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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
W tym roku mija 15 lat od powstania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
i organizacji Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dużą rolę w tworzeniu
tego samorządu odegrał Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, a lokalnie,
w Katowicach, nasz Oddział PZITB pod przewodnictwem Andrzeja Nowaka. Po prawie czterech
kadencjach działalności ŚlOIIB obie strony potwierdzają, że nasza współpraca układa się wzorowo.
W ramach doskonalenia zawodowego członkowie Izby najczęściej uczestniczą w seminariach
szkoleniowych organizowanych przez nasz Oddział – ich udział w seminarium finansowany jest
przez ŚlOIIB. Ponadto wielu członków Izby co rok uczestniczy w Warsztatach Pracy Projektanta
Konstrukcji, otrzymując na ten cel dofinansowanie z ŚlOIIB. Z powodzeniem organizujemy kursy
przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane - dzięki dobremu przygotowaniu
do egzaminu osoby z uzyskanymi tą drogą uprawnieniami powiększają szeregi Izby.
W marcu br. odbyły się w Wiśle XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta
Konstrukcji z tematem przewodnim „GEOTECHNIKA”, w kończącym się czteroletnim cyklu
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”, przygotowane przez Małopolski Oddział
PZITB we współpracy z naszym Oddziałem i Oddziałami PZITB z Bielska-Białej i Gliwic.
Tematem wiodącym WPPK 2018 będą KONSTRUKCJE ŻELBETOWE, a głównym organizatorem
Oddział PZITB w Gliwicach.
W czerwcu, w ramach uczestnictwa w Forum Budownictwa Śląskiego, nasz Oddział
był współorganizatorem IX Konferencji„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”
odbywającej się w sali konferencyjnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a z końcem marca
- poprzedzającego ją X Śląskiego Seminarium Budowlanego.
Jesienią rozpoczniemy przygotowania kolejnej, III konferencji „Obiekty budowlane
na terenach górniczych”.
Oprócz prowadzonych szkoleń oraz prac w ramach Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
podejmujemy działania w kierunku pogłębiania wiedzy przydatnej w pracy osób wykonujących
zawód budowlańca. Za pośrednictwem biura i kół Oddziału prowadzimy akcję informacyjną
celem zachęcenia młodzieży do wstępowania do naszego stowarzyszenia.
W celu zweryfikowania ilości czynnych członków Oddziału, rozesłaliśmy do wszystkich
osób zarejestrowanych w poszczególnych kołach ankiety – prosimy o ich wypełnienie i zwrot.
Korzystającym jeszcze z urlopów życzę udanego wypoczynku oraz zapraszam serdecznie
wszystkich członków do aktywnego włączania się po wakacjach w działalność Katowickiego
Oddziału PZITB.
Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski
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Spotkanie przedświąteczne
Zgodnie z tradycją naszego Oddziału odbyło się 16 grudnia 2016 w sali restauracji „Gwarek”
w Katowicach uroczyste przedświąteczne spotkanie w formie wigilii.

Nowy przewodniczący Oddziału Andrzej Szydłowski
przywitał kolejno wszystkich zebranych - członków
organów statutowych oraz zasłużonych członków
kół Oddziału. W krótkim wystąpieniu przypomniał
ważniejsze wydarzenia w upływającym roku.
Był to rok rozpoczynający kolejną kadencję
działalności PZITB. Podczas XXXVI Walnego
Zgromadzenia Członków Oddziału PZITB
w Katowicach 30 marca 2016 został wybrany
przewodniczący Oddziału i członkowie organów
statutowych na kolejną, czteroletnią kadencję
2016 – 2020 oraz delegaci na XLIX Krajowy Zjazd
Delegatów PZITB, który obradował w dniach
4 - 5 czerwca 2016 w Olsztynie. Do Zarządu
Głównego Zjazd wybrał z Katowickiego Oddziału
Kazimierza Koniecznego i Andrzeja Szydłowskiego
oraz do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Tadeusza
Cichockiego. Nasz Oddział był głównym

organizatorem XXXI Ogólnopolskich Warsztatów
Pracy Projektanta Konstrukcji w dniach
24 - 27 lutego i II Konferencji nt. Obiekty budowlane
na terenach górniczych w dniach 9 - 10 listopada
oraz w dniach 17 - 19 maja organizatorem XXIX
Krajowej Narady Seniorów PZITB. Uczestniczyliśmy
także w przedsięwzięciach Forum Budownictwa
Śląskiego. W Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa
prowadzone były kursy przygotowawcze na
uprawnienia budowlane, cieszące się niezmiennie
powodzeniem, i seminaria szkoleniowe
oraz działalność usługowa projektowo-ekspercka.
Kończąc podziękował osobom, które aktywnie
uczestniczyły w pracach Oddziału, a Andrzejowi
Nowakowi za przekazanie Oddziału w bardzo
dobrym stanie tak pod względem kondycji
finansowej jak i osiągniętej pozycji w środowisku
inżynierskim. Podczas uroczystej wigilii świąteczny
nastrój wprowadziły kolędy w wykonaniu
kameralnego zespołu muzycznego. Był czas
na koleżeńskie rozmowy, a na koniec wzajemne
życzenia świąteczne.
Uroczystość poprzedziło ostatnie w 2016 roku
posiedzenie Zarządu Oddziału, podsumowujące
mijający rok działalności.
Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Budowa wieżowca KTW

W artykule wykorzystano informacje
uzyskane podczas pobytu na budowie
oraz z materiałów reklamowych KTW

W ramach wyjść lub wyjazdów na ciekawe budowy z terenu Katowic i okolicy, organizowanych
przez Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału PZITB w Katowicach, odbyła się w dniu 9 grudnia 2016
wycieczka techniczna na budowę kompleksu biurowców KTW.
Budowany przy Spodku na styku ulic
Roździeńskiego i Olimpijskiej w Katowicach
kompleks budynków biurowych KTW, będzie
spełniał wszystkie wymagania stawiane
biurowcom najwyższej klasy i stanowił jedną
z najciekawszych lokalizacji poza Warszawą.
Zlokalizowany przy Spodku, w miejscu
wyburzonego dawnego budynku DOKP, będzie
znakomitym dopełnieniem nowoczesnego
i bardzo atrakcyjnego zagospodarowania centrum
Katowic od Kopuły na Rondzie Ziętka po obiekty
na tzw. „osi kultury”. Kładka nad ulicą Olimpijską
„połączy” KTW z Międzynarodowym Centrum
Kongresowym oraz budynkiem NOSPR i obiektami
Muzeum Śląskiego.
Budowa kompleksu ruszyła w czerwcu 2016
a jej zakończenie planowane jest na czerwiec
2018 roku. Obiekt jest inwestycją firmy TDJ
Estate, a jego generalnym wykonawcą firma
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Podstawowe dane techniczne:

Wysokość strukturalna - 133 m
Wysokość do dachu - 117 m
Wysokość architektoniczna - 133 m
Kondygnacje nadziemne - 14 - 31
Kondygnacje podziemne - 3
Powierzchnia biurowa - 58150 m2
Powierzchnia handlowo-usługowa - 3660 m2
Miejsca parkingowe - 599

budowlana Strabag. Koncepcję architektoniczną
sporządziła pracownia Medusa Group - Przemysław
Łukasik, Łukasz Zagała. Powierzchnia biurowa
wielokondygnacyjnego kompleksu wyniesie ponad
58 tys. m2, a handlowa prawie 4 tys. m2.
Kompleks składa się z dwóch budynków o wysokości
55 i 117 metrów. Budowa obiektów biurowych
realizowana jest w dwóch etapach, z przesunięciem
czasowym – najpierw powstanie mniejszy budynek
.KTW I o powierzchni najmu 20 000 m2, następnie
budynek .KTW II o powierzchni około 42 000 m2.
Lokale handlowo-usługowe usytuowane będą
na parterze kompleksu.
Zarządcą inwestycji jest firma Tebodin Poland,
która sprawuje też nadzór inwestorski nad
.KTW I. Z początkiem maja br. ruszyły również
prace zabezpieczające nad trzonem obiektu .KTW II
w postaci tymczasowego dachu.
We wrześniu br. odbędzie się kolejne wejście
na budowę, zorganizowane dla członków PZITB
oraz ŚlOIIB, a jak wygląda budowa KTW na początku
sierpnia 2017 pokazuje fotografia na okładce.
Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB

5

IX Śląskie Seminarium Budowlane
Organizatorem jubileuszowego seminarium, zorganizowanego w Ustroniu w dniach 30 - 31.03.2017
były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB), Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział
PZITB w Katowicach i Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
a uczestnikami przedstawiciele firm i organizacji samorządowych działających wspólnie w ramach
Forum Budownictwa Śląskiego.

Tegoroczne WPPK, które odbyły się w dniach 07-10 marca w Hotelu Stok w Wiśle, zorganizował
Małopolski Oddział PZiTB we współpracy z Oddziałami PZiTB w Katowicach, Bielsku-Białej i Gliwicach.

W imieniu organizatorów, seminarium otworzyli Tadeusz Wnuk, prezydent ŚIB i Franciszek Buszka,
przewodniczący Rady ŚlOIIB. Na wstępie zaprezentowano projekt „Programu wspólnych przedsięwzięć
Forum Budownictwa Śląskiego w 2017”, w szczególności projekt organizacji i założenia programowe
konferencji IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, która odbędzie się w dniach
21-22 czerwca 2017.
Program części szkoleniowej seminarium obejmował:
• informacje dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw,
• problemy branży budowlanej związane z odwrotnym obciążeniem w podatku VAT,
• zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych, które będą obowiązywać od 2018 roku
w organizacjach gospodarczych,
•

zagadnienia związane z bezpieczeństwem w budownictwie.

Uczestnicy seminarium wysłuchali ciekawych informacji przekazanych przez prezesa Zarządu
Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, reprezentanta
Generalnego Inspektora Danych Osobowych oraz specjalistów z kancelarii podatkowej i Państwowej
Inspekcji Pracy, a także informacji zawartych w wystąpieniach technicznych przedstawicieli partnerów
merytorycznych przygotowywanej po raz dziewiąty konferencji„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości”, której Oddział PZITB w Katowicach jest jednym ze współorganizatorów.

Patronat branżowy nad konferencją sprawowała Krajowa Rada PIIB oraz Małopolska i Śląska OIIB.
Krajową Radę PIIB reprezentował wiceprezes KR PIIB Stefan Czarniecki, a Śląską OIIB przewodniczący
Rady Franciszek Buszka – członkowie Katowickiego Oddziału PZITB. 			
Tematem przewodnim konferencji była „GEOTECHNIKA”, w kończącym się czteroletnim cyklu
„Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”. Warsztaty są aktualnie największym w kraju
spotkaniem przeznaczonym dla projektantów konstrukcji budownictwa ogólnego, przemysłowego
i komunikacyjnego, dla pracowników przedsiębiorstw wykonawczych, producentów materiałów
budowlanych oraz specjalistycznych firm działających w sektorze budownictwa. Ich celem jest
dostarczenie uczestnikom aktualnej i gotowej do praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
Specjaliści z całego kraju, reprezentujący środowiska naukowe, projektowe, wykonawcze i produkcyjne
przygotowali na konferencję 35 wykładów problemowych, 6 wykładów firmowych i 12 prezentacji
promocyjnych. Problematyka WPPK prezentowana w formie wykładów i seminariów w pełni odpowiada
kryteriom zawodowego szkolenia specjalistycznego. Wieczory inżynierskie uatrakcyjniał Małopolski
Oddział PZITB występami artystycznymi, m.in. występem „Piwnicy pod Baranami”.
Na zakończenie konferencji przewodniczący Oddziału Maciej Gruszczyński przekazał symboliczną
pałeczkę Ryszardowi Walentyńskiemu, przewodniczącemu Gliwickiego Oddziału PZITB; Gliwicki Oddział
będzie w 2018 roku głównym organizatorem XXXIII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta
Konstrukcji.
Maria Świerczyńska

Maria Świerczyńska
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Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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XVI Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa,
Nieruchomości - 21-22 czerwca 2017

XVI Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
obradował w Katowicach 22 kwietnia 2017 przy około 80-procentowej frekwencji.

Konferencja IX Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
nt. „Program „Mieszkanie +”w budownictwie; aspekty techniczne budowania i remontowania;
rewitalizacja miasta, osiedli i terenów poprzemysłowych”, organizowana w ramach przedsięwzięcia
programowego pn. „Współczesne i innowacyjne rozwiązania w budownictwie powszechnym”
obradowała w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka a obrady prowadził wybrany
na przewodniczącego Zjazdu Jerzy Skotny. Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa reprezentował
prezes PIIB Andrzej Roch Dobrucki. Poproszony o zabranie głosu mówił między innymi o czekających środowisko
budowlane prawdopodobnych zmianach w przepisach dotyczących budownictwa i osób wykonujących samodzielne
funkcje w budownictwie. Są to zapowiadany przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Kodeks urbanistycznobudowlany oraz zmiana ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa.
W części sprawozdawczej przewodniczący organów statutowych omówili tylko główne tezy swoich
sprawozdań - pełne teksty sprawozdań otrzymali delegaci wyprzedzająco jako materiał do dyskusji na spotkaniach
przedzjazdowych. W swoim wystąpieniu przewodniczący Rady ŚlOIIB podkreślił sprawne działanie organów
statutowych oraz biura ŚlOIIB dzięki zaangażowaniu pracujących w nich osób. Zwrócił uwagę, że tegoroczny Zjazd
zbiega się z XV-leciem działalności śląskiego samorządu zawodowego, a analiza podejmowanych przez lata działań
na rzecz środowiska zawodowego i otoczenia społeczno-gospodarczego dowodzi, że dobrze funkcjonujemy jako
Izba. Przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych, w szczególności Oddziału PZITB w Katowicach, tworzyli
od podstaw Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Przypomniał, że ŚlOIIB od 2008 roku współpracuje
z licznymi podmiotami w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, a w ubiegłym roku przystąpiła do Śląskiego
Forum Zawodów Zaufania Publicznego, poszerzając w ten sposób platformę działania. Podkreślając znaczenie
etyki i odpowiedzialności zawodowej inżyniera budownictwa, który jest zawodem zaufania publicznego, PIIB
zorganizowała 16 kwietnia br. w gmachu NOT w Warszawie, w ramach obchodów XV–lecia samorządu zawodowego
inżynierów budownictwa, konferencję pn. „Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów budownictwa –
fundamentem zaufania społecznego”. Konferencja miała na celu wzmocnienie poczucia odpowiedzialności
zawodowej w środowisku inżynierów budownictwa, poprawę wizerunku naszego zawodu, a także wskazanie roli
samorządu zawodowego przy budowaniu wzajemnego zaufania między członkami izby a odbiorcami ich usług.
Delegaci przyjęli uchwałami sprawozdania organów statutowych, zasady gospodarki finansowej,
budżet i ramowy program działania ŚlOIIB na 2017 rok, udzielili absolutorium Radzie ŚlOIIB za 2016 rok oraz przyjęli
sprawozdanie zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków - zgłoszone wnioski będą procedowane przez Radę ŚlOIIB
lub Krajową Radę PIIB.
Maria Świerczyńska
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Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
oraz rektora Politechniki Śląskiej i marszałka województwa śląskiego. Organizatorami byli uczestnicy Forum
Budownictwa Ślaskiego: Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Oddział
PZITB w Katowicach, Śląski Oddział ITB, Wydziały Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej oraz Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach – organizator w październiku br. VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw i Regionalny Związek Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: przedstawiciele organów państwowych: Tomasz Żuchowski,
podsekretarz stanu w MIiB i Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, oraz Jarosław Wieczorek,
wojewoda śląski. Podczas inauguracyjnej sesji, którą poprowadzili Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB
oraz Tadeusz Wnuk, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, nastąpiło podpisanie „Porozumienia o współpracy”
pomiędzy Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach a Śląską Izbą Budownictwa. W tym dniu odbyły
się jeszcze dwie sesje: nt. „Program „Mieszkanie +” w budownictwie” oraz „Poprawa komfortu użytkowania
budynków - aspekty praktyczne”. W drugim dniu konferencji zaplanowano 2 sesje również w Centrum EdukacyjnoKongresowym P.Ś. nt. „BIM i poszerzona rzeczywistość w budownictwie” i nt. „Utrzymanie i naprawa elementów
konstrukcyjnych budynków” oraz trzecia sesja w budynku Wydziału Architektury P.Ś. nt. „Rewitalizacja miasta,
osiedli i terenów poprzemysłowych”. Szczególnie sesja nt. BIM-u (Building Information Modelling) cieszyła się
bardzo dużym zainteresowaniem. Technologia ta „obsługująca” od lat w USA wszystkie inwestycje publiczne
na etapie projektowania i realizacji, a od 2016 roku obowiązująca w zamówieniach publicznych w Wielkiej Brytanii
i kilku krajach Zachodniej Europy, niestety jeszcze niezbyt znana w Polsce, niebawem i u nas będzie upowszechniana
w związku z wymogami unijnymi.
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów terytorialnych miast i powiatów regionu
śląskiego oraz kraju, podmiotów zarządzających zasobami mieszkaniowymi, a także organizacje producenckie
i wykonawcze robót budowlanych. W konferencji uczestniczyli również członkowie Katowickiego Oddziału PZITB.
Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Jubileuszowa XXX Olimpiada
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

W XXX edycji OWiUB 70 uczestników uzyskało tytuły laureata i 20 tytuły finalisty. W klasyfikacji indywidualnej
zwyciężyli i otrzymali specjalne medale laureata ufundowane przez Dziekana Wydziału inżynierii Lądowej PW
uczniowie następujących szkół:
• Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim – I miejsce,
• Zespołu Szkół Nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie – II miejsce,
• Zespołu Szkół budowlanych Nr 1 w Krakowie – III miejsce.
W rankingu szkół I miejsce zajęli reprezentanci Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej
Górze i zdobyli Puchar Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, II miejsce przypadło
w udziale Zespołowi Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, a III miejsce – Zespołowi Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. ks. Prof. Józefa Tischnera w Limanowej.
Na Śląsku zawody okręgowe XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli
uczniowie ze szkół budowlanych województwa śląskiego, odbyły się 4 marca 2017 r. w Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu. Z Bytomskiej Budowlanki startowała 8-osobowa drużyna pod opieką mgr inż. arch.
Anny Szczepaniak. Do fnału XXX OWiUB, który odbył się w Białymstoku w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. dostali
się z tej drużyny uczniowie: Agnieszka Ukuś z drugiej klasy i Daniel Bute z klasy czwartej. W ten sposób znaleźli
się wśród 90. najlepszych uczniów z całego kraju. Warto podkreślić, że wszyscy uzyskali bardzo dobre wyniki,
niektórym zabrakło zaledwie 0,5 punktu do finału. Bytomska Budowlanka uzyskała w województwie śląskim
2 miejsce. W finale XXX OWiUB Agnieszka Ukuś zdobyła tytuł finalisty a Daniel Bute - laureata.
Ich sukces, obok splendoru i dodatkowej wiedzy, przekłada się również na zwolnienie z egzaminów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z wynikiem 100% oraz wstęp na dowolną politechnikę w Polsce
z pominięciem rekrutacji.

W dniach 6-8 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych
im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku odbywał się Finał Centralny jubileuszowej
XXX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,
której instytucjonalnym organizatorem od 25 lat
jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Michał Korusiewicz

Centralny patronat honorowy nad imprezą sprawował Minister Infrastruktury i Budownictwa. Do zawodów
finałowych zakwalifikowano 90 najlepszych uczestników zawodów okręgowych reprezentujących 49 szkół
ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach budowlanych. W zawodach brali udział wszyscy zakwalifikowani.
Uczestnicy opracowywali przez 5 godzin tematy prac konkursowych na arkuszach dostarczonych przez Radę
Naukową Komitetu Głównego OWiUB. Prace oceniał 11-osobowy Zespół Sprawdzający Centralnego Jury
Zawodów złożony z przedstawicieli 5 uczelni technicznych pod przewodnictwem dr. inż. Andrzeja Marynowicza
z Politechniki Opolskiej w Opolu.
Zgodnie z uchwalonym przez Komitet Główny Olimpiady Regulaminem pracy Centralnego Jury Zawodów,
w dniach 10-12 marca 2017 r. centralny Zespół Sprawdzający dokonywał weryfikacji prac z zawodów okręgowych
(4.03.2017 r.) w oparciu o kryteria ustalone dla poszczególnych zadań oraz materiały pomocnicze do oceny
przekazane przez Radę Naukową. Przeprowadzono kalibrację ocen 12 niezależnych zespołów sprawdzających.
Kwalifikacja na zawody centralne nastąpiła „z udziałem” zgromadzonych w jednym miejscu i zakodowanych
wszystkich prac (centralna kwalifikacja).
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W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbyła się
w auli Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu
uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
zwycięzcom szesnastej edycji wojewódzkiego
konkursu prac technicznych wykonanych przez
uczniów szkół budowlanych z województwa
śląskiego.

W konkursie odbywającym się pod patronatem Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Oddziału
PZITB w Katowicach uczestniczyło 49 uczniów z 13 szkół.
Reprezentowali oni szkoły budowlane z miast: Bielsko-Biała,
Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Myszków, Ruda
Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Tychy, Zawiercie, Żory, Żywiec.
Uczniowie pracujący pod opieką 16 nauczycieli przygotowali 33 prace, które nagrodzono w następujących
kategoriach:
•
architektura krajobrazu
•
drogownictwo
•
budownictwo – konstrukcje
•
budownictwo – projektowanie
•
budownictwo – technologia
•
geometria wykreślna
Prace oceniało jury konkursowe w składzie: przewodnicząca dr Antonina Żaba - przedstawiciel Politechniki
Śląskiej i Oddziału PZITB w Gliwicach i członek mgr inż. Ewa Binko - nauczyciel. Uczniowie otrzymali
dyplomy, nagrody rzeczowe i gratulacje oraz usłyszeli serdeczne słowa uznania. W tym roku po raz piąty
zwiedzający wystawę prac konkursowych wybrali jedną pracę, która zyskała „nagrodę publiczności”.
W trakcie uroczystości wykład nt. „Jak nie projektować i nie budować” wygłosiła Małgorzata Szukalska,
zastępca przewodniczącego ds. organizacji w Oddziale PZITB w Gliwicach.
Organizatorem konkursu było Szkolne Koło Młodych przy PSB w Bytomiu prowadzone przez
mgr inż. Ilonę Mrozek, mgr inż. arch. Danutę Kazek i mgr inż. ach. Annę Szczepaniak.
Sponsorzy konkursu to: Oddział PZITB w Katowicach, ŚlOIIB, PZITB Oddział w Gliwicach,
Politechnika Śląska – Katedra Geometrii Wykreślnej oraz Stowarzyszenie Absolwentów
przy PSB w Bytomiu.
Danuta Kazek
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XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Ostatni w IV kadencji działalności samorządu zawodowego inżynierów budownictwa
- XVI Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB obradował w Warszawie w dniach 23 – 24 czerwca 2017
przy wysokiej, około 90-procentowej frekwencji. Zasadniczym celem zjazdu była ocena działalności
PIIB w 2016 roku oraz nawiązanie do 15-lecia istnienia i działalności
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce.
Oprócz licznie przybyłych delegatów reprezentujących
blisko 116-tysięczną rzeszę członków samorządu
zawodowego
inżynierów
budownictwa
z szesnastu okręgowych izb, w zjeździe uczestniczyli
zaproszeni goście – przedstawiciele Ministerstwa
Infrastruktury i Budownictwa, samorządów
zawodowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych.
Reprezentantami organów rządowych byli Tomasz
Żuchowski, podsekretarz stanu w MIiB i Jacek Szer,
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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W wystąpieniu otwierającym XVI Zjazd PIIB prezes
Krajowej Rady Andrzej Roch Dobrucki nawiązał
do przypadającej na 2017 rok piętnastej rocznicy
powstania samorządu zawodowego inżynierów
budownictwa wykonujących zawód zaufania
publicznego.
Aktualnie PIIB stanowi dobrze zorganizowany podmiot,
dążący do umocnienia prestiżu i rangi naszego zawodu,
także na arenie międzynarodowej. W latach 2003-2016
uprawnienia budowlane uzyskało w Izbie ponad 58
tysięcy osób, znaczna ich część jest teraz jej członkami;
dzięki staraniom PZITB i PIIB o zmiany w przepisach
prawnych, od ubiegłego roku o uzyskanie uprawnień
budowlanych mogą starać się również technicy. PIIB
aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych
przekazując swoje opinie do projektów ważnych
aktów prawnych dotyczących obszaru budownictwa,
chcielibyśmy jednak, by nasz głos był bardziej słyszalny,
podkreślał prezes A.R. Dobrucki. Priorytety Izby to:
wspomaganie członków w doskonaleniu zawodowym
poprzez rozwijanie różnych form szkolenia oraz dbałość
o przestrzeganie zasad etyki w różnych obszarach
działania inżynierów budownictwa, czego wyrazem
była zorganizowana w marcu br. konferencja pn.

„Etyka i odpowiedzialność zawodowa inżynierów
budownictwa - fundamentem zaufania społecznego”.
Warto nadmienić, że na Śląsku - od początku istnienia
Izby do dziś - szkolenia dla członków ŚlOIIB prowadzą
w głównej mierze stowarzyszenia naukowotechniczne; w ilości przeprowadzonych seminariów
przoduje Katowicki Oddział PZITB, który organizuje
również z powodzeniem kursy dla ubiegających się
o uzyskanie uprawnień budowlanych.
W swoim wystąpieniu wiceminister budownictwa i
infrastruktury podkreślał potrzebę podjęcia kroków
praktycznych, tj. wdrożenia ważnych aktów prawnych
– zmienionej ustawy o samorządach zawodowych
architektów i inżynierów budownictwa oraz Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego. Odczytał także list
Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja
Adamczyka kierowany do Zjazdu jako najwyższego
organu PIIB.

Zaproszeni goście, akcentowali ważną rolę zawodu
inżyniera budownictwa oraz dobrą współpracę naszego
samorządu z innymi samorządami zawodowymi
i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. Obrady
XVI Zjazdu Sprawozdawczego PIIB prowadził Andrzej
Cegielnik, przewodniczący Rady Lubuskiej OIIB,
przy wsparciu dwóch wiceprzewodniczących i dwóch
sekretarzy; jednym z wiceprzewodniczących był
Andrzeja Nowak, zastępca przewodniczącego Rady
ŚlOIIB i aktualnie I wiceprzewodniczący Oddziału PZITB
w Katowicach. Zjazd przyjął uchwałami sprawozdania
przewodniczących organów, udzielił absolutorium
Krajowej Radzie i przyjął budżet na 2018 rok.
Na koniec odbyła się dyskusja nad wnioskami
zgłoszonymi do zjazdowej Komisji Uchwał i Wniosków,
po głosowaniu nad poszczególnymi wnioskami
delegaci przyjęli uchwałą sprawozdanie KUiW.
Zjazd PIIB był również okazją do wręczenia wyróżnień w
postaci odznaczeń państwowych, Medali Honorowych
PIIB i Honorowych Odznak PIIB. Przewodniczący PZITB
Ryszard Trykosko został wyróżniony, obok trzech innych
osób, zaszczytnym Medalem Honorowym PIIB, będącym
wyrazem uznania i podziękowania za współudział
w tworzeniu oraz budowaniu pozycji samorządu
inżynierów budownictwa w społeczeństwie.
W drugim dniu niespodziewanie zaszczycił Zjazd swoją
obecnością minister Andrzej Adamczyk, który nie mógł
uczestniczyć w obradach, ale udając się w podróż
służbową zdecydował - dla podkreślenia wagi jaką
jego resort przywiązuje do współpracy z samorządem
zawodowym inżynierów budownictwa – spotkać się
z delegatami na krótko, w drodze na lotnisko.
Maria Świerczyńska
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ W KATOWICACH

Wydawca
Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl
Opracowanie:
Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski

Katowicki Oddział PZITB, który powstał w roku 1935, zgodnie z wolą
jego założycieli i obecnych członków jest dobrowolnym stowarzyszeniem
naukowo – technicznym zrzeszającym inżynierów i techników
budownictwa oraz studentów i uczniów .
Podstawowe cele PZITB pozostają niezmienione, a są to dbałość
o wysoki poziom zawodowy i etyczny, o godność i solidarność zawodową
członków, propagowanie rzetelnej wiedzy technicznej i rozwój technik
budowlanych oraz utrzymywanie stałego kontaktu z seniorami, młodą
kadrą i młodzieżą.
Współdziałamy na zasadzie partnerstwa z innymi organizacjami
technicznymi, co daje nam poczucie, że nasz głos jest słyszalny w ważnych
sprawach dla naszego środowiska budowlanego.

Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa
W ramach Oddziału funkcjonuje Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa,
którego zakres działalności obejmuje :
• organizację kursów, szkoleń i seminariów o tematyce zawodowej,
• wykonywanie ekspertyz i opinii konstrukcyjno – budowlanych
i mykologicznych,
• dokonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych,
• opracowywanie wycen majątkowych i kosztorysowych
oraz wszelkiego rodzaju opracowania w dziedzinie budownictwa.
Środki wypracowane przez Ośrodek wspomagają działalność statutową
naszego Oddziału PZITB.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO NASZEGO ODDZIAŁU

Koła Oddziału PZITB Katowice
Koło przy Ośrodku
Szkolenia i Rzeczoznawstwa
Przewodnicząca: Młgorzata Mazur
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Seniorów
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału
PZITB w Katowicach
Przewodnicząca - Elżieta Sobera
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 255 46 65
Koło przy Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu
Przewodnicząca - Ilona Mrozek
Adres korespondencyjny:
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02
Koło przy ‘Energoprojekt”
Przewodniczący - Andrzej Szlosek
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Drukarnia Kaga-Druk
40-607 Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl
NAKŁAD: 250 szt.

