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Nasilenie pandemii w IV kwartale 2020 roku spowodowało ponowne wzmocnienie obostrzeń 
związanych z zakażeniami koronawirusem i wydłużyło czas ich trwania na kolejne tygodnie. Krajowa 
Komisja Kwalifikacyjna PIIB została zmuszona odwołać jesienną XXXVI sesję egzaminacyjną, której 
egzamin pisemny miał się odbyć 4 grudnia 2020. Na skutek interwencji Krajowej Izby w ministerstwie 
ustalono nowy termin 26 lutego 2021. Szkolenia i posiedzenia organów statutowych ŚlOIIB odbywały 
się w I kwartale 2021 prawie wyłącznie online lub sporadycznie stacjonarne, jednakże tylko 
w przypadku małych grup i przy ścisłym przestrzeganiu przepisów sanitarnych. 
 
09.01.2021 I etap Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”. 

W bieżącym roku po raz ósmy zorganizowano w ŚlOIIB konkurs wiedzy technicznej 
pn. „Nowoczesny Inżynier 2021”. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy prawnej 
i technicznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. Uchwałą z 10 grudnia 2021 Rada ŚlOIIB przyjęła skład 
Jury oraz Regulamin konkursu, który obejmował wiedzę z obszaru przepisów Ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, Dz. U. 
z 2020 roku, poz. 471, 695, 782) w zakresie określonym w „Poradniku Prawo 
budowlane 2020” w najnowszej i poszerzonej wersji przygotowanej i opublikowanej na 
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przez Komisję Prawno-Regulaminową KR 
PIIB. 

  Jury konkursowe pracowało w składzie: 
Józef Kluska – przewodniczący, 
Andrzej Nowak – członek, 
Tomasz Radziewski – członek, 
Katarzyna Seweryn – członek, 
Waldemar Szleper – członek. 
Konkurs odbywał się dwuetapowo: 
I etap od godz. 8.00 9 stycznia 2021 do godz. 8.00 10 stycznia 2021, 
II etap od godz. 8.00 6 lutego 2021 do godz. 8.00 7 lutego 2021. 
W obu etapach należało w ciągu 60 minut rozwiązać test składający się z 30 pytań 
jednokrotnego wyboru, wypełniany przez uczestników w dowolnej lokalizacji po 
zalogowaniu się na platformę internetową konkursu, za pomocą loginu w postaci 
numeru członkowskiego i hasła nadanego przez Izbę (nowego dla II etapu). Pytania 
i proponowane odpowiedzi były jednakowe dla wszystkich, jednak każdy z uczestników 
otrzymywał zarówno pytania jak i odpowiedzi w zmienianej, losowo ułożonej 
kolejności. W tym roku po raz pierwszy mogli uczestniczyć w tym konkursie członkowie 
Opolskiej OIIB. 
W regulaminowym czasie do konkursu zgłosiło się 31 osób – 7 osób z Opolskiej OIIB 
i 24 osoby z Śląskiej OIIB z 7 obwodów: Bielsko-Biała – 4 osoby, Częstochowa – 4 osoby, 
Gliwice – 3 osoby, Katowice I – 3 osoby, Katowice II – 5 osób, Rybnik – 2 osoby, 
Sosnowiec – 3 osoby. 
Do I etapu przystąpiło 27 osób, z których do II etapu zakwalifikowało się 15 osób. 
Warunkiem przystąpienia do II etapu było uzyskanie co najmniej 21 punktów 
(udzielając min. 70 % prawidłowych odpowiedzi). W regulaminowym czasie reklamacje 
złożyły 3 osoby, jednakże jury po analizie nie uznało ich zasadności i przekazało 
korespondencyjnie swoją decyzję reklamującym. 

 
14.01.2021 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ZOFPF w siedzibie ŚlOIIB. 

Na posiedzenie zaproszono przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego oraz 
dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzannę Królicką. Posiedzenie prowadziła przewodnicząca ZOFPF 
Czesława Bella. W Izbie spotkali się wszyscy członkowie zespołu, jedynie Zenon Panicz, 
koordynator z ramienia prezydium rady, uczestniczył online. Cz. Bella przedstawiła 
sprawozdanie zespołu w 2020 roku, w którym odbyło się 7 posiedzeń, rozpatrzono 
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20 wniosków i przyznano 15 zapomóg na łączną kwotę 37.200 zł. Omówiono również 
wprowadzone zmiany w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej członkom 
ŚlOIIB. Zgodnie z ustaleniami Rady ŚlOIIB i zmodyfikowanym Regulaminem posiedzenia 
zespołu odbywają się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a przyznanie pomocy 
finansowej następuje zaraz niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji. 
Podczas posiedzenia przyznano jedną zapomogę w kwocie 2000 zł. 
 

              
 
18.01.2021 Szkolenia online ŚlOIIB na portalu PIIB. 

Od kwietnia ub. roku Śląska OIIB prowadzi szkolenia online na portalu PIIB - w tym dniu 
odbyło się pierwsze w bieżącym roku szkolenie ŚlOIIB, kolejne planowane są w dniach 
9, 16 i 18 lutego oraz 15 marca. W planie są również w kolejnych miesiącach 
retransmisje szkoleń; wykaz wszystkich szkoleń znajduje się w portalu PIIB w zakładce 
„Szkolenia online”. 

 
20.01.2021 Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Wydziału Budownictwa Politechniki 

Śląskiej. 
Spotkanie nt. „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)” 
zorganizowała Śląska OIIB w formie wideokonferencji. Ze strony uczelni w spotkaniu 
uczestniczyli dziekan Wydziału Budownictwa prof. Joanna Bzówka i prodziekan prof. 
Mariusz Jaśniok oraz liczne grono studentów Wydziału Budownictwa.  

 

              
 

ŚlOIIB reprezentowali przewodniczący Rady Roman Karwowski i zastępca 
przewodniczącego Tomasz Radziewski, przewodniczący Okręgowej Komisji 
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Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej koordynator Elżbieta Godzieszka.  
Roman Karwowski podkreślał w swoim wystąpieniu wagę współpracy ŚlOIIB 
z Wydziałem Budownictwa Politechniki Śląskiej, Franciszek Buszka zaprezentował 
regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych, Tomasz 
Radziewski omówił działalność Śląskiej OIIB oraz Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach, a Elżbieta Godzieszka przybliżyła uczestnikom zagadnienia 
odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. 

 
21.01.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym. 

Obrady prowadził Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego przed kilkoma dniami Stefana Wójcika, jednego z twórców 
ŚlOIIB oraz działacza samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na poziomie 
okręgowym i krajowym.  
 

 
 
W posiedzeniu uczestniczyła przedstawicielka Agencji Marketingowej MOMA, która 
omówiła materiał dotyczący założeń strategicznych i planu komunikacji z członkami 
ŚlOIIB, przygotowany przez agencję na zlecenie ŚlOIIB. Podczas dyskusji nt. 
zaprezentowanego materiału zastanawiano się nad metodą dotarcia do członków 
w celu pozyskania ich opinii o Izbie oraz nad sposobem udoskonalenia komunikacji 
z nimi, celem zainteresowania szerokich rzesz członków działalnością Izby i korzyściami 
wynikającymi z przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
Następnie sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń 
z poprzedniego posiedzenia prezydium i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 
a skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic o stanie środków finansowych ŚlOIIB. Omówiono także 
przygotowania do XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, planowanego 24 kwietnia 2021, 
m.in. stopień zaawansowania opracowań materiałów zjazdowych oraz organizację 
spotkań przedzjazdowych w poszczególnych obwodach wyborczych. O planowanej 
w lutym br. sesji egzaminacyjnej - przeniesionej z grudnia ubiegłego roku z powodu 
pandemii - oraz w maju wiosennej sesji egzaminacyjnej mówił przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka. Zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska przekazał informacje o sprawach 
poruszanych podczas posiedzeń Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium oraz o wynikach 
przeprowadzonego 9 stycznia br. I etapu konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”, 
a zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzyna Seweryn poinformowała 
o szkoleniach organizowanych przez izby okręgowe za pośrednictwem portalu PIIB oraz 
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne na własnych portalach i o uczestnictwie 
w szkoleniach członków ŚlOIIB, a także ich aktywności dotyczącej prenumeraty 
czasopism technicznych. Podczas posiedzenia dyskutowano również na temat udziału 
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ŚlOIIB w organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa i na temat organizacji 
Festynu ŚlOIIB oraz przypadającego na 2022 rok jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB. 

 
25.01.2021 Spotkanie szkoleniowe w Placówce ŚlOIIB w Gliwicach pn. „Spotkanie z ekspertem” 

w formie wideokonferencji. 
Pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu popołudniowych spotkań szkoleniowych pod 
wspólną nazwą „Spotkanie z ekspertem” odbyło się na platformie Cisco Webex nt. 
„Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego – nowe 
regulacje, czyli duże zmiany od 19 września 2020 roku”, które prowadził mgr inż. 
Tomasz Radziewski. Wznowiono w ten sposób poniedziałkowe „Spotkania 
z ekspertem” w Placówce Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach, których celem jest również 
dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy wykładowcą i słuchaczami. 

 
27.01.2021 Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB w formie wideokonferencji. 

Podczas pierwszego w 2021 roku posiedzenie KKR PIIB, które prowadziła 
przewodnicząca komisji Urszula Kallik, omówiono m.in. bieżące prace Krajowej Rady 
PIIB i jej Prezydium, zwłaszcza stan realizacji wniosków przyjętych na XIX Krajowym 
Zjeździe PIIB, uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2020 
i projekty protokołów przeprowadzonych kontroli zarządzania majątkiem Krajowej Izby 
i działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku. 

 
28.01.2021 Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i przewodniczących 

okręgowych komisji rewizyjnych w formie wideokonferencji. 
Uczestniczący w naradzie prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński przedstawił 
informacje dotyczące aktualnych spraw PIIB. Następnie omawiano działania KKR PIIB 
w 2020 roku oraz wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru nad okręgowymi 
komisjami rewizyjnymi. Przewodniczący OKR-ów przekazali informacje na temat 
przeprowadzanych kontroli działalności okręgowych izb w 2020 roku. W części 
szkoleniowej radca prawny Krzysztof Zając omówił działania organów kontrolnych 
w sytuacji pandemii oraz uchwały podejmowane przez KKR PIIB i OKR-y. 
 

28.01.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 
Przewodnicząca komisji Elżbieta Bryła-Kluczny przekazała informacje z narady 
szkoleniowej zorganizowanej przez KKR PIIB. 

 
06.02.2021 II etap Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier 2021”. 

W II etapie konkursu wzięło udział 14 osób, spośród 15 osób które zaliczyły I etap.  
Oto statystyka uczestników zakwalifikowanych do II etapu: 
wg branż: BO – 10 osób, BK – 1 osoba, IS – 3 osoby, IE – 1 osoba; 
wg obwodów wyborczych: 
Bielsko-Biała – 2 osoby, 
Częstochowa – 1 osoba, 
Gliwice – 3 osoby, 
Katowice I – 2 osoby, 
Katowice II – 3 osoby,  
Rybnik - 2 osoby, 
Sosnowiec – 1 osoba, 
Opole – 1 osoba. 
Na podstawie wyników testu tego etapu Jury jednogłośnie ustaliło listę nagrodzonych 
osób. 
1 miejsce:  Chłapek Aleksandra (BO) Rybnik  nagroda 3 000 zł 
2 miejsce: Kafka Adam (IE) Katowice II   nagroda 2 500 zł 
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3 miejsce:  Dąbrowski Damian (BO) Katowice II  nagroda 2 000 zł 
4 miejsce:  Czerwiński Franciszek(IS) Opolska OIIB  nagroda 1 000 zł 
5 miejsce:  Jarka Sylwia (BO) Gliwice   nagroda 1 000 zł 

Kwak Karol (IS) Bielsko-Biała   nagroda 1 000 zł 
6 miejsce:  Bal Michał (BO) Sosnowiec   nagroda 1 000 zł 
7 miejsce:  Sokal Aleksander (BO) Bielsko-Biała  nagroda 1 000 zł 
8 miejsce:  Hejduk Adam (BO) Częstochowa  nagroda 1 000 zł 
9 miejsce:  Chłapek Dariusz (BO) Rybnik   nagroda 1 000 zł 
10 miejsce:  Lenart Małgorzata (IS) Gliwice   nagroda 1 000 zł 
Powyższe nagrody pieniężne przyznawane są zwycięzcom do wykorzystania na 
różnorodne formy doskonalenia zawodowego. 
Wśród laureatów tegorocznej edycji konkursu 1 osoba była z Opolskiej OIIB, pozostałe 
ze Śląskiej OIIB – z obwodów: Bielsko-Biała 2 osoby, Częstochowa 1 osoba, Gliwice 
2 osoby, Katowice II 2 osoby, Rybnik 2 osoby, Sosnowiec 1 osoba. 7 osób 
reprezentowało branżę konstrukcyjno-budowlaną, 3 osoby branżę sanitarną i 1 osoba 
branżę elektryczną. 
Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano podczas Festynu ŚlOIIB. Zdjęcia laureatów 
zamieszczono w pierwszym tegorocznym numerze Informatora ŚlOIIB (str.34). 

 
11.02.2021 Posiedzenie organu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB 

w formie wideokonferencji. 
Podczas obrad, które prowadziła koordynator Agnieszka Jońca omawiano 
przeprowadzone kontrole czynności OROZ, sprawozdanie z działalności KROZ za 2020 
rok i planie pracy na 2021 rok. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczył Waldemar Szleper. 

 

                     
 

11.02.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym. 
Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Najważniejsze 
tematy posiedzenia to organizacja XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB oraz Dnia 
Otwartego Inżyniera Budownictwa. Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała 
o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium i uchwałach Składu 
Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic o stanie środków 
finansowych i realizacji budżetu ŚlOIIB oraz pozytywnej ocenie biegłego księgowego 
badającego bilans ŚlOIIB za 2020 rok.  



8 

Henryk Anders, autor wniosku zjazdowego nt. „Ankieta po pełnieniu samodzielnych 
funkcji technicznych np. w okresie pierwszych 5 lat”, zaproszony na obrady by 
doprecyzować temat pytań i określić cele jakie miałyby zostać osiągnięte przez 
uzyskaną w ten sposób wiedzę, wyjaśniał ideę swojego wniosku. Z uwagi na złożoność 
tematu przewodniczący rady zaproponował powołanie zespołu, który zajmie się 
przygotowaniem ankiety oraz opracowaniem wyników i postulatów. O zaawansowaniu 
przygotowań do XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB mówił zastępca przewodniczącego 
rady Andrzej Nowak. Z uwagi na trwającą pandemię zjazd odbędzie się 
najprawdopodobniej w formie zdalnej - od godz. 1100 w dniu 19 kwietnia do godz. 1100 
w dniu 22 kwietnia 2021 roku - jednak Izba jest przygotowana również na 
przeprowadzenie zjazdu w formie bezpośredniej, gdyby przepisy sanitarne na to 
pozwoliły. Po zatwierdzeniu materiałów zjazdowych przez radę podczas posiedzenia 
25 lutego 2021, zostaną one przekazane do druku i rozesłane do delegatów. Spotkania 
przedzjazdowe z delegatami poszczególnych obwodów wyborczych odbędą się 
w formie wideokonferencji na przełomie marca i kwietnia 2021. 
Temat organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa, który planowany jest 
25 września br. w całej Polsce, przedstawił przewodniczący rady. Wydarzenie ma na 
celu otwarcie Izby na społeczeństwo poprzez odbywające się tego dnia nieodpłatne 
konsultacje na tematy związane z budownictwem mieszkaniowym. W ŚlOIIB jego 
organizacją zajmie się zespół złożony z opiekunów placówek ŚlOIIB, bowiem spotkania 
tego dnia odbywać się będą w 5 miastach, w których znajdują się siedziby placówek 
oraz punkt informacyjny. Organizatorzy przygotują program spotkań oraz grupy 
konsultantów z poszczególnych branż. Ostateczne wyniki Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny 
Inżynier 2021” przedstawił zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska – 
w tym roku po raz pierwszy w konkursie uczestniczyli członkowie Opolskiej OIIB. 
Doceniając pomysł i organizację konkursu przez ŚlOIIB, przewodniczący Rady Opolskiej 
OIIB, będący także przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego KR PIIB, 
zaproponował rozszerzenie konkursu na wszystkie okręgowe izby – etap I byłby 
organizowany przez uczestniczące w konkursie izby na ich platformach, a etap II – 
finalny w portalu PIIB. Dyskutowano również na temat programu szkoleń ŚlOIIB 
w portalu PIIB, organizacji imprez targowych, którym ŚlOIIB udziela patronatu, oraz 
o zaawansowaniu przygotowań do Festynu ŚlOIIB w dniu 29 maja 2021 i regat 
żeglarskich 28 sierpnia 2021, których organizacja uzależniona jest od zmniejszenia 
rygorów sanitarnych. 
 

         
 
17.02.2021 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji. 

Podczas obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, najwięcej czasu 
poświęcono ważnym projektom ustaw - przygotowanym i opatrzonym szczegółowym 
uzasadnieniem przez Komisję Prawno-Regulaminową KR PIIB. Omawiano także 
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realizację wniosków zjazdowych i przygotowania w okręgach do XXXVI sesji 
egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane oraz zapoznano się ze statystykami PIIB 
zaprezentowanymi przez dyrektora Biura Krajowej Izby. 

 

                  
 
18.02.2021 Posiedzenie zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB 

w formie wideokonferencji. 
Przedmiotem obrad, które prowadziła OROZ koordynator Elżbieta Godzieszka, było 
omówienie wyników kontroli przeprowadzonych przez KROZ i OKR oraz przebiegu 
prowadzonych przez okręgowych rzeczników bieżących postępowań wyjaśniających 
i wynikłych z nich problemów. Na posiedzenie został zaproszony przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski. 
 

18.02.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 
Było to posiedzenie podsumowujące cykl kontroli Izby za 2020 rok. Podczas obrad, 
które prowadziła przewodnicząca Elżbieta Bryła-Kluczny, przyjęto uchwały w sprawie 
wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz dotyczące absolutorium dla Rady ŚlOIIB 
i Sprawozdanie OKR za 2020 rok. 

 
24.02.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 

Przedmiotem obrad, które prowadził przewodniczący komisji Franciszek Buszka, było 
omówienie przebiegu XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane 
i postępowania kwalifikacyjnego do XXXVII sesji oraz informacja zespołu 
przygotowującego pytania na potrzeby egzaminów. 

 
25.02.2021 Posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć Stefana Wójcika – wiceprezesa Krajowej Rady PIIB w I i II kadencji oraz 
członka Rady ŚlOIIB w III i IV kadencji. W związku z planowaną dyskusją na temat 
realizacji budżetu ŚlOIIB za 2020 rok w obradach uczestniczyli również członkowie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  
Sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska omówiła uchwały podjęte podczas posiedzeń 
Prezydium Rady 21 stycznia i 11 lutego 2021 w sprawach: organizacji festynu i turnieju 
brydża sportowego 29 maja 2021, regat żeglarskich w sierpniu 2021, spotkań 
przedzjazdowych delegatów wg przyjętego harmonogramu i objęcia patronatu nad 
targami budownictwa w Bielsku-Białej oraz uchwały Składów Orzekających Rady, 
zatwierdzone następnie stosownymi uchwałami rady. Skarbnik ŚlOIIB Edmund Janic 
przekazał informacje o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wstępnych wynikach 
ekonomicznych Izby oraz na temat realizacji budżetu ŚlOIIB za 2020 rok; 
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po niezbędnych objaśnieniach realizację budżetu zatwierdzono uchwałą. Zastępca 
przewodniczącego rady Andrzej Nowak omówił stan przygotowań do tegorocznego 
zjazdu delegatów oraz dokumenty zjazdowe. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania 
XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB - zjazd odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 1100 
16 kwietnia do godz. 1100 18 kwietnia 2021. Ponieważ zdalna forma zjazdu wyklucza 
obrady, przewodniczący rady zachęcał do dyskusji podczas spotkań przedzjazdowych, 
zaplanowanych w poszczególnych obwodach wyborczych w formie wideokonferencji. 
Roman Karwowski przybliżył projekt sprawozdania Rady ŚlOIIB za 2020 rok - była 
możliwość zadawania pytań przewodniczącym wszystkich organów statutowych, którzy 
przesłali na posiedzenie rady swoje sprawozdania za ubiegły rok. Przewodnicząca OKR 
ŚlOIIB Elżbieta Bryła-Kluczny zaprezentowała uchwały pokontrolne komisji, przyjęte 
następnie stosowną uchwałą rady. Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska 
przekazał informacje o pracach Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium oraz o wynikach 
przeprowadzonego w lutym br. Konkursu ŚlOIIB „Nowoczesny Inżynier”; w tym roku po 
raz pierwszy uczestniczyli w nim również członkowie Opolskiej OIIB. Propozycja naszej 
Izby aby rozszerzyć konkurs na wszystkie okręgowe izby spotkała się z akceptacją w PIIB 
i od przyszłego roku I etap konkursu będzie się odbywał na platformach internetowych 
poszczególnych okręgów, a etap II w portalu PIIB. Zastępca przewodniczącego rady 
Katarzyna Seweryn omówiła prezentację dotyczącą udziału członków ŚlOIIB 
w szkoleniach online w portalu PIIB oraz na platformach stowarzyszeń naukowo-
technicznych; podjęto również dyskusję na temat charakteru planowanego wyjazdu 
zagranicznego dla członków ŚlOIIB, która będzie kontynuowana podczas kolejnego 
posiedzenia rady w kwietniu 2021. 
 

              
 
Roman Karwowski przedstawił plan organizacji obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB – 
stosowną uchwałą rada wyraziła zgodę na realizację planu pod względem finansowym. 
Rozmawiano również o organizacji Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa 25 września 
2021, o ankiecie rozesłanej do członków celem uzyskania ich opinii na temat 
działalności ŚlOIIB, o współpracy z śląskimi uczelniami kształcącymi przyszłych 
członków samorządu zawodowego oraz dyskutowano na temat udziału pracowników 
nadzoru budowlanego w szkoleniach online PIIB na mocy porozumienia PIIB 
z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. 

 
26.02.2021 Rozpoczęcie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
Przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 2316) została stworzona możliwość przeprowadzenia odwołanej w ubiegłym roku 
sesji egzaminacyjnej (której rozpoczęcie planowano 4.12.2020) w dodatkowym 
terminie 26 lutego 2021, ustalonym przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB. W tym 
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dniu odbył się egzamin pisemny we wszystkich okręgowych izbach inżynierów 
budownictwa. W ŚlOIIB egzamin przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 268 osób spośród łącznej 
liczby 412 zakwalifikowanych kandydatów - z wynikiem pozytywnym ukończyło 
egzamin pisemny 231 osób. Aby spełnić wymogi sanitarne egzamin odbył się w dwóch 
turach, o godzinie 900 (w 13 salach) i o godz. 1400 (w 9 salach) z zachowaniem 
dwumetrowego dystansu.  

 

  
 

Egzamin pisemny, podobnie jak później egzaminy ustne, przeprowadzono 
z zachowaniem wszelkich przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii 
celem zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom uczestniczącym w tym 
przedsięwzięciu. 

 
27.02 oraz 1,3,5,6,8,10,12.03.2021  Egzaminy ustne XXXVI sesji egzaminacyjnej.  

Egzaminy sesji zostały zorganizowane się według wytycznych opracowanych przez 
ministerstwo w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

 
02.03.2020 Posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB w formie wideokonferencji. 
 Porządek obrad obejmował następujące zagadnienia: 

• omówienie wniosków zjazdowych skierowanych do KP-R w celu przygotowania przez 
komisję projektu stanowiska Krajowej Rady PIIB, 
• zadania bieżące, w tym opiniowanie projektów aktów prawnych, 
• sprawy wniesione i wolne wnioski.  
W trakcie posiedzenia dyskutowano również o propozycji utworzenia niezależnego 
Zespołu ds. prawnych, o podjęciu działań mających na celu zwiększenie skuteczności 
Izby w zakresie legislacji poprzez lobbing i reklamę oraz o podjęciu działań 
promocyjnych (PR) przez wyspecjalizowane osoby lub firmy, z wdrożeniem 
wypracowanej strategii działań. 
 

07.03.2020 Zawody Narciarskie Małopolskiej OIIB. 
  

 Z prawej D.Siwek z ŚlOIIB; 2 miejsce w kat. 36-45 lat 
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  W zawodach rozegranych na stokach ośrodka Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach Śląską OIIB 
reprezentował Damian Siwek w kategorii 36-45 lat, który w swojej grupie zajął 2 miejsce 
ze stratą do zwycięzcy jedynie 0,3 sekundy. 

  
10.03.2020 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie wideokonferencji. 

Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński. Program 
obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem posiedzenia oraz 
następujące zagadnienia: 
 informację o stanie realizacji umowy generalnej OC inżynierów budownictwa, 

zawartej z Ergo Hestią SA, 
 podjęcie uchwał: w sprawie spłaty pożyczki udzielonej przez Zachodniopomorską 

OIIB, w sprawie projektów ustaw o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy 
o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych oraz w sprawie powołania Zespołu 
KR PIIB ds. organizacji jubileuszu 20-lecia PIIB, 

 informację o stanie przygotowań sprawozdań Organów Krajowych PIIB za 2020 rok 
i na temat PIIB w statystyce, 

 przyjęcie terminarza posiedzeń Krajowej Rady PIIB i Prezydium KR w II półroczu 
2021. 

 

  
 

Członkowie KR PIIB otrzymali w materiałach na posiedzenie projekty 2 ustaw: o zmianie 
ustawy Prawo budowlane i ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych - 
przygotowane i opatrzone szczegółowym uzasadnieniem przez Komisję Prawno-
Regulaminową KR PIIB. Po dyskusji zdecydowano o przesłaniu pierwszego projektu do 
analizy w okręgach, a w odniesieniu do drugiego podjęto uchwałę w sprawie 
upoważnienia prezesa KR PIIB do przedstawienia dokumentu właściwym organom 
państwowym. 

 
12.03.2020 Zakończenie XXXVI sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w ŚlOIIB. 
 Do egzaminów ustnych przeniesionej z grudnia 2020 zimowej sesji egzaminacyjnej, 

przeprowadzanych w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach od 27 lutego 2021 przystąpiło 
łącznie 299 osób. 12 marca 2021 odbyły się ostatnie w tej sesji egzaminy ustne. 
W XXXVI sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 248 osób 
w następujących specjalnościach: 
 konstrukcyjno- budowlanej - 111 osób, 
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 inżynieryjnej drogowej - 35 osób, 
 inżynieryjnej mostowej - 7 osób, 
 inżynieryjnej hydrotechnicznej – 3 osoby, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych – 8 osób, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 6 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 50 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 24 osoby, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 4 osoby. 
 

      
 
W związku z koniecznością zachowania odstępu czasowego 3 miesięcy pomiędzy 
sesjami egzaminacyjnymi, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna PIIB wyznaczyła termin 
rozpoczęcia XXXVII sesji, sesji wiosennej, na 28 maja 2021. Z powodu zaostrzenia 
przepisów sanitarnych nie odbył się planowany na 25 marca 2021 w siedzibie ŚlOIIB 
odbiór decyzji o uprawnieniach budowlanych; wszystkie decyzje zostały przekazane 
tradycyjną pocztą. 
 

18.03.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym. 
Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz Rady 
ŚlOIIB Ewa Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia 
Prezydium Rady i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB a Roman Karwowski 
o środkach finansowych ŚlOIIB oraz o pracach KR PIIB. Podczas posiedzenia 10 marca 
2021 Krajowa Rada odniosła się do projektów 2 ustaw: ustawy o zmianie ustawy Prawo 
budowlane i ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych, przygotowanych 
i opatrzonych szczegółowym uzasadnieniem przez Komisję Prawno-Regulaminową KR 
PIIB. Po wnikliwej dyskusji zdecydowano o przesłaniu pierwszego projektu do analizy 
w okręgach, a w odniesieniu do drugiego podjęto uchwałę o zaprezentowaniu 
dokumentu w ministerstwie. W ubiegłym miesiącu została rozesłana do członków 
ŚlOIIB ankieta opracowana przez firmę MOMA, dotycząca działalności ŚlOIIB; zgodnie 
z propozycją przewodniczącego rady uzyskany zwrotnie bardzo obszerny materiał 
zostanie podzielony na kilka grup tematycznych, którymi zajmą się poszczególni 
członkowie prezydium. Podczas prezentacji statystyk PIIB i ŚlOIIB zwracano uwagę m.in. 
na udział członków ŚlOIIB w korzystaniu z usług portalu PIIB, w porównaniu z innymi 
izbami okręgowymi, i systematyczny wzrost liczby aktywnych kont w tym portalu oraz 
na uczestnictwo naszych członków w szkoleniach online w portalu PIIB i na platformach 
stowarzyszeń naukowo-technicznych. 
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Podczas posiedzenia dyskutowano również o prenumeracie czasopism w ŚlOIIB, 
o warunkach retransmisji szkoleń online przez śląskie oddziały stowarzyszeń naukowo-
technicznych oraz o przygotowaniach do obchodów 20-lecia ŚlOIIB i do organizacji Dnia 
Otwartego Inżyniera Budownictwa. Podjęto także uchwałę w sprawie dofinansowania 
planowanej przez Oddział PZITB w Bielsku-Białej jesienią 2021 XXV konferencji 
„Ekologia a Budownictwo”. 

 
26.03.2021 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 6 w Rybniku. 

Z powodu pandemii koronawirusa po raz drugi w historii Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa doroczne zjazdy delegatów odbędą się w trybie zdalnym, przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej - poprzez portal PIIB. W tym trybie nie ma jednak 
warunków do prowadzenia dyskusji zjazdowych, więc możliwość taką stworzono 
delegatom w Śląskiej OIIB poprzez organizowanie od 26 marca 2021 spotkań 
przedzjazdowych w formie wideokonferencji. 
Pierwsze z serii spotkań delegatów, odbywające się w Rybniku prowadziła zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzyna Seweryn, opiekun Punktu Informacyjnego 
w Rybniku, a uczestniczyło w nim 16 spośród 25 delegatów z obwodu rybnickiego. 
Gośćmi spotkania byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, sekretarz Ewa 
Dworska i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka; nad stroną techniczną czuwał 
pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski. Na początku chwilą ciszy uczczono 
odejście z powodu zgonu kilku delegatów wybranych na lata 2018-2022, wśród nich 
delegata z rybnickiego obwodu Leszka Wołczyka. Nawiązując do przekazanych 
delegatom materiałów zjazdowych Roman Karwowski omówił kilka działań, które 
pozwalają ocenić miniony rok za udany. Doskonalenie zawodowe zostało zrealizowane 
w stopniu znacznie wyższym niż w latach wcześniejszych - w 2020 roku we wszystkich 
rodzajach szkoleń uczestniczyło 8077 członków ŚlOIIB (dla porównania w 2019 roku 
4113 członków za większą kwotę wydaną na szkolenia), na co miało wpływ 
wprowadzenie na dużą skalę szkoleń online. Zwiększyła się też znacznie liczba członków 
ŚlOIIB korzystających z programów i informacji dostępnych w portalu PIIB oraz 
odwiedzających stronę i Facebooka ŚlOIIB. Uproszczone zostały zasady udzielania 
pomocy finansowej, która może trafić do wnioskodawcy w ciągu 2 tygodni. 
W październiku odbyły się egzaminy przesuniętej sesji wiosennej i odbyła się 
kwalifikacja kandydatów do planowanej w grudniu sesji jesiennej (przesuniętej 
w wyniku zaostrzenia pandemii na 2021 rok). Podpisano porozumienia o współpracy 
Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską; porozumienia 
umożliwią m.in. konsultowanie z ŚlOIIB programów nauczania na wydziałach 
kształcących potencjalnych członków samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa.  
W wyniku covidowego reżimu zamknięto 2020 rok nadwyżką budżetową, która 
zgodnie z propozycją Rady ŚlOIIB ma zwiększyć fundusz na działalność na rzecz 
członków w 2021 roku, po ustąpieniu pandemii. Również z kwoty przyznanej w 2019 
roku przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację w siedzibie ŚlOIIB została zaoszczędzona 
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znaczna część środków. O przeznaczeniu powyższych środków finansowych zdecydują 
delegaci podczas XX Zjazdu ŚlOIIB głosując na poszczególne uchwały.  
W odniesieniu do najważniejszych wydarzeń w 2021 roku przewodniczący rady 
poruszył temat dwudziestolecia ŚlOIIB, Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa (DOIB), 
a także anonimowej ankiety przygotowanej przez f-mę MOMA. Centralnym punktem 
obchodów 20-lecia będzie gala w siedzibie NOSPR-u 26 marca 2022, przewidywany 
fundusz na organizację tych obchodów zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 
XX Zjazdowi ŚlOIIB. DOIB odbędzie się we wrześniu 2021 we wszystkich placówkach 
ŚlOIIB, również w Rybniku, stąd apel do włączenia się w tę akcję mającą na celu 
promocję naszego zawodu. Na ankietę z pytaniami dotyczącymi działalności ŚlOIIB 
odpowiedziało 5,6 % członków - wyniki będą poddane szczegółowej analizie. 

 

  
 

Ewa Dworska omówiła zasady przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
który zostanie zorganizowany przy użyciu środków komunikacji elektronicznej poprzez 
portal PIIB od godz. 1100 19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021, a Zuzanna Królicka 
zaapelowała o potwierdzenie otrzymania informacji dotyczącej sposobu głosowania; 
informacja zostanie przekazana wszystkim delegatom pocztą elektroniczną.  
W czasie zaproponowanym przez Katarzynę Seweryn na dyskusję wyrażano 
zaniepokojenie wpływem pandemii na zbliżające się wybory delegatów na zjazdy w VI 
kadencji - rozważano warianty postępowań w razie utrzymujących się restrykcji, 
łącznie z propozycją możliwości przedłużenia V kadencji w oparciu o ustawę covidową. 
Podjęto również temat legitymowania się przez osoby wybierane do organów 
statutowych ŚlOIIB zaświadczeniem o niekaralności; taki wniosek zjazdowy zgłoszą 
delegaci z Rybnika. Liczne głosy dotyczyły dbałości o prestiż zawodu inżyniera oraz 
naszego samorządu, m.in. poprzez publikację odpowiednich artykułów w gazetach 
lokalnych oraz krajowych. Znakomitą okazją do promocji naszego zawodu może stać 
się dobrze zorganizowany Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, jak również imprezy 
związane z obchodami 20-lecia ŚlOIIB. 
 

29.03.2021 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 1 w Bielsku-Białej. 
Na kolejnym zebraniu przedzjazdowym odbywającym się w trybie zdalnym, w formie 
telekonferencji, spotkali się delegaci z Obwodu nr 1 w Bielsku -Białej. Spośród 
32 delegatów wybranych na zjazdy ŚlOIIB z tego obwodu w spotkaniu brało udział 
19 osób, wśród nich przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, jako opiekun 
Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej. Oprócz delegatów z bielskiego obwodu 
w spotkaniu uczestniczyła sekretarz Rady ŚlOIIB Ewa Dworska, dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka i redaktor naczelna Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska, a obsługę 
techniczną prowadził pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski. Po przywitaniu 
uczestników spotkania Józef Kluska poprosił o zabranie głosu Romana Karwowskiego, 
który przypomniał o odejściu w tej kadencji z powodu zgonu 127 członków ŚlOIIB, 
wśród nich 9 delegatów na zjazdy ŚlOIIB. Nawiązując do przekazanych delegatom 
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materiałów zjazdowych odniósł się w skrócie do kilku najważniejszych w minionym 
roku zagadnień, jak: doskonalenie zawodowe, w którym uczestniczyło ponad 8 tysięcy 
członków ŚlOIIB (w 2019 roku 4113 członków za kwotę o ponad 25% większą), 
zwiększenie liczby członków ŚlOIIB korzystających z programów i informacji dostępnych 
w portalu PIIB oraz odwiedzających stronę i Facebook ŚlOIIB, uproszczenie zasad 
udzielania pomocy finansowej, przeprowadzenie egzaminów na uprawnienia 
budowlane mimo utrudnień związanych z pandemią oraz podpisanie porozumień 
o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską; 
w nieodległej przyszłości podobne porozumienie zostanie podpisane z rektorem 
Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Z uwagi na ograniczenia 
spowodowane pandemią zamknięto 2020 rok nadwyżką budżetową, pozostała też 
część niewykorzystanej kwoty przyznanej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na archiwizację 
i klimatyzację w siedzibie ŚlOIIB. Rada ŚlOIIB proponuje zwiększyć fundusz 
przeznaczony na działalność na rzecz członków w 2021 roku po ustąpieniu pandemii, 
a uchwały w tej sprawie będą głosować delegaci podczas XX Zjazdu ŚlOIIB. 

 

  
 

Zuzanna Królicka omówiła zasady przeprowadzenia XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB, 
który odbędzie się od godz. 1100 19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021 przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PIIB; niezbędne informacje 
poprzedzające rozpoczęcie zjazdu otrzymają delegaci pocztą elektroniczną, w razie 
pytań lub wątpliwości Biuro ŚlOIIB pozostaje do dyspozycji. Ewa Dworska, członek 
Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, omówiła projekty dwóch ustaw 
przygotowanych przez tę komisję, z których projekt dotyczący wprowadzenia 
wykonawcy do ustawy Prawo budowlane jako uczestnika procesu budowlanego 
zostanie przekazany do konsultacji w okręgach. Odniosła się także do innych 
dokumentów jakimi komisja zajmowała się w 2020 roku. 
Podczas dyskusji poruszano temat wybranych przepisów Prawa budowlanego 
niekorzystnych dla inżynierów budownictwa oraz braki w znajomości Prawa 
budowlanego u niektórych członków Izby, interpretacji uprawnień budowlanych, 
zawartości biuletynu Informator ŚlOIIB, stworzenia w ramach Izby zespołu ds. seniorów, 
interesowano się także procedurą przeprowadzenia zjazdu i składania wniosków 
zjazdowych. 
W części spotkania dotyczącej planów na 2021 rok przewodniczący rady poruszył 
temat 20-lecia ŚlOIIB, prezentując harmonogram działań i przewidywane koszty 
związane z tym jubileuszem które będą przedstawione do dyskusji i zatwierdzenia na 
XX Zjeździe ŚlOIIB, Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa planowanego 25 września 
2021 we wszystkich placówkach ŚlOIIB, koordynatorem działań związanych 
z organizacją tego wydarzenia jest Józef Kluska, oraz anonimowej ankiety dotyczącej 
działalności ŚlOIIB; wyniki ankiety zostaną wnikliwie przeanalizowane 
i zaprezentowane członkom Izby. Na zakończenie spotkania Roman Karwowski 
podziękował delegatom z obwodu bielskiego za pracę na rzecz Izby i złożył życzenia 
świąteczne. 
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30.03.2021 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 3 w Gliwicach. 
Delegaci z Obwodu Wyborczego nr 3 w Gliwicach stanowią najliczniejszą grupę wśród 
delegatów na zjazdy ŚlOIIB. W zebraniu przedzjazdowym, odbywającym się w formie 
wideokonferencji, uczestniczyło 25 spośród 41 delegatów, co stanowi frekwencję 
podobną do uzyskanej w obwodach w Rybniku i Bielsku-Białej. Oprócz delegatów 
obwodu gliwickiego w spotkaniu uczestniczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski, sekretarz Ewa Dworska, dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka i pracownik 
biura Grzegorz Wasylowski, zajmujący się obsługą techniczną, oraz redaktor naczelna 
Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska, przygotowująca relacje z zebrań 
przedzjazdowych. Spotkanie prowadził zastępca przewodniczącego rady Tomasz 
Radziewski, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
Na początku zebrania przewodniczący rady przekazał bardzo przykrą wiadomość 
o zgonie wieczorem 29 marca 2021 Kolegi Edmunda Janica, skarbnika ŚlOIIB i delegata 
na zjazdy z obwodu częstochowskiego. Chwilą ciszy uczczono jego pamięć oraz pamięć 
10 delegatów wybranych na V kadencję (lata 2018-2022) i delegata w kadencjach I-III 
z obwodu gliwickiego - Tadeusza Lipińskiego. 
Ewa Dworska i Zuzanna Królicka przedstawiły zasady przeprowadzenia XX Zjazdu ŚlOIIB 
w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB, w dniach 19-22 kwietnia 2021. 
14 dni przed rozpoczęciem zjazdu delegaci otrzymają pocztą elektroniczną zaproszenie 
wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał i z prośbą o potwierdzenie odbioru 
- zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; 
w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB. E. Dworska 
poinformowała również o 2 projektach ustaw przygotowanych przez Komisję Prawno-
Regulaminową KR PIIB i zaprezentowanych Krajowej Radzie podczas posiedzenia 
10 marca 2021; informacja o wynikach dyskusji nad tymi projektami znajduje się na 
stronie internetowej PIIB w relacji z posiedzenia KR PIIB. 

 

  
 
Roman Karwowski poruszył kilka tematów, które miały wpływ na pozytywną ocenę 
minionego roku. Na podkreślenie zasługują: prawie dwukrotnie większy udział 
członków ŚlOIIB w szkoleniach w porównaniu z rokiem 2019, głównie dzięki 
szkoleniom online prowadzonym przez wszystkie OIIB na platformie PIIB, zwiększona 
liczba członków odwiedzających portal PIIB, stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, 
uproszczony i przyspieszony sposób przyznawania pomocy finansowej w czasie 
pandemii, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na 
Śląsku i bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
Nadwyżka budżetowa powstała z powodu odwołania w 2020 roku wydarzeń 
związanych z obecnością dużych grup osób oraz część niewykorzystanej kwoty 
przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację i archiwizację w siedzibie Izby 
będą przedmiotem uchwał podejmowanych podczas XX Zjazdu ŚlOIIB.  
Odnosząc się do planów na 2021 rok przewodniczący rady przedstawił dwa ważne 
wydarzenia – dwudziestolecie ŚlOIIB i Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa 
25 września 2021, których organizacją już zajmują się powołane w tym celu zespoły; 
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przewidywany fundusz związany z obchodami jubileuszu ŚlOIIB będzie przedstawiony 
do zatwierdzenia zjazdowi. Poinformował także o odpowiedzi członków ŚlOIIB na 
anonimową ankietę dotyczącą działalności ŚlOIIB. 
Podczas dyskusji podnoszono m.in. temat pomocy technicznej i sposobów jej 
udzielania, godzin przeprowadzania szkoleń, przekazywania informacji o zmianach 
w przepisach prawnych dotyczących budownictwa i rozszerzenia konkursu ŚlOIIB 
„Nowoczesny inżynier” o nowe kategorie. Sprawy dotykające naszych członków mogą 
być przedstawiane również w formie wniosków zjazdowych, które następnie rozpatrzy 
Rada ŚlOIIB. 
Tomasz Radziewski przedstawiając plan pracy Placówki Terenowej w Gliwicach w 2021 
roku odniósł się w szczególności do przewidzianych w najbliższym czasie szkoleń z cyklu 
„Spotkanie z ekspertem”, w formie telekonferencji, oraz planowanej zmiany siedziby 
biura gliwickiej placówki – propozycja lokalizacji biura na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Śląskiej została przyjęta z dużym aplauzem. 
Na zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował Tomaszowi Radziewskiemu, 
oraz delegatom z gliwickiego obwodu wyborczego za pracę dla Izby i złożył wszystkim 
życzenia świąteczne. 

 
Na przełomie marca i kwietnia 2021 odnotowano w Polsce, w szczególności na Śląsku, gwałtowny 
wzrost zachorowań trzeciej fali pandemii. Dopiero z końcem kwietnia nastąpiła poprawa sytuacji 
zdrowotnej pozwalająca na stopniowe łagodzenie obostrzeń sanitarnych, a w przypadku niewielkich 
grup na organizowanie spotkań w formie bezpośredniej. Jednakże w związku z utrzymującym się 
nadal w kraju stanem epidemii COVID-19, wiele wydarzeń w miesiącach kwiecień - sierpień 2021 
odbywało się nadal w trybie zdalnym, m.in. zjazdy sprawozdawcze ŚlOIIB i PIIB, szkolenia 
i posiedzenia większych grup członków ŚlOIIB, lub zostało odwołanych. 
 
01.04.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w formie online. 
 W trakcie posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego OSD Krzysztofa 

Ciesińskiego omówiono postępowania prowadzone przez członków organu w trybie 
odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej. 

 
06.04.2021 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodów Wyborczych nr 4 i 5 w Katowicach 

oraz nr 7 w Sosnowcu. 
Kolejne spotkanie przedzjazdowe zorganizowano po przerwie świątecznej dla 
delegatów obwodów nr 5 Katowice I, nr 6 Katowice II i nr 7 Sosnowiec. Uczestniczyły 
w nim 32 osoby, co stanowiło 50-procentową frekwencję. Spotkanie prowadził 
zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Andrzej Nowak z obwodu Katowice I, opiekun 
katowickiej placówki, przy wsparciu sekretarz rady Ewy Dworskiej z obwodu Katowice 
II i przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Krzysztofa Ciesińskiego 
z obwodu Sosnowiec. Gośćmi spotkania byli przewodniczący rady Roman Karwowski 
i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka. 
Poproszony o zabranie głosu przewodniczący rady przypomniał osoby, które odeszły od 
nas na zawsze w ostatnim czasie, wśród nich Edmunda Janica, skarbnika ŚlOIIB 
w bieżącej kadencji, Stefana Wójcika i Janusza Krasnowskiego. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć 10 delegatów V kadencji, wśród nich 7 delegatów z obwodów katowickiego 
i sosnowieckiego, oraz 128 członków ŚlOIIB. 
Nawiązując do przekazanych delegatom wyprzedzająco materiałów zjazdowych Roman 
Karwowski omówił kilka tematów, które wpłynęły na dobrą ocenę minionego roku. Na 
podkreślenie zasługują liczny udział członków ŚlOIIB w szkoleniach, prawie dwukrotnie 
większy w porównaniu z rokiem 2019 - głównie dzięki szkoleniom online prowadzonym 
przez wszystkie OIIB na platformie PIIB, zwiększona liczba członków odwiedzających 
portal PIIB, stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, szybsze docieranie do członków 
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ŚlOIIB z pomocą finansową w czasie pandemii poprzez uproszczenie i przyspieszenie 
sposobu przyznawania tej pomocy, podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB 
z dwiema politechnikami na Śląsku oraz bezpieczne przeprowadzenie sesji 
egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, jak również sprawne przygotowania do 
kolejnej. Nadwyżka budżetowa, powstała skutkiem odwołania w 2020 roku w wyniku 
pandemii kilku wydarzeń organizowanych dla dużych grup osób, oraz część 
niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację 
i archiwizację w siedzibie Izby będą przedmiotem uchwał podejmowanych podczas 
zjazdu ŚlOIIB. 
 

  
 

Ewa Dworska i Zuzanna Królicka przedstawiły zasady przeprowadzenia XX Zjazdu 
Sprawozdawczego ŚlOIIB w dniach 19-22 kwietnia 2021 w trybie zdalnym, za 
pośrednictwem portalu PIIB. Otrzymane pocztą elektroniczną zaproszenie wraz 
z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał należy potwierdzić, bowiem zgodnie 
z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem prawomocności zjazdu; w razie pytań 
lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem ŚlOIIB.  
Odnosząc się do planów na 2021 rok przewodniczący rady omówił przygotowania do 
dwóch ważnych wydarzeń, są to jubileusz 20-lecia ŚlOIIB w 2022 roku i Dzień Otwarty 
Inżyniera Budownictwa 25 września 2021. Ich organizacją zajmują się powołane w tym 
celu zespoły, a przewidywany fundusz związany z obchodami jubileuszu ŚlOIIB będzie 
przedstawiony do zatwierdzenia zjazdowi. Poinformował także o zadowalającym 
udziale członków ŚlOIIB (5,6 %) w anonimowej ankiecie dotyczącej działalności ŚlOIIB. 
W czasie przeznaczonym na dyskusję poruszono m.in. temat przygotowania publikacji 
związanych z 20-leciem Izby, w szczególności braku dokumentacji fotograficznej ze 
zjazdu założycielskiego ŚlOIIB oraz skromnej ilości zdjęć z kolejnych zjazdów I kadencji. 
Stąd prośba do delegatów o przekazywanie do Izby wszelkich materiałów dotyczących 
wczesnych lat działalności ŚlOIIB, jak również z okresu tworzenia się naszego 
samorządu. Kolejny apel dotyczył udziału członków ŚlOIIB w konsultacjach projektu 
ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, który został przygotowany przez Komisję 
Prawno-Regulaminową KR PIIB, w odpowiedzi na wnioski zjazdowe, i decyzją Krajowej 
Rady przekazany do pogłębionej dyskusji w okręgach. Informacja o wynikach dyskusji 
nad tym projektem, jak również nad projektem drugiej ustawy autorstwa KP-R, 
dotyczącej ułatwień w zakresie realizacji inwestycji liniowych, znajduje się na stronie 
internetowej PIIB w relacji z posiedzenia KR PIIB. Na zakończenie spotkania Roman 
Karwowski podziękował prowadzącym oraz delegatom za pracę na rzecz Izby. 

 
07.04.2021 Posiedzenie Prezydium KR PIIB w formie wideokonferencji. 

Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński. Chwilą ciszy 
uczczono pamięć zmarłego członka KR PIIB Edmunda Macieja Janica z ŚlOIIB.  
Przedmiotem obrad była organizacja XX Zjazdu Sprawozdawczego PIIB 18 – 19 czerwca 
2021, przewodniczący Komisji Wnioskowej KR PIIB omówił stan realizacji wniosków 
złożonych podczas XIX Krajowego Zjazdu i zjazdów okręgowych, organizacja DOIB przez 
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okręgowe izby oraz przygotowania do uroczystości związanych z 20-leciem PIIB 
w przeddzień XXI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB 24 -25 czerwca 2022. 

 
07.04.2021 Spotkanie przedzjazdowe delegatów z Obwodu Wyborczego nr 2 w Częstochowie.  

Ostatnie z serii zdalnych spotkań przedzjazdowych, odbywających się w formie 
wideokonferencji, zorganizowano dla delegatów z Obwodu Wyborczego nr 2 
w Częstochowie. Spośród aktualnej liczby 30 delegatów w spotkaniu wzięło udział 
20 osób, zatem w tym obwodzie uzyskano najwyższą, prawie 70-procentową 
frekwencję. Oprócz delegatów na zjazdy z obwodu częstochowskiego uczestnikami 
zebrania byli przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, dyrektor Biura ŚlOIIB 
Zuzanna Królicka i pracownik Biura ŚlOIIB Grzegorz Wasylowski, zajmujący się obsługą 
techniczną, oraz redaktor naczelna Informatora ŚlOIIB Maria Świerczyńska. Spotkanie 
prowadził zastępca przewodniczącego rady Waldemar Szleper, opiekun Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie, który po przywitaniu zebranych poprosił 
przewodniczącego rady o zabranie głosu. Roman Karwowski przypomniał postać 
zmarłego 29 marca 2021 Kolegi Edmunda Janica, skarbnika Śląskiej OIIB i delegata 
z obwodu częstochowskiego, którego niespodziewane odejście głęboko zasmuciło 
wszystkich którzy go znali. Następnie chwilą ciszy uczczono pamięć 10 delegatów na 
zjazdy w V kadencji (lata 2018-2022) i 128 członków ŚlOIIB. 
Odnosząc się do materiałów zjazdowych przewodniczący rady przypomniał działania, 
które mimo obostrzeń spowodowanych pandemią złożyły się na pozytywną ocenę 
minionego roku. Są to: zasługujący na uznanie prawie dwukrotnie większy udział 
członków ŚlOIIB w szkoleniach w porównaniu z rokiem 2019, głównie dzięki szkoleniom 
online prowadzonym przez wszystkie OIIB na portalu PIIB, zwiększona liczba członków 
odwiedzających ten portal oraz stronę internetową i Facebook ŚlOIIB, uproszczony 
i przyspieszony sposób przyznawania pomocy finansowej w czasie pandemii, 
podpisanie porozumień o współpracy ŚlOIIB z dwiema politechnikami na Śląsku 
i bezpieczne przeprowadzenie sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. 
Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, uzyskanej w wyniku odwołania kilku 
zaplanowanych w 2020 roku wydarzeń gromadzących duże grupy uczestników, oraz 
części niewykorzystanej kwoty przeznaczonej przez XVIII Zjazd ŚlOIIB na klimatyzację 
i archiwizację w siedzibie Izby będzie przedmiotem uchwał podejmowanych podczas 
XX Zjazdu ŚlOIIB.  
 

  
 

Zuzanna Królicka przekazała szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia 
XX Zjazdu ŚlOIIB w trybie zdalnym, za pośrednictwem portalu PIIB, w dniach 19-22 
kwietnia 2021. Do wszystkich delegatów zostało już wysłane pocztą elektroniczną 
zaproszenie wraz z materiałami zjazdowymi i projektami uchwał oraz prośbą 
o potwierdzenie odbioru - zgodnie z regulaminem to potwierdzenie jest warunkiem 
prawomocności zjazdu; w razie pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Biurem 
ŚlOIIB. Przypomniała także o wprowadzonym obowiązku uzyskania poparcia wniosku 
zjazdowego przez co najmniej 5 delegatów. Nawiązując do planów na 2021 rok Roman 
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Karwowski odniósł się do dwóch ważnych wydarzeń - jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB oraz 
Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa 25 września 2021, których przygotowaniem 
zajmują się powołane w tym celu zespoły. Korzystając z graficznej prezentacji omówił 
szczegółowy harmonogram działań związanych z obchodami jubileuszu wraz 
z przewidywanymi. Poinformował także o około 6-procentowym udziale członków 
ŚlOIIB w anonimowej ankiecie dotyczącej działalności ŚlOIIB. 
Waldemar Szleper podkreślił, że Placówka Trenowa ŚlOIIB w Częstochowie działa 
zgodnie z planem i bez zakłóceń, mimo obostrzeń spowodowanych pandemią, oraz 
omówił szczegółowo plany związane z organizacją przez placówkę Dnia Otwartego 
Inżyniera Budownictwa. Namawiał także do głosowania na wszystkie uchwały 
zjazdowe, w tym dodatkowe uchwały w sprawach niezwiększania składów trzech 
organów statutowych ŚlOIIB: Rady, OKK i OSD oraz w sprawie zatwierdzenia funduszu 
przeznaczonego na obchody 20-lecia ŚlOIIB. W wielowątkowej dyskusji poruszano 
temat obchodów 20-lecia ŚlOIIB, jako okazji do promocji Izby w mediach, 
funkcjonalności portalu PIIB, zwłaszcza pod kątem upowszechniania bardzo 
przydatnych w pracy inżyniera informacji, korzystania przez okręgowe komisje 
kwalifikacyjne z systemu informatycznego SESZAT, administrowanego przez Krajową 
Komisję Kwalifikacyjną PIIB i wspierającego obsługę sesji egzaminacyjnych, oraz temat 
archiwizacji dokumentów ŚlOIIB przez zewnętrzną firmę, w szczególności zakresu 
archiwizacji oraz kosztów pozyskiwania dokumentów z zewnętrznego archiwum. Na 
zakończenie spotkania Roman Karwowski podziękował opiekunowi częstochowskiej 
placówki oraz delegatom z częstochowskiego obwodu wyborczego za pracę dla Izby. 
Również Waldemar Szleper przekazał podziękowanie delegatom za zaangażowanie 
i gościom za obecność. 

 
08.04.2021 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Przed rozpoczęciem obrad prowadzący posiedzenie przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski przypomniał postać zmarłego Kolegi Edmunda Janica, skarbnika 
ŚlOIIB, prosząc o uczczenie jego pamięci chwilą ciszy.  
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady 25 lutego 
2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały SOR i uchwałę podjętą podczas 
posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB 18 marca 2021 w sprawie dofinansowania i objęcia 
patronatem ŚlOIIB XXV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ekologia 
a Budownictwo”, zatwierdzone następnie uchwałami rady. Podjęto również dwie 
uchwały w sprawie odznaczeń dla członków ŚlOIIB, uchwałę w sprawie dofinansowania 
zagranicznego wyjazdu dla członków ŚlOIIB oraz uchwałę dotyczącą korekty uchwały 
w sprawie zasad prenumeraty czasopism przez członków ŚlOIIB, w zakresie dot. wykazu 
czasopism. Zenon Panicz, pełniący aktualnie obowiązki skarbnika ŚlOIIB, przekazał 
informacje o stanie środków finansowych ŚlOIIB i o wstępnych wynikach 
ekonomicznych Izby. 
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Opiekunowie poszczególnych obwodów wyborczych nr 1-7 poinformowali o przebiegu 
spotkań przedzjazdowych w swoich obwodach. Szczegóły dotyczące przeprowadzenia 
XX Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB oraz uczestnictwa delegatów ŚlOIIB 
w zjeździe omówiła sekretarz rady. Zjazd odbędzie się w trybie zdalnym od godz. 1100 
19 kwietnia do godz. 1100 22 kwietnia 2021. Nawiązała również do „statystyk” Krajowej 
Izby, obrazujących Śląską OIIB na tle pozostałych izb okręgowych. Zastępca 
przewodniczącego rady Józef Kluska poinformował o pracach Krajowej Rady PIIB i jej 
Prezydium. Przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz organizacji DOIB w ŚlOIIB 
omówili R. Karwowski oraz koordynator DOIB J. Kluska – szczegółowe informacje 
dotyczące działań związanych z tymi wydarzeniami przekazywał przewodniczący rady 
podczas wszystkich spotkań przedzjazdowych z delegatami. R. Karwowski odniósł się 
również do wyników anonimowej ankiety dot. działalności ŚlOIIB, których analizą 
zajmują się członkowie prezydium rady. 
Podczas dyskusji podnoszono temat pomocy finansowej w nagłych wypadkach, 
organizacji jubileuszu 20-lecia i DOIB, będących okazją do promocji naszego zawodu 
oraz Izby, przekazywania materiałów o udziale naszych członków w pracach na 
poziomie okręgowym oraz krajowym. Zdecydowano, że dyskusja nt. wyjazdu 
zagranicznego odbędzie się w terminie późniejszym. 

 
19.04.2021 Narada na temat Otwartego Dnia Inżyniera Budownictwa ODIB zorganizowana przez 

prezesa KR PIIB. 
Podczas narady w formie wideokonferencji prezes KR PIIB omawiał z koordynatorami 
z poszczególnych izb okręgowych szczegóły organizacyjne DOIB; z ŚlOIIB w spotkaniu 
uczestniczył Józef Kluska. 

 
19.04.2021 Spotkanie szkoleniowe w Placówce ŚlOIIB w Gliwicach w ramach cyklu „Spotkanie 

z ekspertem” w formie wideokonferencji. 
 Szkolenie w ramach tego cyklu nt. „Wybrane problemy budownictwa na terenach 

górniczych” prowadziła dr hab. inż. Izabela Bryt-Nitarska. 
 
19-22.04.2021 XX Zjazd Sprawozdawczy ŚlOIIB. 
 Z powodu panującej wciąż pandemii koronawirusa również w bieżącym roku zjazdy 

sprawozdawcze okręgowych izb inżynierów budownictwa odbywały się w trybie 
zdalnym. Podczas posiedzenia 25 lutego 2021 Rada ŚlOIIB podjęła uchwałę 
nr 17/R/2021 w sprawie zwołania XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB przy 
wykorzystaniu systemu informatycznego – portalu PIIB, w terminie od godz. 1100 
19 kwietnia 2021 do godz. 1100 22 kwietnia 2021. Przygotowaniem do zjazdu były na 
przełomie marca i kwietnia 2021 przedzjazdowe spotkania delegatów, do których 
rozesłano wyprzedzająco tradycyjną pocztą materiały zjazdowe. Ponad 2 tygodnie 
przed terminem zjazdu każdy z delegatów otrzymał pocztą elektroniczną zaproszenie 
i materiały potrzebne do uczestnictwa w zjeździe. Były to projekty porządku obrad 
i regulaminu zjazdu wraz z instrukcją głosowania oraz projekty uchwał i dokumenty 
niezbędne do ich rozpatrzenia; zgodnie z Regulaminem Zjazdu e-mail należało 
potwierdzić. Całość materiałów zamieszczono również na portalu PIIB w zakładkach 
„Materiały dla delegatów” i „Zjazd okręgowy 2021”. W dniach 19 – 22 kwietnia 2021 
delegaci, po zalogowaniu się w portalu PIIB, wyrażali swoje stanowisko głosując na 
projekty uchwał oraz mogli zgłaszać wnioski lub wyrażać poparcie dla wniosków 
zgłoszonych przez innych delegatów. W zjeździe wzięło udział 180 delegatów, co 
stanowiło frekwencję 87,8%. Ilość ta jest większa o 10 osób w stosunku do zjazdu 
ubiegłorocznego i porównywalna z frekwencją w czasie zjazdów stacjonarnych. 
Przewodniczącym zjazdu był Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, 
a sekretarzem Ewa Dworska, sekretarz Rady ŚlOIIB. Delegaci przyjęli regulamin zjazdu 
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i porządek obrad oraz podjęli uchwały niezbędne do funkcjonowania Izby zgodnie 
z przepisami prawa i statutem PIIB. Były to uchwały w sprawach: zatwierdzenia 
sprawozdań z działalności organów statutowych ŚlOIIB za 2020 rok (Rady, OKK, OSD, 
OROZ i OKR), udzielenia absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2020 rok, uchwalenia Zasad 
Gospodarki Finansowej na rok 2021 oraz uchwalenia budżetu ŚlOIIB na rok 2021, 
a także uchwały w sprawie zmniejszania składu 3 organów statutowych (Rady, OKK 
i OSD) i uchwała dotycząca obchodów 20-lecia ŚlOIIB. Wszystkie uchwały zostały 
przyjęte zdecydowaną większością głosów. Formuła przeprowadzenia zjazdu 
uniemożliwiała dyskusję, ale okazją do niej były spotkania przedzjazdowe. Ponadto 
każdy z delegatów mógł wcześniej zadać pisemnie pytanie dotyczące przekazanych 
materiałów zjazdowych. Delegaci zgłosili 19 wniosków, z których 16 uzyskało 
wymagane regulaminem zjazdu poparcie co najmniej 5 delegatów. Wnioski zostaną 
skierowane do rozpatrzenia i odpowiedniego zakwalifikowania przez Radę ŚlOIIB do 
dalszego procedowania. Po zakończeniu zjazdu przewodniczący i sekretarz zjazdu 
podpisali w Biurze ŚlOIIB dokumenty w postaci uchwał zjazdowych. 

  

    
 
21.04.2021 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB w trybie zdalnym. 

Podczas posiedzenia w formie wideokonferencji, które prowadziła przewodnicząca 
ZOFPF Czesława Bella, przyznano jedną zapomogę na maksymalną kwotę 4 000 zł. 
Dyskutowano również propozycję przewodniczącej, dotyczącą uhonorowania 
długoletnich seniorów wsparciem finansowym.  

 
22.04.2021 Pokonkursowe spotkanie szkoleniowe z Edytą Uramowską, autorką pytań do 

konkursu „Nowoczesny Inżynier 2021”, w formie wideokonferencji. 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa skierowała zaproszenie do 
uczestnictwa w spotkaniu do członków Śląskiej oraz Opolskiej OIIB, bowiem w tym roku 
po raz pierwszy uczestniczyli w dorocznym konkursie ŚlOIIB również reprezentanci 
Opolskiej Izby. Zastrzeżono jednak pierwszeństwo udziału w spotkaniu osobom 
biorącym udział w konkursie. W programie szkolenia przewidziano omówienie 60 pytań 
tego konkursu (po 30 w każdym z 2 etapów konkursu) wraz z odpowiedziami. Była więc 
okazja do poznania wszystkich pytań tegorocznego konkursu wraz z prawidłowymi 
odpowiedziami, a także możliwość zadawania pytań i prowadzenia dyskusji. Pytania 
konkursowe przygotowała radca prawny Edyta Uramowska. Dotyczyły one istotnych 
zmian w ustawie Prawo budowlane, wprowadzonych dużą nowelizacją z lutego 2019. 
Na każde pytanie były 3 odpowiedzi do wyboru, niewiele różniące się w treści, więc 
wybór odpowiedzi prawidłowej wymagał dobrej znajomości nowych przepisów i mógł 
niekiedy sprawiać trudności. Omówienie pytań i odpowiedzi pozwoliło uczestnikom 
konkursu rozwiać wątpliwości i poszerzyć wiedzę, a pozostałym – przybliżyć nowe 
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przepisy obowiązujące już od 19 września 2020 roku. Wyjaśnienia autorki uzupełniał 
od czasu do czasu Tomasz Radziewski, członek jury konkursu, zwracając uwagę na 
istotne w praktyce inżyniera budownictwa szczegóły. Dyskusję zdominował problem 
podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania 
działki lub terenu (PZT), projekt architektoniczno-budowlany (PAB) i projekt techniczny 
(PT) oraz rozkład odpowiedzialności projektantów i innych uczestników procesu 
budowlanego. Podnoszony był m.in. temat kwalifikacji odstępstw od zatwierdzonego 
PZT oraz PAB i temat wprowadzania zmian do PT. Podkreślono w toku dyskusji, że 
zgodnie z art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane: „Projektant dokonuje kwalifikacji 
zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub 
terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji 
o pozwoleniu na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest 
obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie 
architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego 
odstąpienia”. Prowadząca wskazała na bardzo ważne uregulowanie wprowadzone 
nowelizacją, która weszła w życie we wrześniu 2020, zawarte w nowym art. 36b ust. 2 
ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „Odstąpienie od projektu technicznego 
jest dopuszczalne po dokonaniu przez projektanta zmian w tym projekcie oraz 
sprawdzeniu tych zmian przez projektanta sprawdzającego, o ile to sprawdzenie jest 
wymagane”. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że PT może być sporządzany – po 
zatwierdzeniu PZT oraz PAB – przez innego projektanta niż projektant dwóch 
pierwszych części i mogą zdarzyć się sytuacje, że na tym etapie nastąpi konieczność 
wprowadzenia do PAB zmian stanowiących istotne odstąpienie, które wymaga zmiany 
decyzji o pozwoleniu na budowę. W odpowiedzi prowadząca wskazała na bardzo ważny 
zapis w ustawie Prawo budowlane zawarty w art. 34 ust. 3c, według którego „Projekt 
techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz 
projektem architektoniczno-budowlanym”; w tym kontekście zmodyfikowano również 
obowiązki projektanta wprowadzając w art. 20 w ust. 1 pkt 1aa nakładający na 
projektanta obowiązek zapewnienia zgodności PT z PZT oraz PAB. Burzliwa 
i interesująca dyskusja w trakcie szkolenia pokazała, że konkurs „Nowoczesny Inżynier” 
jest znakomitą okazją do pogłębiania wiedzy potrzebnej na co dzień w pracy inżyniera 
budownictwa, dlatego na zakończenie przekazano zaproszenie do udziału 
w przyszłorocznym konkursie. 
 

23.04.2021 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w formie wideokonferencji. 
 Celem posiedzenia było omówiono projektów stanowisk dotyczących realizacji 

wniosków autorstwa członków KR PIIB lub innych podmiotów PIIB i przygotowanie 
w tej sprawie opinii komisji na posiedzenie KR PIIB; z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła 
Maria Świerczyńska.  

 
26.04.2021 Spotkanie informacyjne w formie online z przedstawicielami firm wykonawczych 

oraz świadczących nadzory inwestorskie. 
Głównym tematem spotkania była jakość robót realizowanych w inwestycjach 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad GDDKiA. Uczestniczyło w nim ponad 
200 osób, m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, stowarzyszeń branżowych, firmy wykonawcze i świadczące 
usługi nadzoru inwestorskiego, wojewódzkie struktury nadzoru budowlanego oraz 
członkowie Rady Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury i Rady Naukowej przy 
Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Pracownicy GDDKiA na bieżąco 
odpowiadali na pojawiające się pytania i wątpliwości. ŚlOIIB reprezentował zastępca 
przewodniczącego rady Tomasz Radziewski. 
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27.04.2021 Szkolenie organów ŚlOIIB - Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
ŚlOIIB oraz Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego zorganizowane w trybie online. 
Zorganizowane przez ŚlOIIB dla członków OROZ i OSD oraz obsługi biurowej tych 
organów szkolenie nt. „Postępowania w trybie odpowiedzialności zawodowej w świetle 
zmian ustawy Prawo budowlane. Wybrane zagadnienia” prowadził radca prawny 
Dominik Adamczyk.  

 
28.04.2021 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie mieszanym. 
  

            
  

Obrady prowadził przewodniczący Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, który 
poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć zmarłego Edmunda Macieja Janica z ŚlOIIB.  
Program posiedzenia obejmował sprawy porządkowe związane z przeprowadzeniem 
posiedzenia oraz następujące zagadnienia:  
 podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Krajowej Rady PIIB za 2020 rok, 
 informację o sprawozdaniach na XX Krajowy Zjazd Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 

Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej, 

 omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej na XX Krajowy Zjazd,  
 podjęcie uchwały w sprawie terminu Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-

Wyborczego w 2022 roku, 
 podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczby Medali Honorowych PIIB w 2022 

roku, 
 informację o XXXVI sesji egzaminacyjnej, 
 podjęcie uchwały w sprawie zmian opłat za postępowanie kwalifikacyjne, 
 informacje o realizacji budżetu za I kwartał 2021. 
Zgodnie z uchwałami KR PIIB XX Zjazd Sprawozdawczy PIIB odbędzie się od godz. 900 
18 czerwca do godz. 1600 19 czerwca 2021 w trybie zdalnym, przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu 
informatycznego, a XXI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PIIB w dniach 24 – 25 czerwca 
2022 w Warszawie. 
 

29.04.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB w trybie mieszanym. 
W programie posiedzenia było m.in.: przekazanie przez przewodniczącą komisji 
Elżbietę Bryłę-Kluczny informacji nt. działalności ŚlOIIB, w tym informacji o przebiegu 
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XX Zjazdu ŚlOIIB, omówienie i przyjęcie harmonogramu posiedzeń i kontroli w drugim 
półroczu 2021, analiza wniosków i podjęcie uchwał w sprawie przyznania Odznak 
Honorowych PIIB oraz omówienie uchwały Rady ŚlOIIB dotyczącej wyjazdu techniczno-
integracyjnego. 

 
05.05.2021 Spotkanie na Politechnice Częstochowskiej reprezentantów ŚlOIIB z reprezentantami 

władz uczelni. 
 

 
Na zdjęciu od lewej: Jacek Halbiniak, Waldemar Szleper, Roman Karwowski, Rafał Jasiński, Maciej 
Mrowiec, Izabela Majchrzak-Kucęba, Izabela Major, Maciej Major, Marek Lis 
 
Z Politechniki Częstochowskiej w spotkaniu uczestniczyli: Prorektor ds. Nauczania – 
dr hab. inż. Izabela Major, prof. PCz, Prorektor ds. Rozwoju - dr hab. inż. Maciej 
Mrowiec, prof. PCz, Dziekan Wydziału Budownictwa - dr hab. inż. Maciej Major, prof. 
PCz, Kierownik Dydaktyczny Wydziału Budownictwa - dr inż. Jacek Halbiniak, Dziekan 
Wydziału Infrastruktury i Środowiska - prof. dr hab. inż. Izabela Majchrzak-Kucęba, 
Kierownik Dydaktyczny Wydziału Infrastruktury i Środowiska - dr inż. Rafał Jasiński, 
Dziekan Wydziału Elektrycznego - dr hab. inż. Marek Lis, prof. PCz. Śląską OIIB 
reprezentowali: przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski oraz z-ca 
przewodniczącego Waldemar Szleper, opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie. 
Podczas spotkania omawiany był plan wdrożenia i realizacji podpisanego w grudniu 
ubiegłego roku porozumienia o współpracy pomiędzy śląskim samorządem 
zawodowym inżynierów budownictwa a uczelnią. W ramach porozumienia zostały 
ustalone kierunki współdziałania. Są to m.in. wspólne kształtowanie planów studiów 
i treści kształcenia na wydziałach Politechniki Częstochowskiej, 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. 
Ustalono, że 20 maja 2021 oraz 10 czerwca 2021 przedstawiciele ŚlOIIB przeprowadzą 
dla studentów wymienionych wyżej wydziałów PCz szkolenia na temat: „Ustawowe 
uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
(projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru)”. Szkolenia poprowadzi Roman 
Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. Zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych 
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omówi Franciszek Buszka, przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, 
warunki przynależności do samorządu zawodowego inżynierów budownictwa 
przedstawi Waldemar Szleper, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, a w problemy 
etyki i odpowiedzialności zawodowej wprowadzi Elżbieta Godzieszka, Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB koordynator. W listopadzie 2021 Politechnika 
Częstochowska udostępni Śląskiej OIIB jedną ze swoich auli do przeprowadzenia 
Zebrania Wyborczego Delegatów z Obwodu Częstochowskiego na zjazdy ŚlOIIB 
w kadencji 2022 – 2026. 

 
12.05.2021 Posiedzenie Prezydium KR PIIB w trybie mieszanym. 

Głównym tematem obrad prowadzonych przez prezesa KR PIIB Zbigniewa Kledyńskiego 
były przygotowania do XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB oraz organizacja 
DOIB i obchodów 20-lecia PIIB samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. 
 

     
 
13.05.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB w trybie mieszanym. 
 Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz Rady Ewa 

Dworska poinformowała o realizacji ustaleń z poprzedniego posiedzenia prezydium 
i o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a p.o. skarbnika ŚlOIIB Zenon Panicz 
omówił stan środków finansowych oraz propozycję Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy 
Finansowej w sprawie jednorazowej gratyfikacji finansowej dla członków ŚlOIIB „90+”; 
po dyskusji przyjęto, że pomoc taka będzie przyznawana co rok. 
Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, członek Prezydium KR PIIB, 
poinformował o pracach i ustaleniach podjętych podczas posiedzeń KR i jej prezydium. 
Są to głównie przygotowania do XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, 
organizacja DOIB i przygotowania do obchodów 20-lecia PIIB. 
 

  
 

Roman Karwowski omówił przebieg XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB i odniósł się do 
wniosków wynikających z ankiety przeprowadzonej wśród członków nt. działalności 
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ŚlOIIB, a zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch przedstawiła wnioski złożone 
przez delegatów podczas zjazdu i propozycje ich załatwienia - po dyskusji zdecydowano 
przekazać te propozycje Radzie ŚlOIIB. 
Podczas posiedzenia omawiano również przygotowania do Regionalnego Dnia 
Inżyniera Budownictwa planowanego jesienią we wszystkich placówkach i punkcie 
informacyjnym, terminy i miejsca zebrań wyborczych w poszczególnych obwodach 
wyborczych, organizację DOIB w ŚlOIIB i przygotowania do obchodów 20-lecia ŚlOIIB; 
te tematy będą również przedmiotem spotkania przewodniczącego rady z opiekunami 
poszczególnych placówek i punktu informacyjnego. 
W związku z trwającymi ograniczeniami związanymi z pandemią przyjęto uchwały 
dotyczące odwołania Festynu ŚlOIIB oraz zmiany terminów turnieju brydża sportowego 
i regat. Podjęto również uchwały w sprawie organizacji konkursów ŚlOIIB: 
„Fotografujemy Budownictwo 2021” i „Inżynier Roku 2020” oraz uchwałę w sprawie 
dofinansowania wydawnictw Politechniki Częstochowskiej. 

 
17.05.2021 Spotkanie szkoleniowe w Placówce ŚlOIIB w Gliwicach w ramach cyklu „Spotkanie 

z ekspertem” w formie wideokonferencji. 
Kolejne spotkanie szkoleniowe nt. „Dopuszczenie do zabudowania wyrobów 
budowlanych w obiekty budowlane. Co powinien wiedzieć projektant, kierownik 
budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego” prowadził mgr inż. Grzegorz Skórka, 
ekspert i szkoleniowiec w zakresie regulacji dotyczących wprowadzania do obrotu 
wyrobów mających zastosowanie w budownictwie oraz prawa zamówień publicznych. 

 
20.05.2021 Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Politechniki Częstochowskiej 

w formie wideokonferencji. 
 Tego dnia odbyły się dwa z zapowiedzianych trzech spotkań ze studentami Politechniki 

Częstochowskiej na temat „Ustawowe uwarunkowania pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie”, zgodnie z ustaleniami przedstawicieli ŚlOIIB i PCz 
5 maja 2021. Było to spotkanie ze studentami Wydziału Budownictwa oraz drugie ze 
studentami Wydziału Elektrycznego. 

 

   
 

„Ukończenie studiów i uzyskanie dyplomu inżyniera lub magistra inżyniera daje 
możliwość pracy w biurze projektów na stanowisku asystenta projektanta, pracy na 
budowie na stanowisku inżyniera budowy, czy w firmie inwestycyjnej jako asystent 
inspektora nadzoru, ale zgodnie z polskim prawem dopiero zdanie egzaminu na 
uprawnienia budowlane i wstąpienie do samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa upoważnia do pełnia samodzielnej funkcji projektanta, kierownika 
budowy, inspektora nadzoru” - powiedział na wstępie prowadzący spotkanie Roman 
Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB. Następnie przewodniczący OKK Franciszek 
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Buszka omówił regulacje prawne związane z nabywaniem uprawnień budowlanych 
i sposób przeprowadzenia egzaminu, z-ca przewodniczącego rady Waldemar Szleper - 
obowiązki i korzyści wynikające z przynależności do Izby, a OROZ koordynator Elżbieta 
Godzieszka – zagadnienia etyki i odpowiedzialności zawodowej członków Izby. Studenci 
mieli możliwość zadawania pytań - na czacie lub do mikrofonu - na które udzielali 
wyjaśnień prelegenci. 

 
26.05.2021 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie mieszanym. 

Przedmiotem obrad, prowadzonych przez prezesa PIIB Zbigniewa Kledyńskiego, były 
przygotowania do XX Krajowego Zjazdu PIIB oraz ramowy regulamin zebrań członków 
PIIB w obwodach wyborczych. Obrady zdominowała dyskusja na temat regulaminu 
zebrań członków, który powstał oparciu o fragment Statutu PIIB poprawionego 
i uzupełnionego przez XIX Krajowy Zjazd PIIB. Wątpliwości budził zapis w § 9 ust. 3a 
statutu dotyczący podejmowania uchwał przez zebrania obwodowe członków. 
Ustalono po długiej dyskusji, że ze względu na różne możliwości interpretacji tego 
fragmentu oraz niemożliwą do przewidzenia sytuację pandemiczną w kraju należałoby 
zmienić treść regulaminu, a w pierwszej kolejności treść statutu, który był podstawą 
tworzenia tego dokumentu. W związku z tym podjęcie uchwały w sprawie regulaminu 
zebrań zostało przesunięte na kolejne posiedzenie KR PIIB. W trakcie obrad KR PIIB 
omówiono także projekty kilkunastu uchwał przygotowanych na XX Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczy PIIB, w tym uchwały dotyczące porządku oraz regulaminu obrad. 
W wyniku głosowania wprowadzono do porządku XX Krajowego Zjazdu PIIB nowy 
punkt w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej wprowadzenia zmiany spornego zapisu 
statutu, a także punkt dotyczący zmiany regulaminów Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB 
i okręgowych komisji rewizyjnych. Przegłosowano również wniosek dotyczący uchwały 
w sprawie nadania odznak honorowych PIIB, by głosowania odbywały się oddzielnie 
dla każdej z wymienionych na liście osób. Skarbnik przedstawił projekt budżetu PIIB na 
2022 rok i omówił nieznaczne zmiany w poszczególnych punktach tego dokumentu, 
m.in. obniżenie planowanych wydatków na delegacje i koszty transportu oraz wzrost 
kosztów przewidzianych na elektroniczny dostęp do norm. Większością głosów projekt 
budżetu został przyjęty. 

 
26-27.05.2021 Ogólnopolska Konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” w formie online. 
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Podczas dwóch dni konferencji można było zapoznać się z kilkunastoma prezentacjami 
wybitnych ekspertów z Politechnik: Śląskiej i Gdańskiej, przedstawicieli energetyki 
zawodowej, kancelarii prawnych, samorządu terytorialnego, czy strefy ekonomicznej 
oraz przedstawicieli producentów rozwiązań instalacji PV, w tym aparatury sterującej 
i zabezpieczającej. Trzeci dzień konferencji odbędzie się 15 września 2021 w trakcie 
targów ENERGETAB 2021 i będą to praktyczne pokazy rozwiązań PV w strefie OZE wraz 
z sesją pytań i odpowiedzi ekspertów zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym ZIAD 
Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec (na terenie targów). ŚlOIIB objęła patronat nad 
konferencją. Izbę reprezentowała zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzyna 
Seweryn. 
 

27-28.05.2021 Szkolenie online rzeczników i sędziów zorganizowane przez Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny PIIB oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PIIB 
z pomocą Krajowego Biura PIIB. 
Celem szkolenia przygotowanego dla wszystkich sędziów i rzeczników PIIB była bieżąca 
weryfikacja najczęściej popełnianych błędów w trakcie postępowań prowadzonych 
przez rzeczników i OSD oraz udzielenie odpowiedzi na liczne pytania kierowane 
wcześniej do KROZ i KSD drogą mailową. Transmisję online z siedziby PIIB rozpoczęto 
wystąpieniem przewodniczącego KSD Mariana Zdunka i KROZ koordynator Agnieszki 
Jońcy. Prelegentami byli radcy prawni Jolanta Szewczyk i Krzysztof Zając, którzy skupili 
się na temacie: „Najczęściej popełniane błędy w prowadzonych postępowaniach przez 
rzeczników i sędziów”, a kolejnego dnia odpowiadali na pytania i zagadnienia przesłane 
wcześniej drogą mailową. Poruszana była również tematyka związana z mediacjami, 
bowiem uczestnikami szkolenia byli również mediatorzy i przedstawiciele Komisji ds. 
Etyki Krajowej Rady PIIB. W trakcie szkolenia była możliwość zadawania pytań na 
bieżąco, również w trakcie wypowiedzi prelegentów. W dwudniowym, interaktywnym 
spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób. Organizatorzy zapewnili również możliwość 
skorzystania z retransmisji nagrania ze szkolenia osobom, które nie mogły uczestniczyć 
w szkoleniu. 
 

27.05.2021 Posiedzenie Zespołu ds. doskonalenia zawodowego ŚlOIIB w trybie mieszanym. 
Przedmiotem obrad była analiza statystyk przeprowadzonych szkoleń organizowanych 
przez stowarzyszenia naukowo-techniczne (SN-T), przez ŚlOIIB i inne okręgowe izby 
inżynierów budownictwa, retransmisji na platformie PIIB szkoleń organizowanych przez 
SN-T współpracujące ze ŚlOIIB oraz opiniowanie wniosku zjazdowego dot. zbiorów 
biblioteki ŚlOIIB. 

 
27.05.2021 Szkolenie online dla konsultantów Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa. 

Z inicjatywy Krajowej Izby odbyło się na portalu PIIB szkolenie dla konsultantów 
z wszystkich izb okręgowych organizujących na swoim terenie to wydarzenie. Na Śląsku 
Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa odbędzie się we wszystkich placówkach 
terenowych oraz w punkcie informacyjnym ŚlOIIB.  

 
28.05.2021 Rozpoczęcie XXXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej 

przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
W tym dniu rozpoczęła się egzaminem pisemnym w 16 okręgowych izbach inżynierów 
budownictwa wiosenna sesja egzaminacyjna, zorganizowana zgodnie z wytycznymi 
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. 
W Śląskiej OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 300 osób spośród łącznej 
liczby 348 zakwalifikowanych do egzaminu testowego kandydatów. Z wynikiem 
pozytywnym ukończyły egzamin pisemny 244 osoby. 
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W związku z obowiązującymi nadal w pomieszczeniach zamkniętych wymogami 
sanitarnymi związanymi z pandemią koronawirusa, dotyczącymi m.in. bezpiecznych 
odległości pomiędzy zdającymi, egzamin pisemny odbywał się w dwóch turach, 
o godzinie 900 (w 13 salach) i o godzinie 1400 (w 10 salach) przy zachowaniu 
dwumetrowego dystansu. W pierwszej turze przystąpiły do egzaminu osoby ubiegające 
się o uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (we wszystkich 
rodzajach i zakresach), a w drugiej – w pozostałych specjalnościach (we wszystkich 
rodzajach i zakresach). 

 

  
 
29,31.05,1,7-9,11-12.06.2021 Egzaminy ustne na uprawnienia budowlane. 

Egzaminy XXXVII sesji egzaminacyjnej zostały zorganizowane według wytycznych 
opracowanych przez ministerstwo, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 
Egzaminy ustne tej sesji, które zdawało 289 osób, przeprowadzono w siedzibie ŚlOIIB 
w Katowicach. 
W wiosennej sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskało łącznie 248 osób 
w następujących specjalnościach: 
 konstrukcyjno- budowlanej - 121 osoby, 
 inżynieryjnej drogowej - 31 osób, 
 inżynieryjnej mostowej - 13 osób, 
 inżynieryjnej hydrotechnicznej - 1 osoba, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 8 osób, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 3 osoby, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 40 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 26 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - 5 osób. 

 
08.06.2021 Narada szkoleniowa Krajowej Komisji Rewizyjnej z przewodniczącymi okręgowych 

komisji rewizyjnych w siedzibie PIIB i w formie wideokonferencji. 
Obrady prowadziła Urszula Kallik, przewodnicząca KKR PIIB, która przedstawiła 
działania komisji, m.in. wyniki zakończonych kontroli działalności Krajowej Rady 
i pozostałych organów PIIB za rok 2020, plan działania KKR PIIB na II półrocze 2021 oraz 
informacje o bieżących pracach komisji. Przewodniczący okręgowych komisji 
rewizyjnych przekazali informacje o przeprowadzonych kontrolach działalności 
okręgowych izb za rok 2020 oraz o odbytych zjazdach okręgowych. Omówili także 
problemy związane z wypełnianiem zadań statutowych i regulaminowych. 
Przedstawiono również wnioski wynikające ze sprawowanego przez KKR PIIB nadzoru 
nad OKR. 
Część szkoleniową w zakresie zagadnień prawnych prowadził radca prawny Krzysztof 
Zając. Szczegółowo omówił prawa, obowiązki i odpowiedzialność członków organów 
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kontrolnych, efektywność i jakość pracy organów kontrolnych PIIB oraz procedury 
przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne. Z kolei 
dyrektor Krajowego Biura PIIB Adam Kuśmierczyk przedstawił zagadnienia dotyczące 
informatyzacji w PIIB, m.in. system szkoleń online, aplikacje dla członków PIIB, system 
zdalnych posiedzeń dla organów PIIB, podpis osobisty wydawany w ramach e-dowodu. 

 
09.06.2021 Posiedzenie prezydium Krajowej Rady PIIB. 

 

             
 
Podczas obrad prowadzonych przez prezesa Krajowej Rady Zbigniewa Kledyńskiego 
omówiono wielokierunkowe działania związane z organizacją wydarzenia „Dzień 
Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja i remont Twojego obiektu” 
zaplanowanego na 25 września br., w szczególności akcję promującą to wydarzenie. 
Nawiązano również do trwającej XXXVII sesji egzaminacyjnej, rozpoczętej 28 maja 
egzaminem testowym. Zgodnie z rekomendacją Komisji ds. BIM członkowie Prezydium 
KR PIIB przyjęli uchwałę w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji 
budownictwa, zatwierdzając projekt listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem 
buildingSMART Polska z siedzibą w Warszawie.  

 
10.06.2021 Spotkanie przedstawicieli ŚlOIIB ze studentami Politechniki Częstochowskiej 

w formie wideokonferencji. 
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Było to trzecie z 3 planowanych spotkań ze studentami, w którym uczestniczyło 31 osób 
z Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Po wprowadzeniu do szkolenia przez Romana 
Karwowskiego, zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych omówił w zastępstwie 
przewodniczącego OKK pracownik Biura ŚlOIIB Adam Biełous, zagadnienia związane 
z przynależnością do Izby Waldemar Szleper, a zagadnienia etyki i odpowiedzialności 
zawodowej Elżbieta Godzieszka. Cieszące się zainteresowaniem studentów spotkania, 
ogłaszane wcześniej mailami kierowanymi do studentów oraz na stronie internetowej 
i Facebooku PCz, będą kontynuowane w następnych latach, podobnie jak spotkania ze 
studentami Politechniki Śląskiej. 

 
15.06.2021 Posiedzenie plenarne zespołu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 

Zawodowej ŚlOIIB w formie stacjonarnej. 
Oprócz okręgowych rzeczników wraz z obsługą prawną i obsługą biura, w posiedzeniu 
uczestniczyli zaproszeni goście - przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, 
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Waldemar Szleper i dyrektor Biura 
ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Podczas posiedzenia omawiano bieżące problemy związane 
z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi oraz spostrzeżenia związane ze 
szkoleniem organizowanym przez KROZ PIIB. W trakcie spotkania okręgowi rzecznicy 
pożegnali panią Reginę Jędras, obsługującą przez lata z ramienia Biura ŚlOIIB organ 
OROZ. Prowadząca posiedzenie rzecznik koordynator Elżbieta Godzieszka 
podziękowała za wykazany profesjonalizm w prowadzeniu biura OROZ oraz za pomoc 
udzielaną rzecznikom w trakcie prowadzonych postępowań wyjaśniających. 
 

17-18.06.2021 XIV Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 
Organizatorami seminarium byli uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego: Śląska Izba 
Budownictwa, Śląska OIIB i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości 
Mieszkaniowej w Katowicach. Prezydent ŚIB Mariusz Czyszek i przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski zaprezentowali projekt „Programu” wspólnych przedsięwzięć 
merytorycznych i organizacyjnych uczestników Forum w latach 2021 i 2022 oraz projekt 
organizacji konferencji XII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości 
nt. „Jakość środowiska życia". W programie seminarium znalazły się również wykłady 
nt. projektowania uniwersalnego i przepisów związanych z usuwaniem azbestu, 
omówienie ustaw dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej i własności lokali oraz 
tematu przeglądów obiektów budowlanych po zmianie ustawy Prawo budowlane 
w 2020 roku. W drugim dniu nastąpiło podsumowanie obrad i przyjęcie programu 
wspólnych przedsięwzięć, w tym organizacji dorocznych konferencji. 
 

18.06.2021 Posiedzenie Rady ŚlOIIB – stacjonarnie. 
Planowane uprzednio na 27 maja 2021 posiedzenie Rady ŚlOIIB zostało przeniesione 
na 18 czerwca 2021, z uwagi na przygotowania w Izbie do sesji egzaminacyjnej 
rozpoczynającej się 28 maja 2021. Dzięki złagodzeniu przepisów sanitarnych 
posiedzenie mogło się odbyć w trybie stacjonarnym, przy zachowaniu odpowiednich 
odległości pomiędzy uczestnikami. Do udziału w posiedzeniu, które prowadził 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, zostali zaproszeni również członkowie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 
Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady w dniu 
8 kwietnia 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady 
podjęte podczas posiedzenia 13 maja 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone 
uchwałami rady. Było to 7 uchwał dotyczących: odwołania festynu, organizacji konkursu 
fotograficznego, dofinansowania wydania „Zeszytów Naukowych Politechniki 
Częstochowskiej” i konferencji „Fotowoltaika dziś i jutro” oraz zmiany terminów 
związanych z konkursem „Inżynier Roku”, terminu turnieju brydża sportowego 
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i terminu regat żeglarskich. Przedstawiła również uchwały Składów Orzekających Rady, 
zatwierdzone następnie uchwałą rady. Podczas posiedzenia podjęto także uchwały 
dotyczące terminów zebrań obwodowych w 7 obwodach wyborczych ŚlOIIB (stosowny 
komunikat zamieszczono na stronie ŚlOIIB), ustanowienia Medalu 20-lecia ŚlOIIB, 
rozwiązania Zespołu ds. organizacji wyjazdów technicznych, przyznania Odznaki 
Honorowej PIIB oraz dofinansowania IV Konferencji Górniczej. 
Informację o stanie środków finansowych oraz o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB 
przedstawił zastępca skarbnika Zenon Panicz. Roman Karwowski omówił przebieg 
XX Zjazdu ŚlOIIB odbywającego się w trybie zdalnym w dniach 19-22 kwietnia 2021 oraz 
wyniki przeprowadzonych głosowań, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska - 
działania Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium, o których informację przekazał członkom 
rady również w formie pisemnej. Dużą część obrad poświęcono na omawianie 
wniosków złożonych przez delegatów podczas XX Zjazdu Sprawozdawczego ŚlOIIB. 
Rekomendacje do poszczególnych wniosków przygotowała zastępca sekretarza Danuta 
Bochyńska-Podloch, konsultując je z mec. Marią Wójcik w razie wątpliwości co do 
zgodności niektórych wniosków z przepisami prawa. Było to 16 wniosków, które 
uzyskały poparcie minimum 5 delegatów. Wyjaśnień udzielała pod nieobecność autorki 
rekomendacji E. Dworska lub w zakresie prawnym mec. Maria Wójcik; przyjęcie bądź 
odrzucenie rekomendacji było głosowane dla każdego wniosku z osobna. W związku 
z brakiem opinii prawnej na piśmie w odniesieniu do kilku wniosków, zdecydowano 
o przesunięciu ich rozpatrzenia na wrześniowe posiedzenie rady. W wyniku dyskusji 
nad wnioskiem dotyczącym statusu osoby pełniącej obowiązki skarbnika, podjęto 
uchwałę w sprawie objęcia funkcji skarbnika ŚlOIIB przez Zenona Panicza. 
Opiekunowie poszczególnych placówek i punktu informacyjnego ŚlOIIB omówili 
przygotowania i terminy Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa, organizowanych dla 
członków Izby z danego rejonu. Te spotkania stanowią od lat ważną formę integracji 
członków ŚlOIIB - informacje o nich znajdą się na stronie internetowej i Facebooku Izby. 
Roman Karwowski odniósł się do wyników ankiety na temat działalności ŚlOIIB. Wnioski 
z tej ankiety, dotyczące kilku grup tematycznych, zostały opracowane przez zespół 
złożony z członków prezydium rady. Najwięcej głosów dotyczyło poprawy komunikacji 
Izby z członkami oraz działań integracyjnych. W celu wzmocnienia tej komunikacji 
planowana jest przebudowa strony internetowej na bardziej nowoczesną, 
responsywną; znajdzie się na niej m.in. zakładka zawierająca odpowiedzi na zgłaszane 
poważniejsze problemy techniczne. Informacje o ważnych wydarzeniach w Izbie będą 
nadal zamieszczane w formie komunikatów na stronie internetowej i Facebooku ŚlOIIB 
oraz w Informatorze ŚlOIIB, a najważniejsze bieżące wiadomości - przesyłane również 
pocztą elektroniczną do wszystkich członków ŚlOIIB. Najlepszym miejscem integracji, 
jak wykazały dotychczasowe doświadczenia i wyniki ankiety, są terenowe ośrodki ŚlOIIB 
skupiające członków z obszaru ich działania. Tu przede wszystkim będą nadal 
realizowane i rozwijane już istniejące formy integracji członków a także inicjowane 
formy nowe. 
Przewodniczący rady mówił także o trwających przygotowaniach do obchodów 20-lecia 
ŚlOIIB, z którymi wiąże się m.in. ustanowienie Medalu 20-lecia ŚlOIIB oraz publikacje 
i wydawnictwa związane z jubileuszem. Omówił też przygotowania do Dnia Otwartego 
Inżyniera Budownictwa, organizowanego 25 września 2021 we wszystkich placówkach 
i punkcie informacyjnym ŚlOIIB. Dla osób odwiedzających punkty konsultacyjne 
zostaną przygotowane materiały informacyjne o Izbie i jej jubileuszu. Na zakończenie 
obrad przekazano bieżące informacje i zaproszenia do udziału w organizowanych przez 
ŚlOIIB wydarzeniach. Pierwsze po długiej przerwie posiedzenie Rady ŚlOIIB w formie 
bezpośredniej było jednym z dłuższych, zarówno z powodu bogatego programu jak 
i gorących dyskusji, w szczególności dotyczących wniosków zjazdowych oraz 
podejmowanych uchwał. 
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18-19.06.2021 XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. 
W związku z utrzymującą się pandemią koronawirusa Krajowa Rada PIIB przyjęła 
26 maja 2021 uchwałę o organizacji po raz drugi zjazdu PIIB w trybie zdalnym, za 
pośrednictwem komunikacji elektronicznej. XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB 
odbywał się od godz. 900 18 czerwca 2021 do godz. 1600 19 czerwca 2021. 

 

                            
 

Delegaci na Zjazdy Krajowe PIIB otrzymali pocztą elektroniczną Zaproszenie i Program 
Zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe niezbędne do ich rozpatrzenia; wśród 
31 uchwał 17 dotyczyło przyznania Honorowych Odznak PIIB. Te materiały 
zamieszczono również w portalu PIIB pod ikonami: „Materiały dla Delegatów na 
Krajowy Zjazd” i „Krajowy Zjazd 2021”. We wskazanym w powyższej uchwale KR PIIB 
czasie delegaci, po zalogowaniu się do portalu PIIB, głosowali nad zamieszczonymi tam 
uchwałami oraz składali wnioski zjazdowe. 
XX Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB zakończył się o godz. 1600 19 czerwca 2021 
i niezwłocznie ukazała się w portalu PIIB informacja o ilości głosów oddanych na 
poszczególne uchwały przez uczestniczących w zjeździe delegatów. Głosowania 
odbywały się w sposób jawny, uczestniczyło w nich 186 delegatów na Krajowe Zjazdy 
PIIB spośród 201 uprawnionych, co stanowiło frekwencję 92,54%. Przewodniczącym 
XX Zjazdu był Andrzej Pawłowski, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, a sekretarzem Danuta 
Gawęcka, sekretarz KR PIIB. Delegaci zdecydowali o przyjęciu uchwałami sprawozdań 
krajowych organów statutowych PIIB: Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Krajowej Komisji Rewizyjnej z działalności w 2020 roku, sprawozdania finansowego za 
2020 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 Regulaminie Krajowej Komisji Rewizyjnej i Regulaminie 
okręgowych komisji rewizyjnych. Zmiana w statucie dotyczyła zmiany brzmienia 
dodanego w ubiegłym roku ustępu 3a w § 9. Wśród 17 osób, którym Zjazd przyznał 
Złote i Srebrne Honorowe Odznaki PIIB, jest 8 osób z ŚlOIIB.  
Uczestniczący w zjeździe złożyli 23 wnioski zjazdowe, które zostaną rozpatrzone przez 
Krajową Radę PIIB. Dokumenty zjazdowe podpisano 22 czerwca 2021 w siedzibie PIIB 
przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie. 
 

23.06.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 
Przedmiotem obrad, które prowadził przewodniczący komisji Franciszek Buszka, było 
omówienie przebiegu wiosennej - XXXVII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia 
budowlane i postępowania kwalifikacyjnego do jesiennej - XXXVIII sesji oraz informacja 
zespołu przygotowującego pytania na potrzeby egzaminów. 

 
24.06.2021 Uroczystość wręczania decyzji o uprawnieniach budowlanych. 

Spośród 248 osób, które uzyskały uprawnienia budowlane w wiosennej XXXVII sesji 
egzaminacyjnej, chęć osobistego odbioru decyzji wyraziło 96 osób - pozostałym 
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osobom decyzje zostały przekazane listownie. Z uwagi na obowiązujące nadal przepisy 
sanitarne wręczenie odbywało się w małych grupach. Przed pandemią na taką 
uroczystość zapraszani byli znamienici goście, jak prezydent Katowic oraz 
przedstawiciele śląskich urzędów i uczelni związanych z budownictwem, aktualnie jest 
to niemożliwe. 
 

  
 

Uprawnienia wręczali przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka. Gratulując zebranym 
uzyskania uprawnień Roman Karwowski podkreślał wagę tego wydarzenia. Posiadanie 
uprawnień budowlanych otwiera bowiem drzwi do kolejnego etapu kariery zawodowej 
– wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, 
kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Jednakże zgodnie z przepisami polskiego 
prawa drugim warunkiem wykonywania tych funkcji jest członkostwo w samorządzie 
zawodowym inżynierów budownictwa. Zachęcając do wstępowania w szeregi członków 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podkreślał, że oprócz obowiązków 
wynikających z Kodeksu etyki zawodowej członków PIIB posiadają oni określone 
korzyści w ramach opłacanej składki. Są to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
wspomaganie doskonalenia zawodowego przez liczne szkolenia i pomoce w portalu 
PIIB, pomoc prawna i techniczna. Wraz z decyzją zostały wręczone upominki książkowe 
i ulotka z informacjami o Izbie. Również Franciszek Buszka podkreślał, że tą skromną 
z powodu pandemii uroczystością Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna chce uhonorować 
osoby, które z pozytywnym wynikiem zakończyły XXXVII sesję egzaminacyjną. 
Przewodniczący okręgowej rady i okręgowej komisji kwalifikacyjnej życzyli obecnym na 
uroczystości uprawnionym inżynierom sukcesów i zadowolenia z pracy zawodowej. 

 
01.07.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB stacjonarnie. 

Podczas posiedzenia omówiono m. in. organizację Otwartego Dnia Inżyniera 
Budownictwa i przygotowania do obchodów jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB.  

 

  
 
Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, który bezpośrednio 
przed posiedzeniem prezydium odbył spotkania z zespołem odpowiedzialnym za 
publikacje związane z jubileuszem 25-lecia ŚlOIIB oraz z opiekunami placówek 



37 

terenowych i punktu informacyjnego na temat działań dotyczących integracji członków 
w terenowych ośrodkach ŚlOIIB. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu 
protokołu posiedzenia prezydium w dniu 13 maja 2021 sekretarz rady Ewa Dworska 
przekazała informację o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB 
Zenon Panicz - o stanie środków finansowych Śląskiej OIIB. Zastępca przewodniczącego 
rady Józef Kluska poinformował o przebiegu XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego 
PIIB i działaniach Krajowej Rady PIIB w zakresie organizacji Otwartego Dnia Inżyniera 
Budownictwa, a opiekunowie placówek terenowych i punktu informacyjnego 
w Rybniku - o  organizacji Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w tych ośrodkach.  
Roman Karwowski omówił postępy w przygotowaniach do obchodów 20-lecia ŚlOIIB 
oraz poinformował o wynikach dyskusji przeprowadzonej z opiekunami placówek 
i punktu informacyjnego na temat działań w zakresie integracji członków ŚlOIIB. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka 
podsumował zakończoną 12 czerwca XXXVII sesję egzaminacyjną – w wiosennej sesji 
uprawnienia budowlane uzyskało 248 osób. Po informacji zastępcy przewodniczącego 
rady Katarzyny Seweryn na temat zaawansowania prac nad Regulaminem doskonalenia 
zawodowego w ŚlOIIB zdecydowano, z uwagi na złożoność tematu, o przeniesieniu 
dyskusji związanej z regulaminem na kolejne posiedzenie prezydium. 
Podczas obrad dyskutowano także o szczegółach organizacji Otwartego Dnia Inżyniera 
Budownictwa w ŚlOIIB i przeprowadzonych w Krajowej Izbie szkoleniach dla 
konsultantów DOIB oraz na temat rozwiązań dotyczących uhonorowania seniorów, 
członków ŚlOIIB. 

 
02.07.2021 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w trybie zdalnym, w formie 

wideokonferencji. 
Przedmiotem obrad były wnioski zgłoszone podczas XX Krajowego Zjazdu 
Sprawozdawczego PIIB, którymi - zgodnie z regulaminem zjazdu - ma się zająć Krajowa 
Rada PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

 
07.07.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w trybie mieszanym. 

Podczas posiedzenia, prowadzonego przez przewodniczącego OSD ŚlOIIB Krzysztofa 
Ciesińskiego, omówiono plan pracy w drugim półroczu 2021 oraz sprawy skierowane 
do OSD przez OROZ ŚlOIIB i podział zadań pomiędzy zespoły sędziów. Omówiono także 
szkolenie online zorganizowane w dniach 27-28 maja 2021 przez Krajowy Sąd 
Dyscyplinarny i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w którym 
uczestniczyło 16 członków OSD ŚlOIIB. 

 
29.07.2021 Posiedzenie Zespołu Obsługi Funduszu Pomocy Finansowej ŚlOIIB stacjonarnie.  
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Oprócz członków ZOFPF i obsługi biura uczestniczyli w posiedzeniu, które prowadziła 
przewodnicząca zespołu Czesława Bella, zaproszeni goście: przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski i skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz, koordynator zespołu z ramienia 
prezydium rady. Podczas posiedzenia przyjęto po wnikliwej dyskusji stanowisko 
w sprawie “Gratyfikacji finansowej dla Nestorów ŚlOIIB” w celu przedstawienia go na 
najbliższym posiedzeniu Rady ŚlOIIB. 

 
30.07.2021 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w trybie zdalnym, w formie 

wideokonferencji. 
Przedmiotem obrad były wnioski zgłoszone podczas XX okręgowych zjazdów 
skierowane do rozpatrzenia przez Krajową Radę PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu 
uczestniczyła Maria Świerczyńska. 

 
01.08.2021 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w trybie hybrydowym. 

Podczas obrad, które prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, omówiono przebieg 
XX Krajowego Zjazdu PIIB oraz uchwalono ramowe regulaminy obwodowych zebrań 
wyborczych. Regulaminy przewidują 3 formy przeprowadzenia zebrań: stacjonarną, 
zdalną - z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 
w portalu PIIB i hybrydową. Omówiono także realizację budżetu za I półrocze 2021 roku 
oraz przyjęto preliminarz budżetowy obchodów jubileuszu 20-lecia PIIB i terminarz 
posiedzeń Krajowej Rady w I półroczu 2022. 

 
26.08.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu 
porządku obrad i przyjęciu protokołu posiedzenia prezydium w dniu 1 lipca 2021 
sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach Składu Orzekającego 
Rady ŚlOIIB, a skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz o stanie środków finansowych ŚlOIIB 
i wstępnych wynikach ekonomicznych. 

 Omówiono następnie projekt regulaminu dotyczącego uhonorowania seniorów 90+ 
jednorazową gratyfikacją w formie darowizny. Propozycję takiej gratyfikacji zgłosił do 
Rady ŚlOIIB Zespół Obsługi Pomocy Finansowej ŚlOIIB, w związku ze zbliżającym się 
jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB. Zgodnie z przyjętym uchwałą prezydium regulaminem, 
gratyfikacja w formie darowizny o wysokości 1000 złotych będzie przyznawana 
seniorom, czynnym członkom ŚlOIIB którzy przekroczyli w 2021 roku 90 lat, również 
w latach następnych i wręczana wraz z dyplomem podczas uroczystości izbowych. 

 

  
 

O ustaleniach z posiedzenia Prezydium Krajowej Rady PIIB, w szczególności 
dotyczących przeprowadzania obwodowych zebrań wyborczych, poinformował z-ca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB Józef Kluska; na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady 
PIIB zostanie przyjęty Regulamin zebrań wyborczych w PIIB. Przygotowania do zebrań 
wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB omówili opiekunowie poszczególnych 
obwodów wyborczych. Przyjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołu 
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organizacyjnego wyborów złożonego z tychże opiekunów. Omówiono również 
Regulamin doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków ŚlOIIB i podsumowanie 
prac zespołu powołanego do rozpatrzenia jednego z wniosków zjazdowych, 
zaprezentowane przez zastępcę przewodniczącego Rady ŚlOIIB Katarzynę Seweryn. 
Podczas posiedzenia podjęto jeszcze uchwałę dotyczącą powołania Zespołu 
ds. Integracji, w skład którego wchodzić będą opiekunowie poszczególnych placówek 
terenowych i punktu informacyjnego. Wszystkie uchwały oraz Regulamin doskonalenia 
zawodowego zostaną przedstawione członkom rady do dyskusji przed podjęciem 
stosownych uchwał podczas posiedzenia rady 16 września 2021. Opiekunowie 
placówek terenowych poinformowali o programach Regionalnych Dni Inżyniera 
Budownictwa w swoim rejonie. Na finiszu są również przygotowania do Dnia 
Otwartego Inżyniera Budownictwa, organizowanego przez ŚlOIIB 25 września 2021 we 
wszystkich placówkach terenowych i punkcie informacyjnym. Przewodniczący rady 
omówił także działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB, m.in. planowaną 
realizację filmu o Śląskiej OIIB i przygotowywane publikacje jubileuszowe. 
 

27.08.2021 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w formie online. 
Przedmiotem obrad była analiza wniosków zgłoszonych podczas XX okręgowych 
zjazdów i XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, celem przygotowania 
rekomendacji dla Krajowej Rady PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria 
Świerczyńska. 

 
27-29.08.2021 Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Polski w klasie Omega zorganizowane przez 

Warmińsko-Mazurską OIIB. 
Regaty odbyły się na jeziorze Ukiel (Krzywe) w Olsztynie. Startowało 13 załóg, wśród 
nich 3-osobowa załoga ŚlOIIB w składzie Łukasz Łada, Łukasz Szklanny i Bartłomiej 
Spendel, która zajęła IV miejsce.  

 
W związku z osłabieniem pandemii koronawirusa, od września posiedzenia Rady ŚlOIIB i prezydium 
rady odbywały się stacjonarnie; również w tej formie zorganizowano wybory delegatów na zjazdy 
ŚlOIIB, przeprowadzane w obszernych pomieszczeniach, zapewniających zachowanie dystansu 
pomiędzy uczestnikami zebrań. Mogły się także odbyć odwoływane w ubiegłym roku wydarzenia. 
Niektóre posiedzenia organów lub komisji ŚlOIIB i Krajowej Izby odbywały się w formie hybrydowej 
lub online, co umożliwia zmiana zapisów w regulaminach Izby w czasie po ustaniu pandemii. 
 
01.09.2021 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w trybie mieszanym. 

Spotkanie, które prowadził prezes Krajowej Rady Zbigniewa Kledyński, rozpoczęto od 
przyjęcia wniosku formalnego w sprawie wszystkich głosowań jawnych imiennie oraz 
wprowadzenia nowego punktu do porządku posiedzenia. Biorący udział w posiedzeniu 
- na sali obrad lub uczestniczący w formie wideokonferencji - zapoznali się 
z przygotowaną przez Mazowiecką OIIB prezentacją dotyczącą elektronicznego obiegu 
dokumentów. Podjęli następnie uchwałę w sprawie powołania 6-osobowego Zespołu 
ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), z przewodniczącym 
Romanem Karwowskim. Celem zespołu jest przygotowanie i wdrożenie SEOD w PIIB 
oraz w zainteresowanych okręgowych izbach, z uwzględnieniem możliwości portalu 
PIIB i Serwisu Budowlanego BUDINFO. Po gorącej dyskusji przyjęto uchwałę w sprawie 
ramowego regulaminu obwodowych zebrań wyborczych (z wprowadzoną zmianą 
w stosunku do treści uchwały Prezydium KR) i zatwierdzono uchwałami pozostałe 
uchwały Prezydium KR: w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji 
budownictwa, w sprawie zatwierdzenia projektu listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem 
buildingSMART Polska w sferze współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji 
budownictwa oraz w sprawie finansowania obchodów 20-lecia PIIB. 
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Podjęto jeszcze kilka ważnych uchwał: w sprawie przystąpienia PIIB do Ogólnopolskiego 
Porozumienia Samorządów Zawodowych Zaufania Publicznego, w sprawie 
porozumienia Izby z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników 
Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, w sprawie 
nadania Medali Honorowych PIIB Stanisławowi Karczmarczykowi i Podhoreckiemu, 
w sprawie zmiany uchwały KR dot. zwrotu kosztów podróży odbywanych samochodem 
osobowym i w sprawie zmiany składu Komisji Prawno-Regulaminowej. Podczas 
wielogodzinnych obrad ich uczestnicy wysłuchali także informacji o realizacji budżetu 
za 7 miesięcy br. i przyjęli terminarz posiedzeń KR i Prezydium KR w I półroczu 2021. 
 

02.09.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w formie hybrydowej. 
Podczas obrad, które prowadziła przewodnicząca komisji Elżbieta Bryła-Kluczny, 
omówiono i przyjęto harmonogram posiedzeń, i kontroli planowanych w drugim 
półroczu 2022 oraz omówiono przygotowania do narady szkoleniowej KKR PIIB 
organizowanej dla członków KKR i OKR-ów. Zaproszony na posiedzenie przewodniczący 
rady Roman Karwowski przekazał informacje na temat działalności ŚlOIIB. 

 
02-04.09.2021 Spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w formie 

hybrydowej. 
Spotkanie szkoleniowe dla członków KKK PIIB oraz przewodniczących i reprezentantów 
okręgowych komisji kwalifikacyjnych prowadził przewodniczący KKK Krzysztof Latoszek. 
W trakcie wykładów szkoleniowych poruszono temat efektów kształcenia i zdobytych 
kompetencji kandydatów zdających egzamin na uprawnienia budowlane oraz 
omawiano najważniejsze zmiany i nowe regulacje prawne. Odbyło się także planowe 
posiedzenie KKK z udziałem uczestników szkolenia - w związku z przygotowaniami do 
kolejnej, jesiennej sesji K. Latoszek zaprezentował harmonogram przebiegu XXXVIII 
sesji egzaminacyjnej oraz omówił bieżące prace KKK, przedstawiono także krótką 
prezentację dotyczącą bazy pytań ustnych, przygotowanych przez egzaminatorów 
w poszczególnych okręgowych komisjach kwalifikacyjnych. Był też czas na omówienie 
wybranych zagadnień prawnych - problematykę i zakres wyznaczyła KKK w oparciu 
o zagadnienia zgłaszane przez okręgowe komisje - i przedstawienie aktualnego stanu 
prac nad wdrażanym systemem informatycznym SESZAT (z bazą pytań 
egzaminacyjnych), wspierającym obsługę egzaminów. 
 

06.09.2021 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB. 
Podczas spotkania, które prowadził przewodniczący komisji Adam Rak, podsumowano 
prowadzone przez portal PIIB w pierwszym półroczu 2021 szkolenia online, w liczbie 
liczbie 252. Było wśród nich 151 nowych, pozostałe to retransmisje, z których 
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skorzystało 51 805 członków PIIB. Przewodniczący Komisji ds. BIM zwracał uwagę na 
potrzebę szkoleń z zakresu problematyki BIM i tzw. podpisu kwalifikowanego, 
w związku z uruchomioną procedurą cyfryzacji procesu budowlanego. Ważnym 
punktem obrad była dyskusja nad projektem Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Nowoczesny inżynier” pod patronatem Prezesa KR PIIB. Idea konkursu zrodziła się 
w ŚlOIIB, gdzie odbyło się kilka jego edycji. 

 
08.09.2021 VIII Mistrzostwa Strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Małopolskiej OIIB. 
 

   Od lewej R. Czerwik, Z. Ciaszkiewicz i A.Panicz 
 

W odbywających się w Bochni zawodach strzeleckich reprezentacja ŚlOIIB, w składzie 
Zbigniew Ciaszkiewicz, Rafał Czerwik i Adam Panicz z Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Częstochowie, zajęła I miejsce wśród uczestniczących 17 drużyn, reprezentujących 
Zarządy SEP i okręgowe izby inżynierów budownictwa.  

 
09.09.2021 Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej Politechniki Śląskiej. 

Udział przewodniczącego Rady ŚlOIIB Romana Karwowskiego w pracach rady jest jedną 
z form współpracy ŚlOIIB z Politechniką Śląską na mocy zawartego porozumienia. 
 

10.09.2021 II Ogólnopolskie Zawody w Strzelectwie Sportowym dla członków OIIB. 
W organizowanych przez Mazowiecką OIIB zawodach na strzelnicy CWKS Legia 
w Warszawie-Rembertowie Śląską OIIB reprezentowała drużyna w składzie Zbigniew 
Ciaszkiewicz, Rafał Czerwik i Adam Panicz, która w klasyfikacji drużynowej zdobyła 
II miejsce. 

 
11.09.2021 II Regaty Żeglarskie ŚlOIIB w Pławniowicach. 

Na Zalewie Pławniowickim w powiecie gliwickim odbyły się po raz drugi regaty 
żeglarskie o Puchar Przewodniczącego Rady ŚlOIIB, zorganizowane dla członków ŚlOIIB 
przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Gliwicach. 
O 930 regaty otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W zawodach 
brało udział dziesięć 3-osobowych załóg, w tym dwie załogi uczestniczące w regatach 
ŚlOIIB gościnnie - z Dolnośląskiej i Opolskiej OIIB. W planie było 6 biegów, jednakże ze 
względu na warunki pogodowe odbyły się tylko 3, więc regaty zakończyły się już o 1330 
-  przed planowanym czasem. Zawody nadzorował Piotr Czornik ze Stowarzyszenia 
Żeglarskiego SZKWAŁ, a obserwowali je wraz z Romanem Karwowskim przewodniczący 
Opolskiej OIIB Adam Rak, przewodniczący OKK ŚlOIIB Franciszek Buszka oraz 
odpowiedzialni za przygotowanie regat - zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Tomasz Radziewski, opiekun PT Gliwice, i członek Rady ŚlOIIB Tadeusz Sopata. 
Wszyscy uczestnicy regat otrzymali medale i zestawy upominkowe, a załogi które zajęły 
miejsca 1 - 3 również zwycięskie statuetki. 
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Pierwsze 3 miejsca wywalczyły następujące załogi z ŚlOIIB: 
Miejsce 1 - zespół w składzie: sternik Łukasz Łada oraz pozostali członkowie załogi - 
Bartłomiej Spendel i Dawid Froniewski. 
Miejsce 2 – zespół w składzie: sternik Sebastian Skibiński oraz pozostali członkowie 
załogi – Marcin Niemiec i Rafał Sykulski. 
Miejsce 3 – zespół w składzie: sternik Anna Górzyńska oraz pozostali członkowie 
załogi- Marek Brodala i Maciej Brodala. 
 

      
 
12-14.09.2021 Narada szkoleniowa członków Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB i okręgowych komisji 

rewizyjnych w Zabrzu. 
W obradach, które prowadziła przewodnicząca KKR PIIB Urszula Kallik, brali udział wraz 
z członkami KKR i OKR-ów zaproszeni goście z Krajowej Izby i Śląskiej OIIB, będącej 
gospodarzem narady, z przewodniczącym rady Romanem Karwowskim, w sumie 
90 osób. Podczas szkolenia radca prawny Krzysztof Zając omówił tematykę szkolenia, 
obejmującą działania i dokumenty KKR i OKR w świetle obowiązującej w PIIB regulacji 
prawnych (ustawa, statut, regulaminy), a członkowie KKR poprowadzili w formie 
warsztatów wykłady dotyczące zagadnień budżetowych. Były też wykłady 
nt. ubezpieczenia OC w działalności zawodowej i społecznej oraz z zakresu ustawy 
Prawo budowlane nt. istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu 
budowlanego w świetle dużych zmian ustawy Pb od września 2020.  

 

 
 
Naradę uzupełnił program techniczny, w trakcie którego udano się na Trasę Wodną 
Sztolni Królowa Luiza, stanowiącą najdłuższy podziemny spływ łodziami 
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w podziemnych korytarzach dawnej kopalni oraz zwiedzano zrewitalizowane obiekty 
naziemne Strefy Carnall Sztolni Królowa Luiza. 

 
14-16.09.2021 34. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB® 2021. 

Organizowane przez ZIAD Bielsko-Biała targi ENERGETAB od lat gromadzą ludzi z branży 
energetycznej i są największymi w Polsce targami prezentującymi najnowsze 
urządzenia, maszyny i technologie dla energetyki. W tegorocznej, 34 edycji, targi 
odwiedziło blisko 8 tysięcy gości. Z uwagi na trwającą pandemię tak wysoka frekwencja 
była miłą niespodzianką, zarówno dla organizatorów jaki i ponad 270 wystawców, 
prezentujących swoje produkty w pawilonach targowych i stoiskach plenerowych. 
Wśród wystawców dominowały firmy krajowe, ale pojawiło się także kilkanaście firm 
z 10 krajów europejskich; liczbę zwiedzających z zagranicy ograniczyło w znacznym 
stopniu zagrożenie epidemią. Bielskie targi wyróżnia od lat bogata oferta ekspozycji 
plenerowych, których część skupiona jest w specjalnych strefach: odnawialnych źródeł 
energii (OZE), elektromobilności (SEL) oraz praktycznych pokazów innowacyjnych 
technologii (SPP). Podczas targów odbywały się także merytoryczne konferencje, m.in. 
na temat sprawiedliwej transformacji energetycznej, planów rozwojowych w zakresie 
sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, fotowoltaiki i magazynowania energii, czy 
zastosowania robotów w przemyśle elektromaszynowym i energetyce.  

 

  
 
Tradycyjnie odbył się konkurs na najlepszy produkt prezentowany na targach. ŚlOIIB 
reprezentował zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska, który był także członkiem 
komisji konkursowej. 

 
15.09.2021 Posiedzenie Krajowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej i okręgowych 

rzeczników koordynatorów w formie hybrydowej. 
W trakcie posiedzenia, które prowadziła KROZ PIIB koordynator Agnieszka Jońca, 
zaprezentowano statystykę spraw rozpatrzonych przez KROZ w latach 2020-2021 oraz 
dyskutowano na tematy przedstawione w wystąpieniach KROZ, m.in. Waldemara 
Szlepera, KROZ z ŚlOIIB, który zaprezentował temat dotyczący rozpatrywania spraw 
w terminie oraz informowania o rozstrzygnięciach organu.  

 
15.09.2021 Ogólnopolska Konferencja „Fotowoltaika dziś i jutro” w ramach targów ENERGETAB® 

2021. 
Był to trzeci dzień trzydniowej konferencji (pierwsza część konferencji w dniach 26-27 
maja 2021). Tego dnia odbyły się praktyczne pokazy rozwiązań PV w strefie OZE wraz 
z sesją pytań i odpowiedzi ekspertów, zorganizowaną w Centrum Konferencyjnym ZIAD 
Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec na terenie targów. 
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16.09.2021 Posiedzenie Rady ŚlOIIB. 

Po zatwierdzeniu porządku obrad, prowadzonych przez przewodniczącego Rady ŚlOIIB 
Romana Karwowskiego, oraz przyjęciu protokołu posiedzenia rady w dniu 18 czerwca 
2021, zastępca sekretarza Danuta Bochyńska-Podloch (pod nieobecność sekretarza 
rady Ewy Dworskiej) omówiła uchwały prezydium rady podjęte podczas posiedzenia 
26 sierpnia 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami rady. Były to 
4 uchwały w sprawie: uhonorowania czynnych seniorów gratyfikacją finansową (po 
przekroczeniu przez nich w 2021 roku 90 lat), powołania Zespołu Organizacyjnego 
ŚlOIIB ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wyborczych na VI kadencję ŚlOIIB 
w latach 2022 - 2026, realizacji wniosku dot. integracji oraz przyznania środków 
finansowych na międzynarodową konferencję organizowaną przez Politechnikę 
Częstochowską. Przedstawiła również uchwały Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, 
zatwierdzone następnie uchwałą rady.  

 

  
 

W związku ze zbliżającym się końcem V kadencji, przypadającej na lata 2018 – 2022, 
podjęto uchwały w sprawach: przyjęcia dokumentów zebrań wyborczych delegatów na 
zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji z załącznikiem w postaci regulaminu przeprowadzenia tych 
zebrań, ustalenia ilości delegatów ŚlOIIB w nowej kadencji oraz zwołania XXI Zjazdu 
Sprawozdawczo-Wyborczego ŚlOIIB. Informację o stanie środków finansowych oraz 
o wynikach ekonomicznych ŚlOIIB przedstawił skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz. 
Zaprezentował też puchar i dyplomy uzyskane przez 3-osobową reprezentację Placówki 
Terenowej ŚlOIIB w Częstochowie w dwóch zawodach strzeleckich – Małopolskiej OIIB 
i Mazowieckiej OIIB.  
Zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska przekazał informację o działaniach 
Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium oraz podjęte uchwały, m. in. dotyczące regulaminu 
obwodowych zebrań wyborczych delegatów na zjazdy okręgowych izb inżynierów 
budownictwa w VI kadencji i w sprawie powołania Zespołu ds. informatyzacji, której 
przewodniczącym został Roman Karwowski. Nietypowym zdarzeniem było odrzucenie 
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przez KR uchwały Prezydium KR dotyczącej ramowego regulaminu obwodowych zebrań 
wyborczych delegatów na zjazdy OIIB w VI kadencji. Po wnikliwej dyskusji KR przyjęła 
uchwałę ze zmienionym zapisem, zapewniającym przeprowadzenie wyborów bez 
wątpliwości prawnych. 
Zakończono omawianie 3 wniosków z XX Zjazdu ŚlOIIB, do których dołączona została 
opinia prawna w formie pisemnej. Zatwierdzono następnie uchwałą sposób 
rozpatrzenia przez radę 16 wniosków zjazdowych, z których 2 zostaną przekazane do 
Krajowej Rady PIIB. Podczas posiedzenia podjęto również uchwałę dotyczącą 
Regulaminu doskonalenia zawodowego w ŚlOIIB i uchwałę zatwierdzającą wniosek 
o nadanie Andrzejowi Nowakowi Medalu Honorowego PIIB.  
Przewodniczący rady omówił działania związane z obchodami jubileuszu 20-lecia 
ŚlOIIB, w szczególności dotyczące pozyskiwanie sponsorów tego wydarzenia 
i planowanej realizacji filmu o ŚlOIIB, oraz ostatnie przygotowania do Dnia Otwartego 
Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB 25 września 2021. Na zakończenie obrad przekazano 
bieżące informacje i zaproszenie do udziału w organizowanych przez ŚlOIIB 
wydarzeniach oraz dyskutowano temat zasadności zastosowania fotowoltaiki 
w budynku będącym siedzibą ŚlOIIB. 

 
17.09.2021 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Częstochowie. 

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią zorganizowano w tym roku RDIB po raz 
ósmy. Częstochowski RDIB rozpoczęto uroczystością na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Częstochowskiej, której organizatorami byli: Częstochowski Oddział PZITB, 
Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej i Placówka Terenowa ŚlOIIB 
w Częstochowie. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście, m.in. 
dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie 
Rozwoju, Pracy i Technologii Adam Baryłka, prezydent Częstochowy Krzysztof 
Matyjaszczyk, przedstawiciele władz Politechniki Częstochowskiej, Śląskiej OIIB i ZG 
PZITB. Obecni byli również powiatowi inspektorzy NB i naczelnicy AAB, reprezentanci 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw budowlanych i przemysłu regionu 
częstochowskiego oraz licznie przybyli członkowie Śląskiej OIIB. 
Po wystąpieniach Adama Baryłki i Krzysztofa Matyjaszczyka oraz wręczeniu ważnych 
nagród pracownikom Politechniki Częstochowskiej, zabrał głos przewodniczący Rady 
ŚlOIIB Roman Karwowski. Podkreślił on współpracę wszystkich organizatorów 
dzisiejszego przedsięwzięcia, wskazując że jest to jedna z form stałej współpracy 
rozwijanej na przestrzeni prawie 20 lat istnienia ŚlOIIB. W związku z rozpoczynającymi 
się obchodami jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, zastępca przewodniczącego rady i opiekun 
placówki w Częstochowie Waldemar Szleper przypomniał krótko historię tworzenia 
samorządu zawodowy inżynierów budownictwa w Częstochowie. Zgodnie z uchwałą 
Rady ŚlOIIB Marian Ciępka, 93-letni czynny członek naszego samorządu zawodowego 
otrzymał list gratulacyjny za wieloletnią aktywność zawodową. 
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Uczestnicy spotkania obejrzeli również prezentację przybliżającą uroczystości z okazji 
45-lecia istnienia Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej oraz wysłuchali 
prelekcji na temat ciekawszych inwestycji realizowanych obecnie w Częstochowie, a po 
części oficjalnej udali się na zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów technicznych 
systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych Centralnej Szkoły Państwowej Straży 
Pożarnej w Częstochowie.  
W godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie integracyjne inżynierów 
i techników związanych z budownictwem. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
kufel oraz śpiewnik okolicznościowy. Do późnych godzin wieczornych, przy muzyce 
i śpiewie, licznych quizach upłynął RDIB w Częstochowie, w którym uczestniczyło ponad 
150 osób.  
 

21.09.2021 Szkolenie dla konsultantów Dnia Otwartego Inżyniera Budownictwa z ŚlOIIB. 
Stacjonarne szkolenie z przepisów ustawy Prawo budowlane prowadził mgr inż. Tomasz 
Radziewski. 

 
21.09.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej ŚlOIIB
  - stacjonarnie. 

Oprócz okręgowych rzeczników wraz z obsługą prawną i obsługą biura udział wzięli 
zaproszeni goście – przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski i dyrektor Biura 
ŚlOIIB Zuzanna Królicka. Podczas posiedzenia, które prowadziła OROZ koordynator 
Elżbieta Godzieszka, omówiono bieżące problemy związane z prowadzonymi 
postępowaniami wyjaśniającymi oraz tematy poruszane w czasie posiedzenia 
plenarnego KROZ, w którym uczestniczyli OROZ koordynatorzy. 

 
24.09.2021 Posiedzenie Komisji Wnioskowej KR PIIB w formie online. 

Przedmiotem obrad było przygotowanie rekomendacji dla Krajowej Rady PIIB 
w stosunku do wniosków zgłoszonych podczas XX okręgowych zjazdów i XX Krajowego 
Zjazdu Sprawozdawczego PIIB. Z ŚlOIIB w posiedzeniu uczestniczyła Maria 
Świerczyńska. 
 

24.09.2021 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Szymocicach. 
W obwodzie rybnickim, którego opiekunem z ramienia Prezydium Rady ŚlOIIB jest 
zastępca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn, Regionalny Dzień Inżyniera 
Budownictwa zaplanowano w formie rodzinnego pikniku w Ośrodku Leśna Polana 
w Szymocicach. Oprócz członków ŚlOIIB z rejonu rybnickiego w spotkaniu uczestniczyli 
zaproszeni goście - członkowie rady i innych organów statutowych ŚlOIIB, wśród nich 
przewodniczący rady Roman Karwowski i zastępca przewodniczącego Józef Kluska.  
W słoneczne piątkowe popołudnie spotkali się w środku lasu w Szymocicach 
inżynierowie z obwodu rybnickiego na świętowanie RDIB. Ośrodek Leśna Polana gościł 
członków Śląskiej OIIB już po raz drugi. Spotkanie integracyjne rozpoczęło się w słońcu, 
a zakończyło przy wieczornym ognisku na leśnej polanie. W trakcie spotkania rozegrano 
kilka meczów gry „Piłkarzyki” - w wydaniu terenowym - w różnych konfiguracjach 
drużynowych i wiekowych. Jako że celem była zabawa, zwycięzcami ogłosili się 
kolegialnie wszyscy jej uczestnicy. Innym ważnym punktem programu było budowanie 
- nastawione na zrównoważony rozwój - budek lęgowych oraz karmników dla małych 
ptaków. Przygotowano w tym celu odpowiednią ilość budulca i narzędzi. Budowniczymi 
były dwa pokolenia inżynierów: rodzice - „starsi inżynierowie”, wykonujący na co dzień 
samodzielne funkcje w budownictwie, i dzieci – „młodzi inżynierowie”, czyli 
praktykujący pod okiem rodziców inżynierowie in spe. Starsi inżynierowie pomagali 
w skręcaniu, wymagającym siły i precyzji, zaś młodsi przytrzymywali i ozdabiali budki.  
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O świcie następnego dnia, po nocnym odpoczynku, „młodzi inżynierowie” wymuszali 
na „starszych inżynierach” przekazanie obiektów do użytkowania, czyli umieszczania 
budek na drzewach w ogrodzie, parku lub w lesie. Tak więc rybnicki RDIB okazał się 
najdłuższym ze wszystkich RDIB w Śląskiej OIIB, zwłaszcza że zdecydowano 
o przeprowadzeniu w przyszłym roku kontroli stanu technicznego zrealizowanych 
obiektów, również pod kątem spełnienia wymagań przyszłych użytkowników. Wyniki 
kontroli zostaną przekazane podczas kolejnego RDIB. 

 
24-26.09.2021 58 Międzynarodowe Targi Budownictwa „Jesień 2021” i 23 Targi Technik Grzewczych 

„Instal System 2021 w Bielsku-Białej.  
Od długiego już czasu jesienne targi budownictwa są uzupełniane przez targi technik 
grzewczych, w związku z potrzebą stosowania i upowszechniania rozwiązań 
uwzględniających zrównoważony rozwój, poszanowanie energii i efektywność 
energetyczną. Bogata oferta firm, seminaria i porady ekspertów, konkurs dla 
wystawców przedstawiających innowacyjne rozwiązania i najnowsze kierunki, Strefa 
Dobrych Wnętrz (specjalna ekspozycja dla planujących unowocześnienie swojego 
lokum) oraz pokazy zachęcają do odwiedzenia targów osoby zainteresowane budową, 
wykańczaniem lub remontem i zastosowaniem energooszczędnego ogrzewania. Śląska 
OIIB objęła patronat nad targami - Izbę reprezentował przewodniczący rady Roman 
Karwowski. 

 

           
 
25.09.2021 Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w ŚlOIIB. 

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego 
obiektu” było wydarzeniem ogólnopolskim. Do akcji, którą wspierał prezes Krajowej 
Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, przystąpiły wszystkie okręgowe izby 
inżynierów budownictwa. Patronat nad nią objęły Ministerstwo Rozwoju i Technologii 
oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Na terenie całej Polski w godzinach od 900 
do 1600 działało kilkadziesiąt wielobranżowych zespołów konsultantów, którzy udzielali 
porad i odpowiadali na pytania z zakresu konstrukcji, instalacji sanitarnych 
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i elektrycznych, a także z zakresu przepisów prawa. 
W Śląskiej OIIB punkty konsultacyjne zorganizowano w ramach placówek terenowych 
i punktu informacyjnego, a więc w Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach 
i Rybniku. We wszystkich punktach działały kilkuosobowe zespoły konsultantów 
złożone z ekspertów z dziedziny konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz 
regulacji prawnych; w sumie w ŚlOIIB dyżurowało 49 konsultantów. Każdy korzystający 
z porad otrzymał wyczerpujące informacje oraz wrześniowy numer „Inżyniera 
Budownictwa”, zawierający liczne artykuły dotyczące wydarzenia. 
 

 
 
Akcja „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”, adresowana głównie do 
indywidualnych inwestorów – osób planujących zakup, budowę lub remont własnego 
domu, a także do przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, miała na celu - obok 
pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych lub objaśnianiu procedur 
prawnych - uświadomienie społeczeństwu, jak ważną i odpowiedzialną rolę pełni 
w życiu obywateli inżynier budownictwa, wykonujący zawód zaufania publicznego. 
Dlatego przez wiele miesięcy bardzo sumiennie przygotowywano się w ŚlOIIB do tego 
wydarzenia, m.in. przez akcję informacyjną w urzędach, biuletynie izbowym, na 
stronie internetowej i Facebooku. W ramach promocji wydarzenia przekazywano 
mieszkańcom województwa śląskiego informacje poprzez strony internetowe starostw 
powiatowych, urzędów miast i stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz za 
pośrednictwem wydawanych przez nie czasopism. Były również plakaty informujące 
o wydarzeniu i komunikaty lub wywiady nadawane w lokalnych rozgłośniach 
radiowych. 
Podsumowanie akcji Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa w skali kraju było jednym 
z punktów obrad Krajowej Rady PIIB 20 października 2021; relacja znajduje się na 
stronie internetowej PIIB: https://www.piib.org.pl/aktualnosci/informacje-
biezace/4726-dzien-otwarty-inzyniera-budownictwa-podsumowanie-akcji . 
 

28.09.2021 XII Turniej Par ŚlOIIB w Brydżu Sportowym. 
Zorganizowany przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej turniej brydżowy dla 
członków ŚlOIIB odbył się w hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej. Organizację 
merytoryczną powierzono Śląskiemu Związkowi Brydża Sportowego, a turniej 
prowadził prezes ŚZBS Ryszard Łazikiewicz. W rozgrywkach wzięło udział 12 par 
z Bielska-Białej, Jastrzębia, Katowic, Sosnowca i Tychów. 
Rozegrano 27 rozdań w turnieju par na zapis maksymalny. Po każdej rundzie wyniki 
podawane były na bieżąco. Zwyciężyła para Jerzy Ujma - Agnieszka Pietrzyk z Jastrzębia, 
która przez większość turnieju była na prowadzeniu. Dwa następne miejsca zajęły pary 
w Bielska-Białej: Kazimierz Cios - Leszek Krzeczek i Marian Gacek - Jerzy Mojżesz. Tuż za 
podium znalazła się para Tadeusz Dudziak - Janusz Kozula z Bielska-Białej. Turniej odbył 
się w miłej koleżeńskiej i sportowej atmosferze, było sporo emocji i dyskusji.  
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Na zakończenie rozdano puchary i nagrody, które wręczyli przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski i z-ca przewodniczącego rady Józef Kluska. Puchar za zwycięstwo 
przyznano pierwszej parze a nagrody rzeczowe pierwszym sześciu parom. Pierwsze trzy 
pary otrzymały również medale. Tradycyjnie przyznano dwa dodatkowe puchary: 
najwyżej sklasyfikowanej brydżystce A. Pietrzyk oraz najwyżej sklasyfikowanemu 
brydżyście niestowarzyszonemu K. Ciesińskiemu. 
Po dwunastu turniejach ŚlOIIB w brydżu sportowym prowadzona klasyfikacja generalna 
przedstawia się następująco: 1. Kazimierz Cios (200 pkt.), 2. Jerzy Ujma (161,5 pkt.), 
3. Tadeusz Szendzielarz (133,5 pkt.). 
 

 
Uczestnicy turnieju z organizatorami 
 

28.09.2021 Posiedzenie Komisji ds. Etyki KR PIIB. 
 Posiedzenie prowadził przewodniczący Komisji ds. Etyki KR PIIB Gilbert Okulicz-Kozaryn, 

członkowie komisji brali udział w spotkaniu głównie stacjonarnie. Omówiono bieżące 
sprawy i problemy nurtujące inżynierów budownictwa. Dyskutowano na temat pytań 
kierowanych do komisji w okresie od posiedzenia w styczniu 2021. Analizowano 
również konkretne sytuacje i zdarzenia, które miały miejsce w izbach okręgowych; 
stwierdzono jedynie pojedyncze przypadki naruszenia zasad etyki. Z ŚlOIIB członkiem 
komisji jest Waldemar Szleper. 

 
29.09.2021 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej. 

Podczas posiedzenia, które prowadził prezes Krajowej Rady PIIB Zbigniew Kledyński, 
omawiano projekt uchwały KR PIIB w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe 
zjazdy sprawozdawczo-wyborcze, do których w trakcie dyskusji zgłoszono kilka uwag, 
i projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby delegatów na Krajowy Zjazd w 2022 roku 
oraz terminarz działań przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego PIIB. Prezes KR PIIB przekazał także informację dotyczącą podpisania 
27 września 2021 dokumentu powołującego Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego oraz o zawarciu umów pomiędzy Izbą a uprawnionymi 
wystawcami certyfikatu kwalifikowanego; członkowie PIIB mogą zakupić kwalifikowany 
podpis elektroniczny w preferencyjnych cenach - oferty poszczególnych firm znajdują 
się na stronie internetowej PIIB w zakładce: DLA CZŁONKÓW/ E-PODPIS. 

 
29.09.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB w formie wideokonferencji. 

Podczas obrad, które prowadził przewodniczący komisji Franciszek Buszka, omówiono 
przebieg postępowania kwalifikacyjnego w II sesji egzaminacyjnej w 2021 oraz 
przygotowania do przeprowadzenia tej sesji. Dyskutowano również na tematy 
poruszane w czasie spotkania informacyjno-szkoleniowego w dniach 2-4 września 
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2021, zorganizowanego przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB dla członków KKK 
oraz przewodniczących i reprezentantów okręgowych komisji kwalifikacyjnych. 

 
29.09.2021 Zawarcie porozumienia z ATH. 

ATH jest kolejną uczelnią na Śląsku, na której studiują potencjalni członkowie ŚlOIIB, 
bowiem absolwenci niektórych kierunków tej uczelni w nieodległej przyszłości będą 
ubiegać się o członkostwo w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa chcąc 
pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 
Porozumienie podpisali rektor dr hab. Jacek Nowakowski, profesor ATH, 
i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. W spotkaniu, które odbyło się na ATH 
w Bielsku-Białej, uczestniczył wraz z rektorem dziekan Wydziału Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska dr hab. inż. Włodzimierz Biniaś, pełniący ze strony uczelni 
funkcję koordynatora współpracy z ŚlOIIB. W ramach porozumienia zostały ustalone 
kierunki współdziałania. Są to m.in.: wspólne kształtowanie planów studiów i treści 
kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałów, 
Budownictwa i Środowiska, wspólna organizacja konferencji, kursów, wydarzeń 
naukowych, organizacja szkoleń dla studentów uczelni, w szczególności w zakresie 
szeroko rozumianej działalności zawodowej inżynierów na rynku budowlanym oraz 
w obszarze inżynierii środowiska i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby 
poprzez szkolenia i inne formy kształcenia prowadzone przez uczelnię. Podobne 
porozumienie zostało zawarte 18 lutego 2020 z Politechniką Śląską i 15 grudnia 2020 
z Politechniką Częstochowską. 

 
30.09.2021 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Bielsku-Białej. 

Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa dla członków ŚlOIIB z okręgu bielskiego 
zorganizowano na widowni Małej Sceny w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. 
Uczestników spotkania przywitał opiekun Placówki Terenowej ŚlOIIB w Bielsku-Białej 
Józef Kluska, zastępca przewodniczącego Rady ŚlOIIB, a przewodniczący rady Roman 
Karwowski, członek ŚlOIIB z obwodu bielskiego, przekazał informacje o planowanych 
wydarzeniach w ramach obchodów 20-lecia ŚlOIIB. W spotkaniu uczestniczyło 91 osób. 

 

  
 

Byli to członkowie ŚlOIIB z obwodu bielskiego i zaproszeni goście, wśród nich zastępcy 
przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn, Andrzej Nowak i Tomasz Radziewski, 
sekretarz rady Ewa Dworska, przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula 
Kallik, przewodniczący organów statutowych ŚlOIIB Elżbieta Bryła-Kluczny (OKR), 
Franciszek Buszka (OKK), Krzysztof Ciesiński (OSD) i koordynator Elżbieta Godzieszka 
(OROZ), członek ŚlOIIB z obwodu bielsko-bialskiego, oraz dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna 
Królicka. W spotkaniu wzięli udział również reprezentanci oddziałów stowarzyszeń 
naukowo-technicznych z Bielska-Białej i Oddziału SEP w Gliwicach. 
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Prezes gliwickiego Oddziału SEP Jan Kapinos oraz członek Zarządu Oddziału Krzysztof 
Kolonko wręczyli Romanowi Karwowskiemu Medal im. Prof. Lucjana Nehrebeckiego za 
współpracę Śląskiej OIIB z ich stowarzyszeniem. Następnie zostały wręczone listy 
gratulacyjne członkom ŚlOIIB z bielskiego obwodu, którzy ukończyli 90 lat: Ryszardowi 
Ładowskiemu, Tadeuszowi Łobodzie oraz Ottonowi Piszowi, a Srebrne Odznaki 
Honorowe PIIB otrzymali: Stefan Białkowski, Maciej Biegun, Kazimierz Cios, Krzysztof 
Cygonik, Krystyna Dobrowolska, Tadeusz Dudziak, Janusz Juraszek, Adrian Kyrcz, Michał 
Matoga, Grażyna Nalepa, Kazimierz Sordyl i Wojciech Ziemski. 

 

  
 

Po części oficjalnej rozpoczął się spektakl teatralny „Wyspa Kalina” - monodram 
z piosenkami o Kalinie Jędrusik w reżyserii Agaty Puszcz. Po spektaklu uczestniczy RDIB 
udali się do teatralnego foyer na koleżeńskie spotkanie z poczęstunkiem. 
 

30.9-1.10.2021 IV Ogólnopolski Turniej Badmintona w Kołobrzegu.  
W organizowanym przez Zachodniopomorską OIIB w kołobrzeskiej hali Milenium 
kolejnym turnieju badmintona Śląską OIIB reprezentował zespół w składzie: Łukasz 
Bochenek, Paweł Jakubiec i Mariusz Greń oraz przedstawiciel Prezydium Rady ŚlOIIB 
Waldemar Szleper, który również uczestniczył w turnieju - w rozgrywkach VIP-ów.  
 

01.10.2021 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Chorzowie. 
Placówka Terenowa ŚlOIIB w Katowicach, skupiająca członków ŚlOIIB z obwodów 
wyborczych Katowice I, Katowice II i Sosnowiec, zorganizowała Regionalny Dzień 
Inżyniera Budownictwa w restauracji „Browar Przystań” w Chorzowie, na terenie Parku 
Śląskiego (do 2012 roku pn. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego 
Ziętka). Wybór miejsca był nieprzypadkowy, bowiem restauracja znajduje się 
w budynku dawnej kawiarni i restauracji „Przystań” z 1953 roku. Budynek ten był 
jednym z pierwszych obiektów WPKiW. Atrakcyjny pod względem architektonicznym 
i pięknie położony nad rozległym stawem, do którego prowadziły efektowne kamienne 
schody, był przez wiele lat ośrodkiem licznych spotkań delegacji krajowych 
i zagranicznych oraz modnych balów sylwestrowych i przyjęć weselnych. Z czasem stał 
się wręcz obiektem kultowym. Lokal, którego nazwa związana była z przystanią łódek 
i kajaków pływających po Kanale Regatowym, słynął przez lata z doskonałej kuchni, 
jednakże przez problemy finansowe z jakimi dyrekcja WPKiW borykała się od lat 90. 
został zamknięty, a opuszczony budynek niszczał. Na szczęście po generalnym remoncie 
i modernizacji dostał drugie życie, a otwarta w marcu 2019 roku restauracja i browar 
prędko znalazły uznanie odwiedzających je gości. 
RDIB w Chorzowie, którego uczestnikami byli w większości członkowie ŚlOIIB z PT 
Katowice zaplanowano dla 100 osób - frekwencja wyniosła blisko 100 %. Spotkanie 
prowadził opiekun katowickiej placówki Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego 
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Rady ŚlOIIB, który przywitał zebranych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prezes 
Śląskiej Rady NOT FSNT w Katowicach Włodzimierz Kulisz, przewodniczący 
Katowickiego Oddziału PZITB Andrzej Szydłowski, szef Śląskiego Oddziału ITB Kazimierz 
Konieczny oraz doradca ds. budowlanych prezydenta Katowic Roman Olszewski, 
a z Śląskiej OIIB przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski, członkowie prezydium 
rady (zastępcy przewodniczącego, sekretarz i skarbnik), przewodniczący pozostałych 
organów statutowych i dyrektor Biura ŚlOIIB Zuzanna Królicka.  
Poproszony o zabranie głosu Roman Karwowski nawiązał w swoim wystąpieniu do 
przypadającej na 2022 rok dwudziestej rocznicy powstania Śląskiej OIIB oraz 
zbliżającego się końca piątej kadencji PIIB. Wspomniał o trwających przygotowaniach 
do obchodów dwudziestolecia istnienia samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa i planowanych z tej okazji wydarzeniach oraz zapraszał do udziału 
w obwodowych zebraniach wyborczych delegatów, którzy w przyszłym roku będą 
wybierać władze ŚlOIIB na kolejną kadencję. W asyście Andrzeja Nowaka i sekretarz 
rady Ewy Dworskiej wręczył następnie odznaki honorowe PIIB. Złotą Honorową 
Odznakę PIIB otrzymali Maria Pałęga i Henryk Anders, a Srebrną Odznakę Honorową 
PIIB Krzysztof Firlus.  
Oprawę muzyczną spotkania stanowił kilkuczęściowy recital (z akompaniamentem 
pianina) Anny Sejdak, wokalistki związanej z wrocławską sceną muzyczną. 
Po uroczystym obiedzie była możliwość zwiedzania pomieszczeń browaru. 
Oprowadzający zwiedzających pracownik browaru przybliżał tajniki warzenia piwa oraz 
objaśniał znaczenie poszczególnych urządzeń służących do produkcji piwa. W tutejszym 
browarze powstają cztery piwa: jasne pełne, pszeniczne, marcowe oraz miodowe. 
Wielogodzinne spotkanie inżynierskie, przy smacznym jedzeniu i dobrym piwie, 
przebiegało w sympatycznej koleżeńskiej atmosferze. Dzięki pięknej, słonecznej 
pogodzie można było również podziwiać z zewnętrznego tarasu budynku lub 
kamiennych schodów uroki Parku Śląskiego. 

 

  
 
02.10.2021 Regionalny Dzień Inżyniera Budownictwa w Zabrzu. 

Ostatni z serii tegorocznych Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa zorganizowała 
Placówka Terenową ŚlOIIB w Gliwicach w Łaźni Łańcuszkowej kompleksu Sztolnia 
Królowa Luiza w Zabrzu. Spotkanie z okazji święta budowlanych dla członków ŚlOIIB 
z obwodu gliwickiego odbyło się ponownie w zabytkowym budynku dawnej łaźni 
łańcuszkowej. Jest to wysoki na 10 m ceglany budynek z 1890 roku, który pierwotnie 
mieścił szatnię, łaźnię oraz markownię i służył górnikom za zaplecze socjalne. Był 
pierwszym tego typu obiektem na Górnym Śląsku; do lat dwudziestych XX wieku 
większość kopalń nie posiadała łaźni. Gdy kopalnia Królowa Luiza została 
unieruchomiona w 1998 roku - po 207 latach działalności - i zdecydowano o zmianie jej 
funkcji na muzealną, również łaźnia łańcuszkowa musiała zostać zmodernizowana. 
Aktualnie budynek stanowi przykład wzorcowej rewitalizacji i zachowując pierwotny 
układ pomieszczeń pełni funkcje gastronomiczną, wystawienniczą i turystyczną. 
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W atrakcyjnej sali konferencyjnej w industrialnym stylu zebrało się ponad 
dziewięćdziesięciu uczestników RDIB – członków ŚlOIIB z rejonu PT w Gliwicach oraz 
gości. Spotkanie prowadził opiekun gliwickiej placówki Tomasz Radziewski, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. Witając zebranych, przedstawiał kolejno zaproszonych 
gości. Byli wśród nich główny inżynier Zabrza Grzegorz Janecki, który występując 
w imieniu pani prezydent Zabrza Małgorzaty Mańkę-Szulik odczytał jej słowa 
kierowane do uczestników RDIB, prodziekani Wydziału Budownictwa Politechniki 
Śląskiej: dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, profesor PŚ, i dr hab. inż. Tomasz Krykowski, prof. 
PŚ, oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ prof. dr hab. inż. Zbigniew 
Trzeciakiewicz, powiatowi inspektorzy nadzoru budowlanego działający w obszarze 
funkcjonowania PT w Gliwicach lub pochodzący z obwodu gliwickiego, reprezentanci 
organizacji zrzeszonych w Forum Budownictwa Śląskiego, przewodniczący organów 
statutowych ŚlOIIB i reprezentanci organów krajowych PIIB.  
W krótkim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski mówił 
o przygotowaniach do obchodów 20-lecia ŚlOIIB oraz o zbliżających się wyborach 
delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji. Miłym akcentem było wręczenie Złotych 
Honorowych Odznak PIIB Elżbiecie Nowickiej-Słowik i Tadeuszowi Sopacie. 

 

  
 

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali interesującej prelekcji Bartłomieja 
Szewczyka, dyrektora Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, na temat etapów 
rewitalizacji kompleksu Sztolnia Królowa Luiza oraz skomplikowanych robót górniczych 
i budowlanych prowadzonych od 2009 do 2018 roku, gdy otwarciem turystycznej trasy 
wodnej udostępniono całość kompleksu do zwiedzania. 
Po uroczystym obiedzie odbyło się w towarzystwie przewodników zwiedzanie 
zrewitalizowanych obiektów powierzchniowej zabudowy. Po powrocie kontynuowano 
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koleżeńskie rozmowy przy smacznym poczęstunku, m.in. śląskim kołaczem. Oprawę 
muzyczną stanowił występ męskiego duetu wokalno-instrumentalnego. Sympatyczne 
spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. 
 

04.10.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŚlOIIB w formule online. 
Obrady prowadził przewodniczący OSD. Oprócz członków OSD w posiedzeniu 
uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB, który poinformował o planowanych na 
10 grudnia 2021 posiedzeniach wyjazdowych organów statutowych ŚlOIIB oraz 
zaapelował o udział w zebraniach wyborczych delegatów. Krzysztof Ciesiński omówił 
bieżące sprawy i podejmowane działania mające na celu nadrobienie zaległości 
powstałych w wyniku pandemii. Następnie członkowie składów orzekających 
referowali sprawy zakończone oraz znajdujące się na etapie orzekania.  
 

05.10.2021 Konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym” 
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorców górniczych, władz 
samorządowych, samorządów zawodowych i gospodarczych, w tym Śląskiej OIIB oraz 
Śląskiej Izby Budownictwa, przedstawiciele oświaty i szkolnictwa wyższego oraz 
jednostek badawczych. ŚlOIIB reprezentowała Katarzyna Seweryn, zastępca 
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. 

 
06.10.2021 Spotkanie członków Rady Społecznej Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej 

i uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Budownictwa PŚ. 
Z Śląskiej OIIB w spotkaniu RSWB oraz inauguracji roku akademickiego na WB PŚ 
uczestniczyli przewodniczący Rady Roman Karwowski i przewodniczący Okręgowej 
Komisji Kwalifikacyjnej Franciszek Buszka. 

 
07.10.2021 Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Budownictwa Politechniki 

Częstochowskiej i posiedzenie Społecznej Rady Wydziału Budownictwa PCz. 
 Z Śląskiej OIIB w inauguracji roku akademickiego na WB PCz i posiedzeniu SRWB 

uczestniczył przewodniczącego Rady Roman Karwowski. 
 
13.10.2021 Podpisanie aneksu do Porozumienia Forum Budownictwa Śląskiego. 

Śląska OIIB była jednym z sygnatariuszy powołanego w 2008 roku Forum Budownictwa 
Śląskiego, będącego platformą wspólnego działania samorządów zawodowych 
i gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz szkół wyższych działających 
w sektorze budownictwa województwa śląskiego. W ramach FBŚ śląskie budownictwo 
reprezentowane jest przez blisko 40 tys. osób indywidualnych, stanowiących kadrę 
inżynieryjno-techniczną samorządów zawodowych i stowarzyszeń, jak również kadrę 
naukową uczelni technicznych, oraz ponad 300 organizacji gospodarczych. Pod 
przewodnictwem Śląskiej Izby Budownictwa i Śląskiej OIIB wspólnymi 
przedsięwzięciami Forum stały się corocznie organizowane regionalne spotkania 
branżowe oraz konferencje, jak doroczne konferencje pn. Śląskie Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości i obchody Śląskiego Dnia Budowlanych, relacjonowane 
w kwartalnikach „Forum Budownictwa Śląskiego” (wyd. ŚIB) i „Informator ŚlOIIB”. 
Mijające lata, dokonujące się zmiany legislacyjne i zmieniająca się sytuacja rynkowa 
oraz nieoczekiwany okres pandemii stworzyły potrzebę reorganizacji Forum. Głównym 
celem stały się zintensyfikowane wspólne działania, z wykorzystaniem doświadczeń 
i potencjału sygnatariuszy, z równoczesnym zachowaniem oraz poszanowaniem ich 
odrębności. Dlatego dotychczasowi członkowie Forum podjęli decyzję o zmianie 
formuły działania i o poszerzeniu szeregów o kolejne organizacje oraz stowarzyszenia 
zawodowe i gospodarcze z wieloletnim doświadczeniem, w szeregach których od lat 
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działają osobowości oraz autorytety gospodarki i budownictwa śląskiego. Podpisanie 
aneksu do porozumienia Forum Budownictwa Śląskiego nastąpiło 13 października 
2021 w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach. Dokument podpisali: 

Śląska Izba Budownictwa, 

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, 

Politechnika Śląska, 

Politechnika Częstochowska, 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, 

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 

Śląska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, 

Polska Izba Ekologii, 

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, 

Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, 

Instytut Gospodarki Nieruchomościami, 

Śląska Izba Pracodawców, 

Śląska Unia Budowlana, 

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

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Częstochowie, 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Katowicach, 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Gliwicki, 

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Zagłębia Węglowego, 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Katowicach. 

 

   
Sygnatariusze aneksu do Porozumienia Forum Budownictwa Śląskiego 

 
Nowa formuła Forum Budownictwa Śląskiego zakłada powołanie Prezydium Forum, 
jako organu kierującego, działającego w składzie od 3 do 5 sygnatariuszy. Do 
pięcioosobowego Prezydium został wybrany przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. W pracach Prezydium Forum będą mogli brać udział z głosem doradczym 
zaproszeni eksperci z innych branż.  
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Najważniejsze cele i kierunki działalności Forum Budownictwa Śląskiego to uzgadnianie 
i reprezentowanie wspólnego stanowiska do projektów legislacyjnych dotyczących 
w szczególności obszarów: procesów inwestycyjnych, prawa budowlanego, systemu 
planowania i zagospodarowania przestrzennego, technik i technologii budownictwa, 
gospodarki mieszkaniowej, komunalnej, nieruchomości oraz programów ochrony 
i kształtowania środowiska, a także współdziałanie z władzami państwowymi 
i samorządem terytorialnym oraz posłami i senatorami województwa śląskiego 
w zakresie regionalnej polityki dotyczącej inwestycji i budownictwa oraz w pozostałych 
obszarach działalności reprezentowanych przez sygnatariuszy Forum, a także tworzenie 
warunków dla wprowadzania oczekiwanych zmian zmierzających do poprawy stanu 
ilościowego i jakościowego kształcenia zawodowego kadr w zawodach budowlanych, 
zwłaszcza w zakresie ściślejszego powiązania potrzeb rynku pracy z kierunkami 
kształcenia. 
 

14-16.10.2021 Jubileuszowa XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Ekologia 
a Budownictwo w Hotelu Dębowiec w Bielsku-Białej. 
Konferencję zorganizował Oddział PZITB w Bielsku-Białej przy współpracy Instytutu 
Techniki Budowlanej w Warszawie, Komitetu Ekologii ZG PZITB, Politechniki Śląskiej, 
Politechniki Krakowskiej, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 
i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która objęła nad konferencją 
patronat branżowy. Obszerną relację z konferencji zamieszczono w Informatorze ŚlOIIB 
nr 4/2021 w rubryce „Z życia stowarzyszeń”. 

 

  
  
15.10.2021 Narada szkoleniowa skarbników okręgowych izb inżynierów budownictwa w formie 

hybrydowej. 
Naradę przygotowali i prowadzili przygotowali skarbnik PIIB Andrzej Jaworski 
i przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB Urszula Kallik, a uczestniczyło w niej 
48 osób - na sali wykładowej w siedzibie PIIB lub w formie wideokonferencji. Podczas 
obrad omówiono m.in. zmiany w przepisach finansowo-księgowych związane z Polskim 
Ładem 2022, zasady sporządzania budżetów przez OKR-y i budżety przedstawiane przez 
skarbników okręgowych izb. 
 

15-16.10.2021 XI Międzynarodowe Zawody Pływackie „Masters” o Puchar Przewodniczącego 
Mazowieckiej OIIB. 
Zorganizowane przez Mazowiecką OIIB zawody odbyły się na pływalni MOSiR 
w Ostrowi Mazowieckiej. Pływacy z 13 drużyn startowali w 6 kategoriach wiekowych. 
Zgodnie z regulaminem każdy z zawodników mógł wybrać dwie spośród 8 konkurencji 
indywidualnych: 25 m lub 50 m stylem dowolnym lub klasycznym, a w przypadku 
liczniejszej drużyny startować dodatkowo w trzech sztafetach 4 x 25 m (kobiet, 
mężczyzn, mix – 2 kobiety i 2 mężczyzn). Śląską OIIB reprezentowało 9 osób.                 
Skład 8-osobowej drużyny stanowili: Czesława Bella, Edyta Dziedzic-Mania, Sylwia 
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Jarka, Maria Świerczyńska, Tomasz Bosowski, Włodzimierz Bosowski, Wiesław Kornicki 
i Jerzy Mykietyński. W zawodach brał udział również pływający indywidualnie Tadeusz 
Sopata. Poszczególni zawodnicy śląskiej reprezentacji wywalczyli w wybranych przez 
siebie konkurencjach następujące medale i punktowane miejsca. 
 

         
Od lewej E.Dziedzic-Mania, S.Jarka, M.Świerczyńska, Cz.Bella;  
w 2 rzędzie W.Bosowski,J.Mykietyński, W.Kornicki, T.Bosowski 

 
S. Jarka zdobyła 2 złote medale (stylem dowolnym 25 i 50 m), M. Świerczyńska 2 złote 
(stylem dowolnym 25 i 50 m), E. Dziedzic-Mania 2 złote (stylem klasycznym 25 i 50 m), 
Cz. Bella 2 złote (stylem klasycznym 25 i 50 m), W. Kornicki 2 złote (stylem klasycznym 
25 m i stylem dowolnym 50 m), T. Bosowski 2 srebrne (stylem dowolnym 25 i 50 m), 
W. Bosowski złoty i brązowy (stylem dowolnym 25 m i klasycznym 50 m), J. Mykietyński 
srebrny (stylem klasycznym 25 m) i 4 miejsce (stylem dowolnym 25 m). Pływający 
indywidualnie Tadeusz Sopata zdobył w swojej kategorii medal brązowy (stylem 
klasycznym 25 m) i 4 miejsce (stylem klasycznym 50 m). Jako drużyna w optymalnym 
składzie (4 kobiety i 4 mężczyzn) startowaliśmy dodatkowo w 4 sztafetach stylem 
dowolnym 4 x 25 m. Były to sztafety kobiet, mężczyzn i 2 sztafety mix (mix 1 - S. Jarka, 
M. Świerczyńska, W. Bosowski, W. Kornicki; mix 2 – Cz. Bella, E. Dziedzic-Mania, 
T. Bosowski, J. Mykietyński), za które wywalczyliśmy 4 złote, podwójnie punktowane 
medale. Zdobywając w sumie 344 punkty zajęliśmy w punktacji drużynowej pierwsze 
miejsce i tym samym zdobyliśmy Puchar Przewodniczącego Rady Mazowieckiej OIIB. 
Cieszymy się bardzo z drużynowego sukcesu, jak również z wyników naszego zawodnika 
indywidualnego, który drużynę dzielnie dopingował. Sportowa rywalizacja odbywała 
się przy profesjonalnej obsłudze i w sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze. Oto link do 
transmisji z zawodów: https://www.youtube.com/watch?v=F31bumoV_TU. 

 
16-26.10.2021 Zagraniczny wyjazd techniczno-integracyjny członków Śląskiej OIIB. 
 Trasa wyjazdu, w którym uczestniczyło 55 osób obejmowała: Wiedeń, Bari, Ateny, 

wyspę Mykonos, Split, Triest.  
 
20.10.2021 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej. 
 Obrady prowadził prezes Krajowej Rady Zbigniew Kledyński. Sekretarz KR PIIB Danuta 

Gawęcka przedstawiła prezentację będącą podsumowaniem akcji Dzień Otwarty 
Inżyniera Budownictwa, którą przygotowano na podstawie sprawozdań 
poszczególnych okręgowych izb - podczas DOIB w blisko 100 punktach konsultacyjnych 
doradzano osobom, które planują lub realizują budowę domu albo jego remont. 
Uczestnicy posiedzenia, na sali lub biorący udział w trybie wideokonferencji, podjęli 
szereg uchwał: w sprawie ramowych dokumentów na okręgowe zjazdy, w sprawie 
liczby delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB w latach 2022-2026, w sprawie terminarza 
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działań przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB 
i w sprawie nadania Medali Honorowych PIIB – z ŚlOIIB otrzyma go Andrzej Nowak. 
Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krzysztof Latoszek omówił 
statystyki dotyczące XXXVIII wiosennej sesji wiosennej, skarbnik PIIB Andrzej Jaworski 
przedstawił informację nt. realizacji budżetu PIIB za 3 kwartały 2021, a przewodniczący 
Zespołu ds. organizacji obchodów 20-lecia PIIB Zygmunt Rawicki i przewodniczący 
Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) Roman Karwowski 
informacje o dotychczasowych działaniach zespołów. 

 
21.10.2021 Posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w formie hybrydowej.  

Podczas posiedzenia prowadzonego przez przewodniczącego KKK Krzysztofa Latoszka, 
który na początku przekazał informacje z posiedzenia KR PIIB, omówiono plan działań 
przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB, m.in. 
opracowanie sprawozdania KKK z działalności w mijającym roku, przygotowania do 
XXXVIII sesji egzaminacyjnej, w tym harmonogramu przebiegu sesji jesiennej, oraz 
sprawy bieżące. O wykorzystaniu systemu informatycznego SESZAT, wspierającego 
obsługę sesji egzaminacyjnych, poinformował pracownik biura KKK PIIB administrujący 
ten system. 
 

    
 
21-22.10.2021 XV Śląskie Seminarium Budowlane w Ustroniu. 

Organizatorem seminarium było Kolegium Forum Budownictwa Śląskiego. Prezydent 
ŚIB Mariusz Czyszek i przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski zaprezentowali 
projekt „Programu” wspólnych przedsięwzięć merytorycznych i organizacyjnych 
uczestników Forum w latach 2021 i 2022. W programie seminarium znalazły się 
wykłady na tematy prawne i techniczne: Prawo budowlane po zmianach w 2021 
(prowadzenie Jan Spychała), Przeglądy okresowe instalacji odgromowej i elektrycznej 
(prow. Janusz Budniok), Naprawy i wzmocnienia elementów konstrukcyjnych mieszkań 
po pożarze (prow. prof. Jan Ślusarek z PŚ), Nowe procedury zamówień publicznych 
(prow. Tomasz Sułkowski), Przeglądy okresowe budynków (prow. Tomasz Radziewski). 
W drugim dniu nastąpiło podsumowanie obrad i przyjęcie końcowego programu 
wspólnych przedsięwzięć Forum Budownictwa Śląskiego. W seminarium uczestniczyło 
ponad 100 osób, w tym liczne grono członków ŚlOIIB działających w organach 
statutowych Izby. W Ustroniu odbyło się także posiedzenie Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej ŚlOIIB, podczas którego omówiono przeprowadzone kontrole: przyznawania 
nagród, odznak i medali ustanowionych uchwałą Krajowego Zjazdu PIIB oraz 
informatyzacji Biura ŚlOIIB, i podjęto uchwały dot. wniosków pokontrolnych.  
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22.10.2021 Rozstrzygnięcie Konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku – 2020”. 
W tym roku po raz trzeci zorganizowano w ŚlOIIB konkurs „Inżynier Roku” dla członków 
śląskiego samorządu zawodowego. 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 członków ŚlOIIB, 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. 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 2: Kierownik Budowy 2020 - Wojciech Adam 
  kategoria 3: Inspektor Nadzoru 2020 – Zespół: Bogdan Wydmański, Kamil Kalisz, Piotr 

Hepa 
w grupie obiekty liniowe (infrastruktura): 
  kategoria 2: Kierownik Budowy/Robót 2020: Piotr Piotrowski 
  kategoria 3: Inspektor Nadzoru 2020 – Marzena Teper 

          Wyróżnienie: Alojzy Sawicki 
Laureaci konkursu odebrali statuetki i dyplomy podczas XXIII Gali Budownictwa 
19 listopada 2021. 
 

25.10.2021 Uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej ŚlOIIB w Gliwicach. 
W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach, mieszczącej się aktualnie w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki 
Śląskiej. Uroczystość odbyła się w auli Wydziału Budownictwa PŚ. Prowadzący 
spotkanie opiekun gliwickiej placówki Tomasz Radziewski przywitał zebranych.  
Byli wśród nich przedstawiciele władz Wydziału Budownictwa: prof. dr hab. Joanna 
Bzówka, dziekan WB PŚ, oraz prodziekani dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, prof. PŚ, dr. hab. 
inż. Tomasz Krykowski, prof. PŚ, i dr inż. Tomasz Jaśniok, przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Roman Karwowski, przedstawiciele NB i AAB oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych 
i liczne grono członków ŚlOIIB z rejonu gliwickiej placówki.  
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Tomasz Radziewski podkreślił, że przeniesienie siedziby placówki do budynku Wydziału 
Budownictwa PŚ mogło nastąpić dzięki dobrej współpracy ŚlOIIB z Wydziałem 
Budownictwa, w szczególności z panią dziekan Joanną Bzówką. Nowa lokalizacja, 
w porównaniu z wcześniejszą przy ulicy Zwycięstwa, ma niewątpliwe zalety. Obok 
większego metrażu są to: dostępność dla osób niepełnosprawnych, możliwość 
korzystania z sali wykładowej w przypadku organizacji spotkań i szkoleń członków 
ŚlOIIB z udziałem większej liczby uczestników, a w godzinach popołudniowych z miejsc 
parkingowych przy budynku WB. Oczywistym plusem jest również bliski kontakt 
z uczelnią kształcącą na czterech swoich wydziałach inżynierów, którzy w nieodległej 
przyszłości będą mogli po zdaniu egzaminu na uprawnienia budowlane zasilić szeregi 
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa; są to Wydziały: Budownictwa, 
Elektryczny, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Transportu i Inżynierii Lotniczej. 
W krótkim wystąpieniu Roman Karwowski nawiązał do podpisanego w grudniu 2020 
porozumienia o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską. Jednym z efektów tej 
współpracy będzie zorganizowany po raz pierwszy w tym roku akademickim konkurs 
prac dyplomowych absolwentów WB. Na koniec prof. Joanna Bzówka, posługując się 
prezentacją, omówiła strukturę i organizację Wydziału Budownictwa oraz kierunki 
studiów na tym wydziale. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne 
z poczęstunkiem. Jego uczestnicy odwiedzili także nową siedzibę placówki ŚlOIIB – 
pokój 133 na I piętrze – lub udali się na sentymentalny spacer po budynku wydziału, 
który zwłaszcza starszym jego absolwentom wydał się bardzo odmieniony. 

 
28.10.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Po zatwierdzeniu 
przez członków prezydium porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia w dniu 
26 sierpnia 2021, sekretarz rady Ewa Dworska przekazała informację o uchwałach 
Składów Orzekających Rady ŚlOIIB, skarbnik ŚlOIIB Zenon Panicz - o stanie środków 
finansowych Śląskiej OIIB, a zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska - o pracach 
i ustaleniach podjętych podczas posiedzeń Krajowej Rady PIIB i jej Prezydium. 
Opiekunowie placówek terenowych i punktu informacyjnego omówili przebieg 
Regionalnych Dni Inżyniera Budownictwa w poszczególnych okręgach ŚlOIIB oraz 
przygotowania do przeprowadzenia zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB 
w  VI kadencji. Wyniki konkursu „Inżynier Roku 2020” przedstawił Waldemar Szleper, 
a konkursu fotograficznego Ewa Dworska. Po informacjach skarbnika Zenona Panicza 
oraz zastępcy przewodniczącego rady Katarzyny Seweryn zdecydowano o przedłużeniu 
na cały rok 2022 funkcjonowania regulaminów przyjętych na czas pandemii; są to 
Regulamin pomocy finansowej i Regulamin dofinansowania przez ŚlOIIB szkoleń 
organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne. 

 

  
 
Roman Karwowski omówił zaawansowanie przygotowań do obchodów 20-lecia ŚlOIIB 
oraz zaproponował organizację spotkań w poszczególnych placówkach z twórcami Izby 
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na Śląsku, np. w formie „wieczorów wspomnień”. Poinformował również o podpisanym 
19 października 2021 aneksie do Porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” - 
platformy wspólnego działania samorządów zawodowych i gospodarczych, organizacji 
pozarządowych oraz szkół wyższych działających w sektorze budownictwa 
województwa śląskiego. To ważne porozumienie, którego celem jest współpraca 
i przedstawianie problemów budownictwa jednym wspólnym głosem. Ewa Dworska 
omówiła wystąpienia do ŚlOIIB o wsparcie finansowe bądź rzeczowe do imprez 
okolicznościowych. Stosownymi uchwałami przyjęto kwoty na sfinansowanie 
organizacji przez Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej IX Mistrzostw PIIB 
w Brydżu Sportowym o Puchar Prezesa PIIB oraz dofinansowanie nagród dla laureatów 
53 Konkursu Prac Dyplomowych organizowanego przez Oddział SEP w Gliwicach we 
współpracy z ŚlOIIB – dla absolwentów Wydziałów Elektrycznego oraz Automatyki, 
Informatyki i Elektroniki Politechniki Śląskiej. Podczas posiedzenia zaprezentowano 
także projekt nowej strony internetowej ŚlOIIB oraz film obrazujący 20-letnią 
działalność Śląskiej OIIB. Biorący udział w posiedzeniu wysłuchali także informacji 
o uczestnictwie reprezentantów ŚlOIIB w organizowanych dla członków PIIB przez 
Mazowiecką OIIB II Ogólnopolskich Zawodach w Strzelectwie Sportowym oraz 
w XI Międzynarodowych Zawodach Pływackich „Masters”.  

 
3-5.11.2021 XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie 

Energooszczędne – Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”. 
Podczas konferencji zorganizowanej przez Katedrę Inżynierii Procesów Budowlanych 
Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej 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, Izbę reprezentował zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Szleper. 
 

04.11.2021 Posiedzenie Prezydium Forum Budownictwa Śląskiego. 
W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 

 
04.11.2021 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. 

W porządku obrad było omówienie kontroli XX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego 
i podjęcie uchwały w sprawie wniosków pokontrolnych oraz omówienie i przyjęcie 
uchwałą harmonogramu kontroli planowanych w I kwartale 2022. 

 
06.11.2021 Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 1 - Bielsko-Biała. 

Pierwsze z siedmiu zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB w VI kadencji (lata 
2022-2026) odbyło się w Bielsku-Białej. Frekwencja na zebraniu wyniosła 6,15 %, 
wybrano 34 delegatów. 
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13.11.2021 Zebrania wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodach nr 4 i 5 - Katowice I 

i Katowice II. 
W tym dniu odbyły się dwa zebrania wyborcze. Z Obwodu Katowice I wybrano 
21 delegatów, frekwencja na zebraniu wyniosła 3.01 %, a z Obwodu Katowice II, gdzie 
odnotowano frekwencję 3.09 %, wybrano 31 delegatów. 

 

  
Katowice I, niżej Katowice II 

  
 
15.11.2021 Szkolenie nt. bezpieczeństwa w sieci „Bezpieczny pracownik” w formie hybrydowej. 
 W szkoleniu uczestniczyli członkowie wszystkich organów statutowych ŚlOIIB oraz 

pracownicy Biura ŚlOIIB. 
 
17.11.2021 Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB, w trybie hybrydowym. 

Obrady prowadził prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński. Porządek posiedzenia obejmował 
przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Wnioskowej KR PIIB wniosków 
z XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB (23 wnioski) i wniosków z okręgowych 
zjazdów skierowanych do KR PIIB (44 wnioski) wraz z propozycją dalszego ich 
procedowania, omówienie realizacji budżetu na 2021 rok oraz jego aktualizacji 
i wydatków związanych z czasopismem „Inżynier Budownictwa”, a także podjęcie 
uchwały zatwierdzającej ofertę wydawnictwa Wolters Kluwer SA na zakup (na okres 
36 miesięcy) dostępów do usług: „Lex Budownictwo Premium”, „BHP Optimum” oraz 
„Ochrona Środowiska Optimum”; umowa obejmuje również dostępy do usługi Bistyp. 
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18-19.11.2021 IV Konferencja naukowo-techniczna „Obiekty budowlane na terenach górniczych”. 
Konferencja została zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy 
z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie, a wsparcie finansowe udzieliła Śląska 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w ramach programu doskonalenia 
zawodowego swoich członków. Konferencja organizowana jest od 2014 roku w cyklu 
dwuletnim, jednakże w 2020 roku nie można jej było zrealizować z powodu pandemii 
koronawirusa. W tym roku odbyła się w formie hybrydowej, a uczestniczyło w niej 
130 osób. Obszerną relację z konferencji zamieszczono w Informatorze ŚlOIIB nr 1/2022 
w rubryce „Z życia stowarzyszeń”. 

 
19.11.2021 Gala Kreator Budownictwa roku 2021 w Warszawie. 

W gali uczestniczył Roman Karwowski, członek Rady Nadzorczej Wydawnictwa PIIB 
z ramienia Krajowej Rady. 
 

19.11.2021 Rozpoczęcie XXXVIII sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zorganizowanej 
przez Okręgową Komisję Kwalifikacyjną ŚlOIIB. 
W tym dniu we wszystkich okręgowych izbach inżynierów budownictwa rozpoczęła się 
egzaminem pisemnym w formie testu jesienna sesja egzaminacyjna, zorganizowana 
przez okręgowe komisje zgodnie z wytycznymi Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. 
W Śląskiej OIIB egzamin pisemny przeprowadzono na Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przystąpiło do niego 267 osób spośród łącznej 
liczby 325 zakwalifikowanych kandydatów. Z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin 
pisemny 228 osób. W związku z obowiązującymi nadal w pomieszczeniach zamkniętych 
wymogami sanitarnymi związanymi z pandemią koronawirusa, dotyczącymi m.in. 
bezpiecznych odległości pomiędzy zdającymi, egzamin pisemny odbywał się w dwóch 
turach, o godzinie 900 (w 12 salach) i o godzinie 1400 (w 10 salach) z zachowaniem            
dwumetrowego dystansu. 
 

  
 
19.11.2021 Gala Budownictwa w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 
 Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyła się w tym dniu 

kolejna gala zorganizowana przez Śląską Izbę Budownictwa i Śląską Okręgową Izbę 
Inżynierów Budownictwa. Jest do doroczna uroczystość uświetniająca Śląski Dzień 
Budowlanych. Gospodarzami gali byli witający zebranych Roman Karwowski, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB, i Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. 
W krótkim wystąpieniu R. Karwowski odniósł się do zmian w prawie budowlanym, 
pozytywnie oceniając wprowadzaną cyfryzację procesu budowlanego, oraz 
poinformował, iż niniejszą galą Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
rozpoczyna obchody 20-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na 
Śląsku. M. Czyszek nawiązał do podpisanego w siedzibie ŚlOIIB 13 października 2021 
aneksu do porozumienia „Forum Budownictwa Śląskiego” przez 19 sygnatariuszy, 
którzy nie mają wątpliwości, że wypowiadanie się na tematy dotyczące budownictwa 
jednym wspólnym głosem całego śląskiego środowiska budowlanego jest celowe 
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i zapewne skuteczniejsze niż każdego z osobna. Forum ma teraz nową formułę i nowych 
sygnatariuszy, ale niezmiennie jeden cel - wspólne działania w kierunku rozwoju 
budownictwa województwa śląskiego. 

 

.   

W piątkowy wieczór zgromadzili się w chorzowskim teatrze przedstawiciele władz 
państwowych, samorządów miast i powiatów śląskiego regionu, samorządów 
zawodowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz organizacji 
pozarządowych budownictwa. Byli wśród nich m.in. Adam Baryłka, dyrektor 
Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii, Michał Widelski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego, Dariusza Iskanin, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Elżbieta 
Oczkowicz, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, prezydenci 
i burmistrzowie śląskich miast, rektorzy i dziekani śląskich uczelni, reprezentanci 
okręgowych izb inżynierów budownictwa – nawet z odległych stron Polski. Adresy 
przesłali organizatorom m.in. Piotr Nowak, minister Rozwoju i Technologii, oraz Dorota 
Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.  
XXIII Gala Budownictwa była okazją do uhonorowania osób związanych z branżą 
budowlaną poprzez wręczenie medali i odznak honorowych oraz nagród i tytułów 
laureatom konkursu ŚIB „Śląskie Budowanie” i konkursu ŚlOIIB „Inżynier Roku”. Wśród 
wyróżnionych była grupa członków Śląskiej OIIB, którzy otrzymali Odznaki Honorowe 
„Za Zasługi dla Budownictwa” i Złote lub Srebrne Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla 
Województwa Śląskiego”. Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” otrzymali 
Krystyna Kieres, Anna Polisiewicz, Zbigniew Dzierżewicz, Zbigniew Herisz i Jarosław 
Paluszyński, Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Jerzy 
Skotny, a Srebrną - Jadwiga Owsiak, Andrzej Kulawik, Jan Spychała i Tadeusz Sopata. 
 

  
 

Medalem Śląskiej OIIB zostali wyróżnieni prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka, dziekan 
Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, i dr hab. inż. Maciej Major, prof. PC, 
dziekan Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Symboliczne nagrody 
w Konkursie Śląskie Budowanie to: Śląska Wielka Nagroda Budownictwa przeznaczona 
dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych i Nagroda wraz z Tytułem 
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„Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” – dla osób indywidualnych. Tym 
tytułem został uhonorowany z Śląskiej OIIB Krzysztof Ciesiński i Stefan Wójcik (sylwetki 
laureatów przedstawiono w Informatorze ŚlOIIB nr 4/2020).  
 

  
 

W imieniu zmarłego w styczniu br. Śp. Stefana Wójcika, przyznane wyróżnienie 
odebrała córka Agata Manterys.  
Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa otrzymała m.in. firma ELKOL z Gliwic, której 
właścicielem jest Krzysztof Kolonko, członek Rady ŚlOIIB. 
 

  
 

W tym roku statuetki i dyplomy otrzymali wraz z laureatami konkursu ŚlOIIB „Inżynier  
Roku 2020” zwycięzcy konkursu „Inżynier Roku 2019” ponieważ w ub. roku wręczenie 
nagród nie było możliwe (v. artykuły w Informatorach nr 4/2021 oraz nr 4/2020). 

 

  
 

Uroczystości uświetnił znakomity musical „Zakonnica w przebraniu” w wykonaniu 
artystów Teatru Rozrywki w Chorzowie. 
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20.11.2021 Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 7 – Sosnowiec. 
Frekwencja na zebraniu wyniosła 6,24 %, wybrano 27 delegatów. 

 

  
 
20, 22-23, 26-27,29-30.11. i 3-4.12.2021 Egzaminy ustne XXXXVIII sesji egzaminacyjnej. 

W XXXVIII sesji egzaminacyjnej uprawnienia budowlane uzyskały łącznie 222 osoby 
w następujących specjalnościach: 

 konstrukcyjno- budowlanej - 100 osób, 
 inżynieryjnej drogowej - 21 osób, 
 inżynieryjnej mostowej - 9 osób, 
 inżynieryjnej hydrotechnicznej - 3 osoby, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych - 6 osób, 
 inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym - 2 osoby, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 39 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

i elektroenergetycznych – 38 osób, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych – 

4 osoby. 
Ze względu na pandemiczne ograniczenia zrezygnowano z uroczystego wręczania 
decyzji o uprawnieniach, które zostały niezwłocznie wysłane pocztą. 

 
24.11.2021 Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB. 
 Ważnym punktem porządku obrad listopadowego posiedzenia Prezydium Rady ŚlOIIB 

było przyjęcie prowizorium budżetowego na 2022 rok. Oprócz członków prezydium 
w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB.  

 

  
 

Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Sekretarz rady Ewa 
Dworska przekazała informacje o uchwałach Składu Orzekającego Rady ŚlOIIB, 
zatwierdzonych następnie uchwałą rady, a skarbnik Zenon Panicz informacje na temat 
środków finansowych Śląskiej OIIB. O działalności Prezydium Krajowej Rady PIIB 
poinformował w formie pisemnej zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska. 
Propozycję prowizorium budżetowego omówił przewodniczący rady oraz skarbnik. Po 
wnikliwej dyskusji, dotyczącej kilku punktów prowizorium, zdecydowano o przyjęciu 
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dokumentu stosowną uchwałą. Podjęto również uchwałę w sprawie organizacji przez 
ŚlOIIB konkursu na najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale 
Budownictwa Politechniki Śląskiej. Zasady przeprowadzenia konkursu określa 
Regulamin będący załącznikiem do uchwały. Organizacja konkursu wpisuje się 
w program współdziałania zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB 
z Politechniką Śląską. Następnie uczestnicy posiedzenia wysłuchali informacji 
o przebiegu zebrań wyborczych delegatów na zjazdy ŚlOIIB w szóstej kadencji, które do 
tej pory odbyły się w 4 obwodach: Bielsko-Biała, Katowice I i II oraz Sosnowiec. 
Roman Karwowski omówił działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB, którego 
najważniejszym wydarzeniem będzie gala oraz koncert w Wielkiej Sali Koncertowej 
NOSPR-u 26 marca 2022. Nadal trwa akcja pozyskiwania sponsorów jubileuszowych 
wydarzeń. Przewodniczący rady poinformował także o zaproponowanej naszej Izbie 
prezydencji w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, która 
będzie trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. Kierownik Biura ŚlOIIB Włodzimierz 
Kulisz przedstawił cztery oferty uzyskane na zabudowę na dachu siedziby Izby instalacji 
fotowoltaicznej. O wyborze najkorzystniejszej z nich zdecyduje Komisja ds. zamówień, 
której przewodniczy Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego rady. Na zakończenie 
przyjęto uchwałę w sprawie finansowania zawodów narciarskich organizowanych przez 
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej, planowanych  w lutym 2022. 

 
25-26.11.2021 Narada szkoleniowa dla sędziów i rzeczników oraz wojewódzkich inspektorów 

nadzoru budowlanego, z udziałem przedstawicieli GUNB-u, w siedzibie PIIB. 
Zorganizowana przez KROZ i KSD PIIB szkolenie odbyło się w formie hybrydowej – 
w siedzibie PIIB brało udział 40 osób, do uczestnictwa online zgłosiło się 260 osób. 
 

27.11.2021 Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 3 - Częstochowa. 
Frekwencja na zebraniu wyniosła 5,94 %, wybrano 34 delegatów. 

 

   
 
30.11.2021 Posiedzenie Komisji KR PIIB ds. komunikacji społecznej w trybie hybrydowym 

połączone ze szkoleniem nt. „Jak mówić by cię słyszano”. 
 W obradach wzięli udział członkowie komisji oraz Grupy Medialnej PIIB, a także osoby 

związane z mediami społecznościowymi w izbach okręgowych. Z ŚlOIIB w spotkaniu 
uczestniczyła Maria Świerczyńska, w zastępstwie Tomasza Radziewskiego, członka 
komisji. 

 
04.12.2021 Zebrania wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 3 – Gliwice. 

Frekwencja wyniosła 3,70 %. Wybrano 45 delegatów. 
 
04.12.2021 Zebranie wyborcze delegatów na zjazdy ŚlOIIB w Obwodzie nr 6 – Rybnik. 

Frekwencja wyniosła 2,69 %, wybrano 27 delegatów. 
 

10.12.2021 Posiedzenie Rady ŚlOIIB - stacjonarnie. 
W trakcie obrad podjęto liczne uchwały, w tym uchwałę dotyczącą prowizorium 
budżetowego na 2022 rok. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Okręgowej 
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Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. Obrady prowadził przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman 
Karwowski. W nawiązaniu do ustalenia podjętego podczas wrześniowego posiedzenia 
rady odbyła się dyskusja nt. formy prowadzenia posiedzeń rady i prezydium rady 
w 2022 roku. W wyniku głosowania posiedzenia te będą się odbywać w trybie 
stacjonarnym, z gwarancją zachowania zasad bezpieczeństwa w sytuacji przedłużającej 
się pandemii. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu posiedzenia 
rady z 16 września 2021, sekretarz rady Ewa Dworska omówiła uchwały prezydium rady 
z 28 października i 24 listopada 2021, które po dyskusji zostały zatwierdzone uchwałami 
rady. Były to 2 uchwały z października w sprawie: sfinansowania organizacji przez 
Placówkę Terenową ŚlOIIB w Bielsku-Białej IX Mistrzostw PIIB w Brydżu Sportowym 
i dofinansowania nagród dla laureatów konkursu organizowanego przez Oddział SEP 
w Gliwicach oraz 2 uchwały z listopada: w sprawie: organizacji przez ŚlOIIB konkursu na 
najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa PŚ 
i bardzo ważna uchwała w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na 2022 rok. 
Następnie przekazała informacje o uchwałach SOR-ów, które zatwierdzono stosowną 
uchwałą rady, a skarbnik Zenon Panicz - na temat środków finansowych i wyników 
ekonomicznych Śląskiej OIIB. O działalności Prezydium Krajowej Rady PIIB 
poinformował w formie pisemnej zastępca przewodniczącego rady Józef Kluska. Jego 
relację uzupełnił Roman Karwowski informacją o zakończonych pracach Zespołu 
Krajowej Rady PIIB ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), której 
jest przewodniczącym. Sprawozdanie zespołu zostanie przekazane na najbliższym 
posiedzeniu KR. Cyfryzacja obiegu dokumentów dotyczyć będzie nie tylko biur izb, ale 
również organów statutowych. Przeprowadzone w 2021 roku szkolenia omówiła 
zastępca przewodniczącego rady Katarzyna Seweryn, a informację o przebiegu 
jesiennej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przekazał przewodniczący 
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB Franciszek Buszka. Podjęto uchwałę dotyczącą 
przedłużenia czasu obowiązywania zasad dofinansowania szkoleń online 
organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne i rozszerzenia zakresu 
dofinansowania doskonalenia zawodowego oraz uchwałę w sprawie przedłużenia do 
grudnia 2022 czasu obowiązywania Regulaminu przyznawania pomocy finansowej, 
przyjętego z zaproponowanymi zmianami uchwałą z maja 2020. Przedstawiono także 
wyniki konkursów „Fotografujemy budownictwo 2021” oraz „Inżynier Roku 2020” – 
Waldemar Szleper, przewodniczący jury tego konkursu, wystąpił o przyznanie nagród 
pieniężnych laureatom konkursu, które po dyskusji przyjęto uchwałą. Informację 
o przebiegu zebrań wyborczych delegatów na VI kadencję w poszczególnych obwodach 
omówił Roman Karwowski. Podjęto uchwałę o zmianie ilości delegatów w 3 obwodach 
wyborczych. W związku z uchwałą w sprawie organizacji przez ŚlOIIB konkursu na 
najlepsze prace dyplomowe magisterskie obronione na Wydziale Budownictwa 
Politechniki Śląskiej podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
odpowiedzialnej za organizację tego konkursu. Ze strony ŚlOIIB w skład 6-osobowej 
komisji weszli: Jan Spychała jako przewodniczący, Jerzy Skotny – sekretarz, Andrzej 
Nowak - członek. Organizacja konkursu ŚlOIIB wpisuje się w program współdziałania 
zawarty w porozumieniu o współpracy Śląskiej OIIB z Politechniką Śląską, a zasady 
organizacji i przeprowadzenia konkursu określa Regulamin będący załącznikiem do 
uchwały o konkursie. Kolejne 2 uchwały Rady ŚlOIIB dotyczyły zmiany treści uchwały 
powołującej Zespół ds. doskonalenia zawodowego oraz przyjęcia do wiadomości 
3 uchwał Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŚlOIIB. Roman Karwowski omówił także 
działania związane z jubileuszem 20-lecia ŚlOIIB oraz poinformował o zaproponowanej 
naszej Izbie prezydencji w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, która będzie 
trwała od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. Również w tej sprawie podjęto stosowną 
uchwałę. Na zakończenie obrad podziękował wszystkim za udział w tegorocznych 
posiedzeniach rady. 
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10.12.2021 Posiedzenie plenarne zespołu Okręgowych Rzeczników odpowiedzialności 
Zawodowej ŚlOIIB - stacjonarnie. 
Podczas posiedzenia prowadzonego przez koordynatora OROZ Elżbietę Godzieszkę 
omawiano prowadzone przez rzeczników postępowania w ostatnim kwartale 2021 oraz 
przygotowanie sprawozdania z działalności organu OROZ w 2021 roku. 
 

10.12.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego - stacjonarnie. 
Prowadzący posiedzenie przewodniczący OSD Krzysztof Ciesiński przekazał głos 
członkom OSD i prosił o krótkie omówienie prowadzonych postępowań w trybie 
odpowiedzialności zawodowej członków ŚlOIIB. Każdy z członków organu naświetlił 
problemy zawarte w postępowaniach którymi zajmował się w ostatnim czasie, ich 
rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie rozstrzygnięcia.  
 

10.12.2021 Posiedzenie plenarne Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŚlOIIB, stacjonarnie. 
Przedmiotem obrad było podsumowanie zakończonej 4 grudnia 2021 jesiennej sesji 
egzaminacyjnej w ŚlOIIB. Przewodniczący OKK Franciszek Buszka podziękował 
członkom komisji za niezwykle sprawną weryfikację dokumentów kandydatów, 
a następnie sprawne przeprowadzenie egzaminów. 

 
10.12.2021 Przedświąteczne spotkanie organów statutowych ŚlOIIB. 

W uroczystym przedświątecznym spotkaniu ŚlOIIB brali udział członkowie wszystkich 
organów statutowych Śląskiej OIIB: Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, 
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu 
Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, pracownicy Biura ŚlOIIB i biur 
placówek terenowych oraz zaproszeni goście: Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa, Agata Modrzycka, przewodnicząca Zarządu Oddziału PZITB 
w Częstochowie i Stefan Czarniecki, Honorowy Przewodniczący Rady ŚlOIIB. Zebranych 
przywitał przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. Podziękował członkom 
organów statutowych za pracę i udział w przedsięwzięciach na rzecz środowiska 
inżynierskiego oraz nawiązał do jubileuszu 20-lecia ŚlOIIB, którego obchody rozpoczęto 
podczas XXIII Gali Budownictwa 19 listopada 2021. Podkreślił, że jubileuszowe 
wydarzenia są także okazją do uhonorowania osób działających od lat na rzecz 
środowiska inżynierów budownictwa. Podczas przedświątecznej uroczystości 
wyróżniono kilka osób Medalem Honorowym Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Otrzymali go: Czesława Bella, Ewa Dworska, Józef Kluska, Krzysztof 
Kolonko i Zenon Panicz, członkowie rady, oraz Zuzanna Królicka, dyrektor Biura ŚlOIIB. 
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Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd i wzajemnych świątecznych życzeniach był czas 
na koleżeńskie rozmowy oraz wymianę poglądów i doświadczeń w miłej, uroczystej 
atmosferze, podkreślonej dźwiękami kolęd w wykonaniu muzycznego zespołu. 

 
14.12.2021 Posiedzenie Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB w trybie 

hybrydowym. 
Podczas posiedzenia omawiano projekt Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu 
„Nowoczesny Inżynier”, tematykę szkoleń oraz dyskutowano nt. formy i zakresu 
formularzy sprawozdania podsumowującego doskonalenie zawodowe w okręgowych 
izbach za okres sprawozdawczy 2021 roku. W związku ze zgłoszonymi uwagami do 
rozesłanego wcześniej regulaminu konkursu powołano 5-osobowy zespół, który 
dokona analizy wniosków okręgowych izb i przygotuje ostateczną treść regulaminu. 
Obecna na posiedzeniu redaktor naczelna „Inżyniera Budownictwa” Aneta Grinberg-
Iwańska przedstawiła plany wydawnicze na 2022 rok. 
 

15.12.2021 Posiedzenie Krajowej Rady PIIB w formie hybrydowej. 
  

     
 

W trakcie ostatniego posiedzenia Krajowej Rady PIIB w bieżącym roku, które prowadził 
prezes KR PIIB Zbigniew Kledyński, dokonano podsumowania i aktualizacji budżetu Izby 
za 2021 rok oraz podjęto uchwały, m.in. w sprawie wniosków przyjętych podczas 
XX Krajowego Zjazdu PIIB i okręgowych zjazdów, w sprawie wydatków na czasopismo 
„Inżynier Budownictwa” w 2022 roku oraz w sprawie zakupu dostępu do usług 
wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Podsumowanie działań wydawniczych z ostatnich 
12 miesięcy i założenia programowe na 2022 rok omówiła prezes zarządu 
Wydawnictwa PIIB Aneta Grinberg-Iwańska, a przewodniczący Komisji Współpracy 
z Zagranicą KR PIIB, Zygmunt Meyer poinformował o udziale członków Izby w pracach 
europejskich organizacji ECCE i ECEC, przewodniczący Zespołu ds. organizacji 
obchodów 20-lecia PIIB Zygmunt Rawicki – o działaniach zespołu, a przewodniczący 
Zespołu ds. SEOD Roman Karwowski przedstawił podsumowanie prac zespołu, które 
uczestnicy posiedzenia zaakceptowali i zarekomendowali dalsze działania zespołu 
zgodnie z kompetencjami.  

 
16.12.2021 Posiedzenie członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa. 

W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Rady ŚlOIIB Roman Karwowski. 
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20.12.2021 Pierwsze posiedzenie Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w siedzibie GUNB. 
W związku z planem stworzenia Zespołu doradczego Głównego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o charakterze naukowo-technicznym, doradczym i racjonalizatorskim, 
Dorota Cabańska, p.o. GINB, zaprosiła do udziału w pracach tego zespołu 
profesjonalistów reprezentujących środowisko nauki oraz zaangażowanych praktyków, 
ludzi związanych z budownictwem i edukacją, wśród nich przewodniczących rad 
z czterech największych izb okręgowych inżynierów budownictwa.  
Uroczyste spotkanie inaugurujące prace zespołu odbyło się 20 grudnia 2021. W mowie 
powitalnej Dorota Cabańska podziękowała członkom zespołu za przyjęcie zaproszenia 
do wspólnych prac i chęć wsparcia jej inicjatywy. 
 

   
 
„Zadanie to wymagać będzie trudu i zaangażowania. Jestem jednak przekonana, że 
tylko wasza aktywność i autorytet są w stanie sprostać temu dziełu. I cieszę się, że mam 
was na naszym pokładzie. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że 
odpowiedzieliście z entuzjazmem na moją prośbę”, powiedziała Dorota Cabańska. 
Przewodniczącym zespołu został wybrany Adam Baryłka, pełniący funkcję dyrektora 
Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
i Technologii, I zastępcą Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, II zastępcą 
Roman Lulis, przewodniczący Rady Mazowieckiej OIIB. W skład zespołu wchodzą także 
Janusz Szczepański, przewodniczący Rady Dolnośląskiej OIIB i Mirosław Boryczko, 
przewodniczący Rady Małopolskiej OIIB. 
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Misją zespołu jest zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie 
następujących obszarów: 

 orzecznictwo administracyjne w obszarach w obszarach nadzoru budowlanego 
i administracji architektoniczno-budowlanej, 

 działalność kontrolna w obszarach nadzoru budowlanego i administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

 cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego, 
 współpraca pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji 

architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym. 
Kolejne posiedzenie Zespołu doradczego GINB zaplanowano na 24 stycznia 2022. 
 

20.12.2021 Rozstrzygnięcie „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2021 roku”, 
sesja LIII. 
Do konkursu, organizowanego tradycyjnie pod koniec roku przez Zarząd Oddziału SEP 
w Gliwicach i Koło SEP nr 10 przy Politechnice Śląskiej, zgłoszono prace dyplomowe 
z Wydziałów: Elektrycznego, Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału 
Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej, 
w sumie 6 prac. Komisja Konkursowa, której przewodniczył dr hab. inż. Marcin 
Kasprzak, prof. PŚ, po zapoznaniu się z pracami oraz po ich prezentacji przez autorów, 
nagrodziła następujących uczestników konkursu: 
 

                   
     Uczestnicy Konkursu i część Komisji Konkursowej; drugi od prawej przewodniczący  
     Komisji Konkursowej dr hab. inż. Marcin Kasprzak prof. PŚ 

 
I nagrodę otrzymał mgr inż. Tomasz Golis, temat pracy: Układy magazynowania energii 
w pojazdach wyczynowych na przykładzie pojazdu wyczynowego klasy „Formuła 
student”, której promotorem był dr inż. Piotr Rzepka. Dwie II nagrody otrzymali 
inż. Adam Dybruś i mgr inż. Maciej Szczygieł, dwie III nagrody - mgr inż. Antonio Apyio 
i inż. Piotr Skwara, a wyróżnienie - inż. Marcin Matukin.  
Śląską OIIB, która była jednym ze sponsorów nagród, reprezentował Krzysztof Kolonko, 
członek okręgowej rady. 
 
 
          Opracowanie: Maria Świerczyńska 


