – 
a w czasie dni otwartych 25000 zwiedzających. W spotkaniach z dziedziny architektury 
i budownictwa uczestniczyli członek Rady ŚlOIIB Maria Świerczyńska i członek 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Henryk Anders. 
 

  
 
25.01.2018 Spotkanie noworoczne Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego w rybnickim Ratuszu. 
 ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn. 
 
28.01.2018 Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
 Uroczyste spotkanie w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej w Gliwicach prowadził 

opiekun placówki Tomasz Radziewski. W spotkaniu udział wzięli członkowie ŚlOIIB 
obwodu gliwickiego i zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele organów 
statutowych ŚlOIIB z przewodniczącym Rady Romanem Karwowskim oraz dyrektor 
Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka, a z Politechniki Śląskiej dziekan Wydziału Budownictwa 
prof. Joanna Bzówka i dwóch prodziekanów: Wydziału Budownictwa prof. Mariusz 
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Jaśniok i Wydziału Elektrycznego dr inż. Piotr Holajn. Byli też powiatowi inspektorzy 
nadzoru budowlanego z sąsiednich miast i reprezentanci stowarzyszeń naukowo-
technicznych z Gliwic. Poproszony o zabranie głosu przewodniczący Rady mówił 
o pracach legislacyjnych ważnych dla środowiska inżynierów budownictwa; dotyczą 
one m.in. nowelizacji ustawy Prawo budowlane i ustaw o samorządach zawodowych 
inżynierów budownictwa oraz architektów, zachęcał do korzystania z newslettera oraz 
Facebooka i kończąc złożył zebranym życzenia noworoczne.  

 

              
 

Prezes Zarządu Śląskiej Izby Pracodawców w Gliwicach Antoni Falikowski życzył dalszej 
owocnej współpracy w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, do noworocznych 
życzeń dołączyła się dziekan Wydziału Budownictwa PŚ prof. Joanna Bzówka 
i przewodniczący Zarządu Oddziału PZITB w Gliwicach prof. Ryszard Walentyński. Część 
oficjalną zakończył przygotowany przez dra inż. arch. Łukasza Urbańczyka 
okolicznościowy wykład „Niezwykłe budowle obszaru Placówki Terenowej 
w Gliwicach”, w którym zostały zaprezentowane bardzo ciekawe śląskie obiekty 
znajdujące się pod opieką konserwatorską. Po wykładzie uczestnicy spotkania 
wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego „Kaprys”. Oprócz utworów świątecznych 
muzycy zagrali znane wszystkim utwory muzyki filmowej i rozrywkowej. 
Na zakończenie, opiekun placówki Tomasz Radziewski złożył życzenia i zaprosił 
na poczęstunek, podczas którego zebrani toczyli długie rozmowy na interesujące ich 
tematy. 
 

31.01.2018 Spotkanie Zespołu ds. aktywizacji młodych w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 
  
03.02.2019 XII Zawody Narciarskie ŚlOIIB. w kategorii slalom gigant. 

Kolejne zawody narciarskie, zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-
Białej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i ich rodzin, 
odbyły się w Szczyrku na stoku Skrzycznego. Również w tym roku zima nie szczędziła 
niespodzianek. Po obfitych opadach śniegu w tygodniach poprzedzających zawody, 
nagle - na 2 dni przed ogłoszonym terminem - nastąpiło gwałtowne ocieplenie. 
W przeddzień zawodów w Szczyrku unieruchomione były wszystkie wyciągi 
krzesełkowe z powodu silnego wiatru, na domiar złego prognozy zapowiadały deszcze. 
Na szczęście dosyć gruba pokrywa śniegu wytrzymała ocieplenie i zawody odbyły się 
zgodnie z planem. Oprócz członków ŚlOIIB i ich rodzin, w zawodach uczestniczyła 
11- osobowa reprezentacja Mazowieckiej OIIB i 3-osobowa Małopolskiej OIIB. Dla osób 
które przyjechały wcześniej i korzystały z noclegu w Szczyrku koledzy z Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej - opiekun placówki Józef Kluska i Janusza Kozula - 
przygotowali w „Orlim Gnieździe” koleżeńskie spotkanie. Uczestniczył w nim także 
przewodniczący Rady Śląskiej OIIB Roman Karwowski, przewodniczący Rady 
Małopolskiej OIIB Mirosław Boryczko, członek reprezentacji z Małopolski, i zastępca 
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przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB Radosław Cichocki, członek reprezentacji 
z Mazowsza. Zawody narciarskie znajdują się od 2006 roku w kalendarzu imprez 
sportowych organizowanych przez ŚlOIIB. Od lat mają swoich sympatyków i prawie 
stałych uczestników, którzy podkreślają bardzo dobrą organizację, a w szczególności 
wspaniałą atmosferę przyjaznej rywalizacji. Te opnie podzielają również zawodnicy 
z innych okręgowych izb, bowiem od kilu lat zawody narciarskie ŚlOIIB są imprezą 
otwartą i mogą w nich uczestniczyć członkowie samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa z całego kraju. 
 

 
 
W niedzielę na Skrzycznem stanęło na starcie 69 osób, dorosłych i dzieci, spośród 
zgłoszonych wcześniej ponad 100 osób. Zawodnicy musieli pokonać około 20 bramek 
rozstawionych na dolnym odcinku czarnej trasy FIS zwanej „Dolinami”. Tradycyjnie 
nad przebiegiem zjazdów czuwali zawodowi sędziowie, czas mierzono elektronicznie, 
a wszystkich zawodników w trakcie przejazdów uwiecznił fotograf. Uczestnicy slalomu 
startowali w 6 kategoriach: kat. 0 - Dzieci do 12 lat, 1 - Młodzież 13-18 lat, 2 - Kobiety, 
3 - Mężczyźni do 45 lat, 4 - Mężczyźni 46-65 lat, 5 - Mężczyźni powyżej 65 lat. Odbyły 
się 2 przejazdy, a ostateczną klasyfikację ustalono w oparciu o lepszy czas przejazdu. 
Spośród dorosłych uczestników miejsce „na podium” mogły zająć tylko osoby będące 
członkami okręgowych izb. Zakończenie imprezy nastąpiło przy „Barze u Józka”, 
w którym wszyscy zawodnicy otrzymali gorący posiłek. Pamiątkowe dyplomy, puchary 
i nagrody wręczał zwycięzcom Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 
Wszystkie uczestniczące w zawodach dzieci nagrodzono słodyczami i medalami, 
zwycięzcy otrzymali również dyplomy i puchary. Spośród członków izb okręgowych trzy 
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wywalczyły następujące osoby: w kat. 
„Dzieci”: 1. Aleks Rakszawski, 2. Martyna Kozieł, 3. Maria Anczakowska; w kat. 
„Młodzież 13-18 lat”: 1. Bartosz Kuszka, 2. Karol Żyrek, 3. Tymoteusz Baron; w kat. 
„Kobiety”: 1. Ewa Szolc, 2. Małgorzata Boryczko (Małopolska OIIB), 3. Maria 
Świerczyńska; w kat. „Mężczyźni powyżej 65 lat”: 1. Zygmunt Binda, 2. Edward Nowak, 
3. Leszek Gamracy; w kat. „Mężczyźni 45-65 lat”: 1. Wojciech Antoń, 2. Jacek 
Rakszawski, 3. Grzegorz Budzoński; w kat. „Mężczyźni do 45 lat”: 1. Damian Siwek, 
2. Adam Kaczmarek, 3. Tomasz Żyrek. Józef Kluska i Janusz Kozula podziękowali 
w imieniu organizatorów uczestnikom oraz obsłudze i zaprosili na kolejne zawody 
za rok. Upominki dla zawodników ufundowała firma Aereco z Katowic. 
 

04.02.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.  
 Było to pierwsze spotkanie szkoleniowe z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w placówce 

gliwickiej. Wykład nt. „Rusztowania. Odpowiedzialność projektanta, kierownika 
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budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego” wygłosiła Elżbieta Nowicka-Słowik. 
W szkoleniu uczestniczyło 25 osób. 

 
06.02.2019 Posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Oddziału Zagłębia 

Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
07.02.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Izby w Katowicach-Giszowcu. 

         
 

Szkolenie prowadziła doktor nauk prawnych Aleksandra Makarucha, która wygłosiła 
wykład nt. “Kodeks postępowania administracyjnego dla urzędnika i uczestników 
procesu budowlanego. Praktyczne ujęcie tematu z uwzględnieniem nowelizacji”. Było 
to seminarium z cyklu szkoleń adresowanych do członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego; 
uczestniczyło w nim 12 osób. 

 
07.02.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Rybnik. 
  

          
 

Seminarium dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu rybnickiego 
zorganizowała ŚlOIIB we współpracy z Urzędem Miasta w Rybniku. Szkolenie 
nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie” 
prowadził Tomasz Radziewski; w szkoleniu uczestniczyło 70 osób, w tym 56 członków 
ŚlOIIB. 
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12-15.02.2019 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2019 w Poznaniu. 
 Organizowane przez Grupę MTP na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

targi budowlane BUDMA, to jedno z najważniejszych w Europie miejsc spotkań 
producentów i dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych 
z przedstawicielami handlu, inżynierami budownictwa i architektami, wykonawcami 
i  inwestorami. Jest tu prezentowana najnowsza oferta produktowa, technologiczna 
i usługowa blisko 1000 firm z Polski i zagranicy.  

 
14.02.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

 
 
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz:  

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniach Prezydium Krajowej 
Rady PIIB, 

 omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, w tym przyjęcie 
projektów dokumentów związanych z przeprowadzeniem zjazdu oraz informacji 
o badaniu sprawozdania finansowego i o sprawozdaniach organów statutowych 
za 2018 rok,  

 informację o planowanych szkoleniach organizowanych przez ŚlOIIB i omówienie 
zmiany zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego, 

 sprawy organizacji Festynu rodzinnego ŚlOIIB, konkursu pn. „Inżynier roku”, 
konferencji nt. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa w procesie inwestycyjnym”, 
regat żeglarskich i zawodów pływackich, 

 prezentację „Regulaminu wyjazdów technicznych organizowanych przez podmiot 
zewnętrzny”, 

 informację nt. realizacji wniosków zjazdowych,  

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie uchwał. 

 
19.02.2019 Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB. 
 Główne punkty obrad to przedstawienie aktualnej wersji projektu strategii komunikacji 

społecznej PIIB i dyskusja nad ostateczną formą projektu dokumentu oraz określenie 
zadań dla komisji i jej członków w pierwszym półroczu 2019 roku. 
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20.02.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 

           
 
 Uczestnicy posiedzenia wysłuchali m.in. informacji na temat stanu prac w budynku 

przeznaczonym na siedzibę PIIB w Warszawie oraz na temat odbywających się 
w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury „BUDMA 2019” 
wydarzeń, w których brał udział prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Były to: dwudniowe 
III Forum Gospodarcze zorganizowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz 
Międzynarodowe Targi Poznańskie w przeddzień rozpoczęcia MTBiA i Dzień Inżyniera 
Budownictwa zorganizowany w ramach MTBiA przez Wielkopolską OIIB 
pod patronatem PIIB. 

 
21.02.2019 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. 

Posiedzenie plenarne KKR PIIB prowadziła przewodnicząca komisji Urszula Kallik. 

 

22.02.2019 Spotkanie Zespołu ds. BIM KR PIIB. 
W spotkaniu uczestniczył z ŚlOIIB Piotr Klikowicz. 

 
25.02.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Tychy. 
  

    
 

Seminarium dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu tyskiego 
zorganizowała ŚlOIIB we współpracy z Urzędem Miasta Tychy. Szkolenie nt. „Istotne 
i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
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warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola kierownika budowy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia” prowadził Tomasz 
Radziewski; w szkoleniu uczestniczyło 27 osób. 

 
25.02.2019 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

Głównym punktem programu posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącą OKR 
Elżbietę Bryłę-Kluczny było przyjęcie Sprawozdania OKR za 2018 rok. 

 
26.02.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Izby w Katowicach-Giszowcu. 

 

         
 
Seminarium z cyklu szkoleń adresowanych do członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego prowadził 
Jan Spychała, który wygłosił wykład nt. „Nowelizacja warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz 
wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia“. W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby. 
 

26.02.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Starostwie Powiatowym w Zawierciu. 
Seminarium dla członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z terenu powiatu 
zawierciańskiego zorganizowała ŚlOIIB we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Zawierciu. Szkolenie nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. 
Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia” 
prowadził Tomasz Radziewski; w szkoleniu uczestniczyły 42 osoby. 
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26.02.2019 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 
 Program obrad obejmował m.in. omówienie sprawozdania z pracy komisji w 2018 roku, 

realizacji planu pracy i organizacji posiedzeń w pierwszym półroczu 2019 oraz 
podsumowanie szkoleń w systemie Bud-Info. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła 
Katarzyna Seweryn. 

 
28.02.2019 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 

       
 
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz:  

 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach 
w dniach 10.01.2019 i 14.02.2019 oraz podjęcie stosownych uchwał, w tym m.in. 
dotyczących: zmiany zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego, organizacji 
Festynu rodzinnego ŚlOIIB, konkursu pn. „Inżynier roku”, konferencji 
nt. „Etyka  odpowiedzialność zawodowa w procesie inwestycyjnym”, regat 
żeglarskich i zawodów pływackich, 

 prezentację protokołów posiedzeń Składu Orzekającego Rady w okresie 
od poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB, tj. w dniach 3.01.,10.01., 31.01.2019 oraz 
podjęcie stosownej uchwały, 

 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB i wynikach finansowych ŚlOIIB, 

 omówienie realizacji budżetu ŚlOIIB za 2018 rok; podjęcie uchwały, 

 omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, w tym m.in. 
przedstawienie projektów sprawozdań organów statutowych i programu 
przedsięwzięć na rzecz członków ŚlOIIB w roku 2019 oraz informacji o realizacji 
wniosków zjazdowych,  

 prezentację uchwał pokontrolnych OKR ŚlOIIB, 

 prezentację Regulaminu konkursu „Inżynier roku”; podjęcie uchwały, 

 przedstawienie propozycji przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB; 
podjęcie uchwały,  

 informację o pracach Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz pracach 
komisji i zespołów KR PIIB, 

 informacje nt. prenumeraty czasopism przez członków ŚlOIIB oraz nt. profilu ŚlOIIB 
na Facebooku. 

 
04.03.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.  
 Kolejne spotkanie szkoleniowe z tego cyklu nt. „Prawa i obowiązki uczestników procesu 

budowlanego w obiektach objętych ochroną konserwatorską” prowadził dr inż. arch. 
Łukasz Urbańczyk. W szkoleniu uczestniczyło około 10 osób. 
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05-08.03.2019 XXXIV Ogólnopolskie Konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji „Beskidy 
2019” w Szczyrku. 

  

                
 

Głównym organizatorem WPPK 2019 był Oddział PZITB w Bielsku-Białej, we współpracy 
z Oddziałami PZITB z Gliwic, Katowic i Krakowa. Tegoroczna konferencja kontynuowała 
rozpoczęty w ubiegłym roku cykl „Innowacyjne i współczesne rozwiązania 
w budownictwie” – w szeroko rozumianym budownictwie ogólnym. Komitetowi 
Organizacyjnemu przewodniczył Janusz Kozula a merytoryczne przygotowanie 
programu wykładów powierzono dr. hab. inż. Łukaszowi Drobcowi, profesorowi 
Politechniki Śląskiej. Jak co roku przekazano uczestnikom konferencji wydawnictwo 
zawierające komplet wykładów w trzech tomach (33 wykłady), w czwartym tomie 
zamieszczono artykuły przedstawiające osiągnięcia technologiczne i badawcze 
prezentowane przez partnerów merytorycznych konferencji i niektórych wystawców; 
materiały konferencyjne stanowią praktyczną pomoc dla projektantów, kierowników 
budów, inspektorów nadzoru i wykonawców. W warsztatach uczestniczyło około 400 
osób, projektantów, wykonawców obiektów budowlanych, pracowników naukowych 
kształcących inżynierów budownictwa i przedstawicieli firm oferujących materiały, 
technologie budowlane oraz programy komputerowe wspomagające projektowanie. 
Wśród uczestników byli również zaproszeni goście, m.in. przewodniczący PZITB Ryszard 
Trykosko, z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Krzysztof Piątek, 
przedstawiciele patronów branżowych: członek Prezydium Krajowej Rady PIIB Józef 
Kluska, przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i przewodniczący Rady 
Małopolskiej OIIB Mirosław Boryczko. 
Wykład inauguracyjny nt. „Autorska propozycja nowych wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych w kontekście katastrofy wiaduktu Polcevera 
w Genui” wygłosił prof. Janusz Rymsza. Odnosząc się do ubiegłorocznej katastrofy 
wiaduktu w Genui omówił swoją autorską propozycję nowych wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych. Tradycyjnie warsztatom towarzyszył Salon 
Wystawców, w którym 48 firm prezentowało na stoiskach wystawienniczych swoje 
technologie, wyroby budowlane i nowości. W pierwszym dniu miało miejsce również 
spotkanie uczestników konferencji z Krzysztofem Piątkiem na temat „Rola i zadania 
projektanta w procesie budowlanym w świetle Prawa budowlanego.” Spotkanie, które 
prowadził Jan Spychała, przerodziło się w burzliwą dyskusję dotyczącą kilku ważnych 
dla projektantów tematów, jak: projekt wykonawczy, sprawowanie nadzoru 
autorskiego, istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym. W celu 
uatrakcyjnienia konferencyjnych wieczorów organizatorzy przygotowali spotkanie 
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ze znanym szybownikiem Sebastianem Kawą oraz koncerty w wykonaniu śląskich 
artystów. Obrady konferencyjne zakończyły się w piątek dyskusją generalną, po której 
Janusz Kozula i Przemysław Pępek z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej przekazali 
symboliczną pałeczkę WPPK Andrzejowi Szydłowskiemu i Januszowi Krasnowskiemu 
z Oddziału PZITB w Katowicach, Katowicki Oddział PZITB będzie organizatorem 
przyszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji WPPK 2020. 

 
07.03.2019 Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach-Giszowcu. 
 Podczas posiedzenia omówiono m.in. harmonogram planowanych szkoleń w I półroczu 

2019 roku oraz problemy i uwagi związane z prowadzonymi postępowaniami 
wyjaśniającymi. Oprócz zespołu OROZ ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyli gościnnie 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej PIIB Mieczysław Molencki. 

 
07-08.03.2019 XII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 
 W seminarium zorganizowanym w ramach Forum Budownictwa Śląskiego uczestniczył 

z ŚlOIIB przewodniczący Rady Roman Karwowski, przewodniczący OSD Krzysztof 
Ciesiński i członek Rady Grzegorz Gowarzewski. 

 
11.03.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. 
 

              
  

Seminarium szkoleniowe nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie 
naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
– wybrane zagadnienia” prowadził Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyły 
52 osoby, członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele organów administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z okolicy Tarnowskich Gór. 

 
12.03.2019 Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. 
  Podczas posiedzenia poruszano następujące zagadnienia: 

 omówienie i zaopiniowanie wniosku zgłoszonego przez delegata Tadeusza Duraka 
na XVII Krajowym Zjeździe PIIB, 

 omówienie propozycji PIRC dotyczącej wprowadzenia obowiązku ustanowienia 
inspektora nadzoru inwestorskiego dla budynkowej instalacji telekomunikacyjnej, 

 informacja o realizacji planu pracy i stanie opiniowania projektów aktów prawnych 
przedstawionych Komisji Prawno Regulaminowej, 

 omówienie treści zawartych w zakładce Komisji Prawno Regulaminowej 
umieszczonej na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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13-14.03.2019 Wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady PIIB w Zielonce k. Warszawy. 
Program obrad obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją planu 

wyjazdowego posiedzenia, następujące zagadnienia: 

 zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB dot. przekazania rocznych składek 
z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych oraz uchwały w sprawie 
współfinansowania 26. spotkania izb i związków organizacji budowlanych państw 
Grupy Wyszehradzkiej, 

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

 informację o wynikach jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, 

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

 informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego 
na siedzibę PIIB, 

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

 przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady  
w II półroczu 2019. 
 

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

 
15-17.03.2019 55 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Twój dom 2019” 

w Bielsku-Białej. 
 Wydarzenie to jest największym w południowej Polsce spotkaniem branży budowlanej, 

obejmującym swoim zasięgiem także region pogranicza polsko-czesko-słowackiego. 
Organizowane od 28 lat, cieszą się dużym prestiżem, uznaniem i renomą w oczach 
wystawców i odwiedzających je osób. Celem organizatorów jest upowszechnianie 
nowoczesnych materiałów i technik budowlanych przyjaznych dla środowiska, a także 
promowanie efektywności energetycznej w budownictwie. Tematem przewodnim tej 
edycji targów było "Budownictwo niemal zeroenergetyczne". ŚlOIIB objęła patronat 
nad targami. W otwarciu targów uczestniczył Roman Karwowski, przewodniczący Rady 
ŚlOIIB. 
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15.03.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniach Krajowej Rady 
Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 omówienie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,  

 omówienie organizacji Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin w parku 
Giszowieckim, 

 informację nt. konkursu „Nowoczesny Inżynier 2019” – etap I, 

 relację nt. szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB, 

 podjęcie uchwały dot. organizacji konkursu fotograficznego „Fotografujemy 
budownictwo 2019” i zatwierdzenia regulaminu konkursu,  

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie uchwał. 

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

         
 

Spotkanie delegatów z bielskiego obwodu wyborczego odbyło się w Kameliowym 
Zakątku w Bielsku-Białej przy udziale 25 spośród 32 wybranych na V kadencję 
delegatów na zjazdy okręgowe. W spotkaniu, którego celem było przygotowanie 
do obrad XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, uczestniczyli również przewodniczący 
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, delegat z obwodu bielskiego, oraz dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka, a prowadził je Józef Kluska, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Bielsku-Białej. Roman Karwowski szczegółowo omówił sprawozdanie z działalności 
ŚlOIIB zawarte w materiałach przesłanych wyprzedzająco delegatom, w tym działania 
na rzecz członków. Są to na przykład doradztwo prawne i techniczne, czy działania 
integracyjne środowiska inżynierskiego poprzez m.in. założenie Facebooka, 
Newslettera, organizację konkursów i spotkań integracyjnych. Przedstawił też 
delegatom zarys prac i zadań stojących przed samorządem zawodowym inżynierów 
budownictwa w najbliższych latach. Końcową część spotkania stanowiła seria pytań 
delegatów, na które udzielali odpowiedzi Roman Karwowski i Józef Kluska. Pytania 
dotyczyły głównie szkoleń seminaryjnych, prenumeraty czasopism, rozszerzenia 
i nawiązania bliższej współpracy z młodą kadrą inżynierską, funkcjonowania samorządu 
zawodowego, współpracy ŚlOIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.  

 
19.03.2019 Podsumowanie I etapu konkursu „Nowoczesny Inżynier 2018” w siedzibie ŚlOIIB. 

Szósta edycja konkursu wiedzy technicznej pn. „Nowoczesny inżynier 2019” została 
zorganizowana zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady Śląskiej Okręgowej 
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Izby Inżynierów Budownictwa. W skład jury konkursowego weszli przedstawiciele 
wszystkich obwodów wyborczych ŚlOIIB: 
Józef Kluska – przewodniczący, 
Katarzyna Seweryn – członek, 
Tomasz Radziewski – członek, 
Andrzej Nowak – członek, 
Szleper – członek, 
Krzysztof Ciesiński – członek. 
 
Konkurs zorganizowano, podobnie jak w latach ubiegłych, dwuetapowo. W I etapie, 
przeprowadzonym w wersji elektronicznej 15 marca 2019 w godzinach 00:00 – 24:00, 
wzięło udział - spośród zgłoszonych 26 członków ŚlOIIB - 25 osób; test zaliczyło 20 osób.  
Oto statystyka uczestnictwa: 

 wg branż:  
BO – 11 osób, IS – 3 osoby, IE – 2 osoby, BD – 1 osoba, BM – 1 osoba, BH -  
1 osoba, BK – 1 osoba; 

 wg obwodów wyborczych:  
Bielsko-Biała – 5 osób, Częstochowa – 4 osoby, Gliwice - 3 osoby, Katowice – 6 osób, 
Rybnik – 1 osoba, Sosnowiec – 1 osoba; 

 wg wieku:  
20-29 lat – 1 osoba, 30-39 lat – 13 osób, 40-49 lat – 5 osób, od 50 lat – 1 osoba. 

 
20.03.2019 Narada szkoleniowa zorganizowana w Warszawie przez organ Krajowego Rzecznika 

Odpowiedzialności Zawodowej PIIB. 
 Celem narady, w której uczestniczyli KROZ i okręgowi rzecznicy odpowiedzialności 

zawodowej wraz z obsługą prawną, było ujednolicenie podejmowanych czynności 
przez te organy w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających w sprawach 
z odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. Z ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczył 
KROZ Waldemar Szleper i cały zespół OROZ z koordynatorem Elżbietą Godzieszką 
i obsługą prawną. 

 
20.03.2019 Posiedzenie Zespołu ds. wyjazdów technicznych. 
 Zespół dyskutował nt. programu technicznego w planowanym zagranicznym wyjeździe 

dla członków ŚlOIIB. 
 
21.03.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
 

    
 
Wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane 
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zagadnienia” wygłosił Tomasz Radziewski. W seminarium uczestniczyło 40 osób – 
członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego z rejonu Raciborza.  
 

21.03.2019 Posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB. 
Posiedzenie plenarne OSD ŚlOIIB prowadził przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński. 

 
22.03.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Żory. 

Temat „Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik budowy jako 
dokument urzędowy w świetle Prawa budowlanego, dziennik budowy jako dokument 
prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, konsekwencje dla uczestników 
procesu budowlanego” przedstawiła mgr prawa Aleksandra Bednorz. W szkoleniu 
uczestniczyły 34 osoby – członkowie ŚlOIIB oraz przedstawiciele administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
 

       
 
22-24.03.2019 12 edycja 12. Targów SIBEX  Nowoczesny Dom i Ogród oraz 3 edycja Targów 

Ogrzewania Ekologicznego EkoCiepło w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo 
Silesia w Sosnowcu. 
ŚlOIIB objęła patronat branżowy nad targami. 

 
25.03.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

Seminarium szkoleniowe nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego 
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie 
naprawcze. Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 
– wybrane zagadnienia” prowadził Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 
40 osób, członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego z rejonu gliwickiego. 
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26.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 6 – Rybnik. 
Spotkanie delegatów rybnickiego obwodu – 15 spośród 26 wybranych na V kadencję - 
prowadziła opiekun Punktu Informacyjnego w Rybniku Katarzyna Seweryn. 
Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, odnosząc się do sprawozdania Rady 
ŚlOIIB zawartego w materiałach zjazdowych, omówił szczegółowo - podobnie jak 
podczas spotkań w innych obwodach - działania ŚlOIIB podejmowane na rzecz 
członków. 

 
27.03.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów Obwodu nr 3 - Gliwice. 
 

 
 
Na spotkanie w lokalu Park Szwajcaria w Gliwicach które prowadził opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach Tomasz Radziewski przybyło 30 z 42 delegatów obwodu 
gliwickiego. Uczestniczący w spotkaniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, 
omówił szczegółowo działania ŚlOIIB na rzecz członków - program tych działań 
i planowane przedsięwzięcia zawarte są w materiałach zjazdowych. Zwracał uwagę 
na potrzebę większej integracji środowiska inżynierskiego ŚlOIIB, m.in. przez 
uczestnictwo w organizowanych przez Izbę konkursach, festynach, czy imprezach 
sportowych. Informacje nt. organizowanych szkoleń, imprez integracyjnych, pomocy 
prawnej, technicznej i finansowej przekazywane są za pośrednictwem strony 
internetowej, Informatora ŚlOIIB oraz Facebooka i Newslettera. Członkowie ŚlOIIB 
mogą nieodpłatnie uczestniczyć w miejscu swojego zamieszkania lub pracy 
w szkoleniach z zakresu Prawa budowlanego oraz innych przepisów prawnych 
bezpośrednio związanych z procesem budowlanym, organizowanych przez ŚlOIIB 
w siedzibie Izby w Katowicach, w Placówkach Terenowych ŚlOIIB oraz w celu ułatwienia 
dostępu do nich wszystkim członkom - w siedzibach jednostek administracji publicznej 
województwa (w urzędach powiatów i miast). Na szkolenia są zapraszani 
przedstawiciele organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru 
budowlanego. Te szkolenia cieszą się powodzeniem i odbywać się będą do końca 
czerwca; do tej pory skorzystało z nich ok. 500 osób. Co miesiąc odbywają się 
w gliwickiej placówce szkolenia z cyklu „Spotkanie z ekspertem”, a o każdej porze 
członkowie Izby mogą korzystać ze szkoleń e-learningowych i programów pomocnych 
w pracy zawodowej zamieszczonych na portalu PIIB. Mogą również korzystać 
z dofinansowania szkoleń z zakresu technicznego (zgodnie z regulaminem) 
prowadzonych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne lub inne podmioty. 
Po wystąpieniu przewodniczącego Rady delegaci zadawali pytania albo zgłaszali 
sugestie dotyczące m.in. organizacji wyjazdów technicznych oraz organizacji archiwum 
ŚlOIIB z klimatyzacją i zabezpieczeniem p.poż.  
 

28.03.2019 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. 
Posiedzenie plenarne KKR PIIB prowadziła przewodnicząca komisji Urszula Kallik. 
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28.03.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku. 
Seminarium adresowane do członków ŚlOIIB oraz pracowników administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z obszaru starostwa 
powiatowego w Kłobucku nt. „Kodeks postępowania administracyjnego dla urzędnika 
i uczestników procesu budowlanego. Praktyczne ujęcie tematu z uwzględnieniem 
nowelizacji” prowadziła dr Aleksandra Makarucha. W szkoleniu uczestniczyło 36 osób. 

 

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

Spotkanie delegatów z obwodów Katowice 1 i 2, które odbyło się w siedzibie ŚlOIIB 
prowadził Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, z udziałem Ewy 
Dworskiej, sekretarza Rady ŚlOIIB. W spotkaniu uczestniczyło 27 spośród ogólnej liczby 
52 delegatów z obu katowickich obwodów. Przewodniczący Rady Roman Karwowski 
omawiając program działania ŚlOIIB w 2019 roku, przedstawił zakresy działań członków 
Prezydium i Rady ŚlOIIB w realizacji tego programu. Zwracał uwagę na sposób dotarcia 
z informacjami do członków, podkreślając znaczenie Facebooka w kontakcie z młodymi 
członkami, i zachęcał do korzystania z Newslettera. W działaniach na rzecz członków 
kluczowym tematem jest pomoc w doskonaleniu zawodowym poprzez organizowanie, 
udostępnianie, finansowanie lub dofinansowywanie różnych form szkoleń. Ważne 
pomoce w pracy zawodowej znajdują się na portalu PIIB, to m.in. normy, serwisy 
budowlany, bhp i liczne szkolenia e-learningowe. Kolejny ważny punkt działalności to 
działania na rzecz integracji środowiska poprzez organizację dostępnych dla wszystkich 
członków konkursów („Fotografujemy budownictwo”, „Nowoczesny Inżynier” i od tej 
kadencji konkursu „Inżynier Roku”), zawodów sportowych, festynu oraz Dni Inżyniera 
Budownictwa w poszczególnych placówkach terenowych. W celu propagowania zasad 
etyki zawodowej zostanie zorganizowana konferencja nt. „Etyka w inwestycjach 
budowlanych”. Ponadto Izba prowadzi pomoc prawną, w Biurze ŚlOIIB i placówkach 
terenowych, oraz pomoc techniczną i finansową. Po wystąpieniu przewodniczącego był 
czas na dyskusję nt. materiałów zjazdowych; sugestie dotyczące działalności Izby mogą 
też delegaci przekazywać w formie wniosków podczas zjazdu lub biura Izby pomiędzy 
zjazdami.  
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30.03.2019 Zakończenie konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2019” w siedzibie 
ŚlOIIB w Katowicach. 
Do II etapu konkursu przystąpiło 19 osób, spośród 20 które zaliczyły I etap 15 marca 
2019. Uczestnicy II etapu odpowiadali na 30 pytań w formie testu wielokrotnego 
wyboru. Według Regulaminu konkursu nagrody przysługują 10 osobom, które zdobyły 
największą ilość punktów.  
 

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

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

     
 
Po ogłoszeniu wyników autorzy pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego  
i Prawa budowlanego omówili obie ustawy pod kątem prawidłowych odpowiedzi.  
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02.04.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 7 - Sosnowiec.  
 W spotkaniu uczestniczyło 19 z 27 delegatów wybranych na V kadencję w obwodzie 

sosnowieckim oraz zaproszeni goście - przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski 
i dyrektor biura Zuzanna Królicka. Spotkanie prowadzili Krzysztof Ciesiński, 
przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB i Elżbieta Bryła-Kluczny, 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - delegaci z obwodu nr 7. Po wystąpieniu 
przewodniczącego Rady, omawiającego bieżącą oraz planowaną działalność ŚlOIIB, 
delegaci dyskutowali nt. rozbudowy archiwum ŚlOIIB.  

 

   
 
03.04.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas posiedzenia prowadzonego przez prezesa KR PIIB omówiono projekty 

sprawozdań krajowych organów statutowych PIIB z działalności w roku 2018 oraz prace 
związane z przebudową i modernizacją budynku przy ul. Kujawskiej, przeznaczonego 
na siedzibę PIIB. 

 
03.04.2019 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu nr 3 - Częstochowa.  
 W spotkaniu, któremu przewodniczył opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB 

w Częstochowie Waldemar Szleper, uczestniczyło 20 z 32 delegatów wybranych  
na V kadencję w obwodzie częstochowskim. Przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski - będąc gościem spotkania - omówił materiały zjazdowe, w szczególności 
działalność Rady w 2018 roku oraz planowane w bieżącym roku działania na rzecz 
członków. Po wystąpieniu przewodniczącego Rady dyskutowano nt. działalności ŚlOIIB 
i częstochowskiej placówki. Delegaci widzą potrzebę organizacji spotkań integrujących 
środowisko inżynierskie, jak regionalne dni budowlanych lub spotkania w klubie 
placówki terenowej. 

 

             
 
04.04.2019 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  



24 

 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniu w dniu 
15.03.2019 i przyjęcie stosownych uchwał, 

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

 informację o stanie środków finansowych i wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, 

 informację o stanie przygotowań do XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, m.in. 
dot. propozycji składów prezydium zjazdu i komisji zjazdowych, 

 informację na temat przebiegu spotkań przedzjazdowych organizowanych 
w poszczególnych obwodach wyborczych,  

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz 
na temat prac zespołów i komisji Krajowej Rady, 

 informację na temat imprez okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 
 

 
 

05.04.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myszkowie. 
Seminarium z cyklu szkoleń adresowanych do członków ŚlOIIB z udziałem 
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzoru 
budowlanego (NB) prowadził Jan Spychała, który wygłosił wykład nt. „Nowelizacja 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe 
definicje legalne oraz wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia“. W seminarium 
uczestniczyło 27 osób – członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów AAB i NB 
z rejonu Myszkowa.  
 

            
 
05.04.2019 Ogólnopolska konferencja na temat „Odpowiedzialność społeczna zawodów zaufania 

publicznego” zorganizowana przez Mazowieckie Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego. 
Wśród zaproszonych z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa panelistów był Zbigniew 
Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB i Mieczysław Grodzki, przewodniczący Komisji 
ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego KR PIIB. Z ŚlOIIB 
w konferencji uczestniczył przewodniczący Rady Roman Karwowski i dyrektor biura 
Zuzanna Królicka. 
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06.04.2019 9 Mistrzostwa Budowlanych i Architektów w biegu na 10 km zorganizowane w ramach 
11 Biegu Częstochowskiego. 
Celem mistrzostw jest popularyzacja biegania budowlanych i architektów jako 
najprostszej formy ruchu oraz oderwanie od codziennego zabieganego życia 
zawodowego, a także wyłonienie w oddzielnej klasyfikacji na tym dystansie mistrzów 
Polski spośród budowlanych i architektów. 

Organizatorzy 9 MBiA: 

 Stowarzyszenie Klub Ludzi Aktywnych Zabiegani Częstochowa; 

 Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach; 

 Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Częstochowie; 

 Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Częstochowa. 
Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwali Jarosław Kołodziejczyk i ze strony 
ŚlOIIB zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 
Bieg Częstochowski to największa impreza biegowa pod Jasną Górą. Honorowy 
patronat nad odbywającymi się już po raz jedenasty zawodami objęli prezydent 
Częstochowy i przeor Jasnej Góry. Obsada biegu była jak zwykle znakomita. Stanowili 
ją m.in. utytułowani zawodnicy z Kenii: Tuei Hosea Kiplagat, Kipmgetich Tahui Evams, 
Chemutai Joyline, Christine Moraa Oigo. Każdy biegacz posiadał chip kontrolny 
umożliwiający elektroniczny pomiar czasu. W tym roku pogoda dopisała – było słońce 
i lekki wiatr. Również wśród zawodników panował pogodny nastrój i wola walki o jak 
najlepszy czas. Mimo dużej rywalizacji na trasie biegu czuło się wzajemną życzliwość. 
Biegacze, w większości amatorzy, nie startowali żeby wygrać, ale by poprawić życiowe 
rekordy, albo by pokonać własne słabości. Na całej trasie był doping kibiców, 
zwolenników biegu, a także przygodnych mieszkańców Częstochowy i pielgrzymów. 
Trasa biegu przebiegała przez centrum Częstochowy plus jedno okrążenie z różnicą 
wysokości terenu wokół Klasztoru Jasnogórskiego. Była bardzo dobrze przygotowana 
i oznakowana, grupę biegaczy pilotowali policjanci.  
Do biegu wystartowało ponad 1330 zawodników, a ukończyły go 1283 osoby, czas 
zwycięzcy wynosił 30 min. 32 s , a czas ostatniego zawodnika 1 godz. 22 min. 35 s. 
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli bieg otrzymali pamiątkowy medal i pamiątkowe 
koszulki startowe. Najlepszy czas na dystansie 10 km osiągnął Kenijczyk Tuei Hosea 
Kiplagat. Na wyróżnienie w biegu zasługują pracownicy firmy Press Glass, którzy 
wystąpili z inicjatywą biegamy i wspieramy – było ich łącznie 110 osób.  
 
W 9 Mistrzostwach Budowlanych i Architektów uczestniczyły 53 osoby, cała grupa 
ukończyła bieg.  
 
Wyniki 9 MBiA w biegu na 10 km: 
 
Kategoria „Kobiety”: 
I miejsce – Sobczyk Barbara (ŚlOIIB) z Katowic – z czasem 44 min 15 s; w klasyfikacji 
11 Biegu Częstochowskiego 5 miejsce w kat. K30; 
II miejsce – Balicka Anna z Poraja - z czasem 45 min 56 s; 
III miejsce – Jędryka Edyta z Kłobucka –  z czasem 51 min 9 s; 
X miejsce – Świerczyńska Maria (ŚlOIIB) z Siemianowic Śląskich –  z czasem 1 h 5 min 
41 s; 3 miejsce w kat. K60.  
Zwyciężczynie dekorowali: Waldemar Szleper, z-ca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, 
i Małgorzata Nawrocka-Tazbir, przewodnicząca Oddziału PZITB w Częstochowie. 
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Kategoria „Mężczyźni”: 
I miejsce – MIKIELSKI Daniel z Olsztynka – z czasem 33 min 30 s;  
II miejsce – Maliszewski Mieszko z Siemianowic Śląskich – z czasem 35 min 55 s; 
III miejsce – Pontus Robert z Oleśnicy – z czasem 36 min. 48 s. 
Zwycięzców dekorowali: Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, Waldemar 
Szleper i Zenon Panicz, z-ca skarbnika ŚlOIIB. 
 

 
 
08.04.2019 Szkolenie ŚlOIIB zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Czeladź. 

Wykład nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane 
zagadnienia” wygłosił mgr inż. Tomasz Radziewski. W seminarium uczestniczyło 
27 osób – członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego z rejonu Czeladzi. Szkolenie poprzedziło 
wystąpienie przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Elżbiety Bryły-
Kluczny oraz przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB Krzysztofa 
Ciesińskiego, będących delegatami obwodu sosnowieckiego. 
 

11.04.2019 Szkolenie dla członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i okręgowych komisji 
kwalifikacyjnych. 

 W szkoleniu przygotowującym do przeprowadzenia wiosennej sesji egzaminacyjnej 
uczestniczyli z ŚlOIIB Janusz Jasiona, sekretarz KKK, Elżbieta Nowicka-Słowik, członek 
KKK i członkowie OKK z przewodniczącym Franciszkiem Buszką.  
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12.04.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Katowice. 
Mgr inż. Jan Spychała wygłosił wykład nt. „Nowelizacja warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz 
wprowadzone zmiany w zakresie rozporządzenia“. W szkoleniu uczestniczyły 16 osób - 
członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej 
UM Katowice. 
 

            
 

13.04.2019 XVIII Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB w budynku Stalexportu w Katowicach. 
 Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, witając przybyłych 

na obrady delegatów i zaproszonych gości. Chwilą ciszy uczczono pamięć członków 
ŚlOIIB, którzy odeszli na zawsze, wśród nich Marka Karnowskiego, pracującego 
od pierwszej kadencji w Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Mirosława Dmytryszyna, 
działającego w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym ŚlOIIB II-IV kadencji oraz dwóch 
delegatów na zjazdy ŚlOIIB. 

 

          
  

Na Zjazd przybyło 175 z 210 delegatów, co stanowiło frekwencję 83,4%. Wśród 
zaproszonych gości byli: Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, Stefan 
Czarniecki, Honorowy Przewodniczący ŚlOIIB, Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki 
inspektor nadzoru budowlanego, Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa, Piotr Średniawa, przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby 
Architektów RP. Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę reprezentował Roman 
Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu 
Miasta Katowice, który odczytał list skierowany przez prezydenta Katowic 
do delegatów.  
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Prezes KR PIIB w krótkim wystąpieniu mówił o działalności Krajowej Rady, pracach 
związanych z przebudową i modernizacją budynku przeznaczonego na siedzibę Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz pracach legislacyjnych dotyczących ustaw 
o architektach i inżynierach budownictwa. Wręczył również wraz z przewodniczącym 
Rady ŚlOIIB Srebrne Odznaki Honorowe PIIB Rafałowi Kleistowi, Władysławowi Tomicy 
i Janowi Oszczepalskiemu oraz Medal ŚlOIIB - najwyższe wyróżnienie śląskiego 
samorządu inżynierów budownictwa - Teresie Skowrońskiej.  
 

  
 
Delegaci wybrali prezydium zjazdu i komisje zjazdowe: mandatową, skrutacyjną oraz 
uchwał i wniosków. Obrady prowadził przewodniczący zjazdu Jarosław Paluszyński przy 
wsparciu 2 zastępców: Ilony Mrozek i Jacka Kawalca. W sekretariacie zjazdu pracowali 
sekretarz Urszula Kallik oraz 4 zastępców sekretarza: Bożena Bujoczek, Wojciech Burda, 
Bożenna Janusik i Rafał Kleist. W części sprawozdawczej zrezygnowano z wygłaszania 
sprawozdań przez przewodniczących poszczególnych organów statutowych, bowiem 
dzięki rozesłaniu z wyprzedzeniem materiałów zjazdowych była możliwość 
wcześniejszego zapoznania się z nimi i odniesienia się do nich na spotkaniach 
przedzjazdowych organizowanych we wszystkich obwodach wyborczych. W czasie 
przeznaczonym na dyskusję nad sprawozdaniami na zgłaszane przez delegatów uwagi 
i zapytania udzielali odpowiedzi i wyjaśnień Roman Karwowski, przewodniczący Rady, 
i Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Podsumowując 
działalność ŚlOIIB w 2018 roku, delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów 
statutowych ŚlOIIB: Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji 
Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium 
Radzie ŚlOIIB oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarki finansowej 
ŚlOIIB w 2019 roku i w sprawie budżetu ŚlOIIB na 2019 rok, w którym przewidziano 
kwotę 360 tysięcy złotych na adaptację pomieszczeń siedziby ŚlOIIB na archiwum ŚlOIIB 
i dokończenie klimatyzacji trzeciej kondygnacji. Zgodnie z zaprezentowanym przez 
przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Elżbietę Bryłę-Kluczny 
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stanowiskiem w odniesieniu do liczebności komisji, przyjęto uchwałę w sprawie 
zmniejszenia składu osobowego OKR ŚlOIIB. Końcowym punktem obrad było 
przedstawienie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oraz podjęcie w tej sprawie 
uchwały. Do zjazdowej KUiW wpłynęło 9 wniosków, z których 6 skierowano do Rady 
ŚlOIIB, 1 do Krajowej Rady PIIB, a 2 w głosowaniu odrzucono. 
 

16.04.2019 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej. 
 Posiedzenie prowadziła przewodnicząca KKR Urszula Kallik z ŚlOIIB.  
 
17.04.2019 Spotkanie ze studentami Politechniki Śląskiej. 

Kolejne spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Wydziału Budownictwa 
Politechniki Śląskiej nt. „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)” 
odbyło się w auli uczelni na Wydziale Budownictwa. Zapoczątkowane w ubiegłym roku 
spotkania, w ramach współpracy ŚlOIIB z uczelniami kształcącymi studentów 
wydziałów związanych z budownictwem, mają na celu przybliżenie działalności Izby 
osobom, które po ukończeniu studiów będą chciały wykonywać samodzielne funkcje 
w budownictwie. 

 

    
 
Ze strony uczelni w spotkaniu uczestniczyła dziekan Wydziału Budownictwa prof. 
Joanna Bzówka i prodziekan prof. Mariusz Jaśniok oraz licznie przybyli studenci 
Wydziału Budownictwa. ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Roman 
Karwowski i zastępca przewodniczącego Tomasz Radziewski, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka oraz zastępca 
przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Jan Spychała. 
 

  
 
Roman Karwowski mówił o korzyściach płynących z przynależności do samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa, wykład nt. przepisów prawnych regulujących 
samodzielne funkcje w budownictwie wygłosił Tomasz Radziewski, szczegóły dotyczące 
zdobywania uprawnień budowlanych omówił Jan Spychała, a Elżbieta Godzieszka - 
zagadnienia etyki i odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa, 
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wykonującego zawód zaufania publicznego. Wystąpienia przedstawicieli Izby spotkały 
się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. 
 

24.04.2019 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Program obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego 

obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją planu posiedzenia, 

następujące zagadnienia: 

 informację przedstawicieli TU Ergo Hestii dot. oceny szkodowości w przebiegu 
umowy generalnej OC inżynierów budownictwa za 2018 rok, 

 informację o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych, 

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

 informację o sprawozdaniach na Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB pozostałych 
organów statutowych PIIB i omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej, 

 podjęcie uchwały w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB, 

 informację o realizacji budżetu PIIB za I kwartał 2019 roku, 

 informację o pracach komisji i zespołu Krajowej Rady PIIB: Komisji ds. Współpracy 
ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, Komisji ds. Komunikacji Społecznej, 
Zespołu ds. BIM, 

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

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

 informację dotyczącą przebudowy i modernizacji budynku przeznaczonego 
na siedzibę PIIB. 

 
26.04.2019 IV Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”. 

Organizatorem konkursu jest m.in. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Częstochowie we współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki 
Częstochowskiej. ŚlOIIB objęła patronat nad konkursem. 

 
07.05.2019 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 

Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. o nowych formach szkolenia inżynierów 
budownictwa i realizacji planu pracy komisji oraz omówiono zadania PIIB w zakresie 
ustalenia zasad doskonalenia zawodowego i zapewnienia ustawicznego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych członków izby w świetle zapisów zawartych w projekcie 
ustawy o inżynierach budownictwa. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna 
Seweryn. 

 
08.05.2019 Spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego w Domu Lekarza 

w Katowicach.  
 Głównym tematem kolejnego spotkania ŚFZZP była „Komunikacja międzyludzka” i jej 
wpływ na funkcjonowanie w ramach wykonywania zawodu. W ramach spotkania 
wysłuchano wykładów dr. n. farm. Piotra Kaczmarczyka „Rola komunikacji 
w budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji” oraz dr. n. hum. Danuty Krzyżyk „By słowo 
było pomocą – o wybranych aspektach komunikacji medycznej”. 
Uzgodniono, że na następnym spotkaniu, które odbędzie się w czerwcu, omawiane 
będą problemy z jakimi mierzą się samorządy zawodowe. Jednym z podstawowych 
zagadnień, które będą omawiane, ma być zagadnienie „ryzyka zawodowego” 
i odpowiedzialności zawodowej. ŚlOIIB reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska.  
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08-10.05.2019 Warsztaty szkoleniowe w Wiśle-Jaworniku. 
Już po raz siódmy odbyły się zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów 
Budownictwa, przy merytorycznym wsparciu Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego i Dyrektora Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, warsztaty szkoleniowe poświęcone tematyce współdziałania organów 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z organami nadzoru budowlanego 
i administracji architektoniczno-budowlanej na Śląsku. Od kilku lat warsztaty gromadzą 
przedstawicieli trzech podmiotów odgrywających główną rolę w procesie inwestycji 
budowlanych. Wspólne wykłady dotyczące interpretacji zmieniających się przepisów 
szeroko pojętego prawa związanego z budownictwem i dyskusja nad prezentowanymi 
tematami oraz wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązywania problemów 
napotykanych w praktyce zawodowej służą lepszemu poznaniu specyfiki pracy 
poszczególnych podmiotów i pogłębieniu ich współpracy.  

 

  
 

W warsztatach uczestniczyli pracownicy wojewódzkiego i powiatowych inspektoratów 
NB, pracownicy wojewódzkiego i powiatowych oddziałów AAB oraz przedstawiciele 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, wśród nich członkowie Rady, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej 
wraz z przewodniczącymi wszystkich organów statutowych Śląskiej OIIB oraz 
przewodniczący okręgowych rad z Dolnośląskiej, Małopolskiej i Mazowieckiej OIIB. 
Na zaproszenie organizatorów przybyli również: Mariusz Trepka - poseł na Sejm RP, były 
wicewojewoda śląski, Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Daniel Biegalski - dyrektor Departamentu Orzecznictwa Administracji 
Architektoniczno-Budowlanej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Bartłomiej 
Szcześniak - dyrektor Departamentu Lokalizacji Inwestycji Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju z zastępcą dyrektora Magdaleną Słysz-Wasiurą, Andrzej Macałka - małopolski 
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i Mariusz Czyszek - prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa. 

 

  
 

Warsztaty otwarli uroczyście Roman Karwowski - przewodniczący Rady ŚlOIIB, Bożena 
Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
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(ŚUW) i Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 
(ŚWINB), po czym odbyła się prowadzona przez nich pierwsza sesja, adresowana do 
wszystkich uczestników szkolenia. Wykład nt. „Odpowiedzialność w procesie 
budowlanym w świetle orzecznictwa sądowego” wygłosiła Agnieszka Znamiec - 
naczelnik Wydziału Orzecznictwa Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu NB. 
W następnym panelu dyskutowano na temat „Wybranych zagadnień z zakresu Prawa 
budowlanego”. 

 

  
 

W drugim dniu szkolenia o problemach występujących w działalności organów 
państwowej inspekcji sanitarnej na terenie województwa śląskiego, związanej 
z procesem inwestycyjnym, mówiła Anna Gogola - kierownik Oddział Zapobiegawczego 
Nadzoru Sanitarnego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. 
W swojej prezentacji zwracała m.in. uwagę na potrzebę opiniowania dokumentacji 
projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, w związku 
z napotykanymi podczas odbiorów gotowych obiektów błędami w przyjętych 
rozwiązaniach lub brakami w dokumentacji. Na temat „Zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej - wybrane zagadnienia” wypowiadali się natomiast przedstawiciele 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziału Infrastruktury ŚUW.  
W kolejnych panelach, poświęconych tematom: „Wybrane zagadnienia z zakresu Prawa 
budowlanego” i „Wybrane zagadnienia z zakresu lokalizacji inwestycji oraz procesu 
budowlanego”, na pisemne zapytania dotyczące interpretacji przepisów oraz 
kontrowersyjnych przykładów z praktyki zawodowej odpowiadali z ŚUW Adam Wolny - 
kierownik Oddziału AAB II instancji i z GUNB-u Norbert Książek; do dyskusji włączali się 
Bożena Goldamer-Kapała i Bożena Gindera-Malicka z ŚUW lub Magdalena Macha - 
zastępca ŚWINB oraz słuchacze. Równolegle zorganizowano dla zainteresowanych osób 
panele na temat problemów w zakresie postępowań odszkodowawczych, zmian 
w przepisach i aktualnym orzecznictwie w tym zakresie. W ramach warsztatów odbyło 
się również spotkanie członków Rady i OKR, podczas którego przewodniczący Rady 
Roman Karwowski odniósł się do treści ostatnich wersji projektów ustaw o architektach 
i inżynierach budownictwa oraz działań PIIB w kierunku zapobiegania niekorzystnym 
skutkom wprowadzenia zmian legislacyjnych w tym zakresie. Radca prawny ŚlOIIB 
Dominik Adamczyk przeprowadził też szkolenie na temat zagadnień, którymi zajmują 
się składy orzekające Rady powoływane do rozpatrywania spraw indywidualnych 
członków ŚlOIIB. 
Podczas 3-dniowych warsztatów była jak zwykle możliwość, oprócz wysłuchania 
ciekawych wykładów z interesującymi prezentacjami, uczestnictwa w dyskusjach, 
zarówno w czasie wykładów jak i podczas kuluarowych spotkań. Podsumowując 
szkolenie przedstawiciele organizatorów - Bożena Goldamer-Kapała i Roman 
Karwowski - dziękowali zebranym za aktywny udział i zapraszali na kolejne warsztaty 
za rok. Choć w Polsce obowiązuje jedno Prawo budowlane - zwracał uwagę 
przewodniczący Rady ŚlOIIB - mogą mieć miejsce rozmaite interpretacje jego 
przepisów, dlatego zasadnym jest spotykać się by wspólnie wyjaśniać wątpliwości lub 
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rozbieżności interpretacyjne. Również zaproszeni goście, dziękując za możliwość 
uczestnictwa, pozytywnie oceniali ideę roboczych spotkań uczestników procesu 
budowlanego. 
 

 
 
10.05.2019 Posiedzenie Śląskiej Rady Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. 
 Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
10-11.05.2019 Narada szkoleniowa skarbników okręgowych izb inżynierów budownictwa 

w Warszawie. 
 Uczestnicy szkolenia mogli zapoznać się z aktualnymi przepisami finansowo-
podatkowymi oraz działaniami skarbników okręgowych izb. Z ŚlOIIB w naradzie 
uczestniczył zastępca skarbnika ŚlOIIB Zenon Panicz. 

 

  
 
11.05.2019 Spotkanie ze studentami Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki 

Częstochowskiej. 
Kolejne spotkanie ze studentami, w ramach współpracy ŚlOIIB z uczelniami 
kształcącymi studentów wydziałów związanych z budownictwem, odbyło się 
w Częstochowie. Ze studentami Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki 
Częstochowskiej spotkał się zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Waldemar Szleper, 
który w myśl nowelizacji Prawa budowlanego przedstawił wykład na temat możliwości 
uzyskiwania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru) w zakresie 
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instalacji. Spotkanie zakończyła obszerna dyskusja dotycząca zagadnień związanych 
z nabywaniem uprawnień, zakresu kompetencji oraz oczekiwań pracodawcy 
od absolwenta. 

 

          
 
13.05.2019 Szkolenie ŚlOIIB w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.  

 Seminarium z cyklu szkoleń adresowanych do członków ŚlOIIB z udziałem 
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej (AAB) i nadzoru 
budowlanego (NB) prowadził mgr Tomasz Radziewski, który wygłosił wykład 
nt. „Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta, 
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane zagadnienia”. 
W seminarium uczestniczyły 44 osoby.  
 

      
 

15.05.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego omówiono 

m.in. przygotowania do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz wyniki 
ankiety dotyczącej czasopisma „Inżynier Budownictwa”. Z ŚlOIIB w posiedzeniu 
uczestniczył Józef Kluska i Urszula Kallik. 

 
15.05.2019 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB. 
 Przedmiotem obrad było rozpatrzenie wniosków z XVIII okręgowych zjazdów 

okręgowych izb inżynierów budownictwa. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria 
Świerczyńska. 
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16.05.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

      
 
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

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

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB, 

 omówienie przebiegu XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 

 omówienie organizacji Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin w parku 
Giszowieckim, 

 relację ze szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu warsztatów szkoleniowych w Wiśle z pracownikami 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

 informację na temat proponowanej zmiany zasad ubezpieczenia NNW członków 
ŚlOIIB, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 

 
16.05.2019 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB. 
 Posiedzenie, które prowadził przewodniczący OKK Franciszek Buszka, w całości 

poświęcono omówieniu rozpoczynającej się w następnym dniu sesji egzaminacyjnej   
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16.05.2019 Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-
technicznymi. 
 Przedmiotem obrad były m.in. aktualizacja tekstu porozumienia pomiędzy PIIB 
a stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i propozycja reaktywacji grupy GB8 bis 
na szczeblu okręgów. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Józef Kluska. 

 
16-17.05.2019 IX Konferencja Mostowców infraMOST czyli BIM w Infrastrukturze Drogowej 

i Kolejowej. 
 ŚlOIIB objęła patronat honorowy nad konferencją. 
 
16-17.05.2019 XIX Konferencja Doktorantów Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej.  

ŚlOIIB objęła patronat nad konferencją. 
 
16-18.05.2019 Szkolenie OSD i OROZ w Zagórzu Śląskim. 
 W szkoleniu brali udział członkowie krajowych i okręgowych organów: Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego PIIB, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz 
OSD i OROZ z południa Polski wraz z obsługą prawną tych organów.  

 
17.05.2019 Egzamin pisemny wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 

W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiły 364 osoby. Egzamin zdało 328 osób. 
 

       
 
17-18.05.2019 Egzaminy ustne w XXXIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
20-21.05.2019 Egzaminy ustne w XXXIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
21.05.2019 Posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB. 

Przedmiotem obrad były m.in. analiza negatywnych i pozytywnych postaw członków 
izby, zajęcie stanowiska dotyczącego zmian Kodeksu etyki i informacja 
o współdziałaniu z okręgowymi izbami. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Waldemar 
Szleper. 

 
23-25.05.2019 Narada szkoleniowa PIIB dla OSD i OROZ w Olsztynie. 
 W szkoleniu zorganizowanym przez PIIB uczestniczyli członkowie Krajowego Sądu 

Dyscyplinarnego PIIB i Krajowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej PIIB oraz 
przewodniczący okręgowych sądów dyscyplinarnych i koordynatorzy organu OROZ. 

 
24-25.05.2019 Egzaminy ustne w XXXIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
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24-25.05.2019 III Ogólnopolski Turniej Badmintona Inżynierów Budownictwa o puchar 
przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej OIIB. 

 Do turnieju zgłosiło się kilkudziesięciu zawodników reprezentujących okręgowe izby 
inżynierów budownictwa z całej Polski. Rywalizacja trwała dwa dni. Zawody zostały 
urozmaicone pokazami tańca towarzyskiego. Na zakończenie perfekcyjnie 
zorganizowanego i przeprowadzonego turnieju nastąpiła uroczyste wręczenie 
zwycięzcom pucharów i medali przez przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej 
OIIB Jana Bobkiewicza i jego zastępcę. Z ŚlOIIB w turnieju uczestniczyła 2-osobowa 
drużyna z ŚlOIIB: Paweł Jakubiec, który w kategorii wiekowej 40-60 lat zdobył ósme 
miejsce i Adam Pałecki, który stanął na podium za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii 
wiekowej do 40 lat. 
 

       
 
27.05.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Katowic. 
 Szkolenie o takiej samej tematyce jak w dniu 13.05.2019 prowadził mgr inż. Tomasz 

Radziewski, a uczestniczyło w szkoleniu 20 osób, członków ŚlOIIB i przedstawicieli 
administracji architektoniczno-budowlanej z UM Katowice. 

 

          
 
27-28.05.2019 Egzaminy ustne w XXXIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
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29.05.2019 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Program obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego 

obejmował, oprócz spraw porządkowych związanych z realizacją planu posiedzenia, 

następujące zagadnienia: 

 przyjęcie projektów porządku oraz regulaminu obrad XVIII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB, 

 podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wersji elektronicznej czasopisma 
„Inżynier budownictwa”, 

 przyjęcie projektu budżetu i projektu zmian w „Zasadach gospodarki finansowej 
PIIB”,  

 przyjęcie projektu zmian w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej PIIB, 

 podjęcie uchwały Krajowej Rady w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli 
przeprowadzonych przez Krajową Komisję Rewizyjną, 

 przedstawienie wniosków z okręgowych zjazdów skierowanych do XVIII Krajowego 
Zjazdu i Krajowej Rady PIIB. 

Przed rozpoczęciem obrad członkowie KR PIIB oraz zaproszeni goście uczestniczyli 
w wycieczce zorganizowanej do nowej siedziby PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. 

 
29.5-1.6.2019 IX Katowickie Dni Elektryki organizowane przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP. 

Otwarcie tego wydarzenia, wpisującego się w program obchodów Jubileuszu 100-lecia 
OZW SEP, nastąpiło 29 maja 2019. W jubileuszowej gali w Teatrze Śląskim w Katowicach 
uczestniczyli z Śląskiej OIIB przewodniczący Rady Roman Karwowski, będący członkiem 
Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia OZW SEP, i zastępca przewodniczącego 
Rady Józef Kluska. W trakcie gali przewodniczący Rady Roman Karwowski wręczył 
prezesowi OZW SEP Medal Śląskiej OIIB. 

 
05.06.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB, które prowadził prezes Zbigniew Kledyński, 
poświęcone było w całości przygotowaniom do XVIII Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB. 

 
06.06.2019 Konferencja pn. „BIM na budowie”.  

Organizatorami konferencji, odbywającej się w Warszawie pod patronatem m.in. 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, były Izba Projektowania Budowlanego i Mazowiecka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.  
Z ŚlOIIB w konferencji uczestniczył członek Rady Piotr Klikowicz. 

 
06.06.2019 Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

ŚlOIIB. 
Podczas posiedzenia, które prowadziła Elżbieta Godzieszka, OROZ koordynator, 
omawiano sprawy bieżące. 

 
07.06.2019 Uroczyste wręczenie w siedzibie ŚlOIIB decyzji o uprawnieniach budowlanych. 
 Na uroczystość zorganizowaną przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB przybyli 

Elżbieta Oczkowicz, śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego i Roman 
Olszewski, naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie 
Miasta Katowice. 

  Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gratulował zebranym uzyskania 
uprawnień budowlanych i zachęcał do wstępowania w szeregi Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Podkreślał, że członkostwo w samorządzie zawodowym 
inżynierów budownictwa to nie tylko ustawowy obowiązek, ale również liczne korzyści 
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wynikające z przynależności do Izby. Są to w ŚlOIIB m.in. ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, bezpłatne 
szkolenia w siedzibie Izby i starostwach, bezpłatne porady prawników i możliwość 
korzystania z programów przydatnych w pracy zawodowej, dostępnych na portalu PIIB. 

 

  
  
 Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka podkreślił, 

że wręczenie uprawnień to święto w Izbie. „Uprawnienia budowlane dla inżyniera to 
nobilitacja, ale nade wszystko odpowiedzialność. Umiejętności, kompetencje i etyka 
zawodowa wsparte rzetelną pracą dają dobro społeczne. Ceńmy i szanujmy swój 
zawód” powiedział F. Buszka. 

 

  
 

 W trakcie XXXII sesji egzaminacyjnej, odbywającej się w dniach 17, 18, 20, 21, 24, 25, 
27, 28 maja 2019 uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 314 osób w następujących 
specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej – 163 osoby, 

 inżynieryjnej drogowej – 33 osoby, 

 inżynieryjnej mostowej - 12 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 14 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 9 osób, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 47 osób,  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – 31 osób, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 5 osób. 
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Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 
ślubowanie.  

 
08.06.2019 I Regaty Żeglarskie ŚlOIIB na Zalewie Pławniowickim. 
 Pierwsze regaty żeglarskie w klasie OMEGA turystyczna o Puchar Przewodniczącego 

Rady ŚlOIIB zorganizowała Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach. W czerwcową 
sobotę w zawodach wystartowało dziesięć 3-osobowych załóg. Regaty oficjalnie 
rozpoczął Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, przy udziale Tomasza 
Radziewskiego, zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB, opiekuna Placówki Terenowej 
w Gliwicach i Tadeusza Sopaty, członka zespołu organizacyjnego.  
Zalew Pławniowicki okazał się doskonałym miejscem na organizację imprezy – pogoda 
sprzyjała, było słonecznie, wiał przychylny żeglarzom wiatr, który jednakże w trakcie 
zawodów znacznie przybierał na sile, osiągając chwilami „siódemkę” w skali Beauforta. 
W I edycji regat ŚlOIIB zwyciężyła załoga w składzie: Łukasz Łada, Dawid Froniewski, 
Piotr Miarecki. Drugie miejsce zdobyła załoga w składzie: Sebastian Skibiński, Marcin 
Niemiec i Marcin Sosulski, a na miejscu trzecim uplasowała się załoga w składzie: Leszek 
Kozieł, Tomasz Pinko, Marcin Migacz. Na zakończenie odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród. Wszyscy uczestnicy regat otrzymali pamiątkowe medale, a zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc zostali nagrodzeni pucharami.  
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10.06.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim.  

Temat szkolenia “Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. 
Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane 
zagadnienia” przedstawił mgr inż. Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 
16 osób, członków ŚlOIIB oraz pracowników administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego. 

 
10.06.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Sosnowiec.  

Szkolenie nt. „Nowelizacja warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Nowe definicje legalne oraz wprowadzone zmiany 
w zakresie rozporządzenia” poprowadził mgr inż. Jan Spychała. W szkoleniu 
uczestniczyło 29 osób - członków ŚlOIIB oraz pracowników administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 
 

  
 
11.06.2019 Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB.  

Przedmiotem obrad były wnioski zgłoszone na XVIII okręgowych zjazdach oraz 
następujące zagadnienia: 

 BHP na budowie oraz wymagania organów PIP i PINB w tym zakresie, 

 rola i miejsce wykonawcy w procesie budowlanym, 

 aktualna sytuacja w zakresie procedowania ustawy Prawo budowlane oraz ustaw 
o zawodzie inżyniera i architekta. 

ŚlOIIB reprezentowała Ewa Dworska. 
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11.06.2019 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB.  
Było to planowe posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, podczas którego 
omówiono m.in. bieżące prace Krajowej Rady i jej Prezydium, zwłaszcza uchwałę 
Krajowej Rady dotyczącą rozpatrzenia wniosków i zaleceń KKR z przeprowadzonych 
kontroli organów krajowych i Krajowego Biura PIIB oraz przyjęto plan działania KKR PIIB 
na II półrocze 2019 r. i terminarz posiedzeń. 
 

12.06.2019 Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących 
okręgowych komisji rewizyjnych.  
W naradzie, na którą przybyło 30 osób, uczestniczył Zbigniew Kledyński, prezes 
Krajowej Rady PIIB. Przedstawił on informacje dotyczące projektów ustaw 
o architektach i o inżynierach budownictwa oraz nowelizacji ustawy Prawo budowlane, 
a także będących na ukończeniu prac przy remoncie budynku przeznaczonym 
na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie. Podczas narady, którą prowadziła 
przewodnicząca KKR Urszula Kallik, omówiono działania KKR oraz wnioski wynikające 
ze sprawowanego nadzoru nad okręgowymi izbami. Następnie przewodniczący 
okręgowych komisji rewizyjnych przekazali informacje o tegorocznych okręgowych 
zjazdach sprawozdawczych i problemach dotyczących wypełniania zadań statutowych 
i regulaminowych. W części szkoleniowej mec. Krzysztof Zając zapoznał uczestników 
z zadaniami komisji rewizyjnych w świetle uchwały Krajowej Rady w sprawie ochrony 
danych osobowych w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 
 

13.06.2019 Posiedzenie Rady ŚlOIIB.  
 W związku ze zbliżającym się XVIII Krajowym Zjazdem Sprawozdawczym PIIB, 

na czerwcowe posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy delegaci ŚlOIIB na Krajowe 
Zjazdy PIIB.  

 

 
 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz 
nt. prac zespołów i komisji Krajowej Rady, 

 omówienie przygotowań do XVIII Krajowego Zjazdu PIIB, 

 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB podczas posiedzenia 
w dniu 16.05.2019 i przyjęcie stosownych uchwał, 

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB i podjęcie uchwały, 

 informację o stanie środków finansowych i wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, 

 przyjęcie protokołu Zespołu Obsługi Finansowej i podjęcie stosownej uchwały, 
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 informację przewodniczącego Zespołu ds. ubezpieczeń NNW członków ŚlOIIB 
nt. proponowanej zmiany zasad ubezpieczenia i po dyskusji przyjęcie stosownej 
uchwały, 

 informację dyrektor Biura ŚlOIIB o obowiązujących w ŚlOIIB zasadach RODO 
i podjęcie stosownej uchwały, 

 informacje nt. przygotowań do Festynu ŚlOIIB oraz do Konferencji „Etyka 
i odpowiedzialność zawodowa w procesie inwestycyjnym”, 

 przedstawienie wystąpień do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 

 
14.06.2019 Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości. 

Doroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, stanowi 
gospodarcze podsumowanie roku w życiu Izby, prezenując przekrój najlepszych nowych 
firm, produktów i usług z terenu województwa śląskiego. Wzięło w niej udział blisko 
pół tysiąca zaproszonych gości ze świata biznesu, kultury, polityki oraz mediów. Gośćmi 
honorowymi byli Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego 
i Usług, oraz prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Statuetkę za Inwestycję Roku (nagroda 
główna) otrzymało RCGW SA za realizację inwestycji Wodny Park Tychy. ŚlOIIB 
reprezentowała sekretarz Rady Ewa Dworska. 
 

15.06.2019 XI Turniej par w brydżu sportowym. 
W tym roku turniej brydżowy, organizowany w Śląską OIIB od 2008 roku jesienią, 
zaplanowano jako jedną z atrakcji Festynu rodzinnego ŚlOIIB. Rozgrywki rozpoczęły się 
już o 9.00 w siedzibie ŚlOIIB i trwały do 13.00. Z powodu małej ilości zgłoszonych par 
turniej odbył się w systemie na impy. Sędzią był Ryszard Łazikiewicz z Polskiego Związku 
Brydża Sportowego. 
 
Wyniki turnieju 
Zwycięskie pary: 
1. Kazimierz Cios-Leszek Krzeczek 
2. Tadeusz Szendzielarz-Tadeusz Dudziak 
3. Emil Borzyński-Ewa Borzyńska 
Dodatkowe wyróżnienia: 
Najlepsza kobieta - Krystyna Kieres 
Najlepszy amator – Krzysztof Ciesiński 
 

                
 

Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali podczas festynu puchary, medale oraz symboliczne 
nagrody. 
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15.06.2019 Festyn rodzinny ŚlOIIB w parku Giszowieckim.  
To już czwarty festyn dla członków ŚlOIIB i ich rodzin pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Katowice i Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Cieszący się dużą popularnością festyn zagościł na stałe w kalendarzu 
imprez integrujących nasze środowisko. W tym roku odbywał się pod hasłem „Żyjmy 
zdrowo” i zgromadził około 900 osób, które powitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. Oprócz członków ŚlOIIB wraz z rodzinami uczestnikami imprezy byli m.in.: 
dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Goldamer-
Kapała, wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun, prorektor Politechniki Śląskiej 
prof. dr hab. Bogusław Łazarz, dziekani lub prodziekani Wydziałów Budownictwa 
i Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej i Śląskiej. Przybyli również reprezentanci 
okręgowych izb inżynierów budownictwa z różnych części Polski (Kujawsko-Pomorskiej, 
Lubelskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Opolskiej, Podkarpackiej i Warmińsko-Mazurskiej 
OIIB) oraz Izby Inżynierów i Techników Budownictwa w Ostrawie. 

 

  
 

Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje dla dorosłych i dzieci. Były to: konkurs 
wiedzy o samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa „Milionerzy”, 
przeciąganie liny, sztafeta piwna, bieg w spodniach, konkurs dla rodziców z dziećmi 
na konstruktora lotniczego, turniej par w brydżu sportowym, zawody tenisa stołowego, 
turniej darta i zawody w strzelaniu na strzelnicy pneumatycznej. Można było 
w towarzystwie przewodnika zwiedzać Nikiszowiec a w Giszowcu Izbę Śląską, 
skorzystać z porad dietetycznych konsultantów firmy „Naturhouse”, trenerów „Strefy 
Fitness” lub odbyć szkolenie z ratownictwa medycznego. Dla dzieci zorganizowano 
specjalną strefę zabaw z animatorami, policjanci przygotowali miasteczko ruchu 
drogowego, a straż pożarna prezentowała wóz bojowy. Podczas festynu uhonorowano 
laureatów konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”, którego finał nastąpił w marcu 
2019. Również zwycięzcy konkursów i konkurencji festynowych byli wyróżniani 
nagrodami indywidualnymi, natomiast drużyny reprezentujące poszczególne obwody 
ŚlOIIB walczyły o Puchar przechodni dla swojej placówki. W punktacji ogólnej, 
uwzględniającej wszystkie konkursy i turnieje, zwyciężyła drużyna z Bielska-Białej. 
Zdobywając pierwsze miejsce po raz trzeci wywalczyła dla Placówki Terenowej 
w Bielsku-Białej Puchar na własność. Impreza rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej 
Zespołu Szkół Budowlanych w Bytomiu, w kilku „odsłonach” wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca „Silesianie” z Uniwersytetu Ekonomicznego, a „gwiazdą wieczoru”, wieńczącą 
swym występem zabawę, był Zespół Muzyczny „Frele”.  
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Uczestnicy festynu bawili się doskonale przy dobrej muzyce, smacznym jedzeniu 
i słonecznej pogodzie, a filmową relację z imprezy przygotował zespół telewizji 
internetowej Dolnośląskiej OIIB. 

 

  
 

Serdeczne podziękowania należą się Sponsorom - firmom: Auto Boss, E003B7 Sp. z o.o. 
z Grupy Kapitałowej Rafako S.A. i Viessmann Sp. z o.o. oraz Partnerom - firmom: Strefa 
Fitness i Naturhouse, a także wszystkim, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem 
uświetnili i urozmaicili rodzinny festyn. 

 
16-17.06.2019 Wyjazd techniczny do Warszawy.  

Podczas wyjazdu grupa inżynierów z ŚlOIIB miała możliwość zapoznania się z budową 
"Południowej Obwodnicy Warszawy", na odcinku A od węzła „Puławska” do węzła 
„Przyczółkowa”, realizowaną przez firmę Astaldi S.p.A. SA. Inwestycja Warszawskiego 
Oddziału GDDKiA pn. Budowa drogi ekspresowej S2 na odcinku od węzła „Puławska” 
do węzła „Lubelska” (zwanej również Południową Obwodnicą Warszawy), o łącznej 
długości 18,5 km, realizowana jest od grudnia 2015 roku w systemie „zaprojektuj 
i wybuduj”, z podziałem na trzy Zadania: A, B i C. Odcinek A jest najkrótszy z całej 
inwestycji - długość 4,6 km i jednocześnie najdroższy - wartość kontraktu ok. 993,69 
mln zł netto. Przyczyną takich proporcji (długości odcinka do kosztu Zadania A) jest fakt, 
iż 2350 m inwestycji, czyli ponad 50%, realizowana jest jako tunel drogowy, w celu 
rozwiązania kolizji drogi S2 z pierwszą linią metra warszawskiego, oraz zmieniające się 
na przestrzeni lat warunki realizacyjne. Tunel drogowy zaprojektowano jako 
dwunawowy z szachtem instalacyjnym pomiędzy nawami, realizowany metodą 
podstropową. Niweleta obiektu została tak przyjęta, aby tunel zabezpieczyć przed 
wodami opadowymi, mimo iż przewidziano zdublowane systemy odwodnieniowe. 
W latach budowy pierwszej linii metra jej projektanci przewidzieli kolizję z budową S2 
i zaprojektowali odpowiednie wzmocnienia fundamentów metra, zwiększając jego 
obudowę żelbetową do grubości 2 m, zakładając ówcześnie budowę drogi o dwóch 
pasach jezdni w każdym kierunku. 
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Obecne natężenie ruchu kołowego jest jednak dwukrotnie wyższe, niż przewidywali 
projektanci metra, zatem realizowana jest inwestycja drogowa o 3 pasach w każdym 
kierunku plus pas awaryjny. Koniecznym było więc zaprojektowanie rozwiązania kolizji 
S2 w sposób umożliwiający realizację Zadania A i ciągłą, niezakłóconą pracę metra. 
Aby prace realizacyjne Zadania A przebiegały sprawnie, usunięcie kolizji drogi S2 i metra 
realizowane jest na mocy odrębnej decyzji o pozwoleniu na budowę wzmocnienia ścian 
fundamentowych metra. Dzięki temu można było wykorzystać czas na realizację prac 
związanych z wzmocnieniem konstrukcji metra przed decyzją ZRID. Znaczną część prac 
realizacyjnych można było wykonywać tylko w godzinach nocnych w przerwie pracy 
metra. Wyzwania z jakimi musieli się zmierzyć konstruktorzy, a także przyjęte 
rozwiązania i technologię realizacji szczegółowo omówił kierownik zadania A. Była to 
m.in. potrzeba zmniejszenia naziomu determinującego grubość ścian i stropu tunelu - 
problem rozwiązano za pomocą pustki powietrznej ok. 6m na długości ok. 700 m, 
a zaprojektowane rozwiązanie wymagało podziału na 16 etapów realizacji robót. Innym 
wyzwaniem technologicznym jest poziom zwierciadła wód gruntowych – w miejscu 
realizacji kolizji zaprojektowano odwodnienie, gdzie pracuje stale 28 pomp, aby 
wykonać lej depresji umożliwiający budowę płyty dennej tunelu. Tak duże zmiany 
w stosunkach wodnych wymagają stałego monitoringu obiektów sąsiadujących 
z inwestycją. Kierownik robót tunelowych omówił metody usuwania kolizji 
z infrastrukturą istniejącą w obrębie inwestycji, w tym największe problemy dotyczące 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gdzie zarządzający preferował rozwiązania 
grawitacyjne, jako niezawodne, przy średnicach sieci ø800 – ø1600. I tak przykładowo, 
aby to zagadnienie rozwiązać zaprojektowano dla kanalizacji sanitarnej studnię 
o średnicy 5 m, głębokości 9,0 m, pompującą ścieki na wysokość podnoszenia 7 m 
i wydajności 240 l/s.  
Rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i wentylacji omówił Sebastian 
Bartoś, kierownik ds. wentylacji i systemów tunelu. W tunelu kontrola dymu i pożaru 
zaprojektowana została na poziomie 100 MW, wydajność wentylacji to ok. 400 m3/s. 
Tunel wyposażony będzie w liniowe czujki ciepła, czujniki prędkości powietrza, a także 
190 kamer z automatycznym systemem rozpoznawania tablic. Przybliżył też szczegóły 
rozwiązania wentylacji tunelu - rodzaj i lokalizację wentylatorów, zasadę ich działania 
oraz działania dwóch stacji wentylacyjnych. Wentylacja została zaprojektowana w taki 
sposób, że przy prędkości pojazdów 80 km/h tunel będzie się sam oczyszczał ze spalin. 
Wentylatorownie posiadają odpowiednią izolację akustyczną, a w trybie pracy 
sanitarnym hałas w tunelu pochodzący od pojazdów i urządzeń będzie na poziomie 
dopuszczalnym. Dla celów bezpieczeństwa co 250 m w tunelu zaprojektowano przejścia 
pomiędzy nawami. Po wykładach w biurze budowy i zaznajomieniu się z zasadami bhp 



47 

inżynierowie z ŚlOIIB udali się w towarzystwie kierownictwa budowy na plac budowy, 
gdzie na różnych odcinkach realizowane są różne rodzaje robót: betonowanie płyty 
stropowej tunelu, sprężanie elementów, roboty przezbrojeniowe i inne. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w czasie 2 lat budowy miało miejsce tyko jedno 
zdarzenie, co przy ilości zatrudnionych osób świadczy o bezpiecznym 
i odpowiedzialnym realizowaniu swoich obowiązków przez wszystkich pracujących 
niezależnie od stanowiska. Powyższa inwestycja jest współfinansowana w 85% 
ze środków UE, przy wartości całego projektu prawie 2 mld zł. Obecne zaawansowanie 
Zadania A pod względem finansowym stanowi 58,39%, a planowane zakończenie prac 
przewidziane jest na koniec 2020 roku. (Informacje wg strony: http://www.pulawska-
lubelska.pl/wizualizacja/index.html) 
 

17.06.2019 Konferencja XI Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. 
W konferencji, zorganizowanej przez Śląską Izbę Budownictwa w ramach Forum 
Budownictwa Śląskiego, ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Roman Karwowski 
i członek Rady Grzegorz Gowarzewski. 
 

24.06.2019 Szkolenie ŚlOIIB w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie. 
Temat szkolenia “Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu 
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. 
Rola projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – wybrane 
zagadnienia” przedstawił mgr inż. Tomasz Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 
48 osób – członków ŚlOIIB i przedstawicieli organów administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego. 
 

   
 
25.06.2019 Uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  

W uroczystości zorganizowanej z okazji 50-lecia uczelni Śląską OIIB reprezentował 
zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska. 
 

25.06.2019 Spotkanie Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.  
 ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Roman Karwowsk i dyrektor biura Zuzanna 
Królicka. 
 

27.06.2019 Spotkanie prezesa Krajowej Rady PIIB z przewodniczącymi okręgowych rad. 
 W spotkaniu poprzedzającym XVIII Krajowy Zjazd uczestniczył przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 

http://www.pulawska-lubelska.pl/wizualizacja/index.html
http://www.pulawska-lubelska.pl/wizualizacja/index.html
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28-29.06.2019 XVIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.  
 Podczas dwudniowych obrad wybrani w okręgowych zjazdach sprawozdawczo-

wyborczych delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB w piątej kadencji ocenili działalność 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2018 roku. XVIII Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy otworzył prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Kledyński 
powitaniem przybyłych osób. Oprócz 191 delegatów z szesnastu okręgowych izb 
inżynierów budownictwa, reprezentujących ponad 117-tysięczną rzeszę inżynierów 
wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie, w zjeździe uczestniczyli 
zaproszeni goście - przedstawiciele samorządów zawodowych i stowarzyszeń naukowo-
technicznych oraz firmy Ergo Hestia ubezpieczającej członków PIIB. 

  

  
 
W swoim wystąpieniu prezes Z. Kledyński mówił o najistotniejszych w okresie 
sprawozdawczym sprawach dotyczących PIIB, tj. o proponowanych zmianach 
w ustawodawstwie dotyczącym inżynierów budownictwa, o pracach związanych 
z przyszłą siedzibą PIIB oraz o bieżącej działalności Krajowej Rady PIIB. W odniesieniu 
do ustawy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów budownictwa 
przypomniał, że dyskutowano już pięć projektów osobnych ustaw o tych zawodach; 
Izba zgłaszała do nich liczne merytoryczne uwagi. Podkreślił, że to nie inżynierowie 
budownictwa są autorami pomysłu o odrębnych ustawach, a ograniczanie ich roli 
w projektowanych regulacjach nie zlikwiduje problemów urbanistyki i architektury, 
może natomiast wywołać w przyszłości perturbacje w procesie inwestycyjnym. Prace 
budowlane związane z nową siedzibą PIIB przy ul. Kujawskiej w Warszawie zbliżają się 
do końca i po formalnym objęciu obiektu przez Izbę rozpocznie się jego zasiedlanie. 
W nowej kadencji zwiększono ilość komisji i doraźnych zespołów przy Krajowej Radzie 
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PIIB. Ich działalność ma na celu m.in. poszukiwanie nowych form doskonalenia 
zawodowego, rozwijanie współpracy ze stowarzyszeniami i samorządami zawodowymi, 
pogłębianie współpracy z uczelniami, angażowanie się w prace międzynarodowych 
organizacji związanych z budownictwem, rozeznanie możliwości wdrażania BIM. 
W centrum uwagi Izby są działania, z wykorzystaniem wszelkich ku temu sposobności 
i możliwości, skierowane na budowanie wiedzy o naszym zawodzie oraz podkreślanie 
jego roli i znaczenia, a przez to poprawę jego społecznego odbioru. 
 

         
 
Obrady XVIII Krajowego Zjazdu PIIB prowadził Wojciech Kamiński, przewodniczący Rady 
Podlaskiej OIIB, przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących oraz dwóch sekretarzy.  
Delegaci zatwierdzili uchwałami sprawozdania organów statutowych PIIB, udzielili 
absolutorium Krajowej Radzie PIIB, przyjęli budżet na 2020 rok i uchwalili zmiany 
w Regulaminie nadawania Odznaki Honorowej PIIB. W pierwszym dniu odbyła się także 
uroczystość wręczenia Medali Honorowych PIIB oraz Odznak Honorowych PIIB. 
Drugi dzień obrad zdominował temat wniosków zgłoszonych przez delegatów 
do Komisji Uchwał i Wniosków. Po ożywionej dyskusji, dotyczącej głównie spraw 
związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji w budownictwie, Zjazd przyjął 
uchwałą „Stanowisko w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane” 
oraz uchwałę zatwierdzającą Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
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Delegaci ŚlOIIB uczestniczyli aktywnie w pracach zjazdu. Urszula Kallik, przewodnicząca 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, przedstawiała sprawozdanie KKR i wniosek 
o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie PIIB, Edmund Janic działał w Komisji 
Mandatowej, a Maria Świerczyńska w Komisji Uchwał i Wniosków. 
 

29.06.2019 XIX Zawody Strzeleckie w Siemianowicach Śląskich.  
W tym roku po raz dziewiętnasty odbyły się na siemianowickiej strzelnicy Polskiego 
Związku Łowieckiego zawody strzeleckie, które przy współudziale Urzędu Miasta 
Siemianowice Śląskie, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz 
Delegatury RIG w Świętochłowicach zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Górnictwa (Oddziały w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach 
Śląskich, Świętochłowicach, Zarządy Kół „Pumar” oraz „Siemianowice”). Patronat nad 
zawodami objął Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie Rafał Piech.  
W zawodach, w których wzięło udział 47 zawodników startujących w 8 drużynach, 
liczną grupę stanowili członkowie ŚlOIIB, którzy walczyli o Puchar Przewodniczącego 
Rady ŚlOIIB.  
 
Klasyfikacja indywidualna ŚlOIIB: 

 pierwsze miejsce – Marcin Piowczyk reprezentujący Placówkę Terenową ŚlOIIB 
w Katowicach (obwody Katowice-Sosnowiec),  

 drugie miejsce – Stanisław Bajura, również z P.T. Katowice,  

 trzecie miejsce - Tadeusz Andrzejewski, reprezentant P.T. Częstochowa. 
 

  
Zwycięzcy ŚlOIIB w klasyfikacji indywidualnej                        Drużyna Biura ŚlOIIB 
 

Klasyfikacja drużynowa ŚlOIIB: 

 pierwsze miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB zdobyła drużyna 
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Katowicach,  

 drugie miejsce wywalczyła drużyna Biura ŚlOIIB, 

 trzecie miejsce zajęła drużyna Placówki Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie. 
Na zwycięzców czekały puchary oraz dyplomy, które wręczali Włodzimierz Kulisz, 
wiceprezes Zarządu Głównego SITG oraz Jan Kowarczyk, sekretarz Oddziału Chorzów-
Ruda Śląska SITG, gratulując wyników uzyskanych w zaciętej walce w duchu fair play. 
Uczestnicy podkreślali wspaniałą atmosferę zawodów; kolejne jubileuszowe 
XX Zawody Strzeleckie już za rok. 

 
04.07.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 
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 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB 
i ustaleniach podjętych podczas ich posiedzeń, 

 omówienie przebiegu XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 omówienie wniosków złożonych podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
skierowanych do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, 

 relację ze szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB w I półroczu 2019 roku i omówienie 
planu szkoleń w II półroczu 2019 roku, 

 omówienie realizacji Konkursu „Inżynier Roku”, 

 informację o przygotowaniach do Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”, 

 omówienie przebiegu i ocena IV Festynu dla członków ŚlOIIB i ich rodzin w parku 
Giszowieckim, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 
 

11.07.2019 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.  
 Podczas posiedzenia, które prowadził przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński, 

omówiono sprawy bieżące oraz plan pracy OSD w drugim półroczu.  
 
11.07.2019 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
 Posiedzenie prowadziła przewodnicząca OKR Elżbieta Bryła-Kluczny. W porządku obrad 

znalazły się m.in.: informacja o naradzie szkoleniowej członków Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB i przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych w dniu 12 czerwca 
2019, informacja o przebiegu obrad XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w 
dniach 28-29 czerwca 2019, omówienie i przyjęcie harmonogramu posiedzeń i kontroli 
planowanych w drugim półroczu 2019 oraz omówienie wniosków o przyznanie Odznak 
Honorowych PIIB i podjęcie uchwał OKR w sprawie przyznania tych odznak.  

 
13-14.07.2019 VIII Mistrzostwa Polski Samorządów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym 

„Misja”. 
W Mistrzostwach wzięło udział 57 osób, wśród nich para brydżystów: Jerzy Ujma 

i Andrzej Wojnarowski, reprezentantów ŚlOIIB. Nasi członkowie uczestniczyli 

w czterech turniejach i uzyskali następujące wyniki: 

Turniej par na impy    4 miejsce 

Turniej par na maksy    4 miejsce 

Turniej indywidualny : 

Andrzej Wojnarowski    4 miejsce 

Jerzy Ujma     7 miejsce 

 

W Turnieju Teamów nasi zawodnicy wraz z mazowiecką parą - Zofią Zarębą i Jolantą 

Krogulską - zajęli 7 miejsce, a w klasyfikacji generalnej, ujmującej wyniki wszystkich 

turniejów; członkowie ŚlOIIB zdobyli odpowiedno: 

Andrzej Wojnarowski    3 miejsce 

Jerzy Ujma     5 miejsce 
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23.08.2019 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB.  
 Podczas posiedzenia, które prowadziła przewodnicząca ZOFPF Czesława Bella, 

rozpatrzono wnioski o przyznanie pomocy finansowej członkom ŚlOIIB.  
 
29.08.2019 Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego. 

Posiedzenie prowadziła koordynator ds. doskonalenia zawodowego Katarzyna 
Seweryn. Tematem obrad było m.in. rozpatrzenie wniosków o indywidualne 
dofinansowanie udziału w imprezie szkoleniowej i przygotowanie popinii dot. wniosku 
zjazdowego Zbigniewa Mrozowskiego. 

 
29.08.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

          
 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej,  

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB 
i ustaleniach podjętych podczas ich posiedzeń, 

 przedstawienie propozycji terminarza posiedzeń Rady ŚlOIIB i Prezydium Rady 
ŚlOIIB w I połowie 2020 roku, 

 omówienie realizacji wniosków złożonych podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB, skierowanych do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, 

 informację nt. pracy Zespołu ds. doskonalenia zawodowego i planu szkoleń 
w II połowie 2019 roku, 

 informację o przebiegu Konkursu „Inżynier Roku”, 
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 informację o przygotowaniach do Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”, 

 informację nt. organizacji Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, 

 omówienie przygotowań do Dnia Inżyniera Budownictwa. 
 
31.08.2019 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa obwodzie bielsko-bialskim ŚlOIIB.  

Z okazji Dnia Budowlanych i Dnia Energetyka odbyło się kolejny raz spotkanie 

integracyjno-szkoleniowe dla członków ŚlOIIB zorganizowane w Centrum 

Konferencyjno-Wypoczynkowym „Dębina” w Żywcu przez Placówkę Terenową ŚlOIIB 

w Bielsku-Białej wspólnie z Oddziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bielsku-

Białej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele władz samorządowych, m.in. 

burmistrz Żywca Antoni Szlagor. Program obejmował część szkoleniową z prezentacją 

firm i ich wyrobów oraz część rekreacyjno-rozrywkową. Złożyły się na nią konkursy 

drużynowe, jak rzut do celu, boules, sztafeta piwna, przeciąganie liny i loteria fantowa 

oraz występy artystyczne w szałasie. Spotkanie integracyjne przy dźwiękach muzyki 

elektronicznej trwało do późnych godzin wieczornych. W spotkaniu uczestniczyły 63 

osoby, w tym 47 członków ŚlOIIB. Sponsorami loterii fantowej były firmy: El-Bud-Han 

S.C. Mariusz Szczerbowski, Elmontaż Sp. z o.o., ORW-ELS Sp. z o.o.,  ZPUE Włoszczowa 

SA. 

  
 
04.09.2019 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
  Było to pierwsze posiedzenie KR PIIB w nowej siedzibie przy ul. Kujawskiej 1. Program 

obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego obejmował, oprócz 
spraw porządkowych związanych z realizacją planu posiedzenia, następujące 
zagadnienia: 

 informację w sprawie Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa               
Sp. z o.o., 

 podjęcie uchwał w sprawach: rozwiązania Zespołu ds. Funduszu Spójności 
i rozwiązania Zespołu ds. Wydawnictwa PIIB „Inżynier budownictwa” w związku 
z wykonaniem powierzonych zadań oraz zmiany przewodniczącego Zespołu 
ds. BIM, 

 zatwierdzenie uchwały Prezydium KR w sprawie powołania Zespołu ds. uroczystego 
otwarcia Biura KR PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie, 

 informację bieżącą o pracach związanych z budynkiem siedziby PIIB przy 
ul. Kujawskiej 1 w Warszawie,  

 dyskusję nt. strategii komunikacji społecznej PIIB, 

 przyjęcie terminarza posiedzeń Prezydium KR i Krajowej Rady PIIB w II półroczu 
2020, 

 informację o realizacji budżetu za 7 miesięcy 2019. 
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06-08.09.2019 V Regaty Żeglarskie Warmińsko-Mazurskiej OIIB o Mistrzostwo Polski.  
 Śląską OIIB reprezentowała 3-osobowa załoga w składzie: Ł. Łada, Ł. Szklanny, 

B. Spendel oraz przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W regatach startowało 
11 załóg; załoga z ŚlOIIB zajęła 3 miejsce za załogami z Pomorskiej OIIB i Warmińsko-
Mazurskiej OIIB.  

 
07.09.2019 Piknik organizowany przez Oddział SEP w Gliwicach. 
 W pikniku zorganizowanym w Leśnicy k. Kokotka ŚlOIIB reprezentował zastępca 

przewodniczącego Józef Kluska.  
 
10.09.2019 Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB. 
  

           
 
Seminarium z cyklu szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB i adresowanych do członków 
ŚlOIIB, z udziałem przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, prowadził mgr inż. Jarosław Kijak, który wygłosił wykład 
nt. „Zagadnienia akustyki i zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych 
i drewnianych”. W szkoleniu uczestniczyło 17 osób.  

 
12.09.2019 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
 Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 

posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  
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 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach 
w dniach 04.07.2019 i 29.08.2019 oraz przyjęcie stosownych uchwał, 

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

 informację o stanie środków finansowych i wynikach ekonomicznych ŚlOIIB, 

 informację o przebiegu XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz na 
temat prac zespołów i komisji Krajowej Rady, 

 przedstawienie propozycji zmian w „Regulaminie przyznawania pomocy 
finansowej”, 

 podjęcie uchwały w sprawie przyznania zapomogi losowej, 

 propozycję terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB w 2020 roku, 

 informację o pracy Komisji Doskonalenia Zawodowego i planie szkoleń w II połowie 
2019 oraz dot. zamówień prenumeraty, 

 informację o przygotowaniach do Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”, 

 informację nt. Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa i przygotowaniach do Dnia 
Inżyniera Budownictwa, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 

 

  
  
12-14.09.2019 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe przedstawicieli okręgowych komisji 

kwalifikacyjnych i członków Krajowej Komisji kwalifikacyjnej w Serocku k. Warszawy.  
Zasadniczy cel obrad to: uchwalenie projektów nowych regulaminów postępowania 
w sprawie nadawania uprawnień oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego, omówienie 
przygotowań do jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane i testowe 
wdrażanie nowego systemu informatycznego SESZAT. Z ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczyli 
Janusz Jasiona, sekretarz KKK, Elżbieta Nowicka-Słowik, członek KKK, przewodniczący 
OKK Franciszek Buszka, sekretarz OKK Zbigniew Herisz oraz prawnicy Karol Urban 
i Dominik Adamczyk.  

  
12-14.09.2019 Szkolenie dla członków okręgowych sądów dyscyplinarnych i okręgowych rzeczników 

odpowiedzialności zawodowej. 
W zorganizowanym w Andrychowie przez Małopolską OIIB szkoleniu uczestniczyli 
z ŚlOIIB członkowie OSD i organu OROZ z koordynatorem Elżbietą Godzieszką 
i przewodniczącym OSD Krzysztofem Ciesińskim.  
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14.09.2019 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany przez Punkt Informacyjny 
w Rybniku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (PCKZiU).  
Rokrocznie RDIB odbywa się w innym mieście okręgu objętego działaniem punktu. 
W tym roku wybór padł na miasto, bowiem w jego Starostwie Powiatowym 
wielokrotnie goszczono w bieżącym roku członków ŚlOIIB - w ramach współpracy 
samorządów zawodowego i gminnego w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych inżynierów. Starosta powiatu Leszek Bizoń - będący czynnym członkiem 
ŚlOIIB - przybliżył uczestnikom RDIB zadania realizowane przez powiat, w szczególności 
budowę miejscowości nowe Nieboczowy w Syrynii. Stare Nieboczowy położone 
w Lubomii zostały wysiedlone a obiekty rozebrane w związku z budową zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Przesiedlani mieszkańcy wybudowali domy 
w nowych Nieboczowach. Koszty budowy nowej osady szacowano na ok. 50 mln zł. 
Obejmowały one budowę dróg, infrastruktury, placówek handlowych, kościoła, remizy 
strażackiej i domu kultury, kompleksu sportowego ze SPA, z boiskami, skateparkiem, 
siłownią zewnętrzną i parkiem z wyspą. To wieś, która zniknęła i ponownie się pojawiła 
w innej lokalizacji.  
W spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący ŚlOIIB Roman Karwowski, 
członkowie organów statutowych ŚlOIIB i powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 
w Wodzisławiu Śląskim oraz inżynierowie różnych branż. RDIB urozmaicił występ duetu 
młodych talentów wokalnych z powiatu wodzisławskiego, uczestników tegorocznej 
edycji The Voice Kids – Hanny Lasoty i Tomasza Kolbusza. Ostatnim punktem programu 
było zwiedzanie z przewodnikiem sztolni w PCKZiU – największego tego typu obiektu 
w Polsce, imitującego pod względem wyposażenia i struktury podziemie kopalni. 
Sztolnia ma ponad 500 m chodnika górniczego wybudowanego kilka metrów pod 
ziemią na potrzeby szkolenia i egzaminowania uczniów w warunkach zbliżonych 
do panujących z zakładach górniczych.  
 

  
 
16.09.2019 Spotkanie z ekspertem w Placówce Terenowej w Gliwicach. 
 Temat „Bezwykopowe metody budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych” omówił 

prowadzący szkolenie dr inż. Florian G.Piechurski. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób. 
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17.09.2019 Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB. 
Podczas szkolenia zorganizowanego przez ŚlOIIB dla członków, z udziałem 
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, temat „Praktyczne aspekty prowadzenia dziennika budowy, dziennik 
budowy jako dokument urzędowy w świetle Prawa budowlanego, dziennik budowy 
jako dokument prywatny w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego, konsekwencje 
dla uczestników procesu budowlanego, dziennik budowy jako dokument kontraktowy, 
dziennik budowy a projektant, jako autor projektu i/lub jako pełniący nadzór autorski” 
omówiła mgr Aleksandra Bednorz. W szkoleniu uczestniczyło 49 osób. 
 

  
 
17-19.09.2019 32 Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB 2019 w Bielsku-Białej. 

Organizowane od ponad 30 lat przez ZIAD Bielsko-Biała SA targi ENERGETAB® 
to największe w Polsce międzynarodowe targi nowoczesnych urządzeń i technologii 
dla energetyki. Zakres prezentowanych wyrobów i technologii jest bardzo obszerny. 
Jak co roku, tak i tym razem przeważały urządzenia i aparatura związana 
z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej od niskiego 
po najwyższe napięcia. „Modnym” segmentem produktów były stacje ładowania 
samochodów elektrycznych – od bardzo „skromnego” punktu ładowania, mieszczącego 
się w kompozytowym słupie oświetleniowym firmy ALUMAST (nagrodzonego piękną 
statuetką przez prezydenta Bielska-Białej), po stacje o większych mocach 
i przeznaczonych do szybkiego ładowania.  
 

 
 

Bielskie targi ENERGETAB® to bardzo dojrzała impreza targowa, mająca liczne grono 
stałych sympatyków i odwiedzających gości, jest to więc doskonałe miejsce promocji 
i budowy wizerunku firmy. Ponad 50 firm zgłosiło swoje produkty do konkursu 
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na szczególnie wyróżniający się produkt prezentowany na targach. Jury konkursu 
postanowiło nagrodzić Pucharem Ministra Energii „Rozłącznik napowietrzny RPZ-24” 
zaprezentowany przez Zakład Doświadczalny Instytutu Energetyki. RPZ-24 
to montowany na słupach linii napowietrznych SN rozłącznik z próżniowym 
wyłącznikiem o parametrach 24 kV i 800 A. Dostosowany jest zarówno do sterowania 
zdalnego jak i ręcznego oraz posiada wyjątkowe parametry łączeniowe. 
Na tegorocznych targach ENERGETAB® pojawiło się wiele projektów związanych 
z budownictwem linii elektroenergetycznych - niektóre spośród nich zostały 
wyróżnione przez komisję konkursową, jak np. obszerny katalog projektów słupów 
kratowych dla linii 110 kV opracowany przez firmę ENERGA INVEST, który otrzymał 
Puchar PTPiREE, a Złotym Medalem Targów wyróżniono ENERGOPROJEKT Kraków 
za serię prefabrykowanych fundamentów dla słupów wąskotrzonowych 110 kV; pełny 
wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję konkursową znajduje się 
na stronie internetowej targów. Targom towarzyszyły konferencje i seminaria 
organizowane przez izby i stowarzyszenia branżowe oraz prezentacje firmowe. Odbyło 
się też wiele ciekawych prezentacji organizowanych przez wystawców, które miały 
na celu przedstawienie najnowszych aparatów do badań ochronnych czy diagnostyki 
sieci, metod podnoszenia efektywności energetycznej, inteligentnego oświetlenia 
miast itp. Podczas targów zaprezentowano produkty 724 wystawców z 24 krajów 
europejskich, azjatyckich i USA, których stoiska zajęły około 4 ha terenów 
ekspozycyjnych urokliwie położonych u stóp Dębowca i Szyndzielni. 

 
20.09.2019 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. 
 

  
 

Uroczyste obchody VII Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Częstochowie, 
wiązały się w tym roku tym roku z 75-leciem Politechniki Częstochowskiej i 85-leciem  
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Organizatorami uroczystości 
były: Placówka Terenowa ŚlOIIB w Częstochowie, Wydział Budownictwa PCz oraz 
Oddział PZITB w Częstochowie. Obchody Święta Budowlanych rozpoczęły się 
w progach Wydziału Budownictwa zjazdem absolwentów wydziału, gdzie uczestników 
powitali rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz 
dziekan wydziału dr hab. inż. Maciej Major prof. PCz. Już od południa dla absolwentów 
i sympatyków wydziału przygotowane były zajęcia laboratoryjne, które na chwilę 
przypomniały czasy studenckie. Było też zwiedzanie budynku wydziału , a przy 
poczęstunku wspomnienia z czasu studiów. Wśród przybyłych absolwentów Wydziału 
Budownictwa Politechniki Częstochowskiej znaleźli się przedstawiciele firm 
projektowych, wykonawczych i obsługi inwestycyjnej, naczelnicy wydziałów jednostek 
samorządowych, powiatowi inspektorzy NB, pracownicy naukowi i dydaktyczni, a także 
prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który również dzielił się swoimi 
wspomnieniami z czasów studenckich. W związku z 70-leciem Politechniki 
Częstochowskiej pokazano film o historii i rozwoju uczelni - Jubilatki.   
 Z okazji 85. rocznicy powstania stowarzyszenia inżynierów i techników w Polsce 
przewodniczący Zarządu Głównego PZITB Ryszard Trykosko przypomniał historię i rolę 
stowarzyszenia w środowisku. Zasłużeni członkowie PZITB w Częstochowie: Bożenna 
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Janusik i Tadeusz Janusik, otrzymali Honorowe Złote Odznaki PZITB z rąk 
przewodniczącego ZG PZITB oraz sekretarza generalnego PZITB Wiktora Piwkowskiego. 
Z okazji jubileuszy Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa uhonorowała 
Politechnikę Częstochowską Medalem ŚlOIIB, który przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski przekazał na ręce rektora Politechniki Częstochowskiej. Medalem 
ŚlOIIB został również odznaczony Oddział PZITB w Częstochowie. Na zakończenie 
oficjalnej części dr inż. Anna Derlatka wygłosiła wykład pt. „BIM, BAM, BOOM – Nowe 
wyzwania budownictwa”. Świętowanie RDI kontynuowano w Centrum Szkoleniowo-
Konferencyjnym „Złote Arkady”, gdzie przy poczęstunku uczestnicy spotkania 
wysłuchali koncertu zespołu AmperA i obejrzeli spektakl ze świata iluzji 
przygotowanego przez Alkadiasa. Do późnych godzin wieczornych trwała wymiana 
doświadczeń i koleżeńskie dyskusje. Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkowy kufel okolicznościowy. W uroczystościach związanych z VII Regionalnym 
Dniem Inżyniera Budownictwa w Częstochowie uczestniczyło ponad 170 osób, wśród 
nich ponad 100 członków ŚlOIIB. Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie VII 
Regionalnego Dnia Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. 

 

 
 

20.09.2019 Podsumowanie konkursu „Technik absolwent 2019”.    
 W konkursie uczestniczyło 15 szkół m. in. z Bielska-Białej, Żywca, Cieszyna, Kalwarii 
Zebrzydowskiej, Wodzisławia, Pszczyny, Wisły i Wadowic. W poszczególnych branżach 
brało udział 67 absolwentów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów-
absolwentów i szkół zawodowych w regionie Podbeskidzia. LAUREATEM KONKURSU 
i zdobywcą tytułu „SUPER TECHNIK 2019” został Mateusz Rus z Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, 
która była jednym ze sponsorów konkursu reprezentował Janusz Kozula.  
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21.09.2019 Gala z okazji 30-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarskiego. 
 W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady Roman Karwowski. 
 
24.09.2019 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 
 Podczas kolejnego posiedzenia Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego 

w siedzibie PIIB w Warszawie dyskutowano m.in. o zasadach organizacji i formach 
szkoleń oraz o  preferowanej tematyce szkoleń. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła 
Katarzyna Seweryn. 

 
25.09.2019 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
  Podczas obrad, które prowadził prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, 

omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz terminarz przygotowań 
do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyli 
Józef Kluska, członek Prezydium i Urszula Kallik, przewodnicząca Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB. 

  
27-29.09.2019 56 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2019” i 21 Targi Technik Grzewczych 

i Zielonych Energii „Instal System 2019”. 
  

          
 

Dwutematyczna impreza targowa na pograniczu polsko–czesko–słowackim to 
największe wydarzenie branżowe w południowej Polsce. Głównym kierunkiem zmian 
i wyzwaniem jest aktualnie efektywność energetyczna i oszczędności energii, co dało 
się zauważyć na stoiskach wiodących producentów i dostawców urządzeń, technologii 
i usług. W odpowiedzi na wchodzące w przyszłym roku wymogi dyrektywy unijnej - 
branża budowlana zaprezentowała nowoczesne techniki budowlane i rozwiązania 
projektowe dla budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego. Pojawiły się też 
interesujące inwestorów modułowe domy gotowe, skracające do minimum czas 
budowy bez względu na porę roku. Uzupełnieniem oferty budowlanej były propozycje 
nowoczesnej aranżacji wnętrz.  
W ramach Targów Instal-System pokazano najnowsze rozwiązania energooszczędnych 
systemów grzewczych, systemów zarządzania i oszczędzania energii w budynkach, 
a także techniki zapewnienia komfortu i wysokiej jakości powietrza wewnątrz 
pomieszczeń. Najwięcej ciekawych rozwiązań zaprezentowały firmy związane 
z rozwijającą się dynamicznie branżą OZE. Pojawiło się wiele innowacji w skali 
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europejskiej – czeskie dachówki fotowoltaiczne i metalowe zintegrowane panele 
fotowoltaiczne z Estonii, umożliwiające budowę dachu bezpośrednio produkującego 
prąd, oraz z Austrii system do odzysku ciepła ze ścian. Ciekawe rozwiązania i innowacje 
przedstawili także polscy producenci; były to m.in. polskie piece elektryczne 
z magazynem energii.  
W targach wzięło udział prawie 240 wystawców, w tym firmy czeskie, słowackie, firmy 
z Ukrainy i Estonii, a odwiedziło je ponad 7 000 zainteresowanych gości polskich 
i zagranicznych. Oferta targów spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem osób 
poszukujących sprawdzonych, nowoczesnych rozwiązań budowlanych, a także 
przygotowujących się do zapowiadanych systematycznych podwyżek cen energii 
i planujących obniżenie kosztów przez zastosowanie najnowszych technik. Podczas 
targów oblegane były stoiska firm i stanowiska doradców energetycznych, 
prezentujących się w Strefie Oszczędności Energii. Także organizowane w czasie targów 
seminaria dla budujących odbywały się przy komplecie osób zainteresowanych tą 
tematyką. Prelegenci podkreślali, że efektywność energetyczna i oszczędność energii 
zdominują najbliższe lata i określą wytyczne zmian w dziedzinie optymalizacji zużycia 
energii. W dłuższej perspektywie celem jest ogrzewanie bezemisyjne urządzeniami 
elektrycznymi zasilanymi energią odnawialną lub wodorem. 
Następna edycja targów odbędzie się wiosną przyszłego roku w dniach 13- 15 marca 
2020. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa objęła honorowy patronat nad 
targami, a ŚlOIIB reprezentowali: przewodniczący Rady Roman Karwowski, zastępca 
przewodniczącego Józef Kluska i sekretarz Rady Ewa Dworska.  

 
28.09.2019 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa zorganizowany dla członków ŚlOIIB 

z obwodów Katowice 1 i 2 oraz Sosnowiec. 
 W tym roku członkowie z obwodów wyborczych sosnowieckiego i katowickich 

świętowali wspólnie Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w ostatnią sobotę 
września w Galerii Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Czeladzi. 

  

           
  

Frekwencja dopisała i razem z zaproszonymi gośćmi na spotkanie przybyło prawie 
100 osób. Wśród gości byli m.in. burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec, 
przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Mateusz Bochenek, przedstawiciele 
Państwowej Straży Pożarnej, administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego z Czeladzi, Będzina, Katowic, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej.  

http://www.galeria-elektrownia.czeladz.pl/
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Powitaniem zaproszonych gości spotkanie otworzyli opiekunowie obwodów 
wyborczych Krzysztof Ciesiński i Andrzej Nowak, a dalszą część poprowadzili delegaci z 
obwodu Sosnowiec – przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB Elżbieta 
Bryła-Kluczny wspólnie z członkiem Rady ŚlOIIB Łukaszem Mikulskim. W części 
oficjalnej przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski mówił o działaniach ŚlOIIB 
i zaprosił do aktywnego udziału w życiu Izby, a burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec 
opowiedział o obecnych i przyszłych inwestycjach w Czeladzi. Uczestnicy spotkania 
mieli też okazję wysłuchać prelekcji katowickiego architekta Arkadiusza Miśkiewicza na 
temat dotychczasowej i planowanej rewitalizacji obiektów wchodzących w skład 
kompleksu Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Spotkanie uświetnił występ 
wybitnej harfistki Filharmonii Częstochowskiej Małgorzaty Sikory. Po zakończeniu części 
oficjalnej był czas na zwiedzanie galerii, nawiązywanie nowych znajomości, wymianę 
doświadczeń zarówno pomiędzy członkami ŚlOIIB jak i zaproszonymi gośćmi. 

 
01.10.2019 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Politechnice Częstochowskiej.  
 W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.  
 
03.10.2019 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 na Wydziale Budownictwa Politechniki 

Częstochowskiej. 
 Podczas uroczystości ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar 

Szleper. 

 
04-05.10.2019 Forum Inżynierskie Dolnośląskiej OIIB zorganizowane w Kudowie Zdroju z okazji Dnia 

Budowlanych. 
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 
05.10.2019 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Zabrzu zorganizowany przez Placówkę 

Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
Placówka Terenowa ŚlOIIB w Gliwicach zorganizowała tegoroczny RDI w Łaźni 
Łańcuszkowej znajdującej się w kompleksie pn. „Sztolnia Królowa Luiza” w Zabrzu. 
Olbrzymia hala zrewitalizowanej łaźni, która dostała „nowe życie” jako atrakcyjna sala 
konferencyjna (wraz z zapleczem), pomieściła ponad 110 uczestników.  

 

 
 
Oprócz członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego w spotkaniu uczestniczyli zaproszeni 
goście, wśród nich główny inżynier Zabrza Grzegorz Janecki, który reprezentował panią 
prezydent Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik i odczytał jej pismo skierowane 
do uczestników RDIB, naczelnik Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Zabrze Zbigniew 
Kozik, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego pochodzący z obszaru działania 
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Placówki Terenowej w Gliwicach i powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego 
pochodzący z obwodu gliwickiego oraz prelegenci. Byli też przewodniczący organów 
statutowych ŚlOIIB i reprezentanci organów krajowych PIIB. Przybyłych powitał 
opiekun PT w Gliwicach Tomasz Radziewski, dokonując prezentacji zaproszonych osób. 
W krótkim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski pochwalił 
gliwicką placówkę za prowadzenie licznych szkoleń, m.in. z cyklu „Spotkanie 
z ekspertem”, wyraził też zadowolenie z powodu dużej frekwencji na spotkaniu, 
bowiem integrowanie środowiska inżynierów budownictwa jest jednym z ważnych 
zadań śląskiego samorządu, a Tomasz Radziewski mówił o najbliższych planach 
placówki w Gliwicach, zachęcając do uczestnictwa w szkoleniach i wyjazdach 
technicznych. Bardzo ciekawy wykład wzbogacony prezentacją wygłosił dr nauk med. 
Mariusz Wójtowicz nt. „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Oddziału 
Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym”. 

 

 
 
17 lipca 2019 odbyło się oficjalne otwarcie obiektu - całkowita kwota inwestycji 
wyniosła 26 mln złotych a czas realizacji niewiele ponad rok (od podpisania umowy 
na realizację 18 kwietnia 2018). W ramach tej inwestycji łącznie wybudowano, 
wyremontowano lub zrewitalizowano ponad 5 tysięcy m2 szpitala. Symbolem SOR-u 
w Zabrzu jest wyniesione na wysokość 21,5 metra lądowisko helikopterów, znajdujące 
się na dachu budynku, pod nim odcinek natychmiastowej pomocy: sale zabiegowe 
z respiratorami, OTI i blok operacyjny, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt 
i aparaturę medyczną – jeśli stan pacjenta tego wymaga, w ciągu 2 minut może znaleźć 
się na sali operacyjnej - opowiadał z pasją dr Wójtowicz, będący jednocześnie prezesem 
Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Na temat „Proces rewitalizacji na przykładzie Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu” mówiła Anna Wieczorek, pełnomocnik dyrektora 
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu do spraw realizacji projektów - w ramach 
RDIB można je było zwiedzać grupami pod opieką przewodników. Ponadto 
organizatorzy zadbali o smaczny poczęstunek i dobra muzykę w wykonaniu Trio Pawła 
Pieca pod nazwą „Tranquilla Project”.  

 
08.10.2019 Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w Akademii Techniczno-Humanistycznej 

w Bielsku-Białej. 
W uroczystościach uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.  

 
09.10.2019 Spotkanie członków Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. 

ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek 
Buszka.  

 
09.10.2019 Immatrykulacja studentów pierwszego roku Wydziału Budownictwa Politechniki 

Śląskiej.  
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Po przemówieniu inauguracyjnym prof. dr hab. inż. Joanny Bzówki, dziekana wydziału,  
immatrykulację poprowadził dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, prodziekan 
ds. kształcenia. W uroczystości odbywającej się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym 
Politechniki Śląskiej uczestniczył przewodniczący OKK ŚlOIIB Franciszek Buszka.  

 
09.10.2019 Uroczyste spotkanie z okazji 65-lecia Oddziału PZITB w Bielsku-Białej. 

W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz lokalnych, stowarzyszeń 
naukowo-technicznych, oddziałów Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa z Polski południowej z przewodniczącym PZITB Ryszardem Trykosko 
na czele oraz licznie zaproszeni goście i członkowie oddziału PIZTB z Bielska-Białej. 
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 

  
 
9-10.10.2019 XXIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja „Ekologia a Budownictwo” 

zorganizowana przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej. 
Podczas konferencji zostały wygłoszone 34 referaty - problemowe i promocyjne. 
W otwarciu konferencji wziął udział przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.  

 

  
 
10.10.2019 Posiedzenie Zespołu BIM Krajowej Rady PIIB. 

ŚlOIIB reprezentował Piotr Klikowicz.  
 
10.10.2019 Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. 

Szkolenie seminaryjne ŚlOIIB dla członków Izby, z udziałem przedstawicieli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, prowadził 
mgr Grzegorz Skórka, który wygłosił wykład nt. „Wyroby budowlane – warunki 
wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku wyrobów budowlanych, ustawa 
o wyrobach budowlanych, obowiązki uczestników procesu budowlanego, nadzór 
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rynku – kontrole i badania, dokumenty towarzyszące wyrobom z oznakowaniem CE lub 
znakiem budowlanym B”. W szkoleniu uczestniczyło 35 osób.  
 

            
 

10-12.10.2019 Narada szkoleniowa dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i okręgowych komisji 
rewizyjnych zorganizowana przez PIIB we Wrocławiu.  

 Oprócz członków okręgowych komisji rewizyjnych z całej Polski i członków Krajowej 
Komisji Rewizyjnej PIIB wzięli w niej udział przedstawiciele Prezydium Krajowej Rady 
PIIB - wiceprezes Andrzej Pawłowski i zastępca skarbnika PIIB Dariusz Karolak oraz 
przewodniczący Opolskiej OIIB Adam Rak i Dolnośląskiej OIIB Janusz Szczepański, 
współgospodarz narady - razem około 100 osób. Naradę prowadziła przewodnicząca 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula Kallik. Szkolenie obejmujące zagadnienia 
prawne, dotyczące m.in. ochrony danych osobowych w świetle zadań komisji 
rewizyjnych a także praw, obowiązków i odpowiedzialności członków organów 
kontrolnych przeprowadził mec. Krzysztof Zając, a wykłady dotyczące zagadnień 
związanych z kontrolą realizacji budżetu i kontrolą sprawozdania finansowego wygłosili 
przedstawiciele komisji rewizyjnych. Naradę poprzedziło posiedzenie Krajowej Komisji 
Rewizyjnej PIIB. 

 

  
 
14.10.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” zorganizowane w Placówce Terenowej 

ŚlOIIB w Gliwicach. 
Wykład nt. „Czy konstrukcje murowe muszą się rysować?” wygłosił prof. dr hab. inż. 
Łukasz Drobiec; w szkoleniu wzięło udział 21 osób. 
 

16.10.2019 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB. 
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz - poprzedzone stosownymi dyskusjami - podjęcie następujących 
uchwał: 

 w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz terminarza 
działań przygotowawczych do Zjazdu, 
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 w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego, 

 w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie oraz nadawania 
uprawnień budowlanych, 

 w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier budownictwa” 
w 2020 roku, 

 w sprawie „Strategii komunikacji społecznej PIIB” 
oraz zatwierdzenie uchwały Prezydium KR w sprawie nadania odznak honorowych PIIB. 
 

16-18.10.2019 9 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym w Katowicach.  
Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Europejski Kongres 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla 
śląskiego regionu, ale także całej Polski i od lat gromadzi kilka tysięcy uczestników, 
wśród nich liczne delegacje zagraniczne. Jak co roku uczestnikami EKMŚP byli 
przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, 
instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych, 
parlamentarzystów, władz rządowych i zagraniczni goście. O potrzebie wzmacniania 
małych i średnich firm, które są fundamentem naszej gospodarki mówił podczas 
rozpoczęcia kongresu prof. Jerzy Buzek. Kluczowe znaczenie małych i średnich 
przedsiębiorstw dla polskiej gospodarki lub gospodarek innych krajów oraz 
konieczność różnego rodzaju wsparcia dla nich podkreślali zgodnie w swoich 
wystąpieniach zarówno Polacy jak i goście zagraniczni. Organizatorzy przygotowali 
„ścieżki tematyczne” w postaci paneli, warsztatów, debat eksperckich i spotkań 
biznesowych, podczas których można było uzyskać porady ekspertów i nawiązać nowe 
kontakty. Jednym z wydarzeń tegorocznego kongresu była konferencja ŚlOIIB. 

 

 
 
18.10.2019 Konferencja ŚlOIIB „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa 

w procesie inwestycyjnym” w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. 
Zorganizowana z inicjatywy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
konferencja była jednym z wydarzeń towarzyszących 9 Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw odbywającego się w MCK w Katowicach. 
Etyka i odpowiedzialność zawodowa to podstawowe reguły w zawodzie zaufania 
publicznego. Troska i dbałość o ich przestrzeganie przez członków jest jednym 
z najważniejszych zadań samorządów zrzeszających osoby wykonujące ten zawód, 
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wśród nich samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Pomysł zorganizowania 
konferencji zrodził się w Śląskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa - zarówno 
z potrzeby uświadamiania misji i odpowiedzialności inżyniera budownictwa wobec 
społeczeństwa, jak i zamiaru zainteresowania sprawami i problemami naszego zawodu 
innych podmiotów, z którymi członkowie Izby współpracują na różnych etapach 
procesu inwestycyjnego: projektowania, uzgadniania, wykonania, czy użytkowania 
obiektów budowlanych lub wytwarzania materiałów budowlanych. 
 

  
 
Organizatorem konferencji była Śląska OIIB, a współorganizatorami Wojewódzki 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach, Śląski Urząd Wojewódzki 
w Katowicach i Śląska Izba Budownictwa. Patronat honorowy nad konferencją objęli: 
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wojewoda śląski, marszałek województwa 
śląskiego, prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz rektorzy 
Politechniki Śląskiej i Częstochowskiej. 
 

                        
 
Otwierając konferencję przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski powiedział 
między innymi: „Chciałbym bardzo, aby ta konferencja stanowiła zaproszenie 
do dyskusji na temat znaczenia etyki i odpowiedzialności zawodowej inżyniera 
budownictwa, regulacji prawnych związanych z naszym zawodem oraz wzajemnych 
oczekiwań poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego w tym zakresie. 
W trakcie konferencji będziemy w gronie wszystkich uczestników procesu 
budowlanego rozmawiać o tym jak ustrzec się w trakcie realizacji inwestycji przed 
lekceważeniem lub pomijaniem tak ważnych kwestii jak etyka i odpowiedzialność 
zawodowa – te kwestie nie mogą być marginalizowane. Dlatego do udziału 
w konferencyjnych obradach zaprosiliśmy - oprócz inżynierów budownictwa - 
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przedstawicieli administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, 
inwestorów, firm wykonawczych, a także reprezentantów wyższych uczelni 
technicznych, gdyż o etyce i odpowiedzialności zawodowej powinno mówić się, według 
naszej opinii, już w trakcie studiów. Chciałbym, aby wypracowane w trakcie konferencji 
wnioski wskazały kierunki niezbędnych działań przyczyniających się do poprawy 
standardów pracy inżynierów budownictwa i wszystkich podmiotów biorących udział 
w procesie inwestycyjnym”. Konferencję zaszczycili swoją obecnością Jerzy Polaczek - 
poseł na Sejm RP, Robert Magdziarz – II wicewojewoda śląski, Karolina Kosowska-
Raczek - sekretarz województwa, w imieniu marszałka województwa śląskiego, Bożena 
Goldamer-Kapała - dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach, Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
Roman Olszewski - naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
Urzędu Miasta Katowice reprezentujący prezydenta Katowic, prof. dr hab. inż. Joanna 
Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej oraz z Politechniki 
Częstochowskiej: prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak - dziekan Wydziału 
Infrastruktury i Środowiska, dr hab. inż. Marek Lis - dziekan Wydziału Elektrycznego i dr 
inż. Jacek Halbiniak, kierownik dydaktyczny Wydziału Budownictwa w imieniu dziekana 
Wydziału Budownictwa prof. Macieja Majora. Uczestnikami konferencji byli też licznie 
zgromadzeni przedstawiciele samorządów zawodowych zawodów zaufania 
publicznego, wśród nich przewodniczący i członkowie rad okręgowych izb inżynierów 
budownictwa, przedstawiciele Komisji KR PIIB ds. Etyki, radcy prawni PIIB, 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-
technicznych oraz zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych.  
Po wystąpieniach zaproszonych gości część roboczą konferencji otworzyła sekretarz 
Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, czuwająca nad porządkiem obrad. Wykład inauguracyjny nt. 
„Odpowiedzialność zawodowa i etyczna inżynierów budownictwa w świetle prawa 
administracyjnego. Nowe zadania samorządu zawodowego” wygłosiła dr hab. Irena 
Lipowicz, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pani profesor omówiła 
specyfikę samorządu zawodowego, jako jednego z 3 samorządów w Polsce – obok 
terytorialnego i akademickiego, podkreślając jego duży stopień samodzielności 
i wysoką pozycję na skutek zakotwiczenia w Konstytucji. Słabością tego samorządu jest 
natomiast różnorodność i brak poczucia solidarności poszczególnych zawodów 
w kryzysowych sytuacjach. Mechanizm samoregulacji w samorządności jest tańszy 
i zapewnia większą sprawność, ale niska efektywność postępowań dyscyplinarnych, 
np. w zawodach medycznych, skutkuje spadkiem zaufania społecznego. 
 

  
 
W stosunku do inżynierów budownictwa nie ma negatywnej reakcji społecznej. Mnożą 
się jednak zagrożenia, stawiając nowe zadania przed samorządem zawodowym. 
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Największym niebezpieczeństwem wydaje się ogromna presja inwestorów na 
wydajność i oszczędności, co może mieć wpływ na jakość pracy i powodować dylematy 
moralne. Powstaje potrzeba upowszechnienia procedury mediacji, która pozwoli 
rozszerzyć „bazę odpowiedzialności”. W nieodległej przyszłości postępująca cyfryzacja 
może spowodować ograniczanie miejsc pracy i stać się przyczyną fali konfliktów. Trzeba 
też zadbać o przywrócenie rangi zawodu, spychanej na margines, wskazując na 
chronione obszary twórczej roli inżyniera, podmiotu słabszego w starciu z potężnym 
inwestorem. Mógłby w tym pomóc zmodernizowany Kodeks Etyki Zawodowej, który 
zawierając konkretne i uaktualnione przesłanki odpowiedzialności stworzy także 
podstawę ochrony przed zarzutami. Odpowiedzialność członków samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa ma unikalny, dwoisty charakter. 
To odpowiedzialność zawodowa oraz dyscyplinarna - posiadające odmienne cechy 
regulacji i tryb postępowania. Jednakże piecza nad należytym sprawowaniem zawodu 
to zadanie dużo szersze niż organizowanie postępowań dyscyplinarnych, to troska 
okazywana w sposób ciągły, za pomocą różnych form działania, z charakterystyczną 
funkcją ochrony, m.in. poprzez bieżące doradztwo etyczne i wyspecjalizowaną pomoc 
prawna dla członków samorządu - zwracała uwagę pani profesor. 
 

  
 
Program konferencji obejmował 2 panele. Moderatorem pierwszego nt. „Oczekiwania 
dotyczące etyki i odpowiedzialności zawodowej względem inżyniera budownictwa 
w  postępowaniach administracyjnych” była Bożena Goldamer-Kapała z Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach. W wystąpieniu wprowadzającym mówiła 
o powinnościach prawnych i etycznych w relacjach wzajemnych uczestników procesu 
inwestycyjnego. Podkreślała, że urzędnicy - oprócz zasad ogólnych obowiązujących 
każdego człowieka – mają obowiązek przestrzegania również zasad etyki korpusu 
służby cywilnej. 
Uczestnikami I panelu byli: Elżbieta Oczkowicz - śląski wojewódzki inspektor NB, prof. 
Joanna Bzówka - dziekan Wydziału Budownictwa PŚ i przedstawiciele inwestorów: 
Marek Niełacny - dyrektor Oddziału w Katowicach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Krzysztof Burek – doradca Zarządu Rafako SA.  
W drugim panelu w funkcję moderatora pełniła Jolanta Szewczyk - radca prawny PIIB. 
W wystąpieniu wprowadzającym nt. „Etyczne aspekty zawodu inżyniera budownictwa” 
nawiązała do opisów definiujących etykę, w szczególności etykę zawodową, i definicji 
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie wg ustawy Prawo budowlane, 
podkreślając że wszelkie rodzaje odpowiedzialności inżyniera budownictwa stanowią 
pochodną braku zachowania etycznych postaw przy wykonywaniu zawodu zaufania 
publicznego. W tym panelu uczestniczyli: Gilbert Okulicz-Kozaryn - przewodniczący 
Komisji ds. Etyki KR PIIB, Marcin Nieradzik - kierownik Pracowni Konstrukcyjno-
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Architektonicznej w biurze projektów Bipromet SA, Henryk Sołdoń -  dyrektor projektu 
budowy bloku 910 MW w Jaworznie i Marek Kała - inspektor nadzoru w Inwest-
Complex Sp. z o.o. Po każdym panelu odbywała się dyskusja, formułowano wnioski 
i podsumowanie panelu. Krótkie wystąpienie miała także Maria Tomaszewska-Pestka, 
reprezentująca ubezpieczające członków PIIB Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo 
Hestia Spółka Akcyjna.  
 

  
 
Obrady konferencyjne podsumował prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, 
streszczając swoje przemyślenia związane z prezentowanymi tematami. Zwrócił m.in. 
uwagę na oczekiwania społeczne względem zawodu inżyniera budownictwa oraz 
oczekiwania występującego w podwójnej roli inżyniera, formułując na koniec tezę: „Im 
bardziej będą etyczni uczestnicy procesu inwestycyjnego, tym będzie on prostszy”. 

 

  
 
Zamykając konferencyjne obrady Roman Karwowski stwierdził: „W trakcie konferencji 
wyraźnie dało się zauważyć, że wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego są żywotnie 
zainteresowani dbałością o wysokie standardy etyczne i przestrzeganie 
odpowiedzialności zawodowej na każdym etapie realizacji inwestycji, że zagadnienia te 
są bardzo złożone i bezsprzecznie konieczna dyskusja na ich temat nie może zakończyć 
się w chwili zamknięcia konferencji. Nieustająco musimy dbać o ich poprawę 
i eliminować wszelkie niedoskonałości”. Zapewnił, że poruszane tematy i wypracowane 
w dyskusjach wnioski zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz 
wyraził nadzieję, że wskażą one kierunki koniecznych działań zmierzających do wzrostu 
standardów etyki i odpowiedzialności zawodowej wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego, oprócz inżynierów budownictwa także inwestorów i wykonawców 
oraz pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.  
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18.10.2019 XXII Gala Budownictwa zorganizowana przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską 

Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Operze Śląskiej w Bytomiu. 
Tegoroczna Gala Budownictwa zamykała symbolicznie ostatni dzień 9 Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w ramach którego odbyła się w tym dniu 
Konferencja „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa w procesie 
inwestycyjnym”. Uczestnikami uroczystości są od lat nie tylko osoby związane 
zawodowo z branżą budowlaną, ale także przedstawiciele urzędów, instytucji 
i organizacji mających wpływ na budownictwo i inwestycje budowlane oraz 
reprezentanci podmiotów należących do Forum Budownictwa Śląskiego. W piątkowy 
wieczór Opera Śląska zgromadziła parlamentarzystów, przedstawicieli władz 
samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów zawodowych, uczelni 
wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz krajowych i regionalnych 
organizacji pozarządowych budownictwa. Samorząd zawodowy inżynierów 
budownictwa reprezentował prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa prof. Zbigniew Kledyński oraz członkowie władz okręgowych izb 
inżynierów z różnych regionów Polski - przedstawiciele Izb: Dolnośląskiej, Kujawsko-
Pomorskiej, Lubelskiej, Lubuskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, Mazowieckiej, Opolskiej, 
Podkarpackiej, Świętokrzyskiej, Warmińsko-Mazurskiej i Śląskiej OIIB, wśród nich 
ośmiu przewodniczących okręgowych rad.  
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Gospodarzami uroczystości byli witający zebranych Mariusz Czyszek - prezydent Śląskiej 
Izby Budownictwa i Roman Karwowski - przewodniczący Rady ŚlOIIB, a prowadzącym 
galę Piotr Karmański - dyrektor kreatywny Polskiego Radia Katowice.  
Rozpoczynając galę Roman Karwowski nawiązał do zakończonej przed kilkoma 
godzinami konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa 
w procesie inwestycyjnym” oraz do proponowanych w ostatnim roku zmian 
legislacyjnych, które wywołały w środowisku inżynierów budownictwa sporo emocji. 
Były to propozycje zmian ustaw: Prawo budowlane, o zagospodarowaniu 
przestrzennym i o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 
budownictwa. W czasie konsultacji tych ustaw oraz w opiniach przekazywanych do 
ustawodawcy reprezentanci samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
dobitnie podkreślali, że uproszczenie procesu budowlanego, korzystne z punktu 
widzenia inwestora, nie może dziać się ze szkodą dla bezpieczeństwa obiektów 
i zdrowia mieszkańców, za które odpowiadają członkowie PIIB pełniący samodzielne 
funkcje w budownictwie. Ponadto proponowane przez ministerstwo rozwiązania 
mogłyby spowodować niekorzystne zmiany systemowe w polskim budownictwie, 
podnosząc jego koszty i wydłużając proces inwestycyjny, a nawet doprowadzić 
do perturbacji, szczególnie w budownictwie infrastrukturalnym, i wpłynąć 
niekorzystnie na absorpcję funduszy unijnych, skutkując negatywnie na całą polską 

gospodarkę. Na koniec wyraził nadzieję, że ministrowie w resorcie budownictwa oraz 
nowo wybrani posłowie, szczególnie pracujący w komisji infrastruktury, przyjmą nasze 
argumenty w czasie prac nad zmianą tych trzech podstawowych ustaw 
dla budownictwa.  
 

    
 
XXII Gala Budownictwa stanowiła sposobność do uhonorowania osób związanych 
z branżą budowlaną poprzez wręczenie medali i odznak honorowych, nagród i tytułów 
laureatom konkursu ŚIB „Śląskie Budowanie”, konkursu PIP „Buduj bezpiecznie” 
i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”. Wśród wyróżnionych była grupa członków ŚlOIIB. 
Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego otrzymał Henryk 
Anders, a Srebrne - Urszula Kallik i Maria Świerczyńska. Złote Odznaki Honorowe PIIB 
za pracę na rzecz Izby otrzymali: Artur Fularski, Zbigniew Herisz, Hieronim Spiżewski 
oraz Stanisław Tatarczyk, a Srebrne Odznaki Honorowe PIIB - Tadeusz Cichocki i Andrzej 
Szydłowski. 
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Medalem Śląskiej OIIB uhonorowano Bożenę Goldamer-Kapałę, dyrektor Wydziału 
Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To zaszczytne 
odznaczenie ŚlOIIB otrzymała ona jako nagrodę za budowanie pozytywnych, 
merytorycznych i twórczych relacji pomiędzy administracją publiczną, a samorządem 
zawodowym inżynierów budownictwa. 

   

    
 

Laureatami organizowanego po raz pierwszy w ŚlOIIB konkursu „Inżynier Roku 2018” 
zostali: 

 w kategorii - Projektant obiektów kubaturowych i innych inżynierskich - mgr 
inż. Marek Nasiek, 

 w kategorii - Kierownik budowy obiektów kubaturowych i innych inżynierskich 
- inż. Jerzy Hammer, 

 w kategorii - Inspektor nadzoru obiektów kubaturowych i innych inżynierskich 
- mgr inż. Piotr Gawłowski, 

 w kategorii - Kierownik budowy/robót obiektów liniowych (infrastruktury) - 
zespół Kierowników: mgr inż. Dariusz Tokarczyk, inż. Grzegorz Ryczkiewicz oraz 
inż. Marcin Bańkowski.  
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Symboliczne nagrody w Konkursie „Śląskie Budowanie” to: „Śląska Wielka Nagroda 
Budownictwa” przeznaczona dla podmiotów gospodarczych i samorządów 
terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki 
Śląskiej” przeznaczona dla osób indywidualnych. Kolejny raz wręczono także Tytuł 
Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” oraz Nagrodę i Tytuł 
„Przyjaciel Budownictwa Śląskiego”. Wśród 9 osób uhonorowanych Nagrodą wraz 
z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” byli członkowie ŚlOIIB Janusz 
Kozula i Rudolf Mokrosz. 

 

          

Na pierwszym miejscu listy laureatów „Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa” 
znalazła się firma RAFAKO S.A. obchodząca w tym roku 75 rocznicę powstania, będąca 
głównym wykonawcą „Bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno 
III” – największej w ostatnim czasie inwestycji na Śląsku; nagrodę odebrał Edward 
Kasprzak - prezes Zarządu Spółki Celowej E0003B7 realizującej ten kontrakt. Zaszczytny 
Tytuł Honorowy wraz z Medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego” Kapituła 
Konkursu przyznała Jerzemu Wiśniewskiemu - prezesowi Zarządu RAFAKO SA. 
i Agnieszce Wasilewskiej-Semail - wiceprezesowi Zarządu, a Nagrodę i Tytuł „Przyjaciel 
Śląskiego Budownictwa” Mariuszowi Trepce, Tomaszowi Sułkowskiemu i Piotrowi 
Karmańskiemu. 
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„Śląska Wielka Nagroda Budownictwa”            „Osobowość Budownictwa Śląskiego” 

 

 
„Przyjaciele Budownictwa Śląskiego” 
 

Szczegółowa informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu „Śląskie Budowanie” znajduje się 
na stronie Śląskiej Izby Budownictwa: http://izbabud.pl/ . 
Uroczystości uświetnił wspaniały koncert w wykonaniu artystów Opery Śląskiej 
w Bytomiu. 

 
18-19.10.2019 I Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym zorganizowane przez Mazowiecką 

OIIB. 
Na strzelnicy KS Legia w Warszawie odbyły się po raz pierwszy Ogólnopolskie Zawody 
w Strzelectwie Sportowym zorganizowane przez Mazowiecką OIIB dla członków 
okręgowych izb inżynierów budownictwa. W zawodach brała udział reprezentacja 
ŚlOIIB z Placówki Terenowej w Częstochowie w 5-osobowym składzie. Byli to 
inżynierowie branży elektrycznej.  

http://izbabud.pl/
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Zawody rozgrywano w trzech konkurencjach: 
1. Pistolet centralnego zapłonu, 2. Pistolet sportowy, 3. Karabin sportowy. 
Reprezentanci ŚOIIB zdobyli pięć pucharów – zespołowo (zespoły 2-osobowe) lub 
indywidualnie - w następujących konkurencjach:  
Zespołowo: 
I miejsce w konkurencji „1” (Zbigniew Ciaszkiewicz, Rafał Czerwik), 
II miejsce w konkurencji „2” (Zbigniew Ciaszkiewicz, Rafał Czerwik), 
III miejsce w konkurencji „3” (Adam Panicz, Zbigniew Ciaszkiewicz). 
Indywidualnie: 
Zbigniew Ciaszkiewicz zdobył I miejsce w konkurencji „1”, a Rafał Czerwik II miejsce 
w konkurencji „2”. 
 

         
 
W sobotę organizatorzy umożliwili zawodnikom zwiedzanie budowy „Varso Tower”, 
najwyższego w Unii Europejskiej wieżowca o 53 piętrach, (wys. 310 m i pow. 
pomieszczeń 70.5 tys. m2) w ramach szkolenia technicznego nt. „Problemy techniczne 
związane z realizacją budowy Varso Tower". 

 
18-19.10.2019 X Międzynarodowe Zawody Pływackie "Masters" o Puchar Przewodniczącego 

Mazowieckiej OIIB zorganizowane przez Mazowiecką OIIB.  
Jubileuszowe zawody pływackie o Puchar Przewodniczącego Mazowieckiej OIIB, 
organizowane od dziewięciu lat przez Placówkę Terenową Mazowieckiej OIIB 
w Ostrołęce odbyły się tradycyjnie na pływalni MOSiR w Ostrowi Mazowieckiej.  
W tym roku na zawody zgłosiło się 95 zawodników, ostatecznie udział wzięło 69 osób. 
Śląską OIIB reprezentowała 6-osobowa drużyna (z powodu niedyspozycji zdrowotnych 
nie dojechały 2 zgłoszone osoby). Poszczególni zawodnicy w wybranych przez siebie 
konkurencjach wywalczyli medale i punktowane miejsca w swoich grupach wiekowych, 
liczące się w klasyfikacji drużynowej. Sylwia Jarka zdobyła 2 złote medale stylem 
dowolnym (25 i 50 m), Maria Świerczyńska 2 złote stylem dowolnym (25 i 50 m), 
Włodzimierz Bosowski 2 srebrne stylem grzbietowym (25 i 50 m), Wiesław Kornicki 
2 złote stylem dowolnym (25 i 50 m), Tomasz Bosowski brązowy stylem dowolnym       
(50 m). Były też podwójnie punktowane medale: złoty medal sztafety męskiej 
(G.Bojanowski, T.Bosowski, W.Bosowski i W.Kornicki) i srebrny - sztafety mix (S.Jarka, 
M.Świerczyńska, W.Bosowski, W.Kornicki); ponadto punkty zdobyli za uzyskanie bardzo 
dobrych czasów Grzegorz Bojanowski (4 miejsce 25 m stylem klasycznym i 5 miejsce 
50 m stylem klasycznym) i T.Bosowski (4 miejsce 25 m stylem dowolnym). 
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Śląską OIIB reprezentowała 6-osobowa drużyna (z powodu niedyspozycji zdrowotnych 
nie dojechały 2 zgłoszone osoby). Poszczególni zawodnicy w wybranych przez siebie 
konkurencjach wywalczyli medale i punktowane miejsca w swoich grupach wiekowych, 
liczące się w klasyfikacji drużynowej. Sylwia Jarka zdobyła 2 złote medale stylem 
dowolnym (25 i 50 m), Maria Świerczyńska 2 złote stylem dowolnym (25 i 50 m), 
Włodzimierz Bosowski 2 srebrne stylem grzbietowym (25 i 50 m), Wiesław Kornicki 
2 złote stylem dowolnym (25 i 50 m), Tomasz Bosowski brązowy stylem dowolnym       
(50 m). Były też podwójnie punktowane medale: złoty medal sztafety męskiej 
(G.Bojanowski, T.Bosowski, W.Bosowski i W.Kornicki) i srebrny - sztafety mix (S.Jarka, 
M.Świerczyńska, W.Bosowski, W.Kornicki); ponadto punkty zdobyli za uzyskanie bardzo 
dobrych czasów Grzegorz Bojanowski (4 miejsce 25 m stylem klasycznym i 5 miejsce 
50 m stylem klasycznym) i T.Bosowski (4 miejsce 25 m stylem dowolnym). 
Drużyna Śląskiej OIIB wywalczyła 4 miejsce zdobywając 209 punktów, za drużynami 
z Wielkopolskiej OIIB (340 p. i Puchar Przewodniczącego MOIIB), Mazowieckiej OIIB 
(229 p.) i Podkarpackiej OIIB (214 p.). Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
koszulki, laureaci 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach medale i dyplomy, 
a 3 zwycięskie drużyny – puchary. Sportowa rywalizacja odbywała się przy 
profesjonalnej obsłudze, w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. 
W przeddzień zawodów organizatorzy przygotowali dla zawodników szkolenie 
techniczne i spotkanie integracyjne w miejscu zakwaterowania w „Dworku nad 
Stawem” k. Ostrowi Mazowieckiej. 

 
22.10.2019 Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą” zorganizowane przez Punkt Informacyjny 

ŚlOIIB w Rybniku. 
 Na temat „Jak nie budować” mówiła mgr inż. Małgorzata Szukalska, posługując się 

przykładami z praktyki rzeczoznawcy budowlanego. W swoim wykładzie omawiała 
błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne, a także metody naprawcze nisko 
i wysoko nakładcze w wybranych elementach budynków. 

 
23.10.2019 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB. 
 Przedmiotem obrad była ocena stanu wniosków przyjętych do realizacji podczas XVIII 

Krajowego Zjazdu PIIB oraz wniosków z XVIII okręgowych zjazdów skierowanych do KR 
PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 
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24.10.2019 Posiedzenie Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia OZW SEP. 
 W posiedzeniu uczestniczył z przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
25.10.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

  
 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, 

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB 
oraz ustaleniach podjętych podczas ich posiedzeń, 

 informację nt. archiwizacji dokumentów osobowych, 

 omówienie proponowanych zmian w regulaminie zapomóg losowych, 

 ustalenia odnośnie do terminu i miejsca organizacji zawodów żeglarskich, 

 propozycję terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB w 2020 roku, 

 informację o przebiegu Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa 
inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym”, 

 informację nt. przebiegu Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, 

 omówienie przygotowań do Dnia Inżyniera Budownictwa, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 

Ponadto podczas posiedzenia zostały przyjęte następujące uchwały: 

 - w sprawie organizacji regat żeglarskich w czerwcu 2020 roku, 

 - w sprawie przyznania zasiłku losowego, 

 - w sprawie objęcia patronatem honorowym konferencji z okazji jubileuszu 80-
lecia PZITS Oddział Katowice. 

 
25.10.2019 Dzień Inżyniera Budownictwa w Hotelu Grand w Częstochowie zorganizowany przez 

Placówkę Terenową ŚlOIIB w Częstochowie. 
 Przybyłych na uroczystość przywitali Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, 

i Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady, opiekun Placówki Terenowej 
ŚlOIIB w Częstochowie i gospodarz tegorocznego Dnia Inżyniera Budownictwa. 
W spotkaniu uczestniczyli członkowie organów statutowych ŚlOIIB i zaproszeni goście. 
Byli wśród nich wiceprezydent Częstochowy Andrzej Babczyński, reprezentujący 
prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, i przedstawiciele Politechniki 
Częstochowskiej – dr hab. inż. profesor PCz Marek Lis, dziekan Wydziału Elektrycznego, 
dr inż. Jacek Halbiniak w imieniu dziekana Wydziału Budownictwa PCz prof. Macieja 
Majora i dr inż. Renata Włodarczyk w imieniu dziekana Wydziału Infrastruktury 
i Środowiska PCz prof. Małgorzaty Kacprzak. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa 
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reprezentowali Józef Kluska, członek Prezydium Krajowej Rady PIIB i Urszula Kallik, 
przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, mec. Krzysztof Zając, inspektor 
ochrony danych osobowych w PIIB, i Stefan Czarniecki wiceprezes Krajowej Rady PIIB 
w latach 2010-2018. 
Poproszony o zabranie głosu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, dziękując 
za przybycie przedstawicielom władz Częstochowy i częstochowskiej uczelni, mówił 
o potrzebie kontynuowania nawiązanej współpracy z władzami samorządowymi miast 
i gmin województwa śląskiego, realizowanej m.in. przez wspólne szkolenia nt. Prawa 
budowlanego i przepisów wykonawczych do ustawy, oraz z władzami uczelni – 
w poczuciu wspólnej troski o przygotowanie do zawodu przyszłych inżynierów 
pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Wspomniał także o zorganizowanej 
przez ŚlOIIB przed tygodniem ważnej konferencji nt. „Etyka i odpowiedzialność 
zawodowa inżynierów budownictwa w procesie inwestycyjnym” i Regionalnych Dniach  
Inżyniera Budownictwa, organizowanych przez poszczególne placówki terenowe ŚlOIIB 
dla członków ze swojego regionu i służących integracji środowiska. 

 

  
 

Wiceprezydent Andrzej Babczyński odczytał „adres” prezydenta K. Matyjaszczyka oraz 
posługując się prezentacją opowiedział o ważnych inwestycjach ostatnio 
zrealizowanych, bądź planowanych w najbliższej przyszłości w Częstochowie. To m.in. 
zadaszenie sztucznego lodowiska, budowa pierwszego miejskiego parku wodnego, 
stworzenie promenady śródmiejskiej, budowa centrów przesiadkowych, czy 
przebudowa ciągów komunikacyjnych w mieście. Uroki i walory Częstochowy przybliżył 
także krótki film pt. „Jasne, że Częstochowa”.  
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Wyniki IX edycji konkursu fotograficznego ”Fotografujemy budownictwo 2019” omówił 
przewodniczący pięcioosobowego jury konkursowego Tomasz Radziewski, a na ekranie 
wyświetlono nagrodzone w poszczególnych kategoriach prace. Wzorem lat ubiegłych 
12 najwyżej ocenionych zdjęć będzie ilustracją izbowego kalendarza na 2019 rok. 
Wszyscy autorzy nagrodzonych lub wyróżnionych zdjęć otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki, a zdobywcom trzech pierwszych miejsc w każdej z trzech kategorii 
konkursowych przysługują ponadto nagrody pieniężne. Zenon Panicz poinformował 
zebranych o uczestnictwie reprezentacji ŚlOIIB w składzie Ciaszkiewicz Zbigniew, 
Czerwik Michał, Lewicki Celestyn i Panicz Adam w I Ogólnopolskich Zawodach 
Inżynierów Budownictwa w Strzelectwie Sportowym, zorganizowanych w siedzibie 
Sekcji Strzeleckiej Centralnego Sportowego Klubu "LEGIA" Warszawa przez Mazowiecką 
OIIB, i przekazał przewodniczącemu Rady ŚlOIIB zdobyte puchary.  
Na zakończenie części oficjalnej mecenas Krzysztof Zając wygłosił wykład szkoleniowy 
nt. ochrony danych osobowych w PIIB, dotyczący dokumentacji oraz wdrażania 
środków technicznych i środków organizacyjnych RODO.  

 
28.10.2019 Szkolenie w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego ZIAD w Bielsku-Białej. 
  

               
 

Szkolenie seminaryjne ŚlOIIB dla członków Izby, z udziałem przedstawicieli organów 
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, prowadziła 
mgr Aleksandra Bednorz wygłaszając wykład nt. „Praktyczne aspekty prowadzenia 
dziennika budowy, dziennik budowy jako dokument urzędowy w świetle Prawa 
budowlanego, dziennik budowy jako dokument prywatny w świetle aktualnego 
orzecznictwa sądowego, konsekwencje dla uczestników procesu budowlanego, 
dziennik budowy jako dokument kontraktowy, dziennik budowy a projektant, jako 
autor projektu i/lub jako pełniący nadzór autorski”. W szkoleniu uczestniczyły 
52 osoby. 

 
04.11.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
 Wykład nt. „Nośność i sztywność prefabrykatów strunobetonowych 

współpracujących z betonem uzupełniającym” wygłosił dr inż. Marek Węglorz. 
W szkoleniu uczestniczyło 11 osób.  

 
06.11.2019 Narada szkoleniowa rzeczników i sędziów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wojewódzkich 
inspektoratów NB w siedzibie PIIB w Warszawie. 
W obradach uczestniczyli z GUNB: Norbert Książek, Główny Inspektor Nadzoru 
Budowlanego i jego zastępca Krzysztof Piątek, Iwona Świderska, dyrektor 
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Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, Tomasz Osiecki, dyrektor Departamentu 
Skarg i Wniosków i Jacek Kozłowski zastępca dyrektora Departamentu Prawnego. Z PIIB 
w naradzie wzięli udział: prof. Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB, Krajowi 
Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej z koordynatorem Agnieszką Jońcą, 
członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego z przewodniczącym Marcinem Zdunkiem 
oraz koordynatorzy OROZ i przewodniczący OSD.  
Prezes KR PIIB podkreślał wagę współpracy między organami samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa i organami nadzoru budowlanego, a zastępca GINB wskazał, 
że tego typu narady są okazją do wypracowania wspólnych działań w celu zadowolenia 
obu stron. Podczas obrad poruszano temat egzekwowania odpowiedzialności 
zawodowej i dyscyplinarnej oraz współpracy w tym zakresie pomiędzy nadzorem 
budowlanym i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa. W dyskusji 
odnoszono się m.in. do kwestii przedawnień, samowoli budowlanej i istotnych 
odstępstw oraz do kontroli obiektów budowlanych. 

 

  
 

07.11.2019 Szkolenie w Starostwie Powiatowym w Rybniku. 
Szkolenie seminaryjne nt. „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, procedury 
i wymogi niezbędne przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania, 
zakres obowiązkowej kontroli z art. 59a, dobre praktyki i pojęcie nieprawidłowości 
w dokumentacji powykonawczej, konsekwencje karne dla uczestników procesu 
budowlanego”, organizowane przez ŚlOIIB we współpracy z administracją 
architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym prowadził mgr inż. Tomasz 
Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób – członków ŚlOIIB i przedstawicieli 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

 
08.11.2019  Uroczystość wręczenia „Czarnych Diamentów” w Teatrze Ziemi Rybnickiej 

w Rybniku. 
Prestiżową nagrodę od 21 lat przyznaje Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego 
Okręgu Węglowego. ŚlOIIB reprezentowała podczas gali zastępca przewodniczącego 
Rady Katarzyna Seweryn. 
 

13.11.2019  Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. 
 Podczas obrad zapoznano się m.in. z realizacją wniosków przyjętych na XVIII Krajowym 

Zjeździe Sprawozdawczym PIIB oraz z przebiegiem szkoleń zorganizowanych przez 
krajowe organy statutowe. Prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński omówił temat powołania 
i kompetencji Zespołu ds. wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zostanie 
zawarta umowa generalna obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
członków PIIB na lata 2021-2023. 
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18.11.2019  Szkolenie seminaryjne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach.  
Temat „Wyroby budowlane – warunki wprowadzania do obrotu i udostępniania 
na rynku wyrobów budowlanych, ustawa o wyrobach budowlanych, obowiązki 
uczestników procesu budowlanego, nadzór rynku – kontrole i badania, dokumenty 
towarzyszące wyrobom z oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B” przedstawił 
mgr inż. Grzegorz Skórka. W szkoleniu zorganizowanym przez ŚlOIIB we współpracy 
z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym uczestniczyło 
27 osób.  

 
18.11.2019  Szkolenie seminaryjne w Punkcie Informacyjnym ŚlOIIB w Rybniku.  

Szkolenie prowadził mgr inż. Grzegorz Skórka przedstawiając taki sam temat, jak w dniu 
18.11.2019 w Gliwicach. W szkoleniu zorganizowanym przez ŚlOIIB we współpracy 
z administracją architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym uczestniczyło 
12 osób. 

 

19.11.2019  Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego przy KR PIIB. 
Obrady prowadził Adam Rak, przewodniczący komisji. Głównym tematem posiedzenia 
była problematyka e-learningu, jednej z form doskonalenia zawodowego. Zgodnie 
z analizą zakresu tematów e-learningowych prezentowanych na stronie PIIB, 
27 dostępnych tematów można przypisać do branż: budownictwo drogowe (2), 
budownictwo mostowe (4), budownictwo ogólne (14), instalacje elektryczne (6), 
instalacje sanitarne (1). Pozostałe tematy obejmują następujące kategorie: Eurokody 
i normy (3), BHP (3) i zagadnienia prawne (2). Brakuje tematów dla branży 
telekomunikacyjnej, kolejowej, budownictwa hydrotechnicznego oraz zbyt mało ich 
jest dla budownictwa drogowego czy instalacji sanitarnych. Wskazano również 
potrzebę pojawienia się na portalu PIIB tematów interesujących dla kilku branż, 
np. nowe technologie prowadzenia prac wyburzeniowych, prawo wodne, BIM. Z ŚlOIIB 
w posiedzeniu uczestniczyła Katarzyna Seweryn. 
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21.11.2019  Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego ŚlOIIB. 
Przedmiotem obrad prowadzonych przez przewodniczącą zespołu Katarzynę Seweryn 
było rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie indywidualne uczestnictwa 
w konferencji, analiza zasad dofinansowania doskonalenia zawodowego przez ŚlOIIB 
w kadencji 2018-2022 w świetle ustaleń Rady oraz analiza zgłoszeń prenumeraty 
czasopism w 2020 roku. 

 
21.11.2019  Posiedzenie Zespołu ds. BIM Krajowej Rady PIIB. 

Obrady prowadził przewodniczący zespołu Tomasz Piotrowski, zastępca sekretarza 
Krajowej Rady PIIB.  
Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Piotr Klikowicz. 

 
22.11.2019  Rozpoczęcie XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.  
 W tym dniu odbył się egzamin pisemny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, do którego przystąpiło 300 osób spośród łącznej liczby 489 
zakwalifikowanych kandydatów. Z wynikiem pozytywnym egzamin ukończyło 240 osób. 
Tego samego dnia była również pierwsza seria egzaminów ustnych. 

 

       
 
22.11.2019  Konferencja Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Dworku 

pod Lipami w Katowicach -Giszowcu. 
Konferencję zorganizowano dla uczczenia 100-lecia PZITS oraz 80. rocznicy powołania 
na terenie Śląska katowickiego Oddziału PZITS w Katowicach. ŚlOIIB objęła patronat 
nad konferencją. 

 
23,25-26.11.2019 Egzaminy ustne sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
27.11.2019 Szkolenie w PIIB na temat mediów. 
 Podczas szkolenia zorganizowanego dla redaktorów naczelnych biuletynów izb 

okręgowych, członków grupy medialnej oraz członków Komisji ds. komunikacji 
społecznej mówiono m.in. o mediach społecznościowych i o praktycznych aspektach 
realizacji strategii komunikacji społecznej w social mediach oraz o reklamach 
w mediach klasycznych i społecznościowych. Spotkanie szkoleniowe rozpoczął 
Andrzej Pawłowski, wiceprezes KR PIIB, przewodniczący Komisji ds. komunikacji 
społecznej, podsumowaniem prac nad strategią komunikacji społecznej. Urszula 
Kieller-Zawisza, rzecznik prasowy PIIB mówiła o współpracy z redaktorami naczelnymi 
okręgowych biuletynów i członkami Grupy Medialnej, a Aneta Grinberg-Iwańska, 



84 

redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa”, o działalności pisma i programie 
wydawniczym. 

 

 
 

 Praktyczne aspekty realizacji strategii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 
mediów społecznościowych przedstawił Jacek Mroczek z firmy „Gra Słów”, zajmujący 
się komunikacją społeczną. Renata Włostowska, redaktor naczelna „Kwartalnika 
Łódzkiego” i fanpage’a Łódzkiej OIIB przybliżyła funkcjonowanie mediów 
społecznościowych na podstawie doświadczeń łódzkiej izby i przekazała praktyczne 
wskazówki dotyczące tworzenia i korzystania z fanpage’a, a Klaudiusz Gomerski omówił 
temat reklam oraz związane z nimi koszty i procedury. Przed rozpoczęciem szkolenia 
jego uczestnicy - z ŚlOIIB Tomasz Radziewski i Maria Świerczyńska – mogli zwiedzić 
nową siedzibę PIIB z Danutą Gawęcką, przewodniczącą Zespołu ds. przebudowy 
i modernizacji budynku przy ulicy Kujawskiej oraz poznać historię tej zabytkowej 
kamienicy. 

 
28.11.2019 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 

               
 

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 

 informację o stanie środków finansowych i wstępnych wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego na 2020 rok i dyskusja nad 
nim oraz przyjęcie stosownych postanowień i uchwał, 

 proponowane zmiany w Regulaminie zapomóg losowych; przyjęcie uchwały, 

 przyznanie zapomogi losowej; przyjęcie uchwały, 
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 przedstawienie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej; 
przyjęcie uchwały, 

 zmianę zapisu w Zasadach dofinansowania szkoleń; przyjęcie uchwały, 

 omówienie prenumeraty czasopism na 2020 rok; przyjęcie uchwały, 

 temat archiwizacji dokumentacji ŚlOIIB; przyjęcie uchwały, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB 
i ustaleniach podjętych podczas ich posiedzeń, 

 omówienie realizacji wniosków złożonych podczas XVIII Zjazdu Sprawozdawczego 
ŚlOIIB skierowanych do rozpatrzenia przez Radę ŚlOIIB, 

 omówienie przebiegu Dnia Inżyniera Budownictwa, 

 omówienie propozycji Planu doskonalenia zawodowego w 2020 roku, 

 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez 
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał. 

 
29-30.11.2019 Egzaminy ustne sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
 
02.12.2019 Zakończenie XXXIV sesji egzaminacyjnej w ŚlOIIB. 

W tym dniu odbyły się ostatnie egzaminy ustne jesiennej sesji egzaminacyjnej, 
przeprowadzone przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. W jesiennej sesji 
uprawnienia budowlane uzyskało 280 osób. 

 
02.12.2019 Posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB. 
  W posiedzeniu komisji, prowadzonym przez przewodniczącego Gilberta Okulicza-

Kozaryna, uczestniczył z ŚlOIIB Waldemar Szleper. 
 
02.12.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 

Wykład nt. „Nowoczesne złącza i łączniki w konstrukcjach drewnianych” wygłosił dr inż. 
Janusz Brol. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. 
 

   
 
05.12.2019 Szkolenie w Urzędzie Miasta Żywiec. 

Szkolenie seminaryjne nt. „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, procedury 
i wymogi niezbędne przy przekazywaniu obiektów budowlanych do użytkowania, 
zakres obowiązkowej kontroli z art. 59 a, dobre praktyki i pojęcie nieprawidłowości 
w dokumentacji powykonawczej, konsekwencje karne dla uczestników procesu 
budowlanego”, organizowane przez ŚlOIIB we współpracy z administracją 
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architektoniczno-budowlaną i nadzorem budowlanym prowadził mgr inż. Tomasz 
Radziewski. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób – członków ŚlOIIB oraz przedstawicieli 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. 

 
05.12.2019 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 
  

 
   

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  

 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB na posiedzeniach 
w dniach 25.10.2019 oraz 28.11.2019 roku; podjęcie stosownych uchwał, 

 prezentację uchwał podjętych przez Skład Orzekający Rady na posiedzeniu w dniach 
30.09.2019 oraz 31.10.2019 roku; podjęcie uchwały, 

 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych 
ŚlOIIB, 

 informację o pracach Krajowej Rady PIIB oraz Prezydium Krajowej Rady PIIB, a także 
o pracach zespołów i komisji Krajowej Rady PIIB, 

 przedstawienie terminarza posiedzeń Prezydium i Rady ŚlOIIB w 2020 roku, 

 omówienie propozycji planu doskonalenia zawodowego w 2020 roku, 

 omówienie zamówień na prenumeraty czasopism technicznych, 

 informację o przebiegu Konferencji „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżyniera 
budownictwa w procesie inwestycyjnym”, 

 prezentację uchwał dotyczących kontroli przeprowadzonych przez OKR ŚOIIB; 
podjęcie uchwały. 

W tym dniu odbyły się także posiedzenia pozostałych organów statutowych ŚlOIIB 
poświęcone omówieniu dotychczasowej pracy organu w kończącym się roku 2019.  

 
05.12.2019 Posiedzenie pełnego składu Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB.  
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05.12.2019 Posiedzenie pełnego składu Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  

 
05.12.2019 Posiedzenie pełnego składu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB.  
 

  
 

05.12.2019 Posiedzenie pełnego składu Zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej ŚlOIIB. 

 
05.12.2019 Uroczyste świąteczne spotkanie członków organów statutowych ŚlOIIB w siedzibie 

ŚlOIIB. 
Przybyłych na uroczystość przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Uczestnikami spotkania byli członkowie organów statutowych ŚlOIIB, pracownicy Biura 
ŚlOIIB i zaproszeni goście, wśród nich przedstawiciele śląskich uczelni, administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, Śląskiej Izby Architektów RP 
oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych. Chwilą ciszy uczczono ofiary tragicznego 
wypadku w Szczyrku, spowodowanego wybuchem gazu. Przy tej okazji Roman 
Karwowski podkreślił olbrzymią odpowiedzialność za bezpieczeństwo obiektów 
budowlanych i przebywających w nich osób jaką ponoszą członkowie naszej Izby – 
nieprzypadkowo zawód inżynierów budownictwa jest zawodem zaufania publicznego. 
 

  
 

W swoim wystąpieniu podsumował działalność ŚlOIIB w kończącym się roku, 
podziękował członkom organów statutowych za pracę i udział w przedsięwzięciach 
na rzecz środowiska inżynierskiego oraz złożył zebranym świąteczne i noworoczne 
życzenia. Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd uczestnicy spotkania dzielili się 
opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne przy dźwiękach kolęd 
w wykonaniu kwartetu smyczkowego. Była też okazja do rozmów z kolegami 
działającymi w Izbie oraz zaproszonymi gośćmi podczas poczęstunku z wigilijnych 
potraw. 
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06.12.2019 Uroczyste spotkanie oddziałów SEP i PZITS w Bielsku-Białej z okazji 100-lecia istnienia 
ich organizacji.  
Z okazji setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich i 160 rocznicy 
urodzin Karola Franciszka Pollaka, patrona Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP, oraz 100-
lecia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział SEP w Bielsku-Białej 
zorganizował wspólnie z Beskidzkim Oddziałem PZITS uroczystość dla uczczenia 
jubileuszy swoich organizacji. Była to doskonała okazja aby lepiej wzajemnie się poznać 
oraz wymienić doświadczenia wynikające z dotychczasowej działalności.  
Spotkaniu patronował prezydent Bielska-Białej, a reprezentował go wiceprezydent 
miasta Adam Ruśniak. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również dr inż. Piotr 
Szymczak, prezes SEP, oraz Krystyna Korniak-Figa, prezes PZITS, którzy w swoich 
wystąpieniach przedstawili krótkie opisy historii i działalności obu organizacji oraz 
aktualne wyzwania stojące przed nimi. Obecni byli także reprezentanci zarządów 
sąsiednich Oddziałów SEP z Gliwic, Katowic, Krakowa i Nowej Huty, którzy przekazali 
gospodarzom życzenia a nawet wyróżnili medalami. Pojawili się również 
przedstawiciele kierownictwa bielskich przedsiębiorstw współpracujących z SEP 
i PZITS. ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski. Prezes SEP 
podarował gospodarzom i prezydentowi Bielska-Białej komplety 4-tomowego wydania 
„Słownika polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk 
matematyczno-przyrodniczych i techniki”, w którym jest też biogram Karola Franciszka 
Pollaka autorstwa Piotra Szymczaka.  
Spotkanie było też okazją do wyróżnienia zasłużonych działaczy obu organizacji 
honorowymi medalami, wyróżniony został także Bielsko-Bialski Oddział SEP. 
Okolicznościowy Medal 100-lecia SEP odebrało z rąk prezesa SEP pięciu prezesów 
Oddziału sprawujących swoją funkcję w ciągu ostatnich 30 lat. Z okazji rocznicy urodzin 
Karola Franciszka Pollaka odsłonięto w holu budynku NOT pamiątkową tablicę 
poświęconą temu „polskiemu Edisonowi”, a interesujący referat ukazujący historię 
założenia przez Karola Franciszka Pollaka fabryki akumulatorów w Białej w 1923 roku 
na tle ówczesnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej Białej i Bielska 
przedstawił dr Jerzy Polak, ceniony historyk dziejów regionu. 

 

  
 
09.12.2019 Spotkanie Członków Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. 

ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak.  
 
09.12.2019 Spotkanie świąteczne Oddziału Zagłębia Węglowego SEP.  

Odbywająca się w Sali Parnassos Biblioteki Śląskiej w Katowicach uroczystość była 
ostatnim akcentem obchodów 100-lecia OZW SEP i okazją do wręczenia odznaczeń 
i rekomendacji. W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób; Śląską OIIB reprezentowali 
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przewodniczący Rady Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Józef Kluska. 
Po  koncercie kolęd i pastorałek był czas na wzajemne składanie świątecznych życzeń. 
 

 
 

10.12.2019 Wyjazd techniczny do Krakowa.  
Celem wyjazdu zorganizowanego przez ŚlOIIB dla swoich członków było zwiedzanie 
Ekospalarni w Krakowie. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie 
powstał w ramach projektu: „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Krakowie". Realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko (POIiŚ), Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Zakład 
wyposażono w nowoczesna instalację oczyszczania spalin, spełniającą rygorystyczne 
normy dotyczące emisji do powietrza. Właścicielem i operatorem jest Krakowski 
Holding Komunalny SA w Krakowie. Zakład może przetworzyć w ciągu roku 220 tys. ton 
odpadów komunalnych. Do termicznego przekształcenia kierowane są zmieszane 
odpady komunalne wyselekcjonowane przez mieszkańców oraz inne odpady powstałe 
w wyniku przeróbek mechanicznych odpadów komunalnych (po procesach odzysku 
odpadów materiałowych, wielkogabarytowych, poremontowych). Pochodzą one 
wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Krakowa.  
 

       
 
Integralną częścią Ekospalarni jest „Ścieżka edukacyjna”, która wiedzie przez cały 
zakład, pokazując kluczowe elementy systemu, jak przywóz i rozładunek odpadów do 



90 

bunkra, proces termicznego przekształcenia odpadów komunalnych, proces 
oczyszczania spalin, proces wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz proces 
zagospodarowania pozostałości po spalaniu. W wyjeździe uczestniczyło 29 osób, wśród 
nich zastępcy przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzyna Seweryn i Tomasz Radziewski. 

 
10.12.2019 Spotkanie konsultacyjne przewodniczących okręgowych rad z prezesem Krajowej 

Rady PIIB. 
 W spotkaniu dotyczącym bieżących spraw w PIIB uczestniczył przewodniczący Rady 

ŚlOIIB Roman Karwowski.  
 
10.12.2019 Spotkanie przedświąteczne zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Architektów 

RP. 
  Z ŚlOIIB uczestniczył w spotkaniu zastępca przewodniczącego Rady Andrzej Nowak. 
 
11.12.2019 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB.  
 

  
 

Przed rozpoczęciem obrad zaproszona przedstawicielka Ergo Hestii S.A. Maria 
Tomaszewska-Pestka przekazała informację nt. umowy generalnej ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa i złożyła członkom Krajowej Rady 
świąteczne życzenia.  
Program obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego 
obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz 
poprzedzone dyskusjami podjęcie następujących uchwał: 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zespołu Krajowej Rady ds. organizacji 26. 
posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, 

 w sprawie powołania Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej inżynierów budownictwa, 

 w sprawie regulaminu postępowania w celu przeciwdziałania mobingowi 
i dyskryminacji w PIIB, 

 w sprawie upoważnienia prezesa KR PIIB oraz sekretarza KRPIIB do udzielania 
pracownikom PIIB upoważnień do poświadczania zgodności odpisów dokumentów 
z oryginałami, 

 w sprawie przyjęcia podstawowych założeń strategii komunikacji społecznej PIIB, 

 w sprawie aneksu do porozumienia z Dekpol S.A. 

 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu na rok 2019 – po wysłuchaniu 
informacji o realizacji budżetu za 11 miesięcy 2019 roku 

oraz omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej Rady PIIB za 2019, 
wysłuchanie informacji o stanie realizacji wniosków przyjętych podczas XVIII 
Krajowego Zjazdu i informację o zebraniach informacyjno-szkoleniowych organów PIIB 
w 2019 roku.  
Na zakończenie obrad prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński złożył wszystkim życzenia 
świąteczne i noworoczne, po czym uczestnicy posiedzenia składali sobie wzajemnie 
życzenia dzieląc się opłatkiem. 
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12.12.2019 Oficjalne otwarcie siedziby PIIB. 
 Uczestnikami uroczystości byli przedstawiciele administracji państwowej, stowarzyszeń 

naukowo-technicznych, samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, izby 
architektów i media. ŚlOIIB reprezentowali Urszula Kallik, Józef Kluska i Roman 
Karwowski.  

 
13-15.12.2019 VIII Mistrzostwa PIIB w Brydżu Sportowym zorganizowane przez Placówkę Terenową 

ŚlOIIB w Bielsku Białej pod patronatem prezesa KR PIIB. 
W tym roku mistrzostwa odbyły się w hotelu Zagroń. Uczestniczyło w nich ogółem 
47 osób z siedmiu okręgowych izb: Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Małopolskiej, 
Mazowieckiej, Podlaskiej, Śląskiej i Warmińsko-Mazurskiej OIIB. Najliczniej 
reprezentowane były izby: śląska - 12 osób, mazowiecka - 10 osób, podlaska - 8 osób. 
Część merytoryczną mistrzostw, ich przygotowanie i sędziowanie powierzono jak 
zwykle niezawodnemu Adrianowi Bakalarzowi, sędziemu Polskiego Związku Brydża 
Sportowego. Program mistrzostw obejmował 4 turnieje: turniej indywidualny na zapis 
maksymalny (MAXY) turniej par na punkty meczowe (IMPY), turniej par na zapis 
maksymalny (MAXY) oraz główny turniej drużynowy o Puchar Przechodni Prezesa KR 
PIIB. 
 
Wyniki: 
Turniej indywidualny, uczestniczyły 44 osoby  
Jakub Milkamanowicz z Warmińsko-Mazurskiej OIIB 
Marek Kamelski z Mazowieckiej OIIB 
Zbigniew Gruszecki z Małopolskiej OIIB 
Turniej Par na IMPY, uczestniczyły 22 pary 
Waldemar Ładowski-Piotr Nowara z Podlaskiej OIIB 
Andrzej Błachno-Andrzej Balunowski z Podlaskiej OIIB 
Mieczysław Madej-Wiesław Puchała z Śląskiej OIIB 
Turniej Par na MAXY, uczestniczyły 20 par 
Piotr Wowkonowicz-Lechosław Piotrowski z Mazowieckiej OIIB 
Krzysztof Ciesiński-Tomasz Baran z Śląskiej OIIB 
Mieczysław Madej-Wiesław Puchała z Ślaskiej OIIB 
Turniej drużynowy, uczestniczyło 9 drużyn  
1. Mazowiecka OIIB – D.Gelo, A.Łaszczotko, M.Kamelski, S.Stępniewski 
2. Śląska OIIB i Warmińsko-Mazurska OIIB – A.Bakalarz, M.Gacek, C.Ejsmont, 
J.Milkamanowicz 
3. Śląska OIIB i Kujawsko-Pomorska OIIB – K.Ciesiński, T.Baran, D.Iwanus, R.Iwanus 
4. Śląska OIIB - T.Szendzielarz, J.Wardas, J.Kozula, T.Dudziak 
Zawodnicy z Warszawy w tym samym składzie zdobyli puchar w 2018 roku. 
 

  
Trzy najlepsze teamy z organizatorami                                           Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej 
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Klasyfikacja generalna  
1. Andrzej Balunowski – Podlaska OIIB 
2. Janusz Galewski – Podlaska OIIB 
3. Mieczysław Madej – Śląska OIIB 
 
W pierwszej dziesiątce tej klasyfikacji ze Śląskiej OIIB wysokie miejsca zajęli: Marian 
Gacek - 7, Bogdan Tarnawski – 9 miejsce. 
W dodatkowej kategorii zawodników niebędących członkami Polskiego Związku Brydża 
Sportowego pierwsze miejsce zajął Krzysztof Ciesiński. 
 

 
 

16.12.2020 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla użytkowników oprogramowania 
przeznaczonego dla okręgowych komisji kwalifikacyjnych. 
Z ŚlOIIB w szkoleniu uczestniczył zastępca przewodniczącego OKK Jan Spychała 
i pracownik biura Grzegorz Wasylowski. 

 
16.12.2019 Szkolenie z cyklu „Spotkanie z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB 

w Gliwicach. 
 Wykład nt. „Wymagania bezpieczeństwa przy organizacji prac na wysokości, 

w wykopach oraz podczas eksploatacji żurawi wieżowych” wygłosiła nadinspektor PIP 
Anetta Ranosz. W szkoleniu uczestniczyło 9 osób. 

 
18.12.2019 Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osobom, które 

pozytywnie zdały egzamin w jesiennej sesji egzaminacyjnej. 
 

  
 

Gośćmi uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB byli 
prof. dr hab. Joanna Bzówka, dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, 
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dr inż. Piotr Holajn, prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Elektrycznym PŚ, Bożena 
Goldamer-Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach z zastępcą Aleksandrą Kroczek, Roman Olszewski, naczelnik Wydziału 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Katowice, oraz 
przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych i przewodniczący organów 
statutowych ŚlOIIB.  
Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, gratulował zebranym uzyskania 
uprawnień budowlanych i zapraszał do wstępowania w szeregi Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Akcentując, że jest to ustawowy obowiązek statutowy osób 
chcących pełniących samodzielne funkcje w budownictwie, omówił również liczne 
korzyści wynikające z przynależności do ŚlOIIB, m.in. ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, bezpłatne szkolenia w siedzibie Izby 
i starostwach, bezpłatne porady prawników i możliwość korzystania z programów 
przydatnych w pracy zawodowej, dostępnych na portalu PIIB. Podkreślał również, 
że wykonując zawód zaufania publicznego zobowiązani jesteśmy do przestrzegania 
zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej, ponieważ od uczciwej, sumiennej pracy 
inżyniera budownictwa zależy bezpieczeństwo obiektów budowlanych 
i przebywających w nich ludzi. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej 
ŚlOIIB Franciszek Buszka zwracał uwagę na świąteczny charakter uroczystości, bowiem 
wręczenie uprawnień jest świętem w Izbie. „Uprawnienia budowlane to dla inżyniera 
nobilitacja, ale nade wszystko odpowiedzialność. Ceńmy i szanujmy swój zawód - 
umiejętności, kompetencje i etyka zawodowa wsparte rzetelną pracą dają dobro 
społeczne” powiedział F. Buszka. 
 
W jesiennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 280 osób 

w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno- budowlanej - 120 osób, 

 inżynieryjnej drogowej - 32 osoby, 

 inżynieryjnej mostowej - 12 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 9 osób, 

 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym – 3 osoby, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 66 osób, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – 32 osoby, 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 6 osób. 
 
Osoby, które odebrały decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych złożyły uroczyste 
ślubowanie.  
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19.12.2020 Posiedzenie członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa z Komisja Rewizyjną 
i kierownictwem firm członkowskich. 

 W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 
20.12.2020 Spotkanie przedświąteczne w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej.  
  

                  
 

W spotkaniu uczestniczyli delegaci Obwodu Wyborczego nr 1 z regionu Bielska-Białej, 
wśród nich przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zastępca przewodniczącego 
Józef Kluska, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej, i Elżbieta Godzieszka, 
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB koordynator – delegaci 
obwodu nr 1 oraz zaproszony na spotkanie gość Andrzej Nowak, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB.  
Przybyłych na przedświąteczne spotkanie przywitał Józef Kluska. W krótkim 
wystąpieniu omówił działalność placówki w kończącym się roku kalendarzowym. 
Z kolei przewodniczący Rady Roman Karwowski przekazał informacje dotyczące 
przedsięwzięć, które ŚlOIIB podjęła na rzecz środowiska inżynierskiego. W miłej, 
koleżeńskiej atmosferze, łamiąc się opłatkiem, uczestnicy spotkania składali sobie 
życzenia świąteczne i noworoczne. Podczas wspólnego posiłku w formie wigilii był czas 
na rozmowy, wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych. 

  
  

Opracowanie: Maria Świerczyńska 


