KALENDARIUM WYDARZEŃ
w ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w 2020 roku

I KWARTAŁ 2020
09.01.2020

Szkolenie zorganizowane przez ŚlOIIB w siedzibie Izby.
Szkolenie seminaryjne nt. „Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych
w obiektach budowlanych. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy,
inspektor nadzoru inwestorskiego” prowadził mgr inż. Grzegorz Skórka. W seminariach
organizowanych przez ŚlOIIB dla członków biorą udział również przedstawiciele
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
W szkoleniu uczestniczyło 16 osób.

10.01.2020

I etap konkursu „Nowoczesny Inżynier 2020”.
Siódma edycja konkursu wiedzy technicznej pn. „Nowoczesny inżynier 2020” została
zorganizowana zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą Rady Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 12 września 2019.
Jury konkursowe pracowało w składzie:
Józef Kluska – przewodniczący,
Katarzyna Seweryn – członek,
Tomasz Radziewski – członek,
Andrzej Nowak – członek,
Waldemar Szleper – członek.
Konkurs odbywa się 2-etapowo. W I etapie, przeprowadzonym w wersji elektronicznej
10 stycznia 2020 w godzinach 00:00 – 24:00 w formie testu, wzięło udział - spośród
zgłoszonych 20 członków ŚlOIIB - 17 osób; test zaliczyło 14 osób.
Oto statystyka uczestnictwa:
 wg branż:
BO – 7 osób, IS – 2 osoby, IE – 2 osoby, BM – 1 osoba, BH 1 osoba, BK – 1 osoba;
 wg obwodów wyborczych:
Bielsko-Biała – 5 osób, Częstochowa – 2 osoby, Gliwice - 2 osoby, Katowice –
4 osoby, Rybnik – 1 osoba.
 wg wieku:
30-39 lat – 11 osób, 40-49 lat – 3 osoby.
W terminie 3 dni od dnia zakończenia I etapu konkursu nie wpłynęła żadna reklamacja.

13.01.2020

Spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Gliwicach.
ŚlOIIB reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska.

13.01.2020

Spotkanie noworoczne w Oddziale SEP w Częstochowie.
ŚlOIIB reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn.

13.01.2020

Spotkanie noworoczne w Filharmonii Częstochowskiej.
W uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa
Matyjaszczyka uczestniczyło grono członków ŚlOIIB z obwodu częstochowskiego;
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego reprezentował zastępca
przewodniczącego Waldemar Szleper.

14.01.2020

Szkolenie z cyklu „Podzielmy się wiedzą – jak nie budować” w Punkcie Informacyjnym
ŚlOIIB w Rybniku.
Opierając się na przykładach z praktyki rzeczoznawcy mgr inż. Małgorzata Szukalska
omówiła temat „Beton - błędy projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne; metody
naprawcze nisko i wysoko nakładcze w wybranych elementach, jak np. posadzki, płyty
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stropowe, skurcz w elementach masywnych. Obowiązki kierownika budowy
i inspektora nadzoru i potwierdzenie ich realizacji w dzienniku budowy”. W szkoleniu
uczestniczyły 23 osoby.
16.01.2020

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia, które prowadziła przewodnicząca OKR Elżbieta Bryła-Kluczny,
omówiono wyniki przeprowadzonych przez komisję kontroli oraz projekt sprawozdania
komisji za 2019 rok.

22.01.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
W pierwszym w nowym roku posiedzeniu Prezydium KR PIIB, prowadzonym przez
prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego, oprócz członków Prezydium KR brali udział
również przewodniczący rad okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz
przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Izabela Strońska. Przedmiotem obrad były m.in.
przebieg i wyniki XXXIV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, prace
legislacyjne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektórych innych ustaw i udział PIIB w targach „Budma 2020”.

23.01.2020

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 realizacji budżetu ŚlOIIB za 2019 rok,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniach Krajowej Rady PIIB
i Prezydium Krajowej Rady PIIB,
 omówienie planowanych szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB,
 informację na temat prenumeraty czasopism przez członków ŚlOIIB,
 przedstawienie oferty programów sportowych FitProfit,
 omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB: propozycji
porządku obrad, regulaminów i materiałów zjazdowych, stopnia zaawansowania
prac nad Sprawozdaniem Rady za 2019 rok, ustalenie terminów i miejsc spotkań
przedzjazdowych z podjęciem stosownej uchwały oraz omówienie materiałów
zjazdowych,
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 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe imprez
okolicznościowych; podjęcie stosownych uchwał.

27.01.2020

Spotkanie noworoczne zorganizowane przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach.
Spotkanie zorganizowane dla członków ŚlOIIB z obwodu gliwickiego prowadził opiekun
placówki Tomasz Radziewski, który po przywitaniu zebranych omówił działania
gliwickiej placówki w minionym roku oraz plany na rok bieżący. Wrażeniami z podróży
legendarną drogą Route 66 o długości 3945 km, łączącą Chicago z Los Angeles, podzielił
się Andrzej Kulawik, inżynier-mostowiec z obwodu gliwickiego. Był też czas na rozmowy
przy smacznym poczęstunku i dobrej muzyce. W spotkaniu uczestniczył
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

28-29.01.2020 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB oraz narada szkoleniowa
dla przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych.
Podczas planowego posiedzenia KKR PIIB prowadzonego przez przewodniczącą Urszulę
Kallik omówiono m. in. bieżące prace Krajowej Rady PIIB i jej prezydium, stan realizacji
wniosków przyjętych na XVIII Krajowym Zjeździe PIIB oraz uchwałę w sprawie
zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2019. W dniu 29 stycznia odbyła się
całodzienna narada szkoleniowa. Uczestniczący w niej prezes KR PIIB Zbigniew
Kledyński przedstawił informacje dotyczące aktualnych spraw PIIB, m.in. uroczystego
otwarcia siedziby PIIB, działań PIIB w związku z trwającym procesem legislacyjnym
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz przyjęcia projektu strategii
PIIB w zakresie wdrażania BIM. W czasie narady omawiano działalność KKR w 2019 roku
i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru nad okręgowymi komisjami
rewizyjnymi. W części szkoleniowej radca prawny w PIIB Krzysztof Zając przedstawił
zagadnienia dotyczące zarządu zwykłego i jego zakresu oraz uchwały podejmowane
przez krajową oraz okręgowe komisje rewizyjne.
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30.01.2020

Spotkanie noworoczne w nowej siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
W uroczystym spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele administracji państwowej,
organizacji branżowych, przewodniczący organów krajowych oraz członkowie Krajowej
Rady PIIB. Spotkanie było okazją do rozmów, dyskusji, wymiany poglądów dotyczących
sytuacji w budownictwie i prac legislacyjnych z nim związanych oraz na temat
działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i innych organizacji
związanych z branżą budowlaną.

01.02.2020

Zakończenie konkursu wiedzy technicznej „Nowoczesny Inżynier 2020”.
Przystąpiło do niego 12 osób spośród 14 zakwalifikowanych w I etapie. Odpowiadały
one na 30 pytań również w formie testu jednokrotnego wyboru. Według Regulaminu
konkursu nagrody przysługują 10 osobom, które zdobyły największą ilość punktów.
Dwóch uczestników otrzymało jednakowe wyniki z I i II etapu konkursu, konieczna była
dogrywka. Ponieważ jej wyniki były jednakowe, członkowie jury orzekli, że przyznają
ex aequo dwa trzecie miejsca.

Wyniki konkursu:
1 miejsce
Sylwia Jarka
2 miejsce
Andrzej Osiak
3 miejsce
Damian Dąbrowski
Adam Kafka
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nagroda 3 000 zł
nagroda 2 500 zł
nagroda 2 000 zł
nagroda 2 000 zł

4 miejsce
Adam Hejduk
nagroda 1 000 zł
5 miejsce
Aleksandra Chłapek
nagroda 1 000 zł
6 miejsce
Karol Kwak
nagroda 1 000 zł
7 miejsce
Ireneusz Wolnik
nagroda 1 000 zł
8 miejsce
Amadeusz Maciocha nagroda 1 000 zł
9 miejsce
Karolina Ligęska
nagroda 1 000 zł
Powyższe nagrody pieniężne przyznawane są zwycięzcom, z przeznaczeniem
na rozmaite formy doskonalenia zawodowego.

Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu 3 osoby były z obwodu Bielsko-Biała,
po jednej z obwodów Częstochowa, Gliwice, Rybnik i Katowice I oraz 3 osoby z obwodu
Katowice II. 5 osób reprezentowało branżę konstrukcyjno-budowlaną, 2 osoby branżę
sanitarną i po jednej osobie branżę kolejową, branżę mostową i branżę elektryczną.
Po ogłoszeniu wyników autorzy pytań omówili w ramach szkolenia akty prawne
z których pochodziły pytania, pod kątem prawidłowych odpowiedzi. Oficjalne
ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano podczas Festynu ŚlOIIB.
03-04.02.2020 Forum Gospodarcze Build 4 Future.

Kolejny raz odbyło się w Poznaniu największe forum gospodarcze poświęcone branży
budowlanej, jako ważne wydarzenie towarzyszące Międzynarodowych Targów
Budownictwa i Architektury BUDMA. Forum Build 4 Future jest miejscem do dyskusji
o inwestycjach oraz perspektywach rynku budowlanego w Polsce. Podczas
tegorocznych debat podjęto tematy zmian prawnych i podatkowych czekających sektor
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budowlany oraz rozmawiano o problemach rynku budowlanego z punktu widzenia
różnych jego uczestników. Zwracano uwagę na kłopoty dotykające branżę, dotyczące
m.in. finansowania inwestycji, waloryzacji kontraktów, braków kadrowych i zbyt
wolnego procesu cyfryzacji. W debatach brali udział przedstawiciele samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, prezes
Krajowej Rady PIIB, i Łukasz Gorgolewski z Wielkopolskiej OIIB, członek Zespołu ds. BIM.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa sprawowała patronat branżowy
nad wydarzeniem.
04-07.02.2020 Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu.
Targi BUDMA - największe w kraju spotkanie branży budowlanej i architektonicznej –
stanowią okazję do przedstawienia rynkowych nowości, nawiązania kontaktów oraz
nagradzania najlepszych w branży. Przyjazne i dostępne budownictwo było tematem
przewodnim tegorocznych targów. Ponad tysiąc wystawców z Polski i zagranicy
zaprezentowało swoją ofertę produktów i rozwiązań dla budownictwa i architektury.
04.02.2020

Posiedzenie Krajowej Rady ŚlOIIB.
W związku z MTBiA BUDMA wyjazdowe posiedzenie Krajowej Rady odbyło się
w siedzibie Wielkopolskiej OIIB w Poznaniu. Obrady prowadził prezes KR PIIB Zbigniew
Kledyński.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB w sprawie przekazania rocznych składek
z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych,
 informację o wynikach XXXIV - jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia
budowlane,
 informację o stanie przygotowań sprawozdań organów krajowych PIIB za 2019 rok
oraz PIIB w statystyce,
 strategię PIIB w zakresie wdrażania BIM.

05.02.20209

Dzień Inżyniera Budownictwa na BUDMIE.
Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowych Targów Budownictwa
i Architektury BUDMA 2020 był Dzień Inżyniera Budownictwa, który zorganizowała
Wielkopolska OIIB wspólnie z Grupą MTP, pod honorowym patronatem Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa i patronatem medialnym „Inżyniera Budownictwa”.
Wiodącym tematem wystąpień prelegentów było budownictwo prefabrykowane,
w tym: tendencje w budownictwie wielkopłytowym, kierunki prefabrykacji na świecie,
prefabrykacja wielkoprzemysłowa oraz stan wielkiej płyty w Polsce w świetle raportu
Instytutu Techniki Budowlanej.
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W tym wydarzeniu brała udział również kilkudziesięcioosobowa grupa członków ŚlOIIB
uczestnicząca w wyjeździe technicznym na MTBiA BUDMA 2020.
06.02.20209

Posiedzenie Prezydium Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego.
ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski.

06-09.02.2020 V edycja 4 Design Days w Katowicach.

Jest to największe w Europie Centralnej wydarzenie promujące najlepszą architekturę,
wzornictwo i nieruchomości. Podczas blisko 60. debat i wystąpień odbywających się
w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodku ponad 300 prelegentów
z Polski i zagranicy rozmawiało o wyzwaniach, trendach i kierunkach rozwoju
współczesnej architektury i projektowania obiektów budowlanych. Również
członkowie ŚlOIIB uczestniczący w tym wydarzeniu znaleźli wiele interesujących dla
siebie tematów podczas dwóch pierwszych dni przeznaczonych dla profesjonalistów.
13.02.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o realizacji budżetu ŚlOIIB za 2019 rok,
 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz
ustaleniach podjętych na ich posiedzeniach,
 informację o wynikach Konkursu „Nowoczesny Inżynier 2020”,
 omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 omówienie propozycji rozdziału środków na poszczególne placówki ŚlOIIB,
 przedstawienie statystyki ŚlOIIB na tle PIIB,
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 omówienie propozycji uchwały dotyczącej wykreślenia członków zawieszonych
przez dłuższy czas,
 przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB,
 omówienie stanu przygotowań do Festynu ŚlOIIB i zawodów żeglarskich,
 przedstawienie oferty programów sportowych,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe; podjęcie stosownych
uchwał.

13.02.2020

Szkolenie w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach.
Seminarium szkoleniowe nt. „Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego
obiektów budowlanych na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby
dokonującej kontroli oraz właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego,
z uwzględnieniem projektowanych zmian w ustawie Prawo budowlane. Książka obiektu
budowlanego w praktyce” prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski.
W szkoleniu zorganizowanym przez ŚlOIIB dla członków Izby oraz przedstawicieli
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
uczestniczyło 85 osób.

18.02.2020

Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej PIIB.
Podczas obrad prowadzonych przez przewodniczącego komisji Andrzeja Pawłowskiego
dyskutowano na temat nowej strony internetowej PIIB, promocji medialnej
i współpracy w tym zakresie między okręgowymi izbami. W nawiązaniu do przyjętej
11 grudnia 2019 uchwały KR PIIB w sprawie podstawowych założeń strategii
komunikacji społecznej PIIB, zostały omówione sposoby jej realizacji. Z ŚlOIIB
w posiedzeniu uczestniczył rzecznik prasowy Tomasz Radziewski.
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18.02.2020

Zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa i Politechniką Śląską w Gliwicach.
Porozumienie podpisali rektor PŚ prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk i przewodniczący Rady
ŚlOIIB Roman Karwowski. W ramach porozumienia zostały ustalone kierunki
współdziałania. Są to m.in.: wspólne kształtowanie planów studiów i treści kształcenia
na wydziałach PŚ na których studiują potencjalni członkowie ŚlOIIB, tj. na Wydziale
Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz
Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej, wspólna organizacja konferencji, kursów,
wydarzeń naukowych, organizacja szkoleń dla studentów uczelni, w szczególności
w zakresie szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku
budowlanym, energetycznym oraz w obszarze inżynierii środowiska.

18.02.2020

Posiedzenie Komisji Ustawicznego doskonalenia Zawodowego.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego komisji Adama Raka
oceniano szkolenia przeprowadzone w 2019 roku oraz dyskutowano o kierunkach
zmian. Z ŚlOIIB w posiedzeniu brała udział Katarzyna Seweryn.

20.02.2020

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.
W porządku obrad prowadzonych przez Elżbietę Bryłę-Kluczny znajdowało się m.in.
omówienie przeprowadzonych przez OKR kontroli oraz informacja o naradzie
szkoleniowej w dniu 29 stycznia 2020.

20-21.02.2020 III Konferencja ŁOIIB „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane
zagadnienia”.
W konferencji uczestniczyli z ŚlOIIB przewodniczący Rady Roman Karwowski, zastępca
przewodniczącego Tomasz Radziewski i członek Rady Tadeusz Sopata.
26.02.2020

Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB.
Przedmiotem obrad było omówienie stanu realizacji wniosków z ubiegłorocznych
zjazdów oraz przygotowanie na potrzeby Krajowej Rady propozycji imiennych osób
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych wniosków. Z ŚlOIIB w posiedzeniu
uczestniczyła Maria Świerczyńska.

26.02.2020

Szkolenie w Urzędzie Miasta Mysłowice.
Seminarium szkoleniowe zorganizowane przez ŚlOIIB dla członków Izby oraz
przedstawicieli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski, który wygłosił wykład nt. „Istotne
i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
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warunków pozwolenia na budowę. Postępowanie naprawcze. Rola projektanta,
kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - wybrane zagadnienia
z uwzględnieniem projektowanych zmian w ustawie Prawo budowlane.” W szkoleniu
uczestniczyły 52 osoby.

27.02.2020

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 21 stycznia i 13 lutego 2020; podjęcie stosownych uchwał,
 prezentację uchwał podjętych przez Skład Orzekający Rady; podjęcie uchwały,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o realizacji budżetu ŚlOIIB za 2019 rok,
 omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 prezentację uchwał pokontrolnych Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB,
 informację o pracach Krajowej Rady PIIB i Prezydium Krajowej Rady PIIB oraz
ustaleniach podjętych na ich posiedzeniach,
 omówienie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym członków ŚlOIIB,
 przedstawienie statystyki ŚlOIIB na tle PIIB,
 informację o wynikach Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2020”,
 przedstawienie oferty programów sportowych,
 omówienie propozycji uchwały dotyczącej wykreślenia członków zawieszonych
przez dłuższy czas,
 relację z prac Zespołu ds. BIM KR PIIB,
 organizacji zagranicznego wyjazdu techniczno-integracyjnego,
 omówienie wystąpień do ŚlOIIB o wsparcie finansowe; podjęcie stosownych
uchwał.

01.03.2020

Spotkanie grupy roboczej Międzynarodowego Komitetu Normalizacyjnego ISO.
Spotkanie zorganizował w siedzibie ŚlOIIB Jacek Kawalec.

03-06.03.2020 XXXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji.
Ogólnopolska konferencja WPPK stanowi od lat największe w kraju specjalistyczne
szkolenie zawodowe osób z branży budowlanej. Jej głównym organizatorem był w tym
roku Oddział PZITB w Katowicach, we współpracy z Oddziałami PZITB z Bielska-Białej,
Gliwic i Krakowa.
WPPK 2020 kontynuowały rozpoczęty w 2018 roku 4-letni cykl szkolenia o tematyce
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obejmującej „Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie”; temat
przewodni „Konstrukcje metalowe” rozbudowano o zagadnienia dotyczące lekkiej
obudowy, posadzek przemysłowych i stalowych rusztowań. Warsztaty zgromadziły
ponad 400 uczestników, wśród nich liczne grono członków PIIB z całej Polski, w tym
66 osób z Śląskiej OIIB. Patronat branżowy nad konferencją objęła Krajowa Rada PIIB
i Śląska OIIB, a patronat honorowy Małopolska OIIB – obie okręgowe izby
reprezentowali przewodniczący okręgowych rad Roman Karwowski i Mirosław
Boryczko. Na zaproszenie organizatorów przybył również przewodniczący Polskiego
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard Trykosko.

Program tradycyjnych „wieczorów inżynierskich” zawierał elementy edukacyjne –
w postaci spotkań na ważne dla środowiska budowlanych tematy, bądź rozrywkowe w formie koncertów muzycznych. To m.in. spotkanie z panelem dyskusyjnym na temat
zmian w Prawie budowlanym, w związku z podpisaną 3 marca przez prezydenta Ustawą
z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych
ustaw, którego moderatorem był Tomasz Radziewski, z-ca przewodniczącego Rady
ŚlOIIB, i spotkanie z przedstawicielami generalnego wykonawcy - konsorcjum Besix/NDI
na temat aspektów technicznych budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Prawie cztery warsztatowe dni zapełniły wykłady, podsumowane każdego dnia dyskusją
merytoryczną, prezentacje materiałów i technologii, konsultacje z wykładowcami
i producentami materiałów budowlanych, spotkania i rozmowy, wymiana doświadczeń
zawodowych.
12.03.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia znajdujące się w porządku obrad:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
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 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzenia Krajowej Rady
PIIB,
 omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 omówienie spraw związanych z organizacją Festynu ŚlOIIB i w jego ramach
rozgrywek brydża sportowego; podjęcie uchwały dotyczacej turnieju brydżowego,
 omówienie organizacji konkursu fotograficznego „Fotografujemy budownictwo
2020”; przyjęcie uchwały,
 omówienie organizacji konkursu „Inżynier Roku 2019”,
 przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe; podjęcie stosownych
uchwał.
Było to ostatnie przed ogłoszeniem pandemii Covid-19 posiedzenie organu ŚlOIIB
w normalnym trybie. W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 zaistniała konieczność wprowadzenia w kraju szczególnych rozwiązań
minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Uchwalona przez Sejm RP
specustawa Covid-19 i zaostrzające się od 12 marca rządowe wytyczne wykluczyły
organizację zbiorowych spotkań oraz zalecały ograniczenie do minimum kontaktów
pomiędzy osobami. Zostały odwołane lub przełożone na inny termin zaplanowane
na najbliższe miesiące wydarzenia, w których zwykle uczestniczą członkowie ŚlOIIB lub
reprezentanci organów statutowych ŚlOIIB, a niezbędne działania organów
statutowych zaplanowano w trybie zdalnym.

II KWARTAŁ 2020
W związku z trwającą pandemią COVID-19, wiele wydarzeń w miesiącach kwiecień - czerwiec 2020
odbywało się nadal w trybie zdalnym - m.in. zjazdy sprawozdawcze ŚlOIIB i PIIB, szkolenia
i posiedzenia większych grup członków ŚlOIIB - lub zostało odwołanych.
01.04.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji.
Na wstępie prowadzący posiedzenie prezes KR PIIB prof. Zbigniew Kledyński
poinformował, że tzw. „ustawa antykryzysowa” z dnia 31 marca 2020 roku umożliwia
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19 podejmowanie uchwał przez kolegialne organy
samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy
wewnętrzne, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość lub w trybie obiegowym. Podczas obrad omówiono projekty sprawozdań
krajowych organów statutowych z działalności w roku 2019 oraz dyskutowano
na temat obecnej sytuacji epidemicznej w Polsce i o „ustawie antykryzysowej”,
w szczególności w odniesieniu do działalności firm budowlanych.

02.04.2020

Rada ŚlOIIB – podjęcie uchwał w trybie obiegowym.
W związku z trwającym stanem epidemii i z uwagi na potrzebę podjęcia niezbędnych
do funkcjonowania ŚlOIIB uchwał, członkowie Rady ŚlOIIB otrzymali drogą mailową
tabelę z projektami uchwał oraz inne niezbędne materiały. Głosowanie odbyło się przez
wskazanie w tabeli wybranej odpowiedzi (za, przeciw, wstrzym. się od głosu) odnośnie
do przyjęcia protokołu posiedzenia Rady w dniu 27 lutego 2020 oraz podjęcia sześciu
uchwał. Były to:
 3 uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium z dnia 12 marca 2020 - dotyczące:
dofinansowania rozgrywek brydża sportowego, organizacji konkursu
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fotograficznego FOTOGRAFUJEMY BUDOWNICTWO 2020 i zatwierdzenia
regulaminu konkursowego oraz w sprawie uchylenia uchwały o terminach
spotkań przedzjazdowych,
 uchwała zatwierdzająca protokoły SOR-ów z 2 i 31 marca,
 uchwała o odwołaniu i zmianie terminu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz
 uchwała w sprawie przyznania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB.
Wypełnioną tabelę należało odesłać w określonym terminie. Była też możliwość
korespondencyjnego odniesienia się do otrzymanych materiałów.
14.04.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.

To pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane w ŚlOIIB, w którym mogli brać udział
członkowie PIIB z wszystkich okręgowych izb inżynierów budownictwa. Wykład
nt. „Dopuszczenie do zabudowania wyrobów budowlanych w obiekty budowlane.
Co powinien wiedzieć projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego” prowadził mgr inż. Grzegorz Skórka. Szkolenie odbywało się
na platformie internetowej PIIB – jego uczestnicy mogli w trakcie wykładu zadawać
na czacie pytania, na które wykładowca odpowiadał na bieżąco lub po zakończeniu
wykładu. W szkoleniu uczestniczyło 645 osób, w tym 90 członków ŚlOIIB.
16.04.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB,
 omówienie wpływu stanu epidemii na funkcjonowanie ŚlOIIB i odwołanie
planowanych wydarzeń, podjęcie stosownych uchwał,
 informację na temat XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i podjęcie uchwały
w sprawie zmiany terminu,
 omówienie propozycji uruchomienia pomocy dla członków ŚlOIIB oraz propozycję
dyżurów przewodniczących organów statutowych ŚlOIIB.
Informacja na temat wyników głosowań dotyczących przyjęcia protokołu
poprzedniego posiedzenia oraz podjęcia uchwał była wyświetlana po każdym
głosowaniu.
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23.04.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Wykład nt. „Kontrole okresowe i doraźne stanu technicznego obiektów budowlanych
na podstawie ustawy Prawo budowlane. Obowiązki osoby dokonującej kontroli oraz
właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego” prowadził mgr inż. Tomasz Radziewski.
W szkoleniu uczestniczyło 652 osoby, w tym 104 członków ŚlOIIB.

27.04.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Wykład nt. „Kodeks postępowania administracyjnego. Co powinien wiedzieć
projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego. Czy faktycznie
inwestor i urzędnik stoją po dwóch stronach barykady?” prowadziła doktor nauk
prawnych Aleksandra Makarucha. W szkoleniu uczestniczyło 439 osób, w tym
65 członków ŚlOIIB.

29.04.2020

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji.
Posiedzenie Krajowej Rady, odbywające się po raz pierwszy online, prowadził prezes
KR PIIB prof. Zbigniew Kledyński. W programie obrad znalazły się następujące
zagadnienia:
 zatwierdzenie uchwały Prezydium KR PIIB w sprawie przekazania rocznych
składek z tytułu przynależności do organizacji zagranicznych,
 informacja przewodniczących okręgowych rad na temat przygotowań
do przeprowadzenia okręgowych zjazdów sprawozdawczych,
 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady PIIB
na XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB,
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informacja o sprawozdaniach na XIX Krajowy Zjazd PIIB Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Krajowego Sadu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej oraz omówienie sprawozdania Krajowej Komisji
Rewizyjnej,
podjęcie uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego PIIB,
podjęcie uchwały w sprawie nadania odznak honorowych PIIB,
informacja o realizacji budżetu za I kwartał 2020 roku.

Informacja na temat wyników głosowań dotyczacych przyjęcia protokołu poprzedniego
posiedzenia oraz podjęcia 4 uchwał była wyświetlana po każdym głosowaniu. Podczas
posiedzenia dyskutowano również o bieżących sprawach związanych
z funkcjonowaniem Izby w czasie epidemii, w szczególności o popularności szkoleń
online typu webinar organizowanych przez Mazowiecką i Śląską OIIB oraz
o XIX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB; członkowie Krajowej Rady zdecydowali
w głosowaniu, że tegoroczny zjazd odbędzie się zdalnie, z wykorzystaniem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

06.05.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Wykład nt. „Bezpieczeństwo pracy podczas robót budowlanych w świetle
obowiązujących przepisów - przygotowanie pracowników do pracy, organizacja robót,
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wypadki” wygłosiła Anetta Ranosz, nadinspektor w Okręgowym Inspektoracie Pracy
w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyły 263 osoby, w tym 113 członków ŚlOIIB.

07.05.2020

Posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady podczas posiedzenia w dniu
16 kwietnia 2020,
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady i przyjęcie stosownej
uchwały,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 aktualizację prowizorium budżetowego na 2020 rok i podjęcie uchwały,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB,
 omówienie przygotowań do XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, podjęcie
uchwały,
 propozycję pomocy dla członków ŚlOIIB, podjęcie uchwały,
 informację o szkoleniach prowadzonych przez ŚlOIIB.

W głosowaniach za pośrednictwem platformy internetowej przyjęto protokół
poprzedniego posiedzenia Rady ŚlOIIB (odbywającego się w trybie obiegowym) oraz
podjęto sześć uchwał. Były to 4 uchwały zatwierdzające uchwały Prezydium
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z 16 kwietnia 2020 dotyczące: zmiany terminu turnieju brydżowego, odwołania festynu
rodzinnego dla członków, odwołania czerwcowych regat i zmiany terminu składania
wniosków na konkurs „Inżynier Roku 2019”, uchwała zatwierdzająca protokoły Składów
Orzekających Rady oraz uchwały w sprawie zwołania XIX Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB i w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom
ŚlOIIB. Podczas posiedzenia dyskutowano m.in. na temat zmian w tym regulaminie
na okres obowiązywania „ustawy antykryzysowej”, ale nie dłużej niż do końca 2020
roku, oraz na temat sposobu przeprowadzenia XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
który zaplanowano w dniach 29 maja do 3 czerwca 2020 przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

13.05.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji.
Głównym tematem posiedzenia prowadzonego przez prezesa KR PIIB prof. Zbigniewa
Kledyńskiego były przygotowania do XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego, który
odbędzie się - zgodnie z decyzją Krajowej Rady z 27 kwietnia 2020 - przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

14.05.2020

Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia, które prowadziła przewodnicząca zespołu Katarzynę Seweryn,
głównym tematem była organizacja szkoleń online prowadzonych przez ŚlOIIB i inne
izby okręgowe. W związku z ofertą szkoleń online organizowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne analizowano możliwości zmian zasad dofinansowania
doskonalenia zawodowego przez ŚlOIIB. Zdecydowano również o zakupie do biblioteki
ŚlOIIB w Katowicach zeszytów ITB.

20.05.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Szkolenie nt. „Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
lub wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Procedury wymagane
przy zakończeniu budowy i przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania
w świetle ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo
budowlane która wejdzie w życie 19 września 2020 roku, a także z uwzględnieniem
przepisów związanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2” prowadził mgr inż.
Tomasz Radziewski; wykładowca odpowiadał również na pytania uczestników zapisane
na czacie. W szkoleniu uczestniczyły 531 osób, w tym 110 członków ŚlOIIB.
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21.05.2020

Spotkanie w sprawie szkoleń typu webinar prowadzonych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne.
Spotkanie w siedzibie ŚlOIIB, którego celem było omówienie zasad dofinansowania
uczestnictwa członków ŚlOIIB w szkoleniach technicznych online organizowanych przez
śląskie oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, prowadził przewodniczący Rady
ŚlOIIB Roman Karwowski. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci oddziałów
stowarzyszeń, które zaoferowały organizację takich szkoleń; były to Oddziały PZITB
z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy oraz Oddział PZITS z Katowic.

27.05.2020

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji.

Podczas obrad omawiano m.in. przygotowania do XIX Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego PIIB i zmiany w obowiązujących regulaminach dotyczących
funkcjonowania krajowych i okręgowych organów statutowych. Program obrad
prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego obejmował, oprócz spraw
porządkowych związanych z realizacją planu posiedzenia, następujące zagadnienia:
 podjęcie uchwały w sprawie zwołania XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB,
 przyjęcie projektów porządku oraz regulaminu obrad XIX Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego PIIB,
 przyjęcie projektu budżetu PIIB na rok 2021,
 przyjęcie projektu zmian w Statucie samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa,
 przyjęcie projektów zmian w regulaminach krajowych oraz okręgowych organów
statutowych, tj. Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, okręgowych rad, okręgowych komisji rewizyjnych,
okręgowych komisji kwalifikacyjnych, okręgowych sądów dyscyplinarnych oraz
okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
 przyjęcie projektu zmian w regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
stanowiącym załącznik do Uchwały nr 28/18 XVII Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB,
 podjęcie uchwały w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli przeprowadzonych przez
Krajową Komisję Rewizyjną,
 powołanie Komisji ds. BIM – uchwała w tej sprawie zostanie podjęta na następnym
posiedzeniu.
Spowodowane pandemią Covid-19 podjęcie uchwały w sprawie zwołania
XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w trybie zdalnym w dniach 17-20 czerwca
2020 wiązało się z uchyleniem uchwały nr 14/R/19 Krajowej Rady PIIB z dnia
16 października 2019 w sprawie zwołania tego zjazdu w dniach 19-20 czerwca 2020
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roku w trybie stacjonarnym. Również z pandemią wiązały się zapisy w projektach zmian
Statutu PIIB i regulaminów.

28.05.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Tematem szkolenia było „Stosowanie przepisów przeciwpożarowych i ich interpretacja
w trakcie współpracy pomiędzy inwestorem, projektantem i rzeczoznawcą
ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie projektowania nowych oraz
przeprojektowywania istniejących budynków”, a prelegentem - st. bryg. mgr inż.
Mariusz Karolczyk, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, naczelnik
Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyło 460 osób, w tym 85 członków ŚlOIIB.

29.05.2020

Rozpoczęcie XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB online na platformie internetowej
PIIB.
W związku z epidemią koronawirusa Rada ŚlOIIB podjęła 2 kwietnia 2020 uchwałę
o odwołaniu XIX Zjazdu Sprawozdawczy ŚlOIIB zaplanowanego w tradycyjnej formie
na dzień 18 kwietnia 2020 i ustalenie nowej daty przez Prezydium Rady ŚlOIIB.
Podstawy prawne do przeprowadzenia zjazdu zdalnie, przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej - poprzez portal PIIB, dał artykuł 14 h „ustawy
antykryzysowej” z 31 marca 2020. Uchwałę o zwołaniu zjazdu ŚlOIIB w tej formule
podjęto w dniu 7 maja 2020, podczas zorganizowanego w trybie wideokonferencji
posiedzenia Rady ŚlOIIB. 15 dni przed rozpoczęciem zjazdu delegaci otrzymali pocztą
elektroniczną zaproszenie i materiały niezbędne do jego przeprowadzenia, m.in.
projekty 8 uchwał, instrukcję głosowania w systemie informatycznym i procedurę
uruchomienia konta na portalu PIIB. Materiały zjazdowe w formie papierowej,
rozesłane delegatom wyprzedzająco już 17 marca 2020 pozostały aktualne,
z wyjątkiem prowizorium budżetowego, które Rada zaktualizowała 7 maja 2020,
w związku z pandemią. Zamieszczono je również na portalu PIIB w zakładkach „Zjazd
okręgowy 2020„ i "Materiały dla Delegatów". Przyjęta formuła wykluczała
prowadzenie dyskusji na temat sprawozdań organów ŚlOIIB podczas zjazdu, dlatego
delegaci mogli uzyskać wyjaśnienia dotyczące tych materiałów kierując zapytanie
na adres mailowy Biura ŚlOIIB do 25 maja 2020.
XIX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB zaplanowano w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach,
od godz. 11.00 w dniu 29 maja do godz. 11.00 w dniu 3 czerwca 2020 roku -w tym
czasie delegaci uczestniczyli w głosowaniu na platformie PIIB.
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Delegaci niemający możliwości głosowania elektronicznego mogli oddać swój głos
korespondencyjnie, po uprzednim uzgodnieniu tego sposobu z Biurem ŚlOIIB.
02.06.2020

Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB w trybie
wideokonferencji.
Podczas obrad, które prowadził przewodniczący komisji Adam Rak, podejmowano
temat szkoleń online - w związku z zawieszeniem w wyniku pandemii organizacji
szkoleń w systemie audytoryjnym. Mazowiecka OIIB jako pierwsza wprowadziła
na swojej platformie internetowej szkolenia webinar, udostępniając je członkom
okręgowych izb z całego kraju. Od połowy kwietnia do organizacji tego typu szkoleń
przystąpiła Śląska OIIB, następnie Łódzka, Podkarpacka, Opolska i Lubelska OIIB. Dzięki
portalowi PIIB szkolenia online są dostępne dla wszystkich członków PIIB, potrzebna
jest więc koordynacja planowanych szkoleń. Omówiono także szkolenia e-learningowe
i propozycję nowych tematów, szkolenia zamieszczane na portalach izb okręgowych
oraz prenumeratę czasopism technicznych. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła
Katarzyna Seweryn.

03.06.2020

Zakończenie XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB.
O godz. 11.00 zakończył się doroczny zjazd delegatów, zorganizowany po raz pierwszy
w historii naszej Izby zdalnie, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Uczestniczyło w nim 170 delegatów, co stanowiło frekwencję 81,34 %, większą niż
podczas zjazdów sprawozdawczych stacjonarnych. Przewodniczącym zjazdu był Roman
Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, a sekretarzem Ewa Dworska, sekretarz Rady
ŚlOIIB. Delegaci przyjęli regulamin zjazdu i porządek obrad oraz podjęli uchwały
w sprawach: zatwierdzenia sprawozdań z działalności organów statutowych ŚlOIIB
za 2019 rok, udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2019 rok, uchwalenia Zasad
Gospodarki Finansowej na rok 2020 oraz budżetu ŚlOIIB na rok 2020. Wszystkie
uchwały zostały zatwierdzone zdecydowaną większością głosów. Zgodnie
z regulaminem złożone w trakcie zjazdu wnioski zostaną rozpatrzone przez Radę ŚlOIIB.

04.06.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
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 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB
oraz Prezydium KR PIIB,
 omówienie przebiegu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz wniosków
złożonych przez delegatów podczas zjazdu i skierowanych do rozpatrzenia przez
Radę ŚlOIIB,
 omówienie propozycji zasad dofinansowania przez ŚlOIIB szkoleń seminaryjnych
o tematyce technicznej realizowanych stowarzyszenia naukowo-techniczne
i podjęcie stosownej uchwały,
 relację z dotychczasowych działań w zakresie pomocy finansowej dla członków
ŚlOIIB,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
do imprez okolicznościowych.

10.06.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Kolejne szkolenie zorganizowane przez ŚlOIIB na platformie PIIB dla członków
wszystkich okręgowych izb prowadził mgr inż. geodeta Mirosław Puzia, wojewódzki
inspektor nadzoru geodezyjnego ŚUW w Katowicach, nt. „Geodezyjna obsługa
inwestycji po nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy Prawo
budowalne”. W szkoleniu uczestniczyło 251 członków PIIB, w tym 50 członków ŚlOIIB.

15.06.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Szkolenie nt. „Urządzenie piorunochronne z wykorzystaniem elementów naturalnych uproszczenia w procesie inwestycyjnym” prowadził mgr inż. Krzysztof Wincencik,
absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Krakowskiej, specjalizujący się
w zagadnieniach ochrony odgromowej i przepięciowej, aktualnie dyrektor techniczny
f-my DEHN POLSKA. W szkoleniu uczestniczyło 338 członków PIIB, w tym 53 członków
ŚlOIIB.

16.06.2020

Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w trybie wideokonferencji.
W posiedzeniu uczestniczyli wraz z członkami Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
przewodniczący okręgowych komisji kwalifikacyjnych. Najważniejszym tematem było
wspólne przedyskutowanie i przyjęcie strategii przeprowadzenia XXXV sesji
egzaminacyjnej w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną. Prowadzący
posiedzenie przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krzysztof Latoszek
przedstawił rozwiązania prawne pozwalające na bezpieczne przeprowadzenie sesji
egzaminacyjnych w terminach 4 września oraz 4 grudnia 2020 roku, z zachowaniem
aktualnych przepisów i reguł obowiązującego reżimu sanitarnego i zgodnie z opinią
radcy prawnego Krzysztofa Zająca opracowaną na zlecenie KKK. Przewodniczący OKK
omówili stan przygotowań do przeprowadzenia XXXV sesji egzaminacyjnej
w poszczególnych okręgowych komisjach kwalifikacyjnych i wskazali problemy
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organizacyjne wynikające ze stanu pandemii. Omówiono stan przygotowań do sesji
wrześniowej w części, za którą odpowiedzialna jest Krajowa Komisja Kwalifikacyjna.
Zapoznano uczestników obrad z poziomem zasobów bazy pytań egzaminacyjnych oraz
aktualnymi możliwościami wykorzystania systemu SESZAT wspierającego obsługę
egzaminów w trybie online.
16.06.2020

Szkolenie online nt. „Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO”.
Obowiązkowe szkolenie dla członków organów statutowych ŚlOIIB prowadził radca
prawny w PIIB Krzysztof Zając.

17.06.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Wykładowcą kolejnego szkolenia był mgr inż. Tomasz Radziewski, który mówił
o zmianach w przepisach Prawa budowlanego, w związku z wejściem w życie
od 19 września 2020 Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw. W szkoleniu uczestniczyło 789 członków PIIB,
w tym 175 członków ŚlOIIB.

17.06.2020

Rozpoczęcie XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w trybie zdalnym,
na platformie internetowej PIIB.
W związku z pandemią koronawirusa Krajowa Rada PIIB podjęła w dniu 27 maja 2020
uchwałę o organizacji XIX Krajowego Zjazdu PIIB w trybie zdalnym, za pośrednictwem
komunikacji elektronicznej. Delegaci na zjazdy krajowe otrzymali pocztą elektroniczną
zaproszenie i materiały zjazdowe z projektami uchwał; dodatkowo zostały one
zamieszczone na portalu PIIB w zakładce „Krajowy Zjazd 2020” i „Materiały
dla Delegatów na Krajowy Zjazd”.
Zgodnie z uchwałą KR PIIB XIX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB zaplanowano od godz.
9.00 w dniu 17 czerwca do godz. 16.00 w dniu 20 czerwca 2020. W tym czasie delegaci,
rejestrując się na portalu PIIB, głosowali nad zamieszczonymi tam uchwałami, mogli też
składać wnioski zjazdowe.

18.06.2020

Posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady; podjęcie uchwały,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB,
 omówienie przebiegu XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 omówienie propozycji rozpatrzenia wniosków złożonych przez delegatów podczas
zjazdu; podjęcie stosownej uchwały,
 omówienie propozycji zasad dofinansowania przez ŚlOIIB szkoleń seminaryjnych
o tematyce technicznej, realizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne;
podjęcie uchwały,
 informację na temat podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką
Śląską w Gliwicach i Śląską OIIB,
 relację z dotychczasowych działań dotyczących pomocy dla członków ŚlOIIB.

20.06.2020

Zakończenie XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.
O godz. 11.00 zakończył się przeprowadzony w trybie zdalnym XIX Krajowy Zjazd
Sprawozdawczy PIIB. W głosowaniach uczestniczyło 196 delegatów na krajowe zjazdy
PIIB spośród 202 uprawnionych, co stanowiło frekwencję 97,03%.
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Przewodniczącym zjazdu był Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB,
a sekretarzem Danuta Gawęcka, sekretarz KR PIIB. Delegaci zdecydowali o przyjęciu
uchwałami sprawozdań organów statutowych Izby z działalności w 2019 roku,
sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz absolutorium dla Krajowej Rady PIIB za ten
okres działalności. Podjęli także uchwały dotyczące zmian w statucie samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa oraz zmian w regulaminach organów
statutowych samorządu zawodowego, w sumie 22 uchwały. Uczestniczący w zjeździe
złożyli 52 wnioski zjazdowe, które zostaną rozpatrzone przez Krajową Radę PIIB.
Protokół oraz wnioski zostały zamieszczone na portalu PIIB w zakładce „Materiały
dla Delegatów – Materiały pozjazdowe”.
24.06.2020

Szkolenie online typu webinar w siedzibie ŚlOIIB.
Szkolenie nt „Rola organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procesie inwestycyjnobudowlanym” prowadziła mgr inż. Anna Gogola, kierownik Oddziału Zapobiegawczego
Nadzoru Sanitarnego w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach. W szkoleniu uczestniczyło 198 członków PIIB, w tym 26 członków ŚlOIIB.

25.06.2020

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB online.

Podczas posiedzenia, które prowadził przewodniczący OKK Franciszek Buszka w formie
wideokonferencji, omówiono przebieg postępowania kwalifikacyjnego w wiosennej
sesji egzaminacyjnej 2020 oraz przygotowanie zestawów pytań dla potrzeb egzaminu
na uprawnienia budowlane. Członkowie komisji zapoznali się również z informacją
z posiedzenia Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB 16 czerwca 2020.
25.06.2020

Posiedzenie zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
w siedzibie ŚlOIIB.

25

Podczas posiedzenia, które prowadziła OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka,
omawiano w szczególności planowane w 2020 roku szkolenia w trybie online oraz
przebieg prowadzonych przez okręgowych rzeczników bieżących postępowań
wyjaśniających. W spotkaniu uczestniczył gościnnie przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman
Karwowski.
25.06.2020

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
Przewodnicząca OKR Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała informacje na temat
działalności ŚlOIIB w okresie epidemii oraz o przebiegu XIX Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB i XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Podczas posiedzenia omówiono
i przyjęto harmonogram posiedzeń i kontroli planowanych w II półroczu 2020 roku oraz
omówiono wnioski o przyznanie Odznak Honorowych PIIB dla członków organów
statutowych i podjęto w tej sprawie uchwałę.

25.06.2020

Spotkanie w sprawie szkoleń online prowadzonych przez oddziały Stowarzyszenia
Elektryków Polskich na Śląsku w siedzibie ŚlOIIB.

Przedmiotem spotkania było wdrożenie szkoleń seminaryjnych o tematyce technicznej
organizowanych przez śląskie oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele oddziałów SEP, które zadeklarowały chęć
organizowania szkoleń w trybie online, oraz przedstawiciele Prezydium Rady ŚlOIIB.
Stowarzyszenie reprezentowali: Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach prezes Jerzy Barglik i wiceprezes Teresa Skowrońska, Oddział Gliwicki SEP - prezes Jan
Kapinos i wiceprezes Aleksander Baranowski, Oddział Bielsko-Bialski SEP - prezes
Janusz Jurasz. Z ŚlOIIB uczestnikami spotkania byli przewodniczący Rady Roman
Karwowski i zastępcy przewodniczącego Rady Katarzyna Seweryn i Józef Kluska.

III KWARTAŁ 2020
Letnie miesiące przyniosły niewielkie osłabienie pandemii, co pozwoliło planować tradycyjne
wydarzenia odbywające się w ŚlOIIB jesienią w związku z Dniem Budowlanych. Jednak we wrześniu
nastąpiło znaczne nasilenie zakażeń koronawirusem. Szkolenia odbywały się głównie online,
natomiast posiedzenia organów statutowych w siedzibie Izby, online lub w trybie hybrydowym –
w Izbie i w formie wideokonferencji, w zależności od sytuacji pandemicznej.
01.07.2020

Szkolenie online rzeczników i sędziów.
Szkolenie na platformie ClickMeeting poprowadzili Agnieszka Jońca, Krajowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej, koordynator, Marian Zdunek, przewodniczący
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz radcy prawni współpracujący z PIIB Jolanta
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Szewczyk i Krzysztof Zając. W szkoleniu uczestniczyli okręgowi rzecznicy
odpowiedzialności zawodowej i sędziowie z całej Polski wspólnie z członkami organów
krajowych KROZ i KSD i obsługą tych organów, razem 270 osób. Celem szkolenia było
doskonalenie umiejętności okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej OIIB
w zakresie tworzenia wniosków do okręgowych sądów dyscyplinarnych o ukaranie i o
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.
02.07.2020

Posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia, które prowadził Gilbert Okulisz-Kozaryn, dyskutowano na temat
wypracowania nowych sposobów realizacji zadań na czas trwania sytuacji
epidemicznej oraz przyjęto program działania komisji do końca V kadencji zgodnie
z nadrzędnym celem komisji PIIB, jakim jest przekaz informacji z zakresu etyki inżyniera
budownictwa jak najszerszemu gronu obecnych i przyszłych członków PIIB. Z ŚlOIIB
w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Szleper.

09.07.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB.

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 omówienie przebiegu XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i spraw
podejmowanych przez Krajową Radę PIIB,
 relację ze szkoleń online organizowanych przez ŚlOIIB,
 organizację Konkursu „Inżynier Roku 2019”,
 organizację Konkursu „Nowoczesny Inżynier”,
 relację z dotychczasowych działań w zakresie pomocy finansowej dla członków
ŚlOIIB,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
do imprez okolicznościowych.
16.07.2020

Szkolenie online z zakresu ochrony danych osobowych dla członków organów
statutowych ŚlOIIB - 2 termin.
W obowiązkowym szkoleniu nt. RODO, które prowadził radca prawny w PIIB Krzysztof
Zając, brali udział członkowie organów statutowych ŚlOIIB, którzy nie mogli
uczestniczyć w szkoleniu odbywającym się w pierwszym terminie 16 czerwca 2020.
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23.07.2020

Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia, które prowadziła przewodnicząca ZOFPF Czesława Bella,
rozpatrzono wnioski o przyznanie pomocy finansowej członkom ŚlOIIB. Zgodnie
ze zmienionym regulaminem ZOFPF posiedzenia zespołu zwoływane są niezwłocznie
po wpłynięciu wniosków, w celu szybkiego udzielenia pomocy finansowej
potrzebującym członkom ŚlOIIB.

29.07.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad, które prowadził prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński,
omówiono m.in. przebieg tegorocznych okręgowych zjazdów sprawozdawczych, pracę
Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa oraz działalność
Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi.

27.08.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
Program obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia
oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 omówienie XIX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz statystyk PIIB,
 relację ze szkoleń organizowanych przez ŚlOIIB,
 informację na temat przygotowań do obchodów Dnia Inżyniera Budownictwa
i Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa,
 omówienie organizacji Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 2019”,
 informację na temat przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB.
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31.8-2.09.2020 XXXIII Krajowa Narada Seniorów PZITB w Częstochowie.

Doroczne narady seniorów PZITB służą integracji oraz są okazję do wymiany
doświadczeń zawodowych, bowiem wielu z nich mimo przejścia na emeryturę jest
nadal czynnych zawodowo. Organizatorem tegorocznej XXXIII Krajowej Narady
Seniorów był Zarząd Częstochowskiego Oddziału PZITB. W spotkaniu wzięli udział
seniorzy reprezentujący 10 Oddziałów PZITB z całego kraju. Śląska OIIB i Małopolska
OIIB objęły patronat honorowy nad tym wydarzeniem – ŚlOIIB reprezentował
przewodniczący Rady Roman Karwowski
02.09.2020

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie mieszanym.

Obrady prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Członkowie KR PIIB mogli
uczestniczyć w posiedzeniu w siedzibie PIIB lub zdalnie, w formie wideokonferencji.
Program obejmował sprawy porządkowe związane z realizacją planu posiedzenia oraz
następujące zagadnienia:
 przekazanie informacji o przebiegu okręgowych zjazdów sprawozdawczych,
 omówienie wniosków skierowanych do Krajowej Rady z XIX Krajowego Zjazdu PIIB
i okręgowych zjazdów,
 informację o wynikach prac Zespołu ds. grupowego ubezpieczenia OC inżynierów
budownictwa i przyjęcie uchwały w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia OC
członków PIIB,
 powołanie uchwałą Komisji ds. Building Information Modeling (BIM),
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 przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu ds. przebudowy i modernizacji
budynku przeznaczonego na siedzibę PIIB przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie oraz
podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania zespołu,
 informację o pracach Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowotechnicznymi,
 omówienie kontraktu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym oraz oferty ITB
dotyczącej dostępu do warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych.
03-04.09.2020 XIII Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu.
Głównym tematem seminarium były założenia programowe konferencji „XII Śląskie
Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” nt. „Nowoczesne techniki
i technologie w budownictwie w celu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem”
organizowanej w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. Z ŚlOIIB uczestnikami byli
przewodniczący Rady Roman Karwowski, przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński oraz
członkowie Rady Krzysztof Kolonko, Grzegorz Gowarzewski i Tadeusz Sopata.
04.09.2020

Rozpoczęcie XXXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej
przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB.
W związku z pandemią koronawirusa, decyzją Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB
egzaminy wiosennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w 2020 roku
zostały przesunięte z maja na wrzesień. XXXV sesja egzaminacyjna rozpoczęła się
we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa egzaminem pisemnym
w dniu 4 września 2020. W ŚlOIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przystąpiło do niego 377 osób spośród łącznej liczby 550 zakwalifikowanych
kandydatów - z wynikiem pozytywnym ukończyły egzamin pisemny 323 osoby. Aby
spełnić wymogi sanitarne egzamin odbył się w dwóch turach, o godzinie 9:00 i 14:00
w 13 salach z zachowaniem 2-metrowego dystansu. Egzamin pisemny, podobnie jak
później egzaminy ustne, przeprowadzono z zachowaniem wszelkich przepisów
sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii w celu zapewnienia bezpieczeństwa
wszystkim osobom uczestniczącym w tym przedsięwzięciu.
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04-06.09.2020 Specjalistyczne szkolenie podstawowe z mediacji w siedzibie PIIB.
Była to druga część szkolenia podstawowego z mediacji, zakończona egzaminem;
pierwsza część odbyła się w marcu 2020 roku. Szkolenie zorganizowano w trybie
mieszanym, jednak większość osób brała w nim udział stacjonarnie, tylko jedna osoba
online. Egzamin składał się z części teoretycznej testowej i części praktycznej
ze znajomości podstawowych zasad mediacji. Po zdaniu egzaminu każdy z uczestników
szkolenia otrzymał stosowny certyfikat izbowego mediatora, uprawniający
do prowadzenia mediacji. Z ŚlOIIB mediatorem została Elżbieta Godzieszka.

Certyfikowani mediatorzy

05,07,09,11-12,14,16,18-19,21,23.09.2020 Egzaminy
na uprawnienia budowlane.
08.09.2020

ustne

XXXV

sesji

egzaminacyjnej

VII Mistrzostwa Strzeleckie Małopolskiej OIIB o puchar przewodniczącego Rady
Małopolskiej OIIB.

W odbywających się w Bochni zawodach strzeleckich w czwórboju brało udział
12 trzyosobowych drużyn, reprezentujących okręgowe izby inżynierów budownictwa
lub inne organizacje. Z ŚlOIIB w zawodach uczestniczyła drużyna z Częstochowy
w składzie (od lewej): Adam Panicz, Zbigniew Ciaszkiewicz i Rafał Czerwik, która
zdobywając II miejsce w ogólnej klasyfikacji zespołowej okazała się najlepszą spośród
drużyn izbowych.
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12-14.09.2020 13 edycja Targów SIBEX Nowoczesny Dom i Ogród w Centrum TargowoKonferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.
ŚlOIIB objęła patronat branżowy nad targami.
15.09.2020

Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w siedzibie ŚlOIIB.
W posiedzeniu, które prowadziła przewodnicząca ZOFPF Czesława Bella, uczestniczyli
również przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz koordynator Zespołu
z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB Zenon Panicz. Podczas posiedzenia omówiono
planowane zmiany Regulaminu przyznawania pomocy finansowej członkom ŚlOIIB
oraz rozpatrzono złożone wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

15-17.09.2020 33 Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB®2020.

Organizowane od lat przez ZIAD Bielsko-Biała targi ENERGETAB są największymi
w Polsce targami prezentującymi najnowsze urządzenia, maszyny i technologie
dla energetyki oraz jednym z najważniejszych miejsc spotkań ludzi z branży
energetycznej. Tegoroczna pandemia i związane z nią obawy czy zastosowane środki
wynikające z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego zapewnią bezpieczeństwo
uczestnikom targów, wpłynęły na mniejszą niż latach ubiegłych liczbę wystawców oraz
osób odwiedzających targi. Mimo nieprzyjaznych okoliczności odnotowano
3739 uczestników (wg skanowanych kodów paskowych), a w pawilonach targowych
i stoiskach plenerowych na terenach rekreacyjnych o powierzchni ponad 20 hektarów
u podnóża Szyndzielni przedstawiało swoje produkty 250 wystawców.
Wśród prezentowanych urządzeń do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej
zdecydowanie wzrosła liczba produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii,
jak panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, w tym cała gama falowników,
przetworników, baterii akumulatorów, aparatury sterującej i zabezpieczającej oraz
specjalistycznego oprogramowania.
Na tegorocznych targach szczególnie ciekawie prezentowała się „strefa
elektromobilności”, w której można było do kilku różnych stacji ładowania podłączyć
samochody elektryczne siedmiu różnych marek, a także kilkoma z nich odbyć jazdę
na przygotowanym specjalnie parkingu. Również w tym roku byli obecni liczni
producenci i dostawcy z branży oświetleniowej, zajmujący się zarówno źródłami światła
jak i specjalistycznymi oprawami, czy słupami oświetleniowymi. ŚlOIIB reprezentował
na targach zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska, który był też członkiem
Komisji Konkursowej.
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17.09.2020

Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB w trybie
wideokonferencji.
Głównym punktem posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego komisji Adama
Raka było omówienie szkoleń online, które w dobie pandemii stanowią podstawową
formę doskonalenia zawodowego, wspomaganą przez szkolenia e-learningowe.
Omówiono również wnioski z XIX Krajowego Zjazdu oraz zjazdów okręgowych,
związane tematycznie z działalnością KUDZ. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła
Katarzyna Seweryn.

24.09.2020

Posiedzenie Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym.

Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB
oraz Prezydium KR PIIB,
 informacje o szkoleniach prowadzonych przez ŚlOIIB oraz o przebiegu konkursu
„Inżynier Roku 2019”,
 omówienie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej
w celu przyspieszenia udzielania pomocy osobom poszkodowanym przez
pandemię; podjęcie uchwały,
 omówienie propozycji Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej dotyczących
udzielenia pomocy finansowej; podjęcie uchwały,
 omówienie organizacji Dnia Inżyniera Budownictwa.
25-27.09.2019 58 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2019” i 22 Targi Technik Grzewczych
organizowane przez Biuro Promocji i Wystaw „Astra” w Bielsku-Białej.
Z powodu lockdownu wprowadzonego w wyniku pandemii koronawirusa nie mogły się
odbyć w marcu br. wiosenne targi budownictwa. Można było natomiast zorganizować
jesienne targi - przy wdrożeniu procedur bezpieczeństwa według wytycznych
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z potrzebą
stosowania i upowszechniania rozwiązań uwzględniających zrównoważony rozwój,
poszanowanie energii i efektywność energetyczną, od dłuższego już czasu jesienne
targi budownictwa są uzupełniane przez targi technik grzewczych. Bogata i bardzo
atrakcyjna oferta ponad 130 wystawców przedstawiających innowacyjne rozwiązania
i najnowsze kierunki, seminaria i porady ekspertów, Strefa Dobrych Wnętrz (specjalna
ekspozycja dla planujących unowocześnienie swojego lokum) oraz pokazy zachęciły
do odwiedzenia targów osoby zainteresowane budową, wykańczaniem lub remontem
i zastosowaniem energooszczędnego ogrzewania. Najbardziej oblegane były stoiska
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z fotowoltaiką i najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi oszczędności energii. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się także ekspozycje z nowoczesnymi technikami szybkiego
budowania domów prefabrykowanych i gotowych, a także stoiska niezależnych
doradców, gdzie można było uzyskać wiedzę techniczną, jak również informacje
o aktualnych dotacjach. Śląska OIIB objęła targi patronatem branżowym - Izbę
reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Józef Kluska.

29-30.09.2020 EKMŚP pod hasłem „Back to business” w nowej formule.
Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach Europejski Kongres
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gromadzący co rok rzesze przedsiębiorców (w ub.
roku 8 tys.), również z branży budowlanej, odbył się w tym roku w nowej formule
wymuszonej pandemią. Od września do grudnia br. zorganizowano 6 dwudniowych
spotkań branżowych – przedsiębiorcy mogli uczestniczyć w nich bezpośrednio
lub zdalnie.
30.09.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB.
Podczas obrad, które prowadził prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński,
omawiano działalność Wydawnictwa PIIB „Inżynier budownictwa”, XXXV sesję
egzaminacyjną na uprawnienia budowlane oraz zakończone egzaminem szkolenie
dla mediatorów.
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IV KWARTAŁ 2020
Czwarty kwartał 2020 roku nie przyniósł spodziewanego od miesięcy osłabienia pandemii Covid-19,
a nieoczekiwana intensyfikacja zachorowań zaostrzyła obostrzenia związane z zakażeniami
koronawirusem i wydłużyła czas ich trwania.
06 i 8.10.2020 Wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po zakończeniu XXXV sesji
egzaminacyjnej.
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią, wręczanie uprawnień odbywało się przez
dwa dni, w grupach 10-osobowych i z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.
W uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną w siedzibie
ŚlOIIB w Katowicach zdecydowało się uczestniczyć 127 osób, spośród 316 osób które
zdały egzamin w tej sesji, pozostałym przekazano uprawnienia listem poleconym.
Uprawnienia wręczali przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i przewodniczący
OKK ŚlOIIB Franciszek Buszka.
Gratulując zebranym uzyskania uprawnień budowlanych, Roman Karwowski podkreślał
doniosłość tego faktu w życiu inżyniera budownictwa. Z uwagi na to w ubiegłych latach
na uroczystość wręczania uprawnień zapraszani byli do Izby przedstawiciele śląskich
urzędów i uczelni, w tym roku ze względu na pandemię udział gości był jednak
niemożliwy. „Zdając egzamin na uprawnienia budowlane otworzyliście sobie drzwi
do kolejnego etapu kariery zawodowej, ale otwarte są one tylko częściowo, żeby były
otwarte na oścież, byście mogli wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie, być
projektantem, kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru, musicie jeszcze zostać
członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tak stanowi polskie prawo” –
powiedział przewodniczący Rady ŚlOIIB. Zapraszał również do wstępowania w szeregi
ŚlOIIB i zwracał uwagę na korzyści płynące z członkostwa w Izbie.
Zdjęcia z uroczystości 6 października 2020

Dołączając swoje gratulacje i życzenia sukcesów w pracy zawodowej dla osób
odbierających uprawnienia, Franciszek Buszka podziękował organizatorom – członkom
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej i wspierających ich pracowników Biura ŚlOIIB – oraz
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zdającym egzaminy, za sprawne i bezpieczne zrealizowanie skomplikowanego
przedsięwzięcia, jakim była sesja egzaminacyjna w dobie pandemii. Odbierający
uprawnienia złożyli uroczyste ślubowanie.
Zdjęcia z uroczystości 8 października 2020

W trakcie XXXV sesji egzaminacyjnej, odbywającej się w dniach 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16,
18, 19, 21, 23 września 2020 uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 316 osób
w następujących specjalnościach:







konstrukcyjno-budowlanej – 152 osoby,
inżynieryjnej drogowej – 32 osoby,
inżynieryjnej mostowej - 23 osoby,
inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 15 osób,
inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 4 osoby,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 55 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych – 25 osób,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 4 osoby.
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07.10.2020

Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Budownictwa Politechniki
Śląskiej.
W uroczystości ŚlOIIB reprezentował przewodniczący Rady Roman Karwowski.
Dziękując pani dziekan wydziału, prof. dr hab. inż. Joannie Bzówce za współpracę
w minionym roku akademickim - usankcjonowaną podpisaniem 18 lutego 2020 roku
„Porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Śląską a ŚlOIIB
w obszarze edukacyjnym i organizacyjnym” - podkreślił znaczenie tej współpracy
zarówno dla Uczelni jak i dla Izby. Podpisane przez rektora Politechniki Śląskiej
i przewodniczącego Rady ŚlOIIB porozumienie dotyczy nie tylko Wydziału
Budownictwa, ale również innych wydziałów na których studiują potencjalni
członkowie ŚlOIIB, są to Wydziały: Elektryczny, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz
Transportu i Inżynierii Lotniczej. Podkreślił również, że absolwenci Wydziału
Budownictwa stanowią 42% wszystkich osób, które uzyskały uprawnienia budowlane
w zakończonej we wrześniu XXXV sesji egzaminacyjnej.

07.10.2020

Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w trybie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego komisji Piotra Korczaka
omówiono 51 wniosków złożonych podczas XIX Krajowego Zjazdu PIIB oraz
37 wniosków przekazanych do Krajowej Rady PIIB z XIX okręgowych zjazdów
i przygotowano dla KR PIIB propozycje ich dalszego procedowania. Z ŚlOIIB
w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska.

08.10.2020

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w siedzibie ŚlOIIB.
Podczas posiedzenia omówiono przeprowadzone kontrole - działalności Placówki
Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach oraz przebiegu XIX Zjazdu Sprawozdawczego i podjęto
uchwały w sprawie wniosków pokontrolnych. Omówiono także i przyjęto
harmonogram posiedzeń i kontroli w IV kwartale, a prowadząca posiedzenie
przewodnicząca OKR Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała informację na temat
działalności ŚlOIIB.

13.10.2020

Posiedzenie plenarne organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
połączone ze szkoleniem dla rzeczników w formie wideokonferencji.
Bezpośrednio po posiedzeniu prowadzonym przez koordynatora OROZ Elżbietę
Godzieszkę odbyło się szkolenie członków organu oraz pracowników obsługi OROZ.
Tematami szkolenia były wybrane zagadnienia dotyczące wniosków o ukaranie do OSD
oraz zmiany w ustawie Prawo budowlane mające wpływ na postępowania wyjaśniające
prowadzone przez okręgowych rzeczników. Szkolenie prowadził radca prawny ŚlOIIB
Dominik Adamczyk.

13-16.10.2020 InfraBIM 2020 V4 Expo & Multi Konferencja w gliwickiej Arenie.
Metodyka BIM była głównym tematem największego wydarzenia BIM w Europie
Środkowo-Wschodniej. Z powodu pandemii koronawirusa odbyło się ono w wersji
online - postępujące zachorowania udaremniły nawet wersję hybrydową. Tegoroczne
infraBIM wytyczyło nowy sposób realizacji międzynarodowych konferencji w wersji
online – powstał pierwszy wideo kanał informacyjny infraSTUDIO.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 800 osób z dwudziestu czterech krajów, nawet tak
odległych jak Australia, Egipt, Peru i Wietnam. W ciągu czterech dni można było
wysłuchać około 40 prelekcji, uczestniczyć w prawie 20 warsztatach i kilku ważnych
panelach dyskusyjnych. Prelegenci i biorący udział w dyskusjach należeli do najbardziej
znanych ekspertów BIM w Europie. Polska Izba Inżynierów Budownictwa objęła
patronat nad tym wydarzeniem.
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21.10.2020

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie zdalnym w formie wideokonferencji.
Program obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, obejmował oprócz
spraw porządkowych związanych z realizacją planu posiedzenia następujące
zagadnienia:
 podjęcie uchwał w sprawach: terminu zwołania XX Krajowego Zjazdu
Sprawozdawczego PIIB i terminarza działań związanych z przygotowaniem zjazdu
oraz w sprawie zatwierdzenia wydatków w 2021 roku na czasopismo „Inżynier
Budownictwa”,
 przedstawienie informacji na temat szkoleń online oraz innych form podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,
 podsumowanie XXXV sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.

22.10.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym.
Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski. Program obrad obejmował
sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz następujące
zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzeniu Krajowej Rady
PIIB oraz Prezydium KR PIIB,
 omówienie wyników Konkursów ŚlOIIB: „Fotografujemy Budownictwo 2020”
i „Inżynier Roku 2019”,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
do imprez okolicznościowych.
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22.10.2020

Rozstrzygnięcie Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku 2019”.
W tym roku po raz drugi zorganizowano w ŚlOIIB konkurs „Inżynier Roku” dla członków
śląskiego samorządu zawodowego. Ważnym celem konkursu jest promocja zawodu
inżyniera budownictwa poprzez wyróżnienie osób uczestniczących w projektowaniu
lub realizacji ciekawych obiektów budowlanych oraz prezentację tych obiektów.
Konkurs dotyczy obiektów zaprojektowanych lub zrealizowanych przez naszych
członków, albo z ich udziałem, na terenie kraju w roku poprzedzającym rok ogłoszenia
konkursu. Są to: obiekty kubaturowe i inne inżynierskie oraz obiekty liniowe
(infrastruktura). Ustanowiono 3 kategorie konkursu: Projektant Roku, Kierownik
Budowy Roku i Inspektor Nadzoru Roku. Zgodnie z Regulaminem do konkursu mogą
być zgłaszane wyłącznie osoby będące czynnymi członkami ŚlOIIB w Katowicach i które
miały czynny udział w realizacji obiektu budowlanego lub opracowaniu jego projektu.
Regulamin dopuszcza zgłoszenie zespołu projektowego, grupy składającej się
z kierownika budowy i kierowników robót lub zespołu inspektorów nadzoru
inwestorskiego, uczestniczących w realizacji pewnej części tego samego obiektu
budowlanego. Warunkiem udziału w konkursie było przesłanie do 30 września 2020
wniosku w formie pisemnej, zgodnej z Regulaminem konkursu; w związku z pandemią
koronawirusa termin nadsyłania wniosków został przesunięty uchwałą Rady ŚlOIIB
z ogłoszonego wcześniej terminu 30 czerwca. W przepisowym czasie wpłynęło
7 wniosków dotyczących 11 osób w 5 grupach. Komisja konkursowa powołana uchwałą
Rady ŚlOIIB na kadencję 2018-2022, w składzie: przewodniczący Waldemar Szleper
oraz członkowie Jacek Kawalec, Krzysztof Kolonko, Barbara Twardosz-Michniewska
i Piotr Wyrwas, wyłoniła następujących zwycięzców:
W grupie obiekty kubaturowe i inne inżynierskie:
Kategoria 1 – Projektant Roku 2019 – Zespół Projektantów: Arkadiusz Bula
SLK/BO/9643/16 i Arkadiusz Puszek SLK/BO/9863/17 za wykonanie: „Projektu
rozbudowy i formowania zapór składowiska żelazny most do rzędnej koron 180,00 m
n.p.m. w zakresie budowy stacji segregacji i zagęszczania odpadów wraz z układem
technologicznym w Rudnej”.
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Kategoria 2 - Kierownik budowy/robót Roku 2019: Marek Rotkegel SLK/BO/2879/01
za realizację inwestycji: „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o. o.
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym przy
ul. Zamkowej 4”.
Kategoria 3 - Inspektor nadzoru Roku 2019: Zespół Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego: branża konstrukcyjno-budowlana: Marcin Nieckarz SLK/BO/4762/01,
branża instalacyjna-elektryczna: Wiesław Niemczyk SLK/IE/0892/02, branża
instalacyjna-sanitarna: Roman Wilczek SLK/IS/0072/01 za pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad: „Budową budynku pomostu sekcji kajakarskiej Młodzieżowego
Ośrodka Sportu Młodzieżowego (MOSM) działającego przy MOSiR Tychy przy
ul. Parkowej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany” (Marina).

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym

Budynek pomostu sekcji kajakarskiej MOSM

W grupie obiekty liniowe (infrastruktura):
Kategoria 1 - Projektant Roku 2019 - Zespół Projektantów: Iwona Chadryś
SLK/IS/6713/10, Ewa Hermańska-Kaczmarczyk SLK/IS/9703/16 za wykonanie:
„Projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z sięgaczami, kanalizacji
sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowości Czepurka, Gmina
Janów”.
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Kategoria 2 - Kierownik budowy/robót Roku 2019: Piotr Golda SLK/BO/9329/03
za udział w inwestycji: „Budowa autostrady A1 odcinka H o długości 16,7 km od węzła
Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki”.

26.10.2020

Posiedzenie Zespołu ds. Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w formie hybrydowej.
Posiedzenie w sprawie szybkiego rozpatrzenia wniosków o zapomogi prowadziła
przewodnicząca ZFPF Czesława Bella.

26-28.10.2020 XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”
zorganizowana w trybie zdalnym.
Konferencja N-T WPRB, odbywająca się w Kielcach – Cedzynie, jest od wielu lat
miejscem przekazywania i wymiany informacji, wiedzy oraz doświadczeń z zakresu
szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Prezentowanie naukowych
podstaw działalności budowlanej, koniecznych do rozwiązywania konkretnych,
nierzadko bardzo złożonych problemów związanych z obowiązkiem zapewnienia
bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych, stanowi podstawowy cel tej
konferencji. Przeniesiona z maja z powodu pandemii, także w październiku nie mogła
się odbyć w tradycyjnej formie. Z ŚlOIIB w konferencji uczestniczył członek OKK Henryk
Anders.
29.10.2020

Odwołanie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
4 grudnia 2020 miał się odbyć egzamin pisemny XXXVI sesji egzaminacyjnej
na uprawnienia budowlane, jednakże w związku z zaostrzeniem przepisów związanych
z intensyfikacją zachorowań na Covid-19 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB została
zmuszona odwołać jesienna sesję. W związku z zakończeniem w okręgowych izbach
kwalifikacji kandydatów do egzaminu pisemnego, Krajowa Izba podjęła działania
w ministerstwie w kierunku stworzenia przepisu umożliwiającego samorządowi
inżynierów budownictwa przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej.

02.11.2020

Laureaci Nagrody wraz z Tytułem „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”
z ŚlOIIB.
Od ponad dwudziestu lat odbywa się na Śląsku listopadowa Gala Budownictwa –
doroczna uroczystość mająca na celu uhonorowanie osób i podmiotów wyróżniających
się w działalności na rzecz szeroko pojętego budownictwa. Podczas gali ogłaszane są
m.in. wyniki Konkursu Śląskiej Izby Budownictwa (ŚIB) „Śląskie Budowanie”,
a od ubiegłego roku również Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku” (rozstrzygnięcie
22.10.2020). W tym roku gala miała się odbyć po raz dwudziesty trzeci, jednak
w związku z gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem i zaostrzeniem w całym
kraju restrykcji związanych z pandemią organizatorzy – ŚIB i ŚlOIIB - zmuszeni byli
przesunąć to wydarzenie na późniejszy, bezpieczniejszy termin. Symbolicznymi
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nagrodami w Konkursie „Śląskie Budowanie” są „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. W tym roku to szczególne wyróżnienie przyznała Kapituła Konkursu
m.in. dwóm członkom ŚlOIIB: Stefanowi Wójcikowi i Krzysztofowi Ciesińskiemu;
obszerniejsza informacja wraz ze zdjęciami laureatów znajduje się w Informatorze
ŚlOIIB nr 4/2020.
03.11.2020

Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu ŚlOIIB „Fotografujemy budownictwo 2020”.
Do odbywającego się w tym roku po raz dziesiąty konkursu zgłoszono w przepisowym
terminie 86 zdjęć w 3 kategoriach od 19 autorów. Jury konkursu w składzie:
przewodniczący Tomasz Radziewski, sekretarz Zuzanna Królicka, członkowie Stanisława
Franusiak i Józef Kluska oraz konsultant fotograficzny Roman Hryciów podczas
spotkania 9 października 2020 dokonało oceny nadesłanych zdjęć i zgodnie
z regulaminem przyznało nagrody i wyróżnienia oraz ogłosiło wyniki na stronie
internetowej ŚlOIIB.
W związku ze zgłoszonymi przez członków ŚlOIIB nieprawidłowościami przewodniczący
Rady ŚlOIIB Roman Karwowski zarządził postępowanie wyjaśniające. Podczas
posiedzenia 3 listopada 2020 jury zdecydowało o usunięciu zdjęć autorki, której
udowodniono naruszenie praw autorskich i przesunięciu kolejno nagrodzonych zdjęć
na wyższe lokaty, przyznając jednocześnie nowe wyróżnienia na zwolnione przez nie
miejsca.
Nagrodzone zdjęcia zdobią Kalendarz ŚlOIIB.

Okładka Kalendarza ŚlOIIB na 2021 rok

Aktualne wyniki konkursu:
Kat. I „Śląsk”
I miejsce „Elektrownia i jezioro Rybnickie”, Przystań Kotwica w Rybniku; autorka Justyna
Wieczorek
II miejsce „Marsz Elektryfikacji po Horyzont”, Rybnik; autor Maciej Strzałkowski
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III miejsce „Nocą w pewnym mieście…”, Zabrze; autorka Annna Kadler
Kat. II „Polska”
I miejsce „Olbrzym w Dolinie”, Skomielna Biała; autor Arkadiusz Palka
II miejsce „Rycerze don Kichota”, Cisowo k. Darłowa; autor Janusz Najewski
III miejsce „Wiszący most”, Ustka; autor Krzysztof Nowok
Kat. III „Świat”
I miejsce „Droga przez Morze Martwe”, Ein Bokek, Izrael; autor Łukasz Nowak
II miejsce „Spacer po Szybeniku”, Szybenik, Chorwacja; autorka Katarzyna Sordyl
III miejsce „Błękitne skrzyżowanie”, Londyn, Wielka Brytania; autor Arkadiusz Palka
Wyróżnienia
„Palisada”, Sosnowiec; autor Adam Dudlej
„Zimowa pajęczyna”, Chrobacza Łąka; autor Arkadiusz Palka
„Przed lotem”, Oslo, Norwegia; autorka Maria Świerczyńska
04-06.11.2020 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie
Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”
zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa
Politechniki Częstochowskiej.
Podczas obrad zorganizowanych z powodu pandemii w formie wideokonferencji,
omawiano teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego budownictwa oraz
prezentowano najnowsze rozwiązania projektowe, konstrukcyjne, technologiczne
i organizacyjne stosowane we współczesnym budownictwie zrównoważonym.
ŚlOIIB objęła patronat nad konferencją oraz dofinansowała ją kwotą 3000 zł; Izbę
reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper.
06.11.2020

Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i okręgowych komisji
rewizyjnych w formie wideokonferencji.
W naradzie, którą prowadziła przewodnicząca KKR PIIB Urszula Kallik, oprócz członków
KKR PIIB i OKK wzięli udział również skarbnicy, dyrektorzy biur, księgowi, obsługa
prawna i obsługa biur izb okręgowych. Gościem narady był prezes Krajowej Rady PIIB
prof. Zbigniew Kledyński. Chęć uczestniczenia w naradzie zgłosiły 152 osoby. Wszyscy
otrzymali materiały szkoleniowe. W transmisji uczestniczyło 119 osób. Prezes KR PIIB
przedstawił aktualne sprawy, które w trudnym czasie pandemii realizuje PIIB.
Zagadnienia finansowo-ekonomiczne przedstawiła w swoim wykładzie biegła rewident
Dorota Danilczuk, a zagadnienia prawne dotyczące działalności PIIB, będące w zakresie
kontroli komisji rewizyjnych - radca prawny w PIIB Krzysztof Zając.
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10.11.2020

Posiedzenie Komisji ds. komunikacji społecznej KR PIIB w trybie wideokonferencji.
W posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Andrzeja Pawłowskiego
uczestniczył również prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Głównym tematem obrad było
przygotowanie przez okręgowe izby, we współpracy z lokalnymi wydziałami AAB i NB,
Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa”, podczas którego członkowie samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa będą się dzielić praktyczną wiedzą z osobami
potrzebującymi porady z zakresu projektowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Dyskutowano również na temat polityki medialnej PIIB.

12.11.2020

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącą OKR Elżbietę Bryłę-Kluczny
omówiono zrealizowane kontrole dotyczace działalności szkoleniowej w ŚlOIIB, pracy
Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej oraz stosowania przepisów RODO
i podjęto stosowne uchwały. Przyjęto również harmonogram posiedzeń i kontroli
na I kwartał 2021 roku.

16.11.2020

Posiedzenie Komisji ds. współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi KR
PIIB.
Obrady prowadził przewodniczący komisji Zygmunt Rawicki. Głównym tematem
posiedzenia było przygotowanie ankiety dotyczacej współpracy pomiędzy PIIB a SN-T.
W pracach komisji uczestniczy z ŚlOIIB Józef Kluska.

17.11.2020

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszeń naukowo-technicznych w trybie
wideokonferencji.
Głównym tematem spotkania była współpraca ŚlOIIB ze stowarzyszeniami naukowotechnicznymi (SN-T) z terenu województwa śląskiego, w zakresie doskonalenia
zawodowego członków ŚlOIIB, a w szczególności organizowania branżowych szkoleń
online na platformach własnych SN-T. Ze strony stowarzyszeń uczestniczyli w spotkaniu
przewodniczący oddziałów lub osoby zajmujące się organizacją szkoleń; byli to
przedstawiciele Oddziałów: PZITB z Bielska-Białej, Częstochowy, Gliwic i Katowic, PZITS
z Katowic, SEP z Bielska-Białej i Katowic oraz SITK z Katowic. ŚlOIIB reprezentowali
przewodniczący Rady Roman Karwowski – prowadzący spotkanie, zastępcy
przewodniczącego - Józef Kluska odpowiadający w Izbie za współpracę z SN-T
i Katarzyna Seweryn - koordynator ds. doskonalenia zawodowego członków ŚlOIIB,
przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka oraz dyrektor
Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.
Podczas spotkania omówiono zasady organizacji przez SN-T szkoleń branżowych
i odpłatności za nie przez ŚlOIIB oraz przedstawiono nowe propozycje usprawniające
uczestnictwo członków ŚlOIIB w tych szkoleniach. Omówiono także możliwości
rozszerzenia współpracy, wynikające z „Porozumienia z dnia 12 grudnia 2019 roku
w sprawie współdziałania Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z Polską Izbą
Inżynierów Budownictwa” (zastępującego „Porozumienie” z 5 lutego 2019).
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Podpisane na nowo „Porozumienie” ma na celu - oprócz doskonalenia kwalifikacji
zawodowych swoich członków przez organizację szkoleń branżowych - dbałość
o poziom przygotowania kandydatów do uzyskania uprawnień do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie poprzez organizację dla nich
kursów przygotowawczych do egzaminu.

Wypowiadając się na temat przygotowania kandydatów ubiegających się
o uprawnienia budowlane, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB
zauważył, że osoby po kursach przygotowawczych na ogół lepiej od pozostałych zdają
egzamin pisemny. W celu lepszego przygotowania do egzaminu ustnego należałoby
organizować również kursy z wiedzy praktycznej. Wyraził też gotowość współpracy OKK
z SN-T w zakresie wskazanym w „Porozumieniu”. ŚlOIIB od początku istnienia dba
o dobre relacje z śląskimi oddziałami SN-T, współdziałającymi z Izbą na mocy
stosownych porozumień. Uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili dotychczasową
współpracę oraz wyrazili wolę kontynuacji tej współpracy, podkreślali też potrzebę
cyklicznych spotkań podobnego typu.
18.11.2020

Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji.
Podczas obrad prowadzonych przez KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego rozmawiano
na temat aktualizacji budżetu na 2020 rok, wniosków zgłoszonych podczas
XIX okręgowych zjazdów i Krajowego Zjazdu PIIB oraz sprawozdania KR PIIB za 2020 rok.

19.11.2020

Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie wideokonferencji.
W posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana
Karwowskiego uczestniczyli również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB,
w związku z planowaną dyskusją nad prowizorium budżetowym na 2021 rok. Chwilą
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ciszy uczczono pamięć Janusza Krasnowskiego, wieloletniego kierownika Biura ŚlOIIB
oraz aktywnego działacza samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
na poziomie okręgowym i krajowym.
Program obrad obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz wstępnych wynikach
ekonomicznych ŚlOIIB,
 przedstawienie propozycji prowizorium budżetowego na rok 2021 i dyskusja oraz
podjęcie stosownych uchwał i postanowień,
 przedłużenie czasu obowiązywania Regulaminu przyznawania pomocy finansowej
przyjętego uchwałą Rady z dnia 7 maja 2020; podjęcie uchwały,
 przedłużenie czasu obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń typu online
organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne,
 omówienie szkoleń prowadzonych przez ŚlOIIB oraz prenumeraty czasopism
technicznych na 2021 rok,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych w czasie na posiedzeń Prezydium
i Krajowej Rady PIIB,
 przedstawienie stanu realizacji wniosków złożonych podczas XIX Zjazdu
Sprawozdawczego ŚlOIIB,
 omówienie ostatecznych wyników Konkursów ŚlOIIB: „Inżynier Roku 2019”
i „Fotografujemy Budownictwo 2020”,
 omówienie harmonogramu i zasad organizacji Otwartego Dnia Inżyniera
Budownictwa,
 przedstawienie planu organizacji spotkań przedświątecznych z delegatami
na zjazdy okręgowe ŚlOIIB,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
do imprez okolicznościowych.
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25.11.2020

Narada szkoleniowa rzeczników i sędziów z przedstawicielemi NB w formie
wideokonferencji.
W obradach uczestniczyli przedstawiciele Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, członkowie
krajowego i okręgowych sądów dyscyplinarnych, krajowi i okręgowi rzecznicy
odpowiedzialności zawodowej PIIB. GUNB reprezentował z-ca GINB Krzysztof Piątek,
a Krajową Izbę prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński. W swoim wystąpieniu prezes
KR PIIB podkreślał wagę wspólnych konsultacji między organami samorządu
zawodowego inżynierów budownictwa i nadzoru budowlanego. Również z-ca GINB
zwracał uwagę na wartość spotkań, które stwarzają możliwość wypracowania
rozwiązań zadowalających obie strony. Mówił także o pracy organów nadzoru
budowlanego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Podczas
spotkania szczegółowo zostały omówione procedury dotyczące wniosku o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków
samorządu. Wykładowcami byli radcy prawni współpracujący z PIIB – Jolanta Szewczyk
i Krzysztof Zając. Odbyła się również dyskusja na czacie. W naradzie wzięło udział
360 osób. Z ŚlOIIB oprócz członków OSD i OROZ uczestniczył również przewodniczący
Rady Roman Karwowski.

26.11.2020

Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego w trybie wideokonferencji.
Spotkanie prowadzone przez przewodniczącą zespołu Katarzynę Seweryn poświęcono
podsumowaniu uczestnictwa członków ŚlOIIB w szkoleniach online prowadzonych
na portalu PIIB oraz w szkoleniach technicznych organizowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne na innych portalach. Zwrócono również uwagę na zmniejszające
się systematycznie, z roku na rok, zainteresowanie prenumeratą czasopism
technicznych dofinansowywaną przez ŚlOIIB.

27.11.2020

Spotkanie w ramach Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w formie
wideokonferencji.
Podczas spotkania podsumowano współpracę z samorządami zawodów zaufania
publicznego w poszczególnych okręgowych izbach oraz dyskutowano na temat
kierunków i form współpracy w 2021 roku. Uznano za celowe wyrażenie wdzięczności
i przekazanie podziękowań izbom lekarskim oraz izbom pielęgniarek i położnych za trud
włożony w ratowanie życia ludzkiego w okresie pandemii. ŚlOIIB reprezentował
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

04.12.2020

Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB w trybie
wideokonferencji.
Prowadzący posiedzenie przewodniczący KUDZ KR PIIB Adam Rak przedstawił
podsumowanie bezpłatnych szkoleń online transmitowanych poprzez portal PIIB
od marca do 30 listopada br. W tym okresie zorganizowano 147 szkoleń oraz
dodatkowo 58 retransmisji wybranych tematów, szczególnie z zakresu Prawa
budowlanego, których wysłuchało ponad 71 tys. członków PIIB.
Największą popularnością cieszyły się szkolenia dotyczące Prawa budowlanego
i warunków technicznych. Średnio w szkoleniu brało udział 349 osób, najwięcej z Prawa
budowlanego – ponad 1200 członków PIIB. Uczestniczacy w posiedzeniu prezes KR PIIB
Zbigniew Kledyński mówił o głównych działaniach Izby w ostatnim okresie,
w szczególności dotyczących projektu porozumienia PIIB z Głównym Urzędem Nadzoru
Budowlanego w celu określenia zasad wzajemnej współpracy, zwłaszcza w zakresie
organizacji nieodpłatnych szkoleń nie tylko dla członków PIIB, ale także dla
pracowników organów NB, jak również administracji architektoniczno-budowlanej.
W posiedzeniu uczestniczyła z ŚlOIIB Katarzyna Seweryn.
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08.12.2020

Posiedzenie organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
w trybie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez koordynatora okręgowych rzeczników ŚlOIIB
Elżbietę Godzieszkę omówiono przebieg prowadzonych przez rzeczników bieżących
postępowań wyjaśniających oraz związane z tymi postępowaniami problemy. Oprócz
okręgowych rzeczników i obsługi biura w posiedzeniu uczestniczył gościnnie
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski.

09.12.2020

Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego komisji Franciszka Buszkę
m.in. omówiono przebieg postępowania egzaminacyjnego w wiosennej - XXXV sesji
na uprawnienia budowlane oraz postępowania kwalifikacyjnego do jesiennej - XXXVI
sesji egzaminacyjnej i przyjęto informację zespołu przygotowującego bazę pytań
i zestawy pytań na potrzeby egzaminu na uprawnienia budowlane.

10.12.2020

Posiedzenie Rady ŚlOIIB w trybie wideokonferencji.
Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady ŚlOIIB odbyło się 10 grudnia w trybie
zdalnym. Dużą część obrad stanowiły dyskusje dotyczące prowizorium budżetowego
ŚlOIIB na 2021 rok, wniosków z XIX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz szkoleń
dla członków ŚlOIIB. Obrady prowadził przewodniczący Rady Roman Karwowski.
Program obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia
oraz następujące zagadnienia:
 informację o uchwałach Składów Orzekających Rady,
 prezentację uchwał podjętych przez Prezydium Rady ŚlOIIB podczas posiedzeń
22 października i 19 listopada 2020; podjęcie stosownych uchwał,
 informację o stanie środków finansowych ŚlOIIB oraz o wynikach ekonomicznych,
 informację o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzeniu Krajowej Rady
PIIB oraz jej Prezydium,
 omówienie stanu realizacji wniosków zjazdowych z XIX Zjazdu Sprawozdawczego
ŚlOIIB,
 przedstawienie sprawozdania OKK ŚlOIIB z przebiegu wiosennej sesji
egzaminacyjnej,
 omówienie efektów prowadzonych szkoleń online w 2020 roku i propozycji
doskonalenia zawodowego w 2021 roku,
 dyskusję na temat przedłużenia obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń
online organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne; podjęcie
uchwały,
 zatwierdzenie Regulaminu Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”; podjęcie
uchwały,
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 omówienie propozycji organizacji Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Inżyniera
Budownictwa,
 omówienie ostatecznych wyników Konkursu ŚlOIIB „Fotografujemy Budownictwo
2020”,
 prezentację uchwał dotyczących kontroli przeprowadzonych przez OKR ŚOIIB;
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania,
 informację o wystąpieniach do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe
do imprez okolicznościowych; podjęcie uchwał.

11.12.2020

Szkolenie członków Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie
wideokonferencji.
Przedmiotem szkolenia, które prowadził radca prawny Dominik Adamczyk, była szeroko
rozumiana działalność orzecznicza OSD.

11.12.2020

Spotkanie Koła Młodych ŚlOIIB w trybie wideokonferencji.
Podczas spotkania prowadzonego przez Tomasza Radziewskiego, opiekuna koła
z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB, omówiono plan pracy koła na 2021 rok.

14 -17.12.2020 Spotkania przedświąteczne online z delegatami na zjazdy okręgowe ŚlOIIB.
Spotkania odbyły się kolejno dla delegatów z obwodu rybnickiego (14 grudnia),
obwodów częstochowskiego i bielsko-bialskiego (15 grudnia) obwodów Katowice I i II
oraz Sosnowiec (16 grudnia) i obwodu gliwickiego (17 grudnia). W spotkaniach
uczestniczyli opiekunowie poszczególnych obwodów, zastępcy przewodniczącego Rady
ŚlOIIB: Katarzyna Seweryn, Waldemar Szleper, Józef Kluska, Andrzej Nowak i Tomasz
Radziewski. We wszystkich spotkaniach odbywających się w formie wideokonferencji
uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W swoim wystąpieniu
mówił o problemach mijającego roku 2020 i tradycyjnych wydarzeniach, które należało
odwołać oraz o najważniejszych działaniach ŚlOIIB, które udało się przeprowadzić
mimo utrudnień związanych z pandemią. Na mocy stosownych przepisów odbył się
w zdalnym trybie XIX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB, również w tej formie odbywały się
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posiedzenia organów statutowych i zespołów pomocniczych okręgowej rady.
Zorganizowano bezpiecznie przesuniętą w czasie wiosenną sesję egzaminacyjną
i przeprowadzono przygotowania do następnej. Wprowadzono nowe zasady udzielania
pomocy finansowej członkom - przyspieszono procedury jej przyznawania
i podniesiono max kwotę zapomogi do 4 tys. złotych. Na bieżąco informowano
członków poprzez stronę internetową i fanpage’a o kolejnych zmianach w przepisach
związanych z pandemią, zmianach w przepisach dotyczących budownictwa,
o szkoleniach oraz wszelkich działaniach pomocowych. Wyrażając nadzieję na poprawę
sytuacji zdrowotnej w przyszłym roku wspomniał o planach na kolejne miesiące,
w szczególności związane z organizacją obchodów 20-lecia ŚlOIIB. Podziękował
opiekunom placówek i pracownikom za aktywność w niecodziennych warunkach
pandemii i składając na koniec uczestnikom spotkania świąteczne życzenia zachęcał
do częstego odwiedzania strony internetowej i Facebooka ŚlOIIB oraz korzystania
ze szkoleń online i oferowanych przez ŚlOIIB pomocy. Delegaci mieli okazję zabrać głos
na temat nurtujących ich spraw i składać sobie wzajemnie życzenia.
15.12.2020

Zawarcie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląską Okręgową Izbą Inżynierów
Budownictwa i Politechniką Częstochowską w Częstochowie.
Porozumienie podpisali rektor PCz prof. dr hab. Norbert Sczygiol i przewodniczący Rady
ŚlOIIB Roman Karwowski. W ramach porozumienia zostały ustalone kierunki
współdziałania. Są to m.in. wspólne kształtowanie planów studiów i treści kształcenia
na wydziałach PCz, na których studiują potencjalni członkowie ŚlOIIB, tj. na Wydziale
Budownictwa, Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki,
wspólna organizacja konferencji, kursów, wydarzeń naukowych, organizacja szkoleń
dla studentów uczelni, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej działalności
zawodowej inżynierów na rynku budowlanym, energetycznym oraz w obszarze
inżynierii środowiska.

15.12.2020

Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB.
Było to ostatnie z kilku spotkań KP-R w sprawie projektu Ustawy o ułatwieniach
w zakresie realizacji inwestycji liniowych. Posiedzenia odbywały się w trybie online
po wcześniejszym przekazaniu wszystkim uczestnikom zaktualizowanych materiałów.
Przedłożony projekt ustawy o ułatwieniach w zakresie realizacji inwestycji
infrastrukturalnych ma na celu:
 uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego inwestycji infrastrukturalnych,
 umożliwienie oraz upowszechnienie składania wniosków i załączników w formie
elektronicznej, a także ujednolicenie stosowania prawa,
 istotne skrócenie czasu przygotowania takich inwestycji, w szczególności od strony
formalnej,
 obniżenie kosztów procedur niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 dostosowanie obowiązujących przepisów do specyfiki tych obiektów,
 uproszczenie procesu budowlano-inwestycyjnego inwestycji infrastrukturalnych,
 umożliwienie oraz upowszechnienie składania wniosków i załączników w formie
elektronicznej, a także ujednolicenie stosowania przepisów prawa,
 istotne skrócenie czasu przygotowania takich inwestycji, w szczególności od strony
formalnej,
 obniżenie kosztów procedur niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
 dostosowanie obowiązujących przepisów do specyfiki tych obiektów.
Projekt ustawy powstał w wyniku zgłoszeń członków Izby wskazujących szereg
problemów przy realizacji (głównie projektowaniu) inwestycji tego rodzaju i zostanie
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przedstawiony Krajowej Radzie do przedyskutowania i akceptacji. Z ramienia ŚlOIIB
w pracach komisji uczestniczy Ewa Dworska.
16.12.2020

Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie wideokonferencji.
Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński. Program
obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz
następujące zagadnienia:
 informację w sprawie powołania Ośrodka Mediacyjnego PIIB,
 omówienie i przyjęcie schematu sprawozdania Krajowej Rady PIIB za 2020 rok,
 informację Komisji Wnioskowej KR PIIB na temat wniosków przyjętych podczas
XIX Krajowego Zjazdu i XIX okręgowych zjazdów,
 przedstawienie planu pracy Komisji ds. BIM KR PIIB,
 omówienie działań wydawnictwa „Inżynier Budownictwa” w 2020 roku i założeń
programowych wydawnictwa na 2021 rok,
 informację o realizacji budżetu za 11 miesięcy 2020 roku i podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budzetu,
 informację o zebraniach szkoleniowych organów w 2020 roku.

17.12.2020

Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej w trybie hybrydowym.
Posiedzenie prowadziła przewodnicząca zespołu Czesława Bella. Podczas dwóch
grudniowych posiedzeń ZOFPF (drugie 2 grudnia 2020) przyznano 4 zapomogi.

17.12.2020

Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w trybie
wideokonferencji.
Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącą komisji Elżbietę BryłęKluczny omówiono i podsumowano działalność OKR w 2020 roku oraz omówiono
program działania w 2021 roku.

21.12.2020

Nowy termin odwołanej XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane.
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2316) została stworzona możliwość
przeprowadzenia sesji egzaminacyjnej, która miała rozpocząć się egzaminem pisemnym
w dniu 4 grudnia br., ale została odwołana z uwagi na brak możliwości prawnych jej
przeprowadzenia. Zgodnie z § 28 ust. 13 pkt 13 ww. rozporządzenia zakazu zgromadzeń
nie stosuje się w przypadku egzaminów przeprowadzanych przez właściwą izbę
samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa w toku postępowania
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kwalifikacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
W związku z powyższym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna wyznaczyła dodatkowy termin
egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób, które zostały zakwalifikowane
do egzaminu na uprawnienia budowlane mającego rozpocząć się w dniu 4 grudnia
2020. Egzamin pisemny odbędzie się 26 lutego 2021, przy zachowaniu specjalnych
wymogów sanitarnych, podobnie jak egzaminy ustne. W zawiązku z koniecznością
zachowania odstępu 3 miesięcy pomiędzy sesjami egzaminacyjnymi, termin egzaminu
sesji wiosennej przesunięto na 28 maja 2021.
22.12.2020

Rozstrzygnięcie 52 „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”
dla absolwentów Politechniki Śląskiej.
Tradycyjnie konkurs został zorganizowany przez Gliwicki Oddział SEP i Koło SEP
nr 10 przy Politechnice Śląskiej, przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia
Wychowanków PŚ i Śląskiej OIIB. Po raz pierwszy sesja konkursu odbyła się w formie
wideokonferencji. Do konkursu zgłoszono 4 prace dyplomowe.
Po zapoznaniu się z pracami i ich prezentacjami Komisja Konkursowa w składzie:
dr hab. inż. Marcin Kasprzak, prof. PŚ (przewodniczący), dr hab. inż. Adam Heyduk,
prof. PŚ, dr inż. Jan Kapinos, dr inż. Bogusław Kasperczyk, inż. Józef Kluska, mgr inż.
Krzysztof Kolonko, dr inż. Beata Krupanek, dr inż. Paweł Kubek, dr inż. Jan
Machniewski, dr inż. Tomasz Rusek (sekretarz), postanowiła przyznać nagrody
następującym osobom:
 I nagroda
–
mgr inż. Jakub Stefanik
 II nagroda –
mgr inż. Tomasz Naczyński
 III nagroda –
mgr inż. Mariusz WelceL
 III nagroda –
mgr inż. Artur Widz

ŚlOIIB w komisji konkursowej reprezentował Józef Kluska, zastępca przewodniczącego
Rady ŚlOIIB oraz Krzysztof Kolonko, prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki
Śląskiej Oddział Elektryków. Po raz kolejny ŚlOIIB włączyła się w prace komisji
konkursowej, dofinansowując nagrody dla uczestników kwotą 3. tysięcy złotych.

Opracowanie: Maria Świerczyńska
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