XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa_24.03.2018 r.
Dnia 24.03.2018 r. w Prószkowie obradował XVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod przewodnictwem kol.
Piotra Rybczyńskiego. W obradach wzięło udział 98 delegatów ze 106 uprawnionych.

Wśród gości zaproszonych byli m. in.: Adrian Czubak - Wojewoda Opolski, Małgorzata Kałuża
- Swoboda - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w
Opolu, Zbigniew Kledyński oraz Stefan Czarniecki – Wiceprezesi Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Waldemar Szleper - Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej PIIB Koordynator oraz Jakub Tomiczek – Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Rady Izby
Architektów RP.

Aktywnym członkom OPL OIIB zostały wręczone honorowe odznaki PIIB, Złotą Odznakę
otrzymała Halina Kaniak, Joanna Krzystek oraz Ryszard Karwasiecki, zaś Srebrne: Małgorzata
Baranowska, Jolanta Warczok, Zdzisław Daszkiewicz, Stanisław Głębocki, Witold Isalski,
Krzysztof Panek oraz Robert Respondek.

Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak przedstawił sprawozdanie z jej
działalności w 2017 roku. Wykonanie budżetu za 2017 rok oraz budżet na rok 2018
przedstawił skarbnik - Ryszard Karwasiecki. Sprawozdania z działalności organów kolejno
zaprezentowali: Wiktor Abramek - Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna za rok 2017, Andrzej
Duda - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny za rok 2017 oraz w IV kadencji w latach 2014-2018,
Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej-Koordynator za rok
2017 oraz w IV kadencji w latach 2014-2018, Rafał Porada - Okręgowa Komisja Rewizyjna za
rok 2017. Następnie zostały podjęte przez Zjazd uchwały w sprawach: przyjęcia sprawozdań
organów statutowych izby, sprawozdania finansowego, wykonania budżetu OPL OIIB za
2017 r., a także budżetu OPL OIIB na 2018 rok.
Okręgowy Zjazd udzielił absolutorium Okręgowej Radzie za działalność w 2017 roku.
Podjęte zostały również uchwały o liczebności poszczególnych organów, a następnie
dokonano wyboru przewodniczącego: okręgowej rady, którym został Adam Rak, okręgowej
komisji rewizyjnej, którym został Rafał Porada, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, którym
został Wiktor Abramek, okręgowego sądu dyscyplinarnego, którym została Maria Mleczko Król oraz rzecznika odpowiedzialności zawodowej koordynującego pracę pozostałych
rzeczników, którym został Zbigniew Pastuszka.

Wybrano również składy osobowe poszczególnych organów statutowych:
- Okręgowa Rada OPL OIIB;
- Okręgowa Komisja Rewizyjna OPL OIIB;
- Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna OPL OIIB;
- Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OPL OIIB;
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB
- Delegaci na Krajowy Zjazd PIIB.
Po wyborach delegacji przyjęli Ramowy program działania w kadencji obejmujący lata 20182022.

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_03.04.2018 r.
W dniu 03.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB w V kadencji
obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.
W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek, Okręgowej Komisji Rewizyjnej- Rafał Porada, Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego - Maria Mleczko-Król oraz Zbigniew Pastuszka - Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej - Koordynator. Po przyjęciu porządku oraz wyznaczeniu
protokolanta posiedzenia, Przewodniczący Okręgowej Rady OPL OIIB - Adam Rak krótko
omówił przebieg XVII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego OPL OIIB,
przedstawił składy osobowe poszczególnych organów statutowych OPL OIIB oraz omówił
wnioski skierowane do realizacji przez Okręgową Radę OPL OIIB.
Następnie większością głosów podjęto uchwałę w sprawie liczebności Prezydium Okręgowej
Rady OPL OIIB oraz dokonano wyboru jego składu osobowego. Zastępcami
Przewodniczącego Okręgowej Rady zostali: Mieczysław Molencki oraz Henryk Nowak,
sekretarzem - Halina Kaniak, skarbnikiem - Wiesław Baran. Członkami Prezydium
Okręgowej Rady OPL OIIB zostali: Piotr Bajno oraz Robert Respondek.
Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia podjęte zostały uchwały o powołaniu oraz
liczebności komisji opiniodawczo - doradczych (Komisja Prawno - Regulaminowa, Komisja
Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego oraz Forum Młodych Inżynierów). Po omówieniu
budżetu OPL OIIB na rok 2018 podjęta została uchwała w sprawie ustalenia wysokości
ryczałtów dla członków organów OPL OIIB, wysokości diety za udział w posiedzeniach
organów OPL OIIB oraz godzinowej stawki wynagrodzenia za pracę członków OPL OIIB rzecz
Izby. Na zakończenie przedstawiono zarys programu działania Okręgowej Rady OPL OIIB oraz
plan pracy Okręgowej Rady OPL OIIB na 2018 rok.

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB_18.04.2018 r.
W dniu 18.04.2018 r. odbyło się I posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady OPL OIIB
w V kadencji obejmującej lata 2018-2022 przy 100% frekwencji.
W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiktor Abramek, Okręgowej Komisji Rewizyjnej - Rafał Porada, oraz Zbigniew Pastuszka Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Koordynator, Kierownik biura - Jan

Broniewicz oraz prawnik Piotr Klim. Podsumowano działania w ostatnim okresie. Omówiono
organizację pracy Prezydium OPL OIIB, realizację budżetu za okres styczeń – marzec 2018 r.,
plan szkoleń na I półrocze br. oraz plan działania na najbliższy okres. Informację bieżącą
z pracy złożyli przewodniczący organów OPL OIIB. Zgodnie z przyjętym porządkiem
posiedzenia jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie przyznania członkowi OPL OIIB
dofinansowania kosztów uczestnictwa w konferencji naukowo-technicznej, ubezpieczenia
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków członków organów i komisji OPL OIIB oraz
ubezpieczenia uczestników w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków imprez
(wyjazdy techniczne, pikniki, festyny) organizowanych przez OPL OIIB.

Wyjazd techniczny - zwiedzanie kopalni surowców skalnych i wytwórni
kruszyw dla potrzeb budownictwa w Rybnicy Leśnej_08-09.06.2018 r.
W dniach 08-09.06.2018 r. grupa członków Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa uczestniczyła w wyjeździe technicznym.
W pierwszym dniu, uczestnicy zwiedzili Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy.
Jest to zabytkowy budynek sakralny wybudowany na mocy porozumień traktatu
westfalskiego, zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią. Należy do świdnickiej
parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Obiekt od 2001 roku wpisany jest na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Następnie udano się do kopalni bazaltu w Męcince
oraz do kopalni melafiru w Rybnicy Leśnej.
Melafir - magmowa skała wylewna o odczynie obojętnym, barwy brunatno-czerwonej do
czarnej. Ze względu na wiek geologiczny i formę krystaliczną kruszywa melafirowe mają
podobne lub lepsze oraz bardziej wyrównane właściwości jak kruszywa bazaltowe. Kruszywa
melafirowe, w szczególności te produkowane z głębszych warstw struktur wylewnych,
charakteryzują się mniejszą ścieralnością i wysoką mrozoodpornością nawet przy
podwyższonej nasiąkliwości. Wszystkie kruszywa spełniają wymagania normy PN-EN-13043,
PN-EN-13242, PN-EN-12620, PN-EN-13450.
Melafir jako skała cechuje się niskim ciężarem właściwym (gęstość skały 2,7 g/cm3)
od np. kruszyw bazaltowych. Z tego tytułu wynikają konkretne oszczędności w stosunku do
skał ciężkich. Przy zakupie kruszywa melafirowego z Rybnicy Leśnej oszczędność wynosi
nawet 14 %. Grysy melafirowe z Rybnicy Leśnej ze względu na bardzo wysoki wskaźnik
polerowalności (PSV > 56) doskonale nadają się na doziarnienie mas bitumicznych do warstw
ścieralnych produkowanych z kruszyw o niskim wskaźniku PSV jak np. bazalty lub dolomity.
Zastosowanie:
• Budownictwo drogowe do wszystkich warstw, wszystkie kategorie ruchu
• Budownictwo kolejowe jako materiał podsypkowy dla wszystkich kategorii ruchu
• Betony cementowe wysokich marek > B50
• Parkingi, place
• Ceramika budowlana.

Następnego dnia wybrano się na budowlę hydrotechniczną, zaporę na rzece Bystrzyca
Kłodzka. W 1917 roku w Zagórzu Śląskim na Dolnym Śląsku, na wodach Bystrzycy utworzono
zaporowe Jezioro Bystrzyckie o powierzchni około 50 ha nazywane Lubachowskim.
Na wodach jeziora utworzono Zaporę Lubachowską. Jezioro Bystrzyckie to jedno
z najpiękniejszych jezior zaporowych w Sudetach, malowniczo położone w dolinie pomiędzy
Górami Sowimi i Pogórzem Wałbrzyskim. Zbiornik ciągnie się na długości ponad 3 km,
a wąska i kręta dolina rzeki tworzy urozmaiconą linię brzegu zalewu, wzbogaconą zatokami.
Zwiedzanie Kościoła Pokoju w Jaworze był ostatnim punktem wyjazdu technicznego. Kościół
Pokoju w Jaworze, to drewniany kościół ewangelicki o konstrukcji szachulcowej, usytuowany
w mieście Jawor, jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy
porozumień pokoju westfalskiego zawartego w 1648 i kończącego wojnę trzydziestoletnią.
Został wybudowany w latach 1654–1655 według projektu Albrechta von Säbischa
z zastosowaniem konstrukcji ryglowej. Budowla powstała z materiałów nietrwałych: drewna,
słomy i gliny. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie wnętrza: ołtarz, ambona
i chrzcielnica. Po stronie północnej i południowej wzniesiono po cztery kondygnacje empor,
których parapety zdobią obrazy ilustrujące Stary i Nowy Testament oraz pejzaże z zamkami
i tarcze heraldyczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokrywają polichromie o motywach
fantazyjnie zwiniętych wici roślinnych. Ten obiekt wyróżnia się na tle historii sztuki
europejskiej II połowy XVII w. ze względu na swą unikatowość i wysokie walory artystyczne.

Posiedzenie Okręgowej Rady OPL OIIB_03.04.2018 r.
W dniu 15.06.2018 w Ośrodku Wypoczynkowym Gorzelanny-Carina w Pokrzywnej odbyło
się drugie w V kadencji posiedzenie Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się także członkowie pozostałych organów statutowych
OPL OIIB: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Wspólne
spotkanie miało też wymiar szkoleniowo-integracyjny członków władz naszego samorządu
w rozpoczętej nowej kadencji na lata 2018-2022. W części szkoleniowej uczestnicy
wysłuchali wykładów i prezentacji na temat aplikacji mobilnej dla inżynierów,
obowiązkowego Ubezpieczenia OC, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w świetle
aktualnych uregulowań prawnych, oraz nowych przepisów o ochronie danych osobowych
wprowadzonych tzw. ustawą RODO. Wysłuchano także prezentacji o najnowszych
rozwiązaniach dotyczących akustyki i termika ścian ceramicznych oraz systemów
ceramicznych pokryć dachu i fasad z wykorzystaniem dachówki ceramicznej.
Każdy z organów odbył swoje posiedzenie statutowe. Obradom Okręgowej Rady
przewodniczył Adam Rak – jej Przewodniczący, natomiast funkcję protokolanta pełniła
Agnieszka Tabaka. Okręgowa Rada przyjęła informację Przewodniczącego Składu
Orzekającego o wpisie na listę członków, wznowieniach członkostwa, zawieszenia w prawach
członków i skreślenia z listy członków OPL OIIB. Głównym tematem posiedzenia było
powołanie przewodniczących do utworzonych na poprzednim posiedzeniu komisji
działających przy Okręgowej Radzie. Przewodniczącym Komisji Prawno-Regulaminowej został
Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady - Mieczysław Molencki, na przewodniczącego
Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego powołano Henryka Nowaka – Zastępcę
Przewodniczącego Okręgowej Rady, a na Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego
Forum Młodych Inżynierów - Roberta Respondka, Członka Prezydium Okręgowej Rady. Nowo
wybrani przewodniczący komisji zaproponowali składy członkowskie, które Okręgowa Rada
przyjęła. Do Komisji Prawno-Regulaminowej weszli: Jan Mokrzycki, Jerzy Sylwestrzak,
Barbara Lesik, Zdzisław Czuczwara, Piotr Flek, do składu Komisji Ustawicznego Doskonalenia
Zawodowego przyjęci zostali: Grażyna Karpińska, Janusz Kurzyca, Mariusz Pustelnik, Paweł
Rakszewski, Jolanta Warczok, natomiast całkowicie nowy skład Zespołu Koordynującego
prace Forum Młodych Inżynierów będą współtworzyć Zastępca Przewodniczącego Zespołu Agnieszka Tabaka, Sekretarz - Adam Tabaka i członkowie: Anna Waloszek, Tomasz
Wachowiak i Dominik Rak. Okręgowa Rada powołała również Zespół Redakcyjny Biuletynu
Informacyjnego w składzie Mirosław Łotarewicz – Przewodniczący Zespołu, Rafał Chlipała
i Mariusz Naworski – Członkowie. Oprócz okolicznościowego wydania Biuletynu
Informacyjnego na Dzień Budowlanych w 2018 roku redakcja ma za zadanie rozbudowę
internetowego serwisu informacyjnego zamieszczonego na stronie naszej izby. Powołana
została także Komisja Konkursowa do konkursu „Inżynier Roku” w składzie: Piotr Bajno,
Andrzej Zwierzchlejski, Mirosław Hosumbek, Piotr Jasiński i Tomasz Badura. Skład
poszczególnych komisji łączy inżynierów reprezentujących doświadczenie i sukces
zawodowy. Liczymy, że aktywna praca w tych komisjach i zespołach zagwarantuje nam
poszerzenie oferty Izba dla członków naszego samorządu. Kol. Mirosław Łotarewicz – członek
Rady przestawił program szkoleniowy pt. „Akademia Skutecznego Inżyniera”. Rada udzieliła
rekomendacji dla tego programu szkoleniowego, którego celem jest rozwój kompetencji
biznesowych członków będących przedsiębiorcami oraz ich pracowników. Szkolenia
dofinansowane będą ze środków unijnych z PARP, a wkład własny uczestników dopasowany
do kieszeni każdego inżyniera. Możliwe będzie dofinansowanie tego szkolenia dla członków
izby na ogólnych zasadach dotyczących szkoleń. Planuje się, że program ruszy w IV kwartale
br. Ponadto Okręgowa Rada zatwierdziła uchwał Prezydium w sprawie przyznania
dofinansowania do indywidualnego udziału w konferencjach naukowo-technicznych,
ubezpieczenia wszystkich członków organów, komisji i wszystkich uczestników imprez
organizowanych przez OPL OIIB w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków a także

zakupu kamizelek ochronnych przeznaczonych dla uczestników wyjazdów technicznych na
budowy organizowane przez OPL OIIB.

Uroczyste wręczenie uprawnień budowlanych w Opolskiej Okręgowej Izbie
Inżynierów Budownictwa_23.06.2018 r.
Dnia 23 czerwca br. po raz kolejny w auli Wydziału Budownictwa i Architektury
Politechniki Opolskiej dokonano wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych
połączone ze ślubowaniem osób, które pomyślnie zdały egzamin na uprawnienia
budowlane w XXXI sesji egzaminacyjnej.
Zaproszenie na uroczystość przyjęli: Szymon Ogłaza - członek Zarządu Województwa
Opolskiego, Edward Siwirski - Okręgowy Inspektor Pracy, Marian Płachecki – Przewodniczący
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, W uroczystości udział
wzięli także przewodniczący i członkowie organów statutowych Opolskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa. Zebranych gości powitał Adam Rak, który następnie przedstawił
informację o działalności Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Przebieg XXXI
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane zaprezentował Dariusz Bajno – Zastępca
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
Następnie zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z 5 listopada 2008 roku, inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane złożyli
ślubowanie. Po raz kolejny została również wyłoniona osoba, która najlepiej zdała egzamin
na uprawnienia budowlane. Laureatem konkursu „Na najlepiej zdany egzamin
na uprawnienia budowlane” w XXXI sesji egzaminacyjnej został Pan Remigiusz Machej, który
uzyskał uprawnienia budowlane do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Po uroczystym ślubowaniu, zostały wręczone decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych
oraz listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Opolskiego.

Następnie przedstawiono rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę imienia prof. Oswalda Matei
za wyróżniające się prace dyplomowe organizowanego przez Opolską Izbę Inżynierów
Budownictwa oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Oddział Opolski. I miejsce i dyplom
I stopnia za pracę dyplomową inżynierską otrzymała Pani Iwona Młynarczyk za pracę
nt. Inwentaryzacja i ocena nośności zabytkowego kratownicowego wiaduktu w Srebrnej
Górze. Wręczono również cementowy diament - nagrodę Prezesa Cementowni ODRA SA za
najlepszą pracę dyplomową promującą zastosowanie betonu w budownictwie.

Po części oficjalnej odbyło się spotkanie integracyjne.

