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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

 Drugie półrocze bieżącego roku było bogate w wydarzenia w naszym Związku. 
W dniu 16 września odbył się Nadzwyczajny Zjazd PZITB w Krynicy Zdrój, wieńczący 
obchody 80 - lecia naszego Związku, będącego kontynuatorem utworzonego w 

maju 1934 roku Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych. 
 W dniu 2 października odbyły się natomiast w Warszawie, w Domu Technika NOT,  Centralne 
Obchody Dnia Budowlanych, których głównym organizatorem był Polski Związek Inżynierów  
i Techników Budownictwa. W obu tych uroczystościach wzięło udział wielu członków naszego Oddziału. 
 W dniach 24 – 26 września 2014 Katowicki Oddział PZITB zorganizował Konferencję „Obiekty 
budowlane na terenach górniczych” w budynku maszyny wyciągowej, nieistniejącej już kopalni 
Siemianowice. Konferencja zgromadziła około 130 uczestników i znalazła wysokie uznanie wśród 
inżynierów i techników budownictwa. Wszystkim koleżankom i kolegom z zespołu organizacyjnego 
dziękuję za jej przygotowanie.
 Równolegle odbywała się w dniach 24 – 25 września w auli Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach Konferencja „VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości” 
nt. „Dostosowanie wielkopłytowego i wielkoblokowego budownictwa mieszkaniowego 
do współczesnych wymagań i potrzeb”. Nasz Oddział był jednym z organizatorów  
tej konferencji, jako uczestnik Forum Budownictwa Śląskiego.
 Podczas uroczystej XVII Gali Budownictwa w dniu 7 listopada w sali Opery Śląskiej w Bytomiu, 
której współorganizatorem był również nasz Oddział, wręczono nagrody i tytuły kolejnej edycji 
Konkursu „Śląskie Budowanie”, przyznawane osobom i firmom odgrywającym ważną rolę w śląskim 
budownictwie. 
W tym miejscu mam przyjemność poinformować, że w trakcie Gali zostali uhonorowani 
koledzy z naszego Oddziału. Zaszczytny tytuł „ Osobowość Budownictwa Śląskiego” 
otrzymał wiceprzewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB - kolega Marian Ostapczyk,  
a tytuł „ Autorytet  Budownictwa Śląskiego” otrzymali koledzy Janusz Krasnowski 
i Kazimierz Konieczny. Galę zaszczycił swoją obecnością Sekretarz Generalny PZITB  
kolega Wiktor Piwkowski.
 W październiku zakończyliśmy kursy przygotowawcze dla osób ubiegających się  
o uprawnienia budowlane, a w drugim półroczu prowadziliśmy wraz z ŚlOIIB dalsze seminaria 
szkoleniowe dla  inżynierów i techników budownictwa z naszego rejonu.
Wszystkim koleżankom i kolegom z kół, zarządu i komisji oraz wszystkim pracownikom  
naszego Oddziału bardzo dziękuję za współpracę w kończącym się roku.

Koleżanki i Koledzy, zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2015 Rok.  
Jak co roku życzę Wam oraz Waszym rodzinom zdrowia, radości, spełnienia marzeń,  

a w Nowym Roku powodzenia w pracy zawodowej i stowarzyszeniowej.

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

Z Katowickiego Oddziału uczestniczyli w obradach koledzy: 
Andrzej Nowak, Jan Witkowski, Marian Ostapczyk, Janusz 
Krasnowski, Tadeusz Cichocki oraz Stefan Czarniecki.
Pierwsza część Zjazdu – wewnętrzna, o charakterze 
roboczym - odbyła się w Hotelu „Prezydent”. Po powitaniu 
przez Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko, 
kierowanie obradami przejął kol. Kazimierz Flaga  
z Oddziału Małopolskiego. W jawnym głosowaniu przyjęto 
pięcioosobowy skład Prezydium Zjazdu - sekretarzem został 
delegat naszego Oddziału kol. Marian Ostapczyk. Następnie 
wybrano Komisje Zjazdowe: Mandatowo-Skrutacyjną  
oraz Uchwał i Wniosków. 
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, kol. Tadeusz 
Durak poinformował o nadaniu przez Zarząd Odznaki 
Honorowej Złotej z Diamentem kolegom: Januszowi Kozuli 
z Oddziału Bielsko-Biała oraz Ireneuszowi Jóźwiakowi 
z Oddziału Gliwickiego. W imieniu odznaczonych 
podziękował kol. Ireneusz Jóźwiak z Oddziału  
w Gliwicach. Złotą odznaką PZITB wyróżniono kol. Tadeusza 
Cichockiego, członka naszego Oddziału oraz członka 
Głównego Sądu Koleżeńskiego Zarządu Głównego.
Po tajnym głosowaniu propozycji Zarządu Głównego 
PZITB, godność „Członka Honorowego PZITB” przyznano 
kolegom: Tadeuszowi Durakowi, Zbigniewowi Mielcarkowi 
i Wiktorowi Piwkowskiemu.
Kol. Marcin Kruk z Oddziału w Warszawie przedstawił 
program „Młoda Kadra - start” i omówił takie działania jak: 
praktyki zawodowe, krajowe zjazdy naukowo-techniczne 
młodej kadry, program szkoleń i rozwoju zawodowego, 
sympozjum młodych w Gdańsku, prace na rzecz Domu 
Dziecka w Zakopanem oraz wciąż aktualny problem 
bezpieczeństwa pracy.
Druga część Zjazdu o  uroczystym charakterze odbyła 
się w Hotelu „Krynica”, a jej gośćmi byli m.in.: Janusz 
Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju, Andrzej Roch Dobrucki - Prezes Krajowej 

Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Tadeusz 
Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, Franciszek 
Buszka - Przewodniczący Rady ŚlOIIB, Andrzej Nowak  
- Przewodniczący Oddziału Katowickiego PZITB.
Janusz Żbik odczytał uroczysty adres od wicepremier 
Elżbiety Bieńkowskiej, a list od Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego odczytał przedstawiciel Kancelarii 
Prezydenta. Życzenia pomyślności z okazji jubileuszu 
80-lecia PZITB złożyli ponadto przedstawiciele Polskiej 
Akademii Nauk, Politechniki Lubelskiej oraz Stowarzyszenia 
Architektów Polskich. Następnie miała miejsce uroczystość 
wręczenia Odznak „Członka Honorowego PZITB”. 
Przewodniczący Komitetu Nauki PZITB prof. Andrzej 
Ajdukiewicz przedstawił laureatów Nagrody im. prof. 
Stefana Bryły i prof. Wacława Żenczykowskiego. W dziedzinie 
konstrukcji budowlanych nagrodę im. prof.  Stefana Bryły 
przyznano dr hab. inż. Elżbiecie Szmigera – profesor 
Politechniki Warszawskiej, a nagrodę im. prof. Wacława 
Żenczykowskiego w dziedzinie budownictwa ogólnego dr. 
inż. Stanisławowi Kaczmarczykowi z Politechniki Krakowskiej.
Nagrodę im. prof. Aleksandra Dyżewskiego, którą przyznaje 
się za wybitne osiągnięcia praktyczne lub naukowe  
z zakresu inżynierii procesów budowlanych i inwestycyjnych, 
wręczono dr. hab. inż. Zdzisławowi Hajduckiemu profesorowi 
Politechniki Wrocławskiej.
Medalem im. prof. Romana Ciesielskiego wyróżniono 
Sekretarza Generalnego PZITB mgr. inż. Wiktora 
Piwkowskiego, a medalem im. prof. Stefana Kaufmana  
prof. dr. hab. inż. Cezarego Modryasa.
Referat obrazujący historię 80-lecia PZITB wygłosiła  
kol. Izabela Galat z Rzeszowskiego  Oddziału PZITB.
Na zakończenie obrad przewodniczący Komisji Uchwał 
i Wniosków kol. Mirosław Boryczka odczytał Uchwałę 
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZITB, którą przyjęto  
bez uwag.
Nadzwyczajny Zjazd z okazji Jubileuszu PZITB zakończył 
się uroczystym bankietem, wzbogaconym występami 
artystycznymi i wokalno - muzycznymi.

Marian Ostapczyk

XLVIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, zwołany z okazji 
Jubileuszu 80-lecia PZITB, odbył się w Krynicy Zdroju  
w dniu 16 września 2014 roku. 
Uczestniczyli w nim delegaci wybrani przez 
poszczególne Oddziały, członkowie Zarządu Głównego, 
Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu 
Koleżeńskiego oraz Członkowie Honorowi PZITB.



W ramach obchodów 80-lecia Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa Katowicki 
Oddział PZITB zorganizował Konferencję 
techniczną „Obiekty budowlane na terenach 
górniczych”. O potrzebie zorganizowania tego 
specjalistycznego szkolenia zawodowego niech 
świadczy wysoka frekwencja - 128 uczestników 
ze Śląska, Małopolski, Lublina, Warszawy  
oraz Wrocławia, w tym 87 członków Śląskiej OIIB. 
Organizatorzy powierzyli autorytetom  
w dziedzinie „szkód górniczych” opracowanie 
programu merytorycznego konferencji, 

przygotowanie wykładów oraz ich wygłoszenie w czasie 45 do 90 minut. Komitet naukowy pod kierunkiem 
prof. ITB dra inż. Mariana Kawuloka przygotował 16 wykładów, które wydano na 407 stronach materiałów 
konferencyjnych.
Program został podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszym dniu prezentowano wykłady 
objaśniające teoretyczny opis zjawisk występujących na powierzchni w wyniku eksploatacji górniczej.  
W dniu drugim zademonstrowano w formie przykładów w jaki sposób obliczyć: ruszt fundamentowy, parcie 
gruntu na ściany budowli, wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę, jak wyznaczyć siły dla prostej 
hali o stalowej konstrukcji oraz przedstawiono sposoby zabezpieczenia budynków ścianowych na wpływ 
nieciągłych deformacji terenu. Trzeci dzień był poświęcony kształtowaniu obiektów na terenach górniczych 
oraz uwarunkowaniom prawnym. Program ten stanowił zamkniętą tematykę związaną z projektowaniem 
obiektów budowlanych na terenach górniczych.
Szczególnie w drugim dniu, w ramach dyskusji po każdym wykładzie, było wiele pytań do wykładowców 
o szczegółowe rozwiązania problemów konstrukcyjnych. Efektem tej dyskusji jest wniosek o organizację 
kolejnej konferencji technicznej tematycznie skierowanej do wykonawców, inspektorów nadzoru  
oraz właścicieli obiektów narażonych na wpływy deformacji terenu.

I Konferencja techniczna 
„Obiekty budowlane na terenach górniczych”

Obradom towarzyszyło 7 stoisk firm prezentujących materiały oraz programy komputerowe  
przydatne w pracy projektanta.
Obrady odbywały się w zrewitalizowanym budynku maszyny wyciągowej dawnej kopalni Michał  
- Szyb Krystyn w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach. W budynku tym mieści się Siemianowickie 
Centrum Kultury - Park Tradycji, które w formie stałej wystawy prezentuje oryginalną maszynę 
wyciągową o napędzie parowym, wiele starych fotografii z regionu Siemianowic Śląskich, 
mundury górnicze i wiele drobiazgów towarzyszących dawnej pracy górników. 
W przypadku zainteresowania udziałem w konferencji  
na temat projektowania obiektów na terenach górniczych 
organizatorzy gotowi są powtórzyć dotychczasową 
tematykę, jak również planują przygotowanie 
konferencji przeznaczonej dla przedstawicieli  
firm wykonawczych i inspektorów nadzoru. 
W biurze Katowickiego Oddziału PZITB 
dostępne są materiały konferencyjne w cenie 95,00 zł. 

Janusz Krasnowski
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„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości” to doroczna konferencja 
organizowana w Katowicach od 2009 roku  
z inicjatywy Forum Budownictwa Śląskiego, 
mająca na celu wymianę doświadczeń, 
wypracowanie stanowiska śląskiego środowiska 
budowlanego w ważnych kwestiach dotyczących 
inwestycji w budownictwie oraz integrację 
środowiska branżowego. 
Obrady VI Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości nt. „Dostosowanie wielkopłytowego  
i wielkoblokowego budownictwa mieszkaniowego 
do współczesnych wymagań i potrzeb” odbywały się  
w nowo wybudowanej auli Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach w dniach 24 – 25 września 2014.
Organizatorem konferencji były: Śląska Izba 
Budownictwa w Katowicach, Katowicki Oddział PZITB 
i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
w Katowicach, a współorganizatorami: Polska Izba 
Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa w Warszawie, Instytut 

Techniki Budowlanej w Warszawie, 
Politechniki: Częstochowska, Kra- 
kowska, Lubelska i Śląska, Wyższa 
Szkoła Techniczna w Katowicach 
oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów  
i Techników Sanitarnych. W skład 
Rady Programowo – Naukowej 
VI Śląskiego Forum weszli 
znawcy tematu z polskich uczelni  
i Instytutu Techniki Budowlanej 
oraz samorządów zawodowych 
architektów i inżynierów budo- 
wnictwa. 
Uczestników konferencji przywitali 
Franciszek Buszka – przewodniczący 

Rady ŚlOIIB oraz Tadeusz Wnuk – prezydent Śląskiej 
Izby Budownictwa. Byli wśród zaproszonych m.in.:  
I wicewojewoda śląski Andrzej Pilot, Andrzej Gościniak – 
przewodniczący Sejmiku Śląskiego, Marzena Rzępołuch 
i Bogumiła Krystek – Kuncewicz z departamentów 
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Jacek Szer  
– z-ca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
prezydenci śląskich miast, Andrzej Roch Dobrucki – prezes 
Krajowej Rady PIIB, Ryszard Trykosko – przewodniczący 
Zarządu Głównego PZITB i członek rządowej Komisji 
Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, byli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych związanych z budownictwem 
i liczni przedstawiciele polskich uczelni technicznych, 
stowarzyszeń samorządów zawodowych i stowarzyszeń 
naukowo – technicznych, wśród nich członkowie naszego  
Oddziału PZITB.
Obrady konferencyjne zostały poprzedzone uroczystymi 
obchodami Śląskiego Dnia Budowlanych, w trakcie 
których instytucje, przedsiębiorstwa i osoby wyróżniające 
się w branży przez swoją działalność zostały uhonorowane 
odznaczeniami państwowymi, resortowymi i nagrodami 
specjalnymi. 

Nagrodę specjalną - zaszczytny tytuł 
„Przyjaciela Śląskiego Budownictwa” 
przyznano profesorowi dr. hab. 
Marianowi Zembali za osobisty 
wkład naukowy w rozwój polskiej 
kardiochirurgii i transplantologii 
oraz za „kreatywne i profesjonalne 
organizowanie projektowania, finan-
sowania i realizacji kompleksowej 
rozbudowy i modernizacji Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu”. 
Jest on dyrektorem tej placówki, 
a w dziedzinie kardiochirurgii  
i transplantologii wybitnym  
i uznanym specjalistą. 
Wykład wprowadzający inauguracyjnej sesji 
konferencji wygłosił prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki nt. „Znaczenie, podstawowe problemy 
i założenia dalszej renowacji mieszkaniowego 
budownictwa wielkopłytowego. Uzasadnienie 
programu konferencji”. Kolejne wystąpienia  
tej sesji dotyczyły działań programowych rządu  
w odniesieniu do budownictwa wielkopłytowego, 
form i instrumentów finansowania modernizacji  
i rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego  
oraz problemów z wielka płytą w aspekcie technicznym 
i społecznym. 

Założeniami programowymi tegorocznej konferencji 
były: 

•	 Przywrócenie budynkom mieszkalnym 
sprawności technicznej poprzez ich modernizację 
i przystosowanie do aktualnych przepisów 
techniczno - budowlanych, wymagań 
użytkowych i technologicznych, które stwarzają 
nową jakość mieszkańcom;

•	 Obniżenie kosztów utrzymania budynku, 
podwyższenie wartości nieruchomości  
oraz atrakcyjności budynków i osiedla;

•	 Poprawa jakości życia i odtworzenie 
więzi społecznych w wielkich osiedlach  
– „humanizacja” blokowisk.

W trakcie dwudniowych obrad prelegenci 
zaprezentowali referaty w następujących blokach 
tematycznych:

Tematy 2 kolejnych sesji pierwszego dnia konferencji:
•	 Budownictwo wielkopłytowe realizowane w 

Polsce w latach 1970 – 1990 z charakterystyką 
materiałowo – konstrukcyjną i oceną trwałości 
konstrukcji;

•	 Ocena stanu technicznego istniejących budynków 
wielkopłytowych w Polsce.

Tematy 4 sesji drugiego dnia konferencji:
•	 Formy finansowania modernizacji i rewitalizacji 

budynków i osiedli z wielkiej płyty na przykładzie 
województwa śląskiego w latach 2014 – 2020;

•	 Remonty, naprawa, termoizolacja budynków 
z wielkiej płyty w celu podniesienia komfortu 
użytkowego mieszkań i ograniczenia strat energii 
cieplnej;

•	 Przebudowa (modernizacja) budynków wielko-
płytowych w dostosowaniu do współczesnych 
wymagań;

•	 Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli 
wielkopłytowych.

Zdaniem prelegentów nie budzą zastrzeżeń 
konstrukcje nośne budynków wielkopłytowych,  
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które są bezpieczne i zapewniają długotrwałe 
użytkowanie, jeśli zostały wykonane zgodnie  
z projektem. Zdarzały się przypadki 
wykonania niezgodnego z projektem –  
te wady ujawniały się w trakcie użytkowania 
i były usuwane na bieżąco. Jednakże 
konieczność wykonania renowacji wynika  
z kończącego się 50-letniego okres użytkowania 
obiektów oraz potrzeby dostosowania 
obiektów do europejskich standardów, m.in. 
do ograniczania strat cieplnych. Wykonywanie 
prac termomodernizacyjnych jest też okazją  
do remontów elewacji, jak usuwanie nieszczelności  
i naprawa uszkodzonych złącz elementów. 
Istotny problem stanowi sfinansowanie omówionych  
w czasie konferencji przedsięwzięć, dlatego znaczną 
część obrad poświęcono tematowi możliwości  
i sposobów pozyskiwania na nie funduszy,  
który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem 
słuchaczy. O wsparciu finansowym wspominała także  
w wystąpieniu wprowadzającym w drugim dniu 
konferencji Joanna Drake - dyrektor departamentu 
MŚP i przedsiębiorczości Dyrekcji Generalnej  
ds. Przedsiębiorców i Przemysłu Komisji Europejskiej 
– gość specjalny IV EKMŚP, która zapewniając  
o kontynuacji działań KE związanych ze wspieraniem 
MŚP mówiła o negocjacjach z Europejskim Bankiem 
Inwestycyjnym dotyczących programu opiewającego 
na kwotę 25 miliardów euro z przeznaczeniem  
na renowacje budynków.
Konferencja VI Sląskie Forum odbyła się w ramach 
IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 
Wypracowane w trakcie pokonferencyjnego 
seminarium wnioski zostaną przekazane - wzorem 
lat ubiegłych - w formie Stanowiska końcowego wraz  
z rekomendacjami do odpowiednich komisji tworzących 
prawo. 
Wystąpienia prelegentów VI Śląskiego Forum 
zostały zamieszczone w specjalnym wydaniu Forum 

Budownictwa Śląskiego, którego wersja elektroniczna 
jest dostępna na stronie www.izbabud.pl .
Wydarzeniem towarzyszącym VI Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości była zorganizowana  
w dniach 24 – 26 września 2014 przez Katowicki 
Oddział PZITB I Konferencja techniczna nt. „Obiekty 
budowlane na terenach górniczych”, która cieszyła się 
dużym zainteresowaniem w środowisku budowlanym. 

Maria Świerczyńska

W dniu 8 listopada 2014 odbyły się w sali 
Opery Śląskiej w Bytomiu uroczystości 
wieńczące obchody Święta Budowlanych 
w ramach Forum Budownictwa Śląskiego, 
rozpoczęte w tym roku w dniu 24 września 
Konferencją VI Śląskie Forum Budownictwa, 
Inwestycji, Nieruchomości. 

Podczas odbywającej się od lat Gali Budownictwa, wyróżniane 
i honorowane są firmy i osoby odgrywające ważną rolę 
w śląskim budownictwie. Jej głównym organizatorem 
była Śląska Izba Budownictwa, a współorganizatorami 
Katowicki Oddział PZITB i Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa.

Po raz kolejny spotkali się reprezentanci nauki, administracji 
państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele znaczących 
firm, stowarzyszeń i samorządów zawodowych związanych  

z branżą budowlaną i zaangażowanych w działania 
na rzecz rozwoju śląskiego budownictwa. 

Uroczystości, na które złożyło się m.in. wręczenie 
odznaczeń państwowych i honorowych odznak 
resortowych, poprowadzili prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa Tadeusz Wnuk i wiceprezydent ŚIB, 
przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka  
z udziałem Andrzeja Pilota - I wicewojewody 
śląskiego i Andrzeja Gościniaka – przewodniczącego 
sejmiku województwa śląskiego.

XVII 
Gala 
Budownictwa
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W trakcie Gali wręczono także nagrody i tytuły  
IV edycji Konkursu „Śląskie Budowanie”; 
Były to: „Śląska Wielka Nagroda Budownictwa”  
– przeznaczona dla wyróżniających się przedsiębiorstw, 
organizacji spółdzielczych i samorządów terytorialnych 
oraz „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej” 
– wyróżnienie dla osób indywidualnych, kadr 
kierowniczych organizacji budownictwa regionu  
i kraju. 
Ponadto wybitnym postaciom związanym  
z budownictwem w kraju i w regionie zostały nadane 
zaszczytne tytuły: „Osobowość Budownictwa Śląskiego” 
oraz „Przyjaciel Śląskiego Budownictwa”.

Wśród laureatów tegorocznego Konkursu „Śląskie 
Budowanie” było trzech kolegów z Katowickiego 
Oddziału PZITB.

Nagrodę i Tytuł „AUTORYTET BUDOWNICTWA  
I GOSPODARKI ŚLĄSKIEJ”, przyznawane za szczególne 
osiągnięcia w działalności zawodowej oraz wkład  
w rozwój regionu, otrzymali koledzy Janusz Krasnowski 
i Kazimierz Konieczny.

Zaszczytnym Tytułem wraz z Medalem „OSOBOWOŚĆ 
BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO” został uhonorowany 
wiceprzewodniczący naszego Oddziału kolega  
Marian Ostapczyk.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Uroczystości zakończyły się koncertem galowym 
solistów, baletu i orkiestry Opery Śląskiej w Bytomiu.

Maria Świerczyńska

Od dnia 10 sierpnia 2014 r. obowiązuje Ustawa z dnia  
9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów regulowanych, ogłoszona  
w Dzienniku Ustaw z dnia 10 czerwca 2014 r. pod pozycją 
768, zwana popularnie „ustawą deregulacyjną”. Ustawa ta 
wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi 
zmianami); w ich wyniku uchylono rozporządzenie 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych 
w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578 z późniejszymi 
zmianami). Od 25 września 2014 r. obowiązuje nowe 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (poz. 1278 w Dz.U.).
Ustawa deregulacyjna wprowadziła w ustawie 
Prawo budowlane kilka ważnych zmian dotyczących 
samodzielnych funkcji w budownictwie. Są to m.in.:
•	 - skrócenie okresu praktyki zawodowej
•	 - umożliwienie inżynierom, tj. absolwentom pierwszego 

stopnia studiów wyższych uzyskanie uprawnień do 
kierowania budową i robotami budowlanymi bez 
ograniczeń,

•	 - umożliwienie technikom i mistrzom ubieganie się o 
uprawnienia budowlane, 

•	 - wprowadzenie specjalności hydrotechnicznej,  
•	 - likwidacja rzeczoznawstwa jako samodzielnej funkcji 

technicznej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Skrócenie praktyki aplikacyjnej, ważnej dla zdobycia 
doświadczenia zawodowego, może odbić się niekorzystnie 
na przygotowaniu do wykonywania samodzielnych funkcji 
w budownictwie. 
Umożliwienie technikom ubiegania się o uprawnienia 
budowlane jest przywróceniem tej możliwości, której 
zostali pozbawieni w 2006 roku zmianą ustawy Prawo 
budowlane. Pozytywną zmianą jest również rozszerzenie 
uprawnień możliwych do uzyskania przez inżynierów 
- absolwentów pierwszego stopnia studiów wyższych 
oraz przywrócenie zapomnianej przez ustawodawcę  
w 1994 roku specjalności hydrotechnicznej, niezbędnej  
przy projektowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń  
i obiektów hydrotechnicznych. 
Rzeczoznawstwo budowlane, nieuregulowane  
w procesie budowlanym, nie stanowi już w świetle 
Prawa budowlanego samodzielnej funkcji technicznej 

w budownictwie. Nadawanie tytułu rzeczoznawcy 
budowlanego regulowane jest teraz przez zapisy ustawy  
z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów i inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2013 r. 
poz.932 i 1650), a rejestr rzeczoznawców budowlanych 
prowadzony będzie w Krajowej Izbie Inżynierów 
Budownictwa, nie jak dotychczas w Głównym Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego. Tytuły rzeczoznawców będą 
nadawane na czas określony. 
Zaznaczyć należy, że aktualna treść ustawy deregulacyjnej 
znacznie się różni od jej pierwotnego kształtu i jest 
wynikiem licznych merytorycznych dyskusji, uwag i opinii 
prawnych zgłaszanych przez środowisko inżynierów 
budownictwa. Niestety nie wszystkie ważne uwagi i opinie 
zostały uwzględnione.
Nowe rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie zmieniło kryteria dotyczące 
dokumentowania praktyki, kwalifikacji wykształcenia  
oraz przeprowadzenia egzaminu ustnego. 
Według nowych przepisów praktykę zawodową odbyć 
można wyłącznie pod kierunkiem kierownika budowy  
lub robót oraz autora projektu. Osoby te muszą być wpisane 
na listę członków izby. Zrezygnowano z dziennika praktyk  
na rzecz zbiorczego zestawieniem praktyk. Wzór 
oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki 
zawodowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Nowe rozporządzenie kładzie większy nacisk na poziom 
wiedzy technicznej związanej z daną specjalnością. 
Część testowa egzaminu dotycząca przepisów prawa  
i umiejętności posługiwania się nimi nie uległa zmianie. 
Na egzaminie ustnym dodano natomiast do ustalonego 
limitu pytań zadanie dotyczące rozwiązania konkretnego 
problemu z zakresu projektowania bądź wykonawstwa. 
Jednocześnie wprowadzono sztywne i węższe niż  
do tej pory ramy czasowe, w tym istotnie skrócono czas  
na przygotowania się do odpowiedzi. 
Zgodnie z nowym rozporządzeniem pierwszy etap 
postępowania kwalifikacyjnego polega na kwalifikowaniu 
wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednich 
lub pokrewnych dla danej specjalności uprawnień 
budowlanych, a drugim etapem jest egzamin ze znajomości 
procesu budowlanego i umiejętności praktycznego 
zastosowania wiedzy technicznej. Nowością postępowania 
kwalifikacyjnego jest sposób kwalifikacji wykształcenia,  
wg którego - zgodnie z §5 nowego rozporządzenia  

Ustawa deregulacyjna i nowe rozporządzenie 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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Ponieważ termin pobytu w Warszawie przypadł na czas 
rozruchu II nitki metra, ze względów bezpieczeństwa 
nie było możliwe zwiedzanie budowy. W zamian  
za to przedstawiciel użytkownika METRO WARSZAWSKIE 
Sp. z o.o. zaproponował poznanie metra od strony 
eksploatacyjnej. Pod fachowym okiem służb technicznych 
zwiedziliśmy końcową stację metra Młociny. Przewodnik 
zaprowadził nas do hali odpraw, hali peronowej 
oraz pomieszczenia dyżurnego stacji czyli centrum 
zarządzania ruchem. Bardzo ciekawe było poznanie 
strefy technologicznej, tj. podstacji energetycznej  
i trakcyjnej, wentylatorni (ciągi wentylacyjne i filtry)  
oraz przepompowni ścieków sanitarnych. 
Aktualnie metro warszawskie to: linia o długości 22,7 km, 
posiadająca 21 stacji,  49 km torów na I linii, 18 km torów  
na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty, 111 rozjazdów. 
Zagłębienie peronów poniżej poziomu terenu wynosi  
od 4,7m do 14,4 m, a średnia odległość między stacjami 
1083 m. Metro zasilane jest prądem stałym o napięciu 
750V systemem „trzeciej szyny”. 
Wieczorem w Teatrze Współczesnym obejrzeliśmy 
doskonale zagranego „Hamleta” Szekspira, w reżyserii 
Macieja Englerta, z Borysem Szycem w roli głównej. 
Spektakl bez skrótów trwał 3 godz. 45 min.
Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Centrum 
Nauki Kopernik. W Planetarium oglądnęliśmy film  

Jednym ze stałych elementów działalności statutowej Koła 
Terenowego przy ZO PZITB w Katowicach jest coroczna 
wycieczka techniczno - krajoznawcza do Warszawy.  
W dniach 26 - 28 września br. odbył się kolejny wyjazd  
do stolicy, w którym uczestniczyło 13 członków Koła. 
Program wycieczki jak zawsze zawierał zwiedzanie 
ciekawej budowy, udział w spektaklach teatralnych 
oraz zwiedzanie miasta wg własnego planu. Tym razem 
wspólny program, przygotowany przez przewodniczącą 
Koła - Elżbietę Soberę, obejmował: zwiedzanie budowy 
drugiej linii metra i Planetarium w Centrum Nauki 
Kopernik oraz udział w spektaklach teatralnych. 
Podróż odbywała się pociągiem, zakwaterowanie,  
jak w latach ubiegłych w Domu Studenta nr 4 Uniwersytetu 
Warszawskiego, a wspólne posiłki w miejskich lokalach. 
Część kosztów związanych z organizacją wycieczki pokrył 
Zarząd Oddziału z działalności statutowej.

Wrześniowa          wycieczka 
       do 
        Warszawy

- kierunek ukończenia studiów uznaje się za kierunkowy 
do uzyskania uprawnień budowlanych, jeżeli z suplementu 
dyplomu wynika, iż nie mniej niż jedna trzecia programu 
studiów obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności 
odnoszące się do wnioskowanej specjalności. 
W załączniku nr 2 do rozporządzenia zostały określone 
kierunki studiów wyższych odpowiednich lub pokrewnych 
dla danej specjalności. Załącznik nr 3 zawiera wykaz 
zawodów związanych z budownictwem, a załącznik 
nr 4 - wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach 
poszczególnych specjalności.
Zapis dotyczący zwolnienia z egzaminu absolwentów 
wyższych uczelni wydaje się bardzo problematyczny  
i jak na razie czysto teoretyczny. Zwolnieni z egzaminu 
na uprawnienia budowlane mogą być absolwenci tych 
uczelni, na których studia prowadzone będą na podstawie 
umowy zawartej między uczelnią a właściwym organem 
samorządu zawodowego (w przypadku inżynierów 
budownictwa przez Krajową Radę PIIB), w zakresie 
programu kształcenia opracowanego z udziałem organu 
samorządu zawodowego oraz zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art.16 Prawa budowlanego. 
Umowa ta jest opisana w art. 168b ust.2 ustawy z 27 lipca 
2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Zapewne uczelnie 
będą zabiegały o podpisywanie takiej umowy, jednakże 
spełnienie jej warunków trudne będzie do zweryfikowania 
bez przeprowadzenia egzaminu. Drugim warunkiem 
zwolnienia z egzaminu jest odbycie praktyki w trakcie 
studiów. Ponieważ musi ona odpowiadać tym samym 
kryteriom, co praktyka aplikacyjna innych absolwentów, 
trudne będzie zorganizowanie przez uczelnie w ramach 
studiów praktyki zawodowej w zakresie przewidzianym 
ustawą. 
Zaznaczyć należy, że okręgowe komisje kwalifikacyjne 
w procesie nadawania uprawnień budowlanych są ściśle 
związane przepisami prawa i postępują w tym zakresie jako 
organ administracji państwowej, który działa wyłącznie 
w zakresie upoważnienia wynikającego z konkretnego 
przepisu prawa. Tak więc OKK nie może wykroczyć 
poza literę prawa, bowiem jakakolwiek interpretacja 
rozszerzająca przepisy prawa administracyjnego 
byłaby rażącym naruszeniem prawa, co skutkowałoby 
nieważnością podjętych w taki sposób decyzji. 

O skutkach zmian przekonamy się w najbliższym czasie.
Maria Świerczyńska

„Na skrzydłach marzeń”. Jest to niezwykła przygoda 
z nauką i historią lotnictwa w technologii Fulldome 
(3D), która umożliwia projekcję na sferycznym ekranie 
otaczającym widownię z każdej strony.
Następnym spektaklem, tym razem Teatrze Polskim  
im. Arnolda Szyfmana, był „Karnawał czyli pierwsza żona 
Adama” w reżyserii Jarosława Gajewskiego, jeden z mniej 
znanych utworów Sławomira Mrożka. W sztuce tej można 
odnaleźć elementy wodewilu i misterium, poważny ton 
dramatu współistnieje z charakterystycznym dla Mrożka 
poczuciem humoru. 
Jak zwykle dopisała nam pogoda oraz dobre humory. 
Wszyscy uczestnicy wynieśli z wycieczki wiele miłych 
wrażeń obiecując sobie kolejne spotkanie za rok. 

Elżbieta Sobera
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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 

Zespół redakcyjny:
Janusz Krasnowski

Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski

Koła Oddziału PZITB Katowice 

Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB 
Przewodniczący: Bronisław Sadowski 

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
40-607Katowice, ul. Sarmacka 7

kaga@kaga.x.pl

NAKŁAD: 300 szt.

Program warsztatów obejmuje:
•	 wykłady	zamówione	u	autorów	wywodzących	się	z	renomowanych	uczelni,	instytutów	i	pracowni	projektowych
(Spełnienie wymagań podstawowych przy wzmocnieniach i remontach, Diagnostyka obiektów budownictwa ogólnego 
oraz zabytków, Obciążenia próbne, Systemy monitoringu konstrukcji, Zabezpieczenie budynków przy głębokich wykopach, 
Zabezpieczenie obiektów przed drganiami, Komputerowe modelowanie konstrukcji, Ochrona przeciwpożarowa obiektów 
budownictwa ogólnego, Przegląd metod rozbiórki budynków i budowli, Metody określania wytrzymałości murów w konstrukcjach 
istniejących, Materiały stosowane do renowacji murów, Naprawy zarysowanych murów, Wzmocnienia konstrukcji drewnianych, 
Zabezpieczenia istniejących konstrukcji drewnianych przed korozją biologiczną i ogniem, Wzmocnienia i naprawy stropów, 
Utrzymanie i naprawy dachów i stropodachów, Konserwacja konstrukcyjna i wzmacnianie wybranych historycznych konstrukcji 
ceglanych, Sposoby napraw murowanych sklepień, Rewitalizacja zabytkowych obiektów o konstrukcji drewnianej, Wzmacnianie 
i naprawy fundamentów murowych i kamiennych, Naprawa tynków, tynki renowacyjne, Błędy w pracach wykończeniowych  
i sposoby napraw, Uszkodzenia i naprawy niekonstrukcyjnych elementów budynków, Poprawa izolacyjności akustycznej 
budynków, Uszkodzenia i naprawa wadliwie wykonanych izolacji termicznych, Problemy eksploatacji obiektów budowlanych,  
zwłaszcza balkonów i tarasów, Osuszanie i renowacja budynków zalanych wodą.)

 ■  referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną firm wykonawczych i produkcyjnych
 ■  dyskusje tematyczne zainspirowane przez wy-głoszone wykłady, referaty i komunikaty
 ■  prezentacje firm produkujących i oferujących materiały oraz sprzęt dla budownictwa
 ■  prezentacje firm oferujących programy komputerowe
 ■  prezentacje wydawnictw technicznych i naukowo-technicznych
 ■  spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne
Zamówione wykłady oraz teksty techniczno-promocyjne zostaną zamieszczone w kilkutomowym wydawnictwie.

Adres Komitetu Organizacyjnego
PZITB Oddział w Bielsku-Białej 

43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 10/14
tel.fax. (33) 822-02-94 email: biuro@pzitb.bielsko.pl

www.pzitb.bielsko.pl

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
 ■ do 06 marca - ostateczny termin przyjmowania 

zgłoszeń uczestników i opłat – decyduje kolejność wpłat
 ■ do 13 marca - wysłanie Komunikatu nr 2  

z potwierdzeniem przyjęcia opłaty i szczegółowymi 
informacjami organizacyjnymi

KOSZTY UCZESTNICTWA
„nr opcji” do wpisania w Karcie Zgłoszenia Uczestnictwa
W tabeli podane zostały ceny netto, do których należy 
doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT 23%.

Standard
(decyduje data wpływu środków na 
konto PZITB Oddział Bielsko-Biała)

Uczestnicy Warsztatów
Liczba
miejscczłonkowie 

PZITB
niestowarzyszeni

wyższy
  CKIR „Orle Gniazdo”
  Segment „C” 

„1” 1340 zł „2” 1440 zł 160

średni
hotel „Zagroń”
(stała linia busowa)

„3” 1240 zł „4” 1340 zł 100

niższy
  CKIR „Orle Gniazdo”
   Segment „A” i „B”

„5” 1140 zł „6” 1240 zł 180

„bez noclegów i śniadań” „7” 950 zł 60

Dopłata za pokój jednoosobowy w obydwu hotelach
(płatna z opłatą za udział w warsztatach) 
wynosi – 300 zł netto

Opłaty prosimy wnosić na konto 
PZITB Oddział w Bielsku-Białej
ING B.Śl. S.A. 45 1050 1070 1000 0090 3025 0774
z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego numeru opcji
o uczestnictwie decyduje kolejność wpłat

CZŁONKOWIE PIIB MOGĄ OTRZYMAĆ DOPŁATY 
ZGODNIE Z REGULAMINEM 

DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
OBOWIĄZUJĄCYM W POSZCZEGÓLNYCH
 OKRĘGOWYCH IZBACH BUDOWNICTWA.

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH BUDOWNICTWO OGÓLNE

XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie
Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
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OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”
Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32 253 86 38

Zespół ds. ekspertyz, opinii 
i orzeczeń technicznych

wykonuje: 
 • eks per ty zy kon struk cyj no-bu dow  la ne •  eks per ty zy my ko  lo gicz ne  • orze cze nia 
do ty czą ce oce ny sta nu tech nicz ne go 
obiek tów i ro bót  • oce ny ja ko ści ro bót 
bu dow  la nych i in sta  la cyj nych  • opi nie 
do ty czą ce oce ny ja ko ści do ku men ta cji 
pro jek to wo-ko szto ry so wych  • opi nie 
do ty czą ce izo la cyj no ści cie pl nej bu-
dyn ków  • za kła da nie książek obiek-
tów bu dow la nych  • do ko ny wa nie 
prze glą dów tech nicz nych rocz nych 
i pię ciolet nich obiek tów bu-
dowla nych 

Zespół ds. usług 
inwestycyjnych

prowadzi działalność 
w zakresie: • przygotowania  

inwestycji • realizacji budowy • nadzorów inwestorskich • przeprowadzania odbioru 
robót• przeprowadzania przetargów 
na wykonanie robót i sporządze-
nie dokumentacji 

Zespół ds. wycen majątkowych 
i kosztorysowania

wykonuje: • wyceny przedsiębiorstw i skład-
ników majątkowych na potrzeby 
prywatyzacji • wyceny składników 
majątkowych na potrzeby likwida-
cji przedsiębiorstw państwowych  • wyceny maszyn, urządzeń i wypo-
sażenia • wyceny gruntów • wyceny 
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży, 

oraz zabezpieczenia kredytu • wyce-
ny majątku na potrzeby ustalenia 

wartości aportów w spółkach  • opracowania kosztorysowe 
z zakresu budownictwa  • sprawdzanie i wery-

fikacje kosztorysów   • rozliczanie kosztów 
wykonanych robót  

Zespół ds. 
analiz 

ekonomicznych i prawnych
wykonuje:  • analizy ekonomiczne i finan-

sowe • analizy prawne stanu i sta-
tusu prawnego gruntów i nierucho-
mości • analizy perspektyw rozwoju 
przedsiębiorstw • oceny wymagań ochro-
ny środowiska i ochrony dóbr kultury  • programy dla procedur prywatyzacyjnych • obsługę użytkowania praw majątkowych 
i kapitału • sporządzanie business-planów

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:  

• zarządzania nieruchomościami • pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy 

rzeczoznawców i specjalistów.

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie 

system kontroli jakości.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie 

zleconych usług!

Usługi kalkulowane są po
  CENACH KONKURENCYJNYCH!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


