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     Szanowne Koleżanki.
 Szanowni Koledzy.

 Mija rok 2012, który był rokiem szczególnym  
dla naszego Związku. W marcu byliśmy organiza-
torem XXVII Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji  
WPPK-2012, w kwietniu 2012 wybraliśmy nowe władze 
naszego Oddziału na kolejną czteroletnią kadencję,  
a w czerwcu odbył się Zjazd Krajowy PZITB w Szczecinie, 
na którym delegaci na Krajowe Zjazdy PZITB wybrali 
nowego Przewodniczącego - kolegę Ryszarda Trykosko  

i nowy Zarząd Główny PZITB. 
 Na 2012 rok przypada także dziesięciolecie funkcjonowania Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Warto przypomnieć,  
że Zespół Organizacyjny ŚlOIIB, składający się z przedstawicieli wszyst-
kich stowarzyszeń branży budowlanej w województwie śląskim, działał 
pod przewodnictwem kolegów z Oddziału PZITB w Katowicach.
Dnia 12 listopada br. nasz były prezes i zasłużony 98 - letni senior 
oraz członek honorowy kol. Witold Świądrowski obchodził imieniny.  
Z tej okazji nasi koledzy złożyli wizytę w domu solenizanta i w imieniu 
wszystkich członków życzono mu dużo zdrowia  i wszelkiej pomyślności.
W dniu 16 listopada br. odbyła się XV Jubileuszowa Gala Budownictwa 
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, której współorganizatorem był nasz 
Oddział. Uczestniczyły w niej także koleżanki i koledzy z naszego 
Oddziału. Gala Budownictwa była kontynuacją obchodów Śląskiego 
Dnia Budowlanych połączonego z konferencją: IV Śląskie Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, która odbyła się w dniu  
26 września 2012 r w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach.
 W listopadzie zakończyliśmy kursy przygotowawcze dla osób ubiega-
jących się o uprawnienia budowlane oraz kontynuowaliśmy organizację 
seminariów szkoleniowych wraz ze Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa 
dla inżynierów i techników budownictwa z naszego regionu.

 Dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom z kół, zarządu i komisji  
oraz wszystkim pracownikom naszego Oddziału za bardzo dobrą współ-
pracę w kończącym się roku. 

 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013. Żegnamy 
kończący się rok i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Życzę 
wszystkim Koleżankom i Kolegom zdrowia, radości, spełnienia marzeń 
oraz  zawodowej  i stowarzyszeniowej satysfakcji. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

 Przed 10 laty powołano do życia samorząd 
zawodowy inżynierów budownictwa mocą Ustawy  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów z 15 grudnia 2000 roku. 
Ustawowe powołanie w roku 2000 samorządu zawodo-
wego inżynierów budownictwa było realizacją szczytnej 
idei z końca lat 30-tych XX wieku, podniesionej przez 
rząd III Rzeczypospolitej, i tworzyło ważny element 
demokratycznej, samorządowej struktury Państwa.  
W ten sposób doceniono profesjonalną odpowie-
dzialność inżyniera budownictwa za bezpieczeństwo 
budowli, ludzi i ich mienia oraz środowiska, społeczną 
wagę jego działalności oraz zdolność środowiska 
zawodowego do rzetelnej samooceny, potwierdzając 
tym samym rangę tego zawodu, jako zawodu zaufania 
publicznego - głosi pierwszy akapit przyjętej przez 
aklamację Rezolucji Nadzwyczajnego Jubileuszowego 
Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa w dniu 11 października 2012 roku w Warszawie.
Z uwagi na doniosłość faktu istnienia i sprawnego 
działania samorządu zawodowego inżynierów budow-
nictwa obchodzącego w tym roku swoje dziesięciolecie, 
zamieszczamy w bieżącym numerze niniejszy blok 
tematyczny poświęcony temu jubileuszowi.
Niżej przytaczamy ważne dla nas fragmenty wspo-
mnieniowego artykułu „O genezie powołania Polskiej 
Izby Inżynierów Budownictwa”, którego autorem 
jest prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś – pierwszy prze-
wodniczący Komitetu Organizacyjnego Krajowej Izby 
Inżynierów Budownictwa:
(…)Zatarła się już świadomość o trudnej i pełnej 
konfliktów i kompromisów przebytej drodze, aby izba 
zaistniała dzięki uchwaleniu ustawy sejmowej. Dziś 
zwracają się do mnie koledzy z różnych izb okręgowych 
z prośbą o naświetlenie genezy, przygotowań i celów 
organizacji samorządu. 
Sądzę, że właściwe jest podzielenie tych informacji  
na dwa etapy:

• pierwszym jest 6 - letni okres do opracowania tekstu 
ustawy, przekonania władz i sejmu o racjonalności  
i konieczności powołania izb architektów i inżynierów 
budownictwa oraz przeprowadzenie procedury legisla-
cyjnej w parlamencie,
• drugi stanowi powołanie i zorganizowanie Komitetu 
Organizacyjnego Krajowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa; jego zadania i problematyka rozszerzyły się  
na 6 stowarzyszeń inżynierskich, które przyłączyły się  
do inicjatywy PZITB. (…)
(…)Zadanie utworzenia izby było stawiane w kilku 
kolejnych uchwałach Krajowych Zjazdów Delegatów 
PZITB przed rokiem 1999.(…) Dyskutowany był 
problem przynależności do izby samorządu zawodo-
wego techników, którzy stanowią często podstawową 
kadrę na budowach, choć nie spełniają europejskich 
wymagań o wykształceniu akademickim; z godną 
kontynuacji tradycją włączyliśmy do izby techników, jako 
odpowiednią sekcję. Nie zrobili tego jednak architekci, 
pozostawiając uprawnienia do projektowania jedynie 
osobom po studiach, praktyce i egzaminie. (…)  
W wyniku kompromisu tekst ustawy kilkakrotnie 
poprawiany został uzgodniony - dzięki współpracy SARP 
i PZITB, a w szczególności ich przewodniczących, którymi 
wówczas byli: kol. Kazimierza Ferenc jako prezes SARP  
i kol. Stanisław Kuś jako przewodniczący PZITB. Ten tekst 
mocno zmieniony przez prawników sejmowych został 
przekazany do Sejmu decyzją premiera Jerzego Buzka 
jako wniosek rządowy Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Jerzego Kropiwnickiego. Po 3 kolejnych 
posiedzeniach podkomisji sejmowej, ustawa o samorzą-
dach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych 
oraz urbanistów została przyjęta.
(…)Trzeba nadmienić, że już po zakończeniu wszystkich 
prac przygotowawczych do zorganizowania Krajowego 
Zjazdu Izby, pojawiły się różnego rodzaju „naciski” 
resortowe dotyczące organizacji Izby. Spotkały się one 

Jubileusz 10 – lecia samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa
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ze sceptycyzmem w odniesieniu do ich zasadności  
ze strony Komitetu Organizacyjnego. Wówczas wicemini-
ster infrastruktury zdecydował o powołaniu zmienionego 
Komitetu Organizacyjnego.
  (…)Należy też dodać, że w okresie poprzedzającym 
Krajowy Zjazd został przygotowany przez stowarzy-
szenia naukowo – techniczne i Komitet Organizacyjny 
powołany przez ministra J. Kropiwnickiego tekst 
„Porozumienia w sprawie współdziałania stowarzyszeń 
naukowo – technicznych z Polską Izbą Inżynierów 
Budownictwa”. To porozumienie zostało ostatecznie 
podpisane 26 sierpnia 2002 roku, po zmianie decyzją 
ministra przewodniczącego i części składu Komitetu 
Organizacyjnego Izby. Było ono ważnym dokumentem 
dotyczącym współdziałania samorządu zawodo-
wego oraz stowarzyszeń naukowo – technicznych.  
Ten dokument został ostatnio zastąpiony podpisanym 
15 sierpnia 2012 roku, a więc na 10 lecie Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa – „Porozumieniem w sprawie 
współdziałania stowarzyszeń naukowo – technicznych  
z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (…)
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa liczy 
ponad 12 tysięcy członków z ponad 115. tysięcznej 
rzeszy członków PIIB i jest wśród 16 okręgowych izb 
drugą co do wielkości (po Mazowieckiej OIIB) okręgową 
izbą w kraju. 
Losy ŚlOIIB są nierozerwalnie związane ze śląskimi 
oddziałami PZITB w szczególności z Oddziałem PZITB 

w Katowicach, który odegrał ważną rolę w tworzeniu 
zalążków samorządu inżynierów budownictwa  
na Śląsku. Przewodniczący Oddziału PZITB kol. Andrzej 
Nowak był inicjatorem działań związanych z tworze-
niem śląskiego samorządu, a potem jego aktywnym 
działaczem, pełniąc przez trzy kadencje funkcję wice-
przewodniczącego Rady ŚlOIIB. To właśnie on odbierał 
w 14 stycznia 2012 roku w Domu Muzyki i Tańca  
w Zabrzu, w trakcie XX finału Laurów Umiejętności  
i Kompetencji, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 
w kategorii osoba lub instytucja wspierająca rozwój 
gospodarki rynkowej i edukująca na potrzeby firm, 
przyznany ŚlOIIB przez Kapitułę Laurów. 
Katowicki Oddział PZITB współpracuje od lat ze ŚlOIIB, 
organizując cieszące się dużym zainteresowaniem 
seminaria szkoleniowe w ramach przyjętego w ŚlOIIB 
programu doskonalenia zawodowego inżynierów 
budownictwa.
Oddział PZITB w Katowicach łączą także ze ŚlOIIB 
wspólne działania w ramach Forum Budownictwa 
Śląskiego, będącego od końca lutego 2008 roku 
platformą współdziałania samorządów zawodowych 
i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych 
działających w woj. śląskim w sektorze budownictwa.
W dalszej części bloku zamieszczamy artykuł 
„Organizowanie samorządu inżynierów budownictwa  
na Śląsku” kol. Andrzeja Nowaka, w którym wspomina 
on początki ŚlOIIB, a po nim krótkie relacje z kilku 
zdarzeń istotnych dla środowiska śląskich budowlanych,  
w które wplecione zostały obchody jubileuszu ŚlOIIB. 

Więcej informacji dot. jubileuszu ŚlOIIB można 
znaleźć w Jubileuszowym oraz grudniowym numerze  
Informatora ŚlOIIB. 

Maria Świerczyńska

Pod koniec lat 90. na Krajowych Zjazdach PZITB  
w Kielcach, w Rzeszowie i w Łodzi środowisko budow-
lańców wielokrotnie domagało się utworzenia samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa. Ostatecznie sprawa 
ta została zrozumiana przez władze i rząd - powstała 
ustawa o samorządzie zawodowym. Na mocy tej ustawy 
powoływano zespoły organizacyjne izb okręgowych.  
W dniu 10 października 2001 roku w Katowicach kol. Andrzej 
Nowakowski - ówczesny przewodniczący i zarazem delegat 
Krajowego Komitetu Organizacyjnego - wręczył nominacje 
na utworzenie takiego zespołu. Pod koniec 2001 roku został 
powołany Zespół Organizacyjny Śląskiej Okręgowej Izby 
Budownictwa, który wchodził w skład Krajowego Komitetu 
Organizacyjnego. Miałem przyjemność zostać przewodni-
czącym tego Zespołu.
Do Zespołu weszli również przedstawiciele pozosta-
łych stowarzyszeń: inżynierów sanitarnych, elektryków, 
meliorantów, drogowców, mostowców itd. Ponieważ 
PZITB jest dominującym stowarzyszeniem jeśli chodzi 
o zagadnienia budownictwa - tak w projektowaniu 
jak i w wykonawstwie - całe Prezydium Zespołu,  
z wyjątkiem kol. Stefana Wójcika, powołano z członków PZITB. 
Ogromną rolę odegrały więc u zarania Izby stowarzyszenia, 
a dominującym był Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, w szczególności zaś katowicki Oddział.
Nie pozostawało nam nic innego tylko zacząć energicznie 
działać. 
Kol. Barbara Sitkiewicz oraz kol. Janusz Krasnowski rozpoczęli 
– pracując społecznie - zbieranie deklaracji oraz wyjaśnianie 
osobom zainteresowanym samorządem zawodowym zasad 
i celu jego działania. Ponieważ bardzo szybko zebrano dużo 
zgłoszeń, koniecznym było opracowanie komputerowego 
zbioru deklaracji oraz ich wstępnej weryfikacji. 
W Katowicach zbierano deklaracje z terenu Katowic, 
Bytomia, Sosnowca, Siemianowic, Tychów oraz 
powiatów bieruńsko-lędzińskiego, będzińskiego  
i mikołowskiego.
Do końca 2001 roku wpłynęło łącznie 2988 dekla-
racji o przystąpieniu do Śląskiej Izby Inżynierów  
Budownictwa. 
W dniach 18 oraz 19 kwietnia 2001 roku w siedzibie Centrum 
Kultury w Katowicach przy Placu Sejmu Śląskiego odbyły się 
spotkania przedwyborcze. Prowadziłem obydwa spotkania, 
a kol. Stefan Czarnecki przybliżył zebranym istotę tworzonego 
samorządu zawodowego – Polskiej Izby Inżynierów Budow-
nictwa. 

W zebraniach tych uczestniczyło w pierwszym dniu 450 osób, 
a w drugim 446 osób. Wybrano 83 delegatów na pierwszy, 
założycielski Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.
Mieliśmy to szczęście, że przy ulicy Kościuszki w Katowi-
cach, gdzie działał zespół rzeczoznawców, dysponowa-
liśmy pomieszczeniami w których mogły odbywać się 
zebrania Zespołu Organizacyjnego. Odbyła się weryfi-
kacja potencjalnych członków. Musieliśmy zareje-
strować osoby, które wykonywały zawód inżyniera 
budowlanego, posiadały uprawnienia budowlane  
i były kierownikami budów, inspektorami nadzoru  
lub projektantami. Po stworzeniu listy przyszłych członków 
wybierano w obwodach delegatów. 
Wybrano 199 delegatów na pierwszy założycielski 
Zjazd Śląskiej Izby, który odbył się 17 czerwca 2002 
roku w Sali Afrykańskiej MTK przy ul. Bytkowskiej. 
Byłem przewodniczącym tego zjazdu. Wybraliśmy  
na nim władze i pierwszego przewodniczącego Rady Izby  
– kol. Stefana Czarnieckiego. Pamiętam, że był jedynym 
kandydatem i zdobył 188 głosów. Ja zostałem wybrany  
w skład pierwszej Rady, a później do Prezydium Rady jako 
pierwszy jej wiceprzewodniczący. Z chwilą wyboru władz 
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa rozpoczęła 
swoją działalność.
Na początku Izba nie miała pomieszczenia, pierwsze 
spotkania odbywały się w Oddziale Katowickiego 
PZITB, a później wydzierżawiano salę w budynku 
NOT. Wtedy też część naszych mebli przekazaliśmy  
do Izby. Wspieraliśmy zawsze Izbę, a ona zaczęła działać 
i szybko się rozwijać. Czas biegnie wartko i teraz ŚlOIIB 
obchodzi swoje dziesięciolecie.

Andrzej Nowak

Organizacja samorządu 
inżynierów budownictwa na Śląsku 

Andrzej Nowak w towarzystwie prezydentów 
Zabrza i Katowic
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IV Śląskie Forum Inwestycji,  
Budownictwa, Nieruchomości  

wraz z obchodami  
Śląskiego Dnia Budowlanych 2012

W dniach 24 – 27 września 2012 
obradował w Katowicach II Europejski 
Kongres Małych i Średnich Przedsię-
biorstw EKMŚP, będący ważnym wyda-
rzeniem w środowisku budowlanych. 
W trwającym 4 dni Kongresie, w około 
70 sesjach tematycznych odbywających 
się równolegle w kilku miejscach podej-
mowano ważne dla uczestniczących  
w nim przedsiębiorców tematy, jak 
nowoczesne zarządzanie w mikro, małej 
i średniej firmie, internacjonalizacja 
przedsiębiorstw – działanie przedsię-
biorstw na międzynarodowych rynkach 
oraz innowacje dla MŚP. O randze tego 
przedsięwzięcia świadczyć może uczest-
nictwo w II EKMŚP znanych publicznych 
osób. Byli w Katowicach m.in.: Jerzy 
Buzek – przewodniczący Komitetu Hono-
rowego II EKMŚP, wicepremier Waldemar 
Pawlak (a w I EKMŚP premier Donald 
Tusk), minister Elżbieta Bieńkowska  
i były prezydent Lech Wałęsa. W sesjach 
tematycznych uczestniczyło grono 
krajowych i zagranicznych ekspertów. 

W ramach Kongresu MŚP odbyła się 
w dniu 26 września 2012 w Sali Sejmu 
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego  
w Katowicach Konferencja IV Śląskie 
Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości połączona z obchodami 
Śląskiego Dnia Budowlanych 2012. 
Organizatorami były: Śląska Izba Budow-
nictwa obchodząca w tym roku 15 - lecie 
istnienia oraz Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa, świętującej 
Jubileusz 10 – lecia i Regionalna Izba 
Gospodarcza. Wielu członków PZITB 
uczestniczyło w IV Forum, a w orga-
nizację włączone były również osoby  
z naszego Oddziału PZITB.
Obrady IV Forum otworzyli prezydent 
Śląskiej Izby Budownictwa – Tadeusz 
Wnuk i przewodniczący Rady ŚlOIIB 
Franciszek Buszka, witając zaproszonych 
gości oraz licznych uczestników konfe-
rencji. Z okazji Śląskiego Dnia Budow-
lanych odznaczeniami państwowymi  
i resortowymi zostali wyróżnieni śląscy 
budowlańcy, wśród nich członkowie 
ŚlOIIB - odznaczenia wręczali: wojewoda 
śląski Zygmunt Łukaszczyk i podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Janusz Żbik. 
IV Forum odbywało się w formie 2 sesji 
konferencyjnych. Pierwszą sesję: „Zało-

Obchody Jubileuszu 10–lecia ŚlOIIB 

żenia projektu ustawy Prawo budowlane 
oraz o zmianie innych ustaw. Pierwszy 
etap reformy procesu inwestycyjnego”,  
z wprowadzeniem Janusza Żbika, prowa-
dził prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki, a sesję drugą: „Regulacje 
dotyczące robót budowlanych w prze-
pisach o zamówieniach publicznych”, 
z wprowadzeniem prezesa Urzędu 
zamówień publicznych Jacka Sadowego 
- prof. Andrzej Borowicz z Uniwersytetu 
Łódzkiego. Uczestnicy Forum wyrażali 
opinie, że zagadnienia planowania  
i zagospodarowania przestrzennego 
oraz Prawa budowlanego i prawa zamó-
wień publicznych wymagają komplekso-
wych zmian. Stanowisko takie od wielu 
lat prezentują organizacje zrzeszające 
branżę budowlaną tak w regionie – m.in. 
katowicki Oddział PZITB - jak i w całym 
kraju. 

Uroczystości 10-lecia ŚlOIIB  
w Akademii Muzycznej 

Na zakończenie II EKMŚP, w dniu  
27 września 2012 w Centrum Nauki  
i Edukacji Muzycznej Symfonia Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katowicach Śląska Okręgowa Izba 
Inżynierów Budownictwa obchodziła 
uroczyście 10 – lecie swojego istnienia. 
W uroczystościach uczestniczyli oprócz 
członków organów ŚlOIIB liczni zapro-
szeni goście, wśród nich także grono 
koleżanek i kolegów z naszego Oddziału. 
W swoim wystąpieniu przewodni-
czący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka 
przypomniał o zaangażowaniu wielu 
ludzi, dzięki którym powstał samorząd 
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zawodowy inżynierów budownictwa 
–ludzi pełniących zawód zaufania 
publicznego. Tym samym spełniło 
się pragnienie inżynierów z lat 30. 
XX minionego wieku. Dziś samorząd 
inżynierów budownictwa zrzesza 
ponad 110 tysięcy członków w całym 
kraju, od techników po profesorów 
różnych branż, ludzi o wielorakich 
doświadczeniach zawodowych, na 
których spoczywa wielka odpowie-
dzialność – podkreślał Franciszek 
Buszka. Złożył podziękowania przed-
stawicielom władz wojewódzkich, 
samorządu lokalnego i samorządu 
inżynierów budownictwa z różnych 
okręgów Polski oraz przedstawi-
cielom podmiotów działających wraz 
z ŚlOIIB w ramach Forum Budow-
nictwa Śląskiego. Wypowiadał się 
także w tonie wspomnieniowym 
kol. Andrzej Nowak, przewodniczący 
Zarządu naszego oddziału - odegrał 
on ważną rolę w tworzeniu ŚlOIIB  
i działa w niej w funkcji wiceprzewod-
niczącego Rady ŚlOIIB już kolejną  
III kadencję. 
Z gratulacjami i życzeniami dalszej 
owocnej działalności zabierali głos 
przedstawiciele władz wojewódzkich 
i samorządowych województwa 
śląskiego m.in. wicewojewoda śląski 
Piotr Spyra i prezydent Katowic 
Piotr Uszok, oraz przedstawiciele  
stowarzyszeń naukowo – technicz-
nych i licznie przybyli przewodni-
czący okręgowych izb inżynierów 
budownictwa. 
Uroczystości uświetnił występ 
zespołu śpiwaków miasta katowice 
Camerata Silesia, oraz zabawiał 
kabaret „Rak”

Maria Świerczyńska

W dniu 16 listopada br. odbyła się  
w Teatrze Rozrywki w Chorzowie  
XV Jubileuszowa Gala Budownictwa 
Śląskiego zorganizowana przez Śląską 
Izbę Budownictwa przy współpracy m. 
in. Oddziału PZITB w Katowicach i ŚlOIIB, 
w trakcie której wręczono Nagrody  
i Tytuły laureatom Konkursu „Śląskie 
Budowanie”; były to:

- Śląska Wielka Nagroda Budow-
nictwa  

- Autorytet Budownictwa i Gospodarki 
Śląskiej 

- Osobowość Budownictwa Śląskiego
Po raz drugi wręczono także Nagrodę 
i Tytuł „ Przyjaciel Śląskiego Budow-
nictwa”.
Zaszczytny Tytuł Honorowy wraz  
z Medalem „Osobowość Budownictwa 

Śląskiego” otrzymał za wybitne osią-
gnięcia na polu nauki i budownictwa 
prof. zw. dr hab. inż. Włodzimierz Staro-
solski - wieloletni pracownik naukowy 
Wydziału Budownictwa Politechniki 
Śląskiej. Pan Profesor jest cenionym 
wykładowcą i autorem licznych książek, 
skryptów i innych opracowań z dziedziny 
konstrukcji żelbetowych. 
Od ponad 20 lat współpracuje ze śląskimi 
oddziałami PZITB przy organizowaniu 
WPPK. Nagrodę wręczyli: europosłanka 
Małgorzata Hanzlik, wicewojewoda 
śląski Piotr Spyra, prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa Tadeusz Wnuk i Przewod-
niczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka. 

Maria Świerczyńska

XV Jubileuszowa Gala Budownictwa Śląskiego



10 Informator KatowIcKIego oddzIału PZITB Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 11

Podstawowym dokumentem prawnym 
regulującym proces budowlany w Polsce 
jest ustawa Prawo budowlane, przyjęta 
przez Sejmu w dniu 07 lipca 1994 roku. 
Obowiązuje ona od 1 stycznia 1995 roku 
i doczekała się ponad 80 nowelizacji, 
zatracając częściowo swoją pierwotną 
postać. Na jej podstawie tworzone były 
w formie rozporządzeń szczegółowe 
przepisy wykonawcze. W konsekwencji 
permanentnych zmian ustawy zakradło 
się do przepisów w zakresie procesu 
budowlanego wiele niejednoznacznych 
interpretacji, powodując ogólne  zamie-
szanie prawnicze.
W roku 2005 rozpoczęto prace nad całko-
wicie nową wersją ustawy Prawo budow-
lane, noszącą w pierwszej wersji prac 
roboczą nazwę Kodeksu budowlanego. 
Jej tekst na tyle spójny, że możliwe było 
poddanie go tzw. konsultacjom środowi-
skowym, był gotowy w lecie 2007 roku. 
Zmiany polityczne w kraju doprowa-
dziły do wcześniejszych wyborów i cała 
praca poszła na marne. Od tego czasu 
powstało kilka kolejnych wersji uzgad-
nianych w środowiskach związanych  
z budownictwem, w tym również w PZITB. 
Niestety przy tworzeniu ostatecznej 
redakcji uwzględniającej opinie środowi-
skowe występują kolejne wersje, którym 
nie widać końca. Jednym z efektów tej 
ewidentnej „gorączki legislacyjnej” jest 
taki poziom skomplikowania procedur 
poprzedzających rozpoczęcie robót 
budowlanych, że w praktyce nie nadają 
się one do stosowania w sytuacjach,  
w których niezbędne jest działanie 
szybkie i sprawne. Stąd wynikła 
konieczność wprowadzania regulacji 
specjalnych, popularnie zwanych spec 
- ustawami, jak: EURO 2012, drogo-

wnictwo, lotniska cywilne, budowle 
przeciwpowodziowe, a nawet dotyczące 
konkretnych inwestycji, jak np. gazoport 
w Świnoujściu; obecnie spec - ustaw jest 
znacznie więcej.
Na spotkaniu w ramach IV Śląskiego 
Forum Budownictwa w Sali Sejmu 
Śląskiego UM w Katowicach w dniu  
26 września br. Janusz Żbik - podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
- przedstawił kolejną wersję, w której 
widać logiczną propozycję uporządko-
wania procesu budowlanego, w tym 
propozycje wprowadzenie licznych 
uproszczeń. Z racji niestabilności kolej-
nych wersji pomijam szczegółowy opis 
tych propozycji. Poszczególne etapy 
prac nad ustawą można obserwować 
w „Inżynierze budownictwa” lub na 
stronach internetowych Ministerstwa 
Infrastruktury www.mi.gov.pl. 
Wg zamierzeń rządu planuje się 
przyjęcie przez Sejm RP nowej ustawy 
w 2013 r. z wejściem w życie od  
1 stycznia 2014 r. Równocześnie trwają 
prace nad ujednoliceniem przepisów 
dotyczących procesu budowlanego  
w formie „KODEKSU BUDOWLANEGO”, 
który miałyby obejmować nową ustawę 
Prawo budowlane oraz wszystkie z nią 
związane przepisy wykonawcze. W tym 
celu została powołana Komisja Kodyfi-
kacyjna Prawa Budowlanego. Przewi-
duje się, że ta nowa forma kodyfikacji 
przepisów wejdzie w życie w 2015  
lub 2016 roku.

O postępach prac będziemy pisać  
w następnych wydaniach Informatora.

Janusz Krasnowski

Prace nad Prawem budowlanym

W ślad za pracami nad nowym Prawem 
budowlanym Minister Sprawiedliwości 
Jarosław Gowin prowadzi przygotowania 
zmierzające do ułatwienia dostępu do wielu 
zawodów, w tym dotyczących samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie. 
Akcja otrzymała krążącą w mediach nazwę 
„deregulacja”.
Projekt ten przewiduje deregulację 11 
zawodów podlegających Ministerstwu 
Finansów oraz 83 zawodów technicznych 
podlegających Ministerstwu Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Między innymi projekt przewiduje w ustawie 
Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. nastę-
pujące zmiany:
•	 połączenie	 uprawnień	 budowlanych	
wykonawczych i projektowych;
•	 umożliwienie	 osobom	 z	 wykształceniem	
średnim zawodowym posiadającym tytuł 
technika uzyskanie uprawnień w ograni-
czonym zakresie do kierowania robotami 
budowlanymi, z wyłączeniem budowy  
w zakresie określonym w dyplomie technika;
•	 zastąpienie	 uprawnień	 budowlanych	
udzielanych dotychczasowo w specjalności: 
drogowej, mostowej, kolejowej i wyburze-
niowej, uprawnieniami o specjalności 
konstrukcyjno - budowlanej;
•	 zlikwidowanie	 specjalności	 telekomuni-
kacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych;
•	 skrócenie	 okresu	 trwania	 wymaganych	
praktyk zawodowych;
•	 wyeliminowanie	 funkcji	 rzeczoznawcy	
budowlanego.
Równocześnie w Ustawie z dnia 15.12.2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbani-
stów projekt przewiduje zniesienie ograni-
czenia prawa samodzielnego projektowania 
przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub 
kierowania zespołem prowadzącym takie 
projektowanie wyłącznie dla osób wpisanych 
na listę członków izby samorządu zawodo-
wego urbanistów.
Powyższe propozycje zmian - za wyjątkiem 
zapowiedzi przywrócenia uprawnień budow-

lanych technikom budowlanym - spotkały 
się negatywną reakcją środowiska zawodo-
wego zrzeszonego zarówno w Polskiej Izbie 
Inżynierów Budownictwa jak i w PZITB
Zdaniem naszego środowiska stale rosnący 
postęp technologiczny przy budowie dróg, 
mostów, w kolejnictwie oraz w wyjątkowo 
trudnej dziedzinie wyburzania obiektów 
przy użyciu materiałów wybuchowych,  
przy równocześnie coraz słabszym przygo-
towaniu do zawodu przez wyższe uczelnie, 
stwarza w przyszłości niebezpieczeństwo 
powstawania nieszczęśliwych wypadków, 
awarii oraz zagrożenie bezpieczeństwa życia 
i zdrowia ludzi korzystających z obiektów.
Samorząd zawodowy inżynierów budow-
nictwa zwrócił się z apelem do Ministra 
Sprawiedliwości Jarosława Gowina  
o wyłączenie z projektu ustawy z dnia  
27 września 2012 r. o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania zawodów finansowych, 
budowlanych i transportowych kwestii 
uprawnień do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie.  
W piśmie do J. Gowina PIIB podkreślono,  
że należy wdrożyć rozwiązania kompleksowe 
i powiązane z regulacjami procesu budowla-
nego, a więc przedmiotem prac powołanej 
niedawno Komisji Kodyfikacyjnej. Ingero-
wanie w jej prace poprzez przedwczesne  
i fragmentaryczne regulacje uważamy  
za ze wszech miar szkodliwe i wzywamy  
do ich zaniechania.
PIIB skonsultowała się także z rektorami 
i dziekanami wydziałów budownictwa 
politechnik oraz wyższych szkół technicz-
nych. Przedstawiciele uczelni technicznych  
w przesłanych pismach wyrazili zanie-
pokojenie rozwiązaniami zaproponowa-
nymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.  
Ich niepokój wzbudziło m. in. łączenie 
uprawnień wykonawczych i projektowych, 
okres praktyk oraz odpowiednie przygoto-
wanie studentów do zawodu inżyniera przy 
obecnie realizowanym programie nauczania.

Janusz Krasnowski

Deregulacja zawodowa w budownictwie 
wg  Ministra J. Gowina
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W dniu 15 kwietnia br. minęła 40 rocznica rozpo-
częcia przez budowniczych prac ziemnych i budow-
lanych największej inwestycji Polski Ludowej – HUTY 
KATOWICE, zrealizowanej na terenie kompleksu 
leśnego w Dąbrowie Górniczej – Gołonogu i w Łosieniu.
Ta rocznica podobnie jak i inne ma to do siebie,  
że przywołuje różne wspomnienia i refleksje na temat 
przemijającego czasu.
Powiedzenie mądrego Greka „panta rhei” (wszystko 
płynie) znajduje pełne potwierdzenie, że czas zmienia 
ludzi, idee, a więc i naszą pamięć. Podchodzimy  
do rocznic różnie. Dobrym wzorem mogłoby być Miasto 
Kraków, które 60-tą rocznicę NOWEJ HUTY potrafiło 
obchodzić w sposób szczególnie uroczysty. W Muzeum 
Historycznym Miasta – w Oddziale Nowohuckim 
zorganizowano wspaniałą wystawę pn.: „Nowa 
przestrzeń. Modernizm w Nowej Hucie”, prezentując 
społeczeństwu dzieło projektantów i budowniczych 
tak huty jak i dzielnicy Nowa Huta. Na tym tle utarczki 
o upamiętnienie trudu budowniczych Huty Katowice 
poprzez nazwanie ich imieniem ronda w Gołonogu 
na skrzyżowaniu ulic Józefa Piłsudskiego i Mariana 
Kasprzaka, choć uwieńczone w końcu powodzeniem, 
trzeba uznać za mało zadowalające. Co prawda, dzięki 
braci hutniczej ze Stowarzyszenia IiTPH, dąbrowskiemu 
muzeum „SZTYGARKA” oraz gospodarzom miasta  
i kombinatu, udało się zorganizować obchody w formie 
spotkania wspomnieniowego i konferencji, ale poświę-
conej tylko budowniczym samej huty. Wśród gości byli 
m.in. Zbigniew SZAŁAJDA – pierwszy dyrektor Huty  
i wicepremier (lata 1982-88) i europoseł prof. Adam 
GIEREK. W trakcie tego spotkania Dyrektor Generalny 
Arcelor Mittal Poland Manfred van Vlierberghe 
zwrócił się do budowniczych ze słowami: „To ogromny 
zaszczyt, że mogę dziś stanąć przed Państwem  
i powiedzieć dziękuję. Bo to dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu, ciężkiej pracy i determinacji sprzed 40 lat my 

dziś możemy rozwijać nasze produkty… promować 
zrównoważony rozwój”.
Powszechnie nie pamięta się dziś jak fundamentalne 
znaczenie dla gospodarki kraju, ale i województwa, 
miała lokalizacja Zakładów Hutniczych Kombinatu 
Huta Katowice (pierwotnie zwana Hutą Centrum). 
Zapomnieliśmy o miastotwórczej (tak, bez przesady) 
roli budowanej huty dla awansu większości okolicz-
nych miast, korzystających pełną garścią ze środków 
donatora. Trzeba pamiętać, że sama potrzeba budowy 
huty wynikła z niemożliwości efektywnego zrealizo-
wania koncepcji rekonstrukcji i modernizacji starego 
hutnictwa – istniejących, starych, przestarzałych 
zakładów rozsianych po całym województwie.
Ograniczone możliwości terenowe, rozdrobnienie  
i wzrastające wymogi ochrony środowiska powodo-
wały niemożność utrzymania produkcji w tych przesta-
rzałych jednostkach.
Przyjęcie dla uzasadnienia budowy Huty optymalnego 
wariantu, mającego na celu: zaopatrzenie zakładów 
hutniczych w półwyroby przy równoczesnej likwidacji 
wydziałów surowcowych starego hutnictwa i wykorzy-
stania zwalnianych terenów pod rozbudowę wydziałów 
przetwórczych, usługowych, czy też terenów zielonych 
na wzór Zagłębia Ruhry, było tu nie bez znaczenia.
Tylko pierwszy człon tego optymalnego wariantu 
doczekał się realizacji, co w niczym nie umniejsza 
znaczenia wysiłku budowlanych przy wznoszeniu 
„giganta”.
O jego wielkości niech świadczy zestaw podstawowych 

danych:
 - powierzchnia zabudowy: 770 ha
 - makroniwelacja terenu: 25 mln m3
 - ciężar zamontowanych maszyn: 185tys. t
 - ciężar konstrukcji stalowych: 260tys. t
 - drogi wewnętrzne: 80 km
 - kolektory główne: 16 km
 - montaż 225 suwnic, w tym o udźwigu 450 t, itd…

-Katowickiego Przedsiębiorstwa Robót Telekomunika-
cyjnych Katowice

-Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych BP Tychy
-ENERGOAPARATURY Katowice
-Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 5 Katowice
- Śląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
- i wielu, wielu innych.

Z pomocą pospieszyły też wyspecjalizowane jednostki 
wojsk inżynieryjnych, w tym Śląskiego Okręgu Wojsko-
wego, kierowane m.in. przez ppłk Józefa KUBIAKA.
Potwierdza to skalę przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
które wymagało sprawnej, zdyscyplinowanej pracy 
wszystkich wykonawców i odpowiedniej koordynacji 
na wielkim placu budowy. Zapewniało ją powołane 
do tego celu biuro zajmujące się zagadnieniami 
technicznymi wykonawstwa, kierowane przez mgr 
inż. J. DUBIELA . Nad całością czuwał nieoceniony, 
koordynujący całością prac mgr inż. Romuald KOZAKIE-
WICZ, Dyrektor Generalny Huty Katowice w budowie, 
a jednocześnie pełniący obowiązki wiceministra  
w Ministerstwie Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. Na cotygodniowych odprawach prowa-
dzonych twardą ale sprawiedliwą ręką „doświadczał” 
on wykonawców robót, inwestorów i projektantów 
oraz dostawców. Wspierał go Główny Inżynier powsta-
jącej Huty Katowice, kolega mgr inż. Edward WITEK.
Budownictwo towarzyszące koordynował kolega  
mgr inż. Stefan SABAT.
Wiele by na ten temat pisać, ale zasadnicza część naszej 
notki wspomnieniowej, zwłaszcza w części drugiej, jest 
poświęcona budownictwu towarzyszącemu budowie 
Huty Katowice – mieszkaniowemu, infrastruktury 
społecznej i technicznej, wpływowi budowy „giganta” 
na rozrost miast województwa śląskiego. Nasze 
województwo zawdzięczało budowie Huty wiele,  

Zakresem budowy objęte były wydziały: przygoto-
wania rud i koksu (z trzema taśmami spiekalniczymi), 
wapniarni z trzema piecami szybowymi, wielkich 
pieców z dwoma piecami po 3200 m3 każdy, stalowni 
konwertorowo -tlenowej z dwoma konwertorami po 
300 t każdy, walcowni wstępnej średniej i dużej itd.
Budowali Hutę budowniczowie zatrudnieni w przed-
siębiorstwach zgrupowanych w  Zjednoczeniu Budow-
nictwa Przemysłowego BUDOSTAL, które powstało  
na bazie byłego Przedsiębiorstwa Przemysłowego Huty 
im. Lenina.
Jednym z przedsiębiorstw – PBP BUDOSTAL 4  
– kierował m.in. nasz kolega mgr inż. Piotr GARUS, były 
członek Zarządu Oddziału PZITB.
Przedsiębiorstwa Zjednoczenia BP BUDOSTAL pełniły 
rolę kompleksowych wykonawców w wyznaczonych 
rejonach:
- rejon II Wielkie Piece nr 1 i nr 2, rejon, tzn. PBP 

BUDOSTAL 2
- rejon IV Stalownia Konwertorowo-Tlenowa  

i 5a Walcownia Zgniatacz PBP BUDOSTAL 4
- rejon Vb Walcownia Ciągła Kęsów BUDOSTAL 4, itd.
Oprócz przedsiębiorstw BUDOSTAL - u, byli na wielkim 
placu budowy budowniczowie z wielu przedsiębiorstw 
z terenu województwa katowickiego, w tym:
- Sosnowieckiego PB ( budowa Walcowni Średniej)
- Częstochowskiego PBP,
- Śląskiego Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych  

i Urządzeń Przemysłowych MOSTOSTAL Zabrze
- Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL 

Katowice
- Elektromontażu nr 2 i 3
- ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE Katowice
- Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego
- Przedsiębiorstwa Budowy Chłodni Kominowych 

Gliwice

„Droga pędzi z nami bez wytchnienia,
 chciałbym i mój ślad na drodze 

 ocalić od zapomnienia”
K.I.Gałczyński

“ZACHOWAĆ OD ZAPOMNIENIA”
Była taka budowa.
O budowie HUTY KATOWICE… słów parę.
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nie tylko w sensie zapewniania nowoczesnych,  
o wyższym standardzie mieszkań dla powiększającej się 
wciąż załogi Huty, przedsiębiorstw kombinatu, ale także  
z powodu zatrudnienia lpracowników wielu przedsię-
biorstw budowlanych.
Budownictwo mieszkaniowe w miastach Śląska  
i Zagłębia realizowane było wraz z odpowiednią 
infrastrukturą techniczną i społeczną równolegle  
z robotami na wielkim placu budowy Huty. Uczestni-
czyły w tym budowaniu przedsiębiorstwa podległe 
największemu w kraju zjednoczeniu – byłemu Zjedno-
czeniu Budownictwa Mieszkaniowego w Katowicach, 
zatrudniającemu wówczas ponad 45tys. pracowników  
oraz liczne przedsiębiorstwa podległe siedmiu krajowym  
zjednoczeniom.
Koordynację w zakresie przygotowania całości zadań 
z tego zakresu (projektowanie, zabezpieczenie 
logistyczne, materiałowe, prefabrykaty wielkoblo-
kowe, służba inwestorska) powierzono jednostkom 
wojewódzkim, w tym Wojewódzkiemu Zarządowi 
Inwestycji (jego agendom) i Śląskiemu Zjednoczeniu 
Budownictwa Miejskiego. Wymagała ona  zaanga-
żowania do projektowania wszystkich podległych 
Śląskiemu Zjednoczeniu BM biur projektowych, biur 
projektowych budownictwa spółdzielczego INWEST-
PROJEKT i innych, do wybudowania - zakładów 
produkcji elementów budowlanych, w tym fabryk, 
domów i poligonów. Należało także skoordynować 
przywóz prefabrykatów z całego kraju (pociągi konte-
nerowe), stworzyć zaplecza techniczno-usługowego, 
itd., itp.
Ale przede wszystkim ta cała wielka realizacja 
wymagała nawiązania dobrej, przyjaznej współpracy  
z ludźmi – pracownikami wszystkich współdziałają-
cych przedsiębiorstw i instytucji.

Jan Witkowski

W dniu 30 października br.odbyło się kolejne  
seminarium szkoleniowe zorganizowane przez Komisję 
Nowych Technik , które adresowane było do wszystkich 
Kół Katowickiego Oddziału PZITB.

Seminarium składało się z dwóch zasadniczych części 
obejmujących różną tematykę.
Pierwszą część stanowiło omówienie zasad konkursu 
Solar Decathlon Europe 2012, który to konkurs rozstrzy-
gnięty został we wrześniu br. w Madrycie. Głównym 
celem konkursu jest stworzenie przez zespół uczel-
niano- studencki budynku mieszkalnego (jednoro-
dzinnego) zasilanego jedynie przez energię słoneczną  
do zapewnienia wszystkich funkcji bytowych - gospo-
darczych oraz rozrywki. Omówiono zasady konkursu 
oraz przyjęte rozwiązania wraz z parametrami technicz-
nymi wybranych do konkursu finałowego obiektów. 
Temat jest dość istotny w kontekście wdrożenia Dyrek-
tywy 2012/31/EU, która zakłada możliwość wznoszenia 
budynków po 2020 roku jedynie z prawie zerowym 
zapotrzebowaniem na energię.

Druga część seminarium poświęcona była projek-
towaniu konstrukcji murowych wg Eurokodu 6,  
którą poprowadził dr inż. Łukasz Drobiec. Zostały 
omówione różnice w obowiązujących normach  
i zasadach projektowania. Na uwagę zasługuje szcze-
gółowe omówienie metod normowych oraz badań 
modelowych, które doprecyzowały metodologię 
obliczania np. filarków międzyokiennych oraz błędy 
popełniane przy ich projektowaniu. Na zakończenie 
spotkania omówione zostały błędy wykonawcze popeł-
niane przy wznoszeniu ścian murowanych.
 

Zapraszam do udziału w kolejnych Seminariach.

Komisja Nowych Technik
Michał Korusiewicz

Źródła:
1. www. sdeurope.org
2. Drobiec Ł. „Projektowanie wg. Eurokodu 6 i błędy 

wykonawstwa popełniane podczas wznoszenia 
ścian” - materiały szkoleniowe, KKB 2012.

Główny organizator XXVIII WPPK - Małopolski Oddział PZITB 
w Krakowie zdecydował, odmiennie od pozostałych współ-
organizatorów – Oddziałow PZITB w Bielsku, Gliwicach  
i Katowicach, przyszłoroczne Warsztaty zorganizować  
w Wiśle. Odbędą się one w Kompleksie Hotelowym STOK  
w Wiśle Jaworniku 52A.
Ta nadzwyczaj popularna konferencja techniczna zamyka 
czteroletni cykl: nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno – 
materiałowo - technologiczne.
Od wielu lat, każdy ze współorganizatorów specjalizuje się 
wyodrębnioną dziedziną konstrukcji, które w kolejnych latach 
są wiodącym tematem Warsztatów. W ciągu czterech lat, 
omawiane są konstrukcje budowlane w zakresie: betonowe 
i żelbetowe – ZO PZITB w Gliwicach; budownictwo ogólne 
i konstrukcje drewniane – ZO PZITB w Bielsku-Białej; 
konstrukcje metalowe oraz posadzki przemysłowe – ZO PZITB 
w Katowicach, problemy fundamentowania oraz geotech-
niki podłoża gruntowego – ZO OZITB w Krakowie. Ponadto 
problematyka Warsztatów została ujęta w dwóch, czterolet-
nich cyklach zmieniających się naprzemiennie tj: nowoczesne 
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne 
oraz naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. 
W ten sposób, zapewniono cykliczne omówienie podstawo-
wych problemów występujących w konstrukcjach budowla-
nych.
Organizatorzy zakładają, że w ośmioletnim cyklu tej konfe-
rencji technicznej zasadniczej zmianie ulega postęp technolo-
giczny oraz postęp produkcji materiałów budowlanych, zatem 
młodzi projektanci konstrukcji budowlanych mają w kolej-
nych cyklach stały dostęp do aktualnej wiedzy technicznej.
W czasie XXVIII WPPK przewiduje się wysłuchanie  
28 wykładów obejmujących w 2013 roku zagadnienia 
geotechniki. Każdy z uczestników otrzyma materiały konfe-
rencyjne z zamieszczonymi w nich wykładami..
Tradycyjnie już warsztatom towarzyszą stoiska producentów 
materiałów budowlanych oraz narządzi i urządzeń stosowa-
nych w budownictwie. Obsługa tych stoisk w bezpośrednich 
rozmowach z uczestnikami przybliża zastosowanie prezen-
towanych wyrobów oraz udostępnia materiały pomocnicze  
do projektowania.
Wśród uczestników dokonujących wpłaty do 31.12.2012 r. 
rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.

Janusz Krasnowski

SEMINARIUM SZKOLENIOWE

Przykładowy model (2) 

Uwzględnienie ścian usztywniających w obliczeniach (2)

XXVIII Warsztaty Pracy 
Projektanta Konstrukcji

Laureat- Francja (1)
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Jesienne wyjazdy do Warszawy, połączone ze zwiedza-
niem ciekawych budów tego miasta, stały się tradycją 
Koła Terenowego przy Oddziale PZITB w Katowicach. 
A dzieje się w Warszawie wiele – centralne dzielnice 
miasta w kilku miejscach kojarzą się z wielkim placem 
budowy. Zmienia się też oblicze miasta – to prawdziwa 
metropolia z ciekawymi pod względem architektonicz-
nym obiektami. Dodatkową zachętą do uczestniczenia 
w wyjeździe jest możliwość skorzystania z bogatej ofer-
ty kulturalnej stolicy. 

W tym roku członkowie Koła wraz z osobami towa-
rzyszącymi odwiedzili Warszawę w dniach 21 – 23 
września, od piątku do niedzieli. Głównym celem było 
poznanie kończącej się budowy Muzeum Historii Ży-
dów Polskich u zbiegu ulic Anielewicza, Zamenhoffa, 
Lewartowskiego na Muranowie oraz budowy drugiej 
nitki metra;Wypadła z planu budowa wieżowca Żagiel 
(wys.149 m) projektu architektą Daniela Libeskinda 
przy ulicy Złotej 44, ale zrobiliśmy mu zdjęcia z pewnej 
odległości.

Organizatorką i formalnym kierownikiem wycieczki 
była kol. Elżbieta Sobera – wieloletnia przewodnicząca 
Koła. Dzięki jej determinacji mogliśmy zwiedzić dwie 
wielkie budowy, na które wcale niełatwo się dostać 
oraz zrealizować ciekawy program kulturalny.

Pierwszy dzień był niezwykle intensywny. O świcie 
wyjazd ekspresem z Katowic, w Warszawie pospieszne 
zakwaterowanie w komfortowych pomieszczeniach 
uniwersyteckiego akademika w dzielnicy Muranów, 
stąd już tylko „rzut beretem” do Muzeum Historii Żydów 
Polskich. Po kilku godzinach spędzonych na budowach 
krótki relaks, a potem spektakl w Teatrze Wielkim. 

W programie wyjazdu znalazły się obowiązkowo 
wieczorne wyjścia do teatrów. W piątkowy wieczór 
obejrzeliśmy w Teatrze Wielkim występ gościnny  
Petersburskiego Teatru Baletu z przedstawieniem  
„Rodin”, a w sobotę w Teatrze Powszechnym setne 
przedstawienie „Złego” Leopolda Tyrmanda – insceni-
zacji sensacyjnej powieści o powojennej Polsce.

W sobotę i niedzielę zwiedzaliśmy Warszawę wg indy-
widualnych programów i w dowolnym tempie. Bywalcy 
wybierali mniej znane miejsca w mieście, ja - Starówkę 
i Łazienki. Po chimerycznej pogodzie w sobotę - prze-
śliczna niedziela, a w Parku Łazienkowskim tłumy ludzi 
na koncercie muzyki Szopena przy Pałacu na Wodzie lub 
zmierzających na wyścigi przedziwnych pojazdów. 
W grupie spotykamy się jeszcze w sobotę w teatrze 
oraz w niedzielne popołudnie na Dworcu Wschodnim, 
skąd wyruszymy w powrotną drogę. Jeszcze rzut oka  
na Stadion Narodowy i żegnaj Warszawo, wrócimy tu 
za rok. 

Jaka piękna jest Warszawa, ile domów, ile ludzi,
ile dumy i radości w sercach nam stolica budzi….

Julian Tuwim

Wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy

Po gmachu oprowadza nas przedstawiciel Inwestora. 
Budynek robi wrażenie i choć jego zbudowanie nastrę-
czało wykonawcy spore trudności efekt końcowy,  
a zwłaszcza wewnętrzna pofalowana ściana ogranicza-
jąca pustą przestrzeń jest imponująca.

Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa  
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Inwestorem Zastępczym - Stołeczny Zarząd Rozbudowy 
Miasta. 
Projekt opracował zespół architektów z fińskiej 
pracowni architektonicznej Lahdelma & Mahlamäki Oy 
w Helsinkach. 
Generalny Wykonawca to Polimex – Mostostal S.A.  
i Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Interbud  
– West Sp. z o.o.

Projekt gmachu Muzeum został wyłoniony w presti-
żowym konkursie projektów na budowę MHŻP w 2005 
roku. Konkurs wygrali fińscy architekci Ilmari Lahdelma 
i Rainer Mahlamäki.We wrześniu 2006 roku, została 
podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Stołecznym 
Warszawa a projektantami Muzeum. W czerwcu 2007 
uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod budowę 
MHŻP. Prace budowlane ruszyły latem 2009 roku. 

Dane liczbowe budynku (w przybliżeniu):
Powierzchnia zabudowy – 4 400 m2
Powierzchnia netto – 16 400 m2
Wysokość budynku – 21 m
Liczba kondygnacji nadziemnych – 4
Liczba kondygnacji podziemnych – 2 
(w niektórych miejscach 1)
Kondygnacja sutereny – 1

Miasto przeznaczyło na budowę Muzeum jedyną 
niezabudowaną działkę w dawnej dzielnicy żydow-
skiej Muranów, naprzeciw pomnika Bohaterów 
Getta. Zgodnie z założeniem pozornie prosty budynek  
w kształcie sześcianu ze szklanymi elewacjami  
ma korespondować z okolicznymi blokami. Tylko  
w jednym miejscu ciągłość zwartej elewacji jest 
przerwana nieregularnym asymetrycznym pęknięciem 
wykształconym w żelbetowych, pofalowanych ścianach. 
Nieregularne pęknięcie, które przebiega przez cały 
budynek, ma symbolizować przejście Izraelitów przez 
Morze Czerwone. Zasadniczym elementem kompozy-
cyjnym wnętrza budynku jest przestrzennie ukształto-
wany hol główny otwarty poprzez przeszklone ściany  
na plac pomnika Bohaterów Getta od strony wschodniej  
oraz na zieleń od strony zachodniej.
We wnętrzach muzeum będzie się znajdować obszerna 
sala ze stałymi ekspozycjami, poświęconymi historii 
Żydów od średniowiecza po dziś dzień, sala konfe-
rencyjna, centrum edukacyjne i sale wystaw czaso-
wych. Powierzchnia użytkowa Muzeum wyniesie  
ok. 12 850 m2, w tym ok. 4900 m2 zajmą wystawa główna  
i wystawy czasowe.
Ostateczny termin zakończenia budowy to grudzień 
2012, a termin otwarcia budynku – kwiecień 2013.

B U D O W A 
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Budowa centralnej części drugiej linii warszawskiego 
metra jest największą  samorządową inwestycją w Polsce,  
realizowaną do 2013 roku.
O wielkości tej inwestycji świadczą następujące informacje „ 
w pigułce”:
•	 6,1-kilometrowy	odcinek	od	Ronda	Daszyńskiego	 

do Dworca Wileńskiego
•	 7	stacji	na	głębokości	od	13	do	23	metrów:	
•	 6	wentylatorni	szlakowych
•	 600	m	tunelu	pod	Wisłą	oraz	500	m	tunelu	łączącego	 

I i II linię metra
•	 dwa	tunele	o	długości	5	km	i	średnicy	5400	mm
•	 najnowocześniejsza	technologia	TBM	–	EPB
•	 prędkość	drążenia	–	80	m	tunelu	na	tydzień
•	 463000	m³	betonu
•	 48000	ton	stali
Inwestorem jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego, inwestor zastępczy  
- Metro Warszawskie Sp. z o.o., a Wykonawcą: włosko- 
turecko-polskie konsorcjum, w skład którego wchodzą  
3 firmy: włoska ASTALDI S.p.A. - jako lider, tureckaGÜLERMAK 
Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. i polska - Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego
Powszechne zainteresowanie zwiedzających wzbudziła  
technika działania tarcz TBM (Tunnel Boring Machine) typu 
EPB (Earth Pressure Balance – równoważenie ciśnienia  
gruntu) składająca się z dwóch faz: drążenia tunelu  
oraz układania jego obudowy.
Trasę odcinka od ronda Daszyńskiego do Ronda ONZ przemie-
rzyliśmy wraz z przewodnikim – przedstawicielem inwestora 
pieszo, gotowym tunelem. Od 2014 roku będą tędy pędziły 
szybkie pociągi.

tekst i zdjęcia 
Maria Świerczyńska

Informacje techniczne wg wiadomości z Internetu 
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W dniu 9 czerwca br. odszedł na wieczną wartę nasz Kolega 

Mirosław Faska.
Na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza żegnało  

Zmarłego - obok Rodziny – grono stowarzyszeniowych  
koleżanek i kolegów Mirka.

Odszedł od nas Przyjaciel, Człowiek o uznanym w środowisku 
inżynierskim autorytecie, życzliwy ludziom, wierny zasadom humanizmu.  
Przez całe swoje życie służył dobru wspólnemu: budowaniu mieszkań, 
obiektów przemysłowych i rolniczych na terenie województwa  
śląskiego.

Żegnamy Człowieka prawego, skromnego i życzliwego, uznanego  
inżyniera i rzeczoznawcę budowlanego. Kolega Mirek był w swoim  
zawodzie wielce cenionym fachowcem, a także aktywnym działaczem  
społecznym.

Urodzony w 1933 r. na obczyźnie w dalekiej Brazylii, wrócił  
z arodzicami do Polski w 1939 roku i zamieszkał w Chorzowie. Tu ukończył  
gimnazjum, Technikum Budowlane w Bytomiu (1952), Politechnikę  
Śląską w Gliwicach (1959). Równolegle z nauką pracował jako technik(od 
1953), projektant (1956÷57), główny inspektor nadzoru (1957-64), naczelny  
inżynier ds. inwestycji (1964÷69), naczelny inżynier w KBO Południe 
(1970÷73), zastępca dyrektora w Śląskim ZBM (1974÷77), główny specja-
lista ds. kosztorysowania (1977÷91), dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa 
CUTOB PZITB O/Katowice (1992÷2003). Doraźnie podejmował prace  
wykładowcy i projektanta.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej był wielokrotnie odzna-
czany. Odznaczenia państwowe i resortowe, którymi został uhonorowany, 
to: Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, 
Honorowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego, Medal XXX-lecia, 
Złota Odznaka PZITB i Medal 75-lecia, Złota Odznaka NOT.

Pamięć o Tobie Mirku zachowamy w naszych sercach zgodnie z maksymą

„ Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Grono Koleżanek i Kolegów

Śp. Mirosław Faska
Mija smutny dla nas rok, z powodu odejścia kilku kolegów, stowa-

rzyszeniowych przyjaciół. W dniu 11 listopada br. odszedł na wieczną 
wartę śp. mgr Stanisław KRZYŻANIAK, dla nas Staszek, człowiek 
skromny, lecz wielkiego ducha, humanista, budowlaniec, pisarz i po-
eta, globtroter zakochany w Tatrach.

Zdążył opisać swój wielce złożony los, los wielkopolskiego młodzieńca, podchorąże-
go Armii Poznań holującego ważne dokumenty wojskowe aż na kresy wschodnie Rze-
czypospolitej, internowanego przez Armię Czerwoną, „sprawdzanego” w Starobielsku  
i Ostaszkowie (czy nie jest oficerem), wymienionego - jak większość Wielkopolan i Pomorzan 
(w Brześciu nad Bugiem)  - na jeńca niemieckiego, odbywającego jeniecką niewolę w licznych 
stalagach i oflagu, wyzwolonego przez aliantów zachodnich, podejmującego zaraz po kapitulacji 
Niemiec działalność kulturalno - światową  (a umiłowanie poezji i teatru miał w genach), podej-
mującego studia na obczyźnie w Getyndze (Goettingen). Z obczyzny wrócił do swej ojczyzny, 
swojego kraju, tego kraju, który był mu zawsze bliski. Ukończył studia na Akademii Handlowej  
w Poznaniu, a następnie podjął pracę w Szczecinie. Stąd tzw. „ dynamika dziejów”, a w tym głównie 
burzliwy rozwój śląskiego budownictwa sprowadził go na ziemię śląską, hołdującą podobnie jak 
Wielkopolska zasadom pracy organicznej. Kierował sprawami ekonomiki, utworzonego, nowego 
Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego (w roku 1954/55) w Tychach, skupiającego liczną rodzinę 
pracowniczą delegowanych uprzednio do budowy miasta Nowe Tychy pracowników Poznańskiego 
Zjednoczenia Budownictwa Miejskiego nr 1 i 2, Kaliskiego i Bytomskiego PB, itd.) integrując sku-
tecznie załogę pracowniczą. Z Kombinatu „GOP Południe” przeszedł do Śląskiego Zjednoczenia 
Budownictwa Miejskiego w Katowicach, pełniąc obowiązki asystenta generalnego dyrektora. Dał 
się poznać jako współredaktor dwutygodnika „Budowlani”. Pisał do niego wiersze ośmieszające 
znane nieprawidłowości i skutecznie odpierał niezasłużone zarzuty miejscowej prasy.

Jak bardzo chciałoby się do lektury „Budowlani” wrócić, powspominać niegdysiejsze czasy.  
Niestety, mimo słusznego wieku, za szybko odszedł. Tyle miał jeszcze do przekazania. Czerpaliśmy 
z Jego dorobku. Podczas różnych uroczystości upajaliśmy się Jego poetycznymi uniesieniami, sta-
raliśmy się zrozumieć losy, dylematy, zaangażowanego w bieżące sprawy Człowieka realizującego 
swoje życiowe credo „BÓG, HONOR, OJCZYZNA… i RODZINA” w warunkach odbudowującego 
się i rozwijającego kraju, m. in. poprzez udział kombatantów drugiej wojny światowej. Potrafiliśmy 
się różnić pięknie, nigdy nie wadziliśmy się. Cechował Staszka racjonalizm połączony z koniecz-
ną odrobiną sceptycyzmu zrozumiałą u tak wielostronnie doświadczonego Człowieka, Człowieka  
o osobistym uroku, sprzeciwiającego się powszechnej brutalizacji życia.

Rozmiłowany w Janie Kochanowskim, wielkich romantykach, A. Asnyku, J. Kasprowiczu, imał 
się pióra – był poetą, nie tylko w myślach, piśmie, ale i w czynach. Zawsze wierzył w lepsze jutro, 
lepszy świat. Jego optymizm porażał. Mimo, że doświadczył najgorszego w okresie wojny ze strony 
Niemców, nie żywił nigdy nienawiści do ludzi. Sam wielki patriota, dążył usilnie w kontakcie z kie-
rownictwem szkoły średniej w RFN do zadzierzgnięcia przyjacielskiej współpracy z demokratycz-
nie wychowanym pokoleniem uczniów tamtejszej szkoły średniej. Nagrodzony został niemieckim 
odznaczeniem państwowym za przywoływanie przyjaźni polsko-niemieckiej.

W gronie seniorów – usilnie proszony – czytywał swoje wiersze, uświetniając wszelkie nasze ko-
leżeńskie spotkania. A przecież wśród nich były i takie, które znajdują swoje miejsce obok noblisty 
Czesława Miłosza w antologii wydanej poza krajem.

Będzie Go nam zawsze bardzo brakowało. Nie spotkamy Go na opłatku wigilijnym jak w latach 
ubiegłych.

Pochowany został w Tychach, miejscu wybranym i ukochanym przez siebie, żegnany z wielkim 
żalem przez bardzo licznych przyjaciół, znajomych, w tym delegacje kombatantów.

Grono Koleżanek i Kolegów

WSPOMNIENIE O ŚP.  STANISŁAWIE KRZYŻANIAKU„Non omnis moriar”
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Wydawca
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 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: 32 253 75 33, 32 255 46 65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 253 75 33,   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: 32 253 75 33, 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 Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach

Przewodniczący - Krzysztof Godyń 
Adres korespondencyjny: 

40-555 Katowice, ul. Rolna 43 
tel. 32 202 50 34; fax. 32 252 28 75

Koło przy ‘Hydrobudowa Polska” S.A. 
Przewodniczący - Zbigniew Krywosz

Adres korespondencyjny: 
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 58 

tel. 32 78 31 346; fax. 32 78 31 335  

Koło przy KPBP ‘BUDUS” S.A.
Przewodniczący - Arkadiusz Kuberek 

Adres korespondencyjny: 
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

tel. 32 35 99 354, fax. 32 35 99 372

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.

OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”
Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 032 253 86 38 oraz 032 253 75 33

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
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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

Komunikat z ostatniej chwili

Smutna informacja
Z powodu niezrozumiałego regresu w budownictwie 
dwa duże przedsiębiorstwa budowlane, w których 
były największe Koła naszego Oddziału tj:
•	Hydrobudowa-Polska”		sp.	z	o.o	
•	Przedsiębiorstwo	Budowlane	„BUDUS”	 
(d. Katowickie Przedsiębiorstwo Budowlane);
ogłosiły swoją upadłość, a Przewodniczący tych Kół 
zgłosili do Zarządu Oddziału zakończenie swojej 
działalności. Efektem znaczna ilość naszych Człon-
ków została pozbawiona kontaktu 
ze Stowarzyszeniem. 

Aby temu przeciwdziałać Zarząd Oddziału proponuje 
członkom tych Kół przeniesienie członkowstwa  
do dobrze działającego Koła Terenowego przy  
naszym Oddziale, do Koła Rzeczoznawców CUTOB 
 a w przypadku osób starszych do Koła Seniorów. 

Prosimy o kontakt z sekretariatem Oddziału 
Kol. Barbarą Sitkiewicz 

celem załatwienia formalności.
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