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zanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo! Izba Architektów została powołana do życia na mocy ustawy, w związku
z zapisami Konstytucji rp i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej – przede wszystkim dzięki staraniom i pracy wielu architektów, naszych Koleżanek i Kolegów – jako gwarancja zorganizowanej
i umocowanej w przepisach prawa reprezentacji środowiska architektów,
stojącej na straży warunków wykonywania zawodu. W 2017 roku samorząd zawodowy architektów obchodzi jubileusz 15-lecia.
Po kilkunastu latach działalności samorządu jesteśmy bogatsi nie tylko o doświadczenia obligatoryjnego członkostwa w Izbie, ale także o pracę w ramach struktur samorządu, reprezentację naszych interesów na
zewnątrz oraz konfrontację naszych życzeń dotyczących legislacji z rzeczywistością prawną, w której jesteśmy zobligowani wykonywać zawód
architekta oraz prowadzić działalność samorządu.
Z okazji jubileuszu Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp podjęła
decyzję o przygotowaniu, sfinansowaniu i wydaniu publikacji poświęconej historii naszego samorządu, ukazanej przez przedstawicieli Rady i Komisji Izby Okręgowej obecnej kadencji.
W wydawnictwie znajdą Państwo najważniejsze informacje o strukturze organizacyjnej naszej Izby w okresie od jej powstania do końca bieżącej,
trwającej jeszcze iv kadencji, ważne przedsięwzięcia organizowane przez lub
przy współudziale Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp, wspomnienia
o Koleżankach i Kolegach członkach Izby i tych, którzy przez wiele lat reprezentowali nasze środowisko w ramach pełnionych funkcji w organach krajowych, listę członków sloia rp, których praca na rzecz samorządu została
uhonorowana srebrną i złotą odznaką Izby Architektów, autorskie wypowiedzi przedstawicieli Rady i Komisji Okręgowych, a także listę członków
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów na koniec października 2017 roku.
Doświadczenie i jubileusz 15-lecia istnienia Izby Architektów umożliwiają
dokonanie analizy dotychczasowej działalności samorządu, jego skuteczności w realizacji powierzonych zadań, ale również zobowiązują do okre-
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ślenia wniosków na przyszłość, zredefiniowania działań, dostosowania się
do zmieniających się przepisów prawa powszechnego i przede wszystkim
do oczekiwań naszych członków.
sloia rp, od 2002 zrzeszająca niemal 2000 członków, to od lat bardzo
aktywny ośrodek i reprezentant środowiska śląskich architektów. Dotychczasowe, bogate doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów
organizacji oraz jej członków, zamierzenia zrealizowane oraz te, których
nie udało się sfinalizować zgodnie z planem, mogą i powinny być – w ramach refleksji jubileuszowych oraz zakończenia kolejnej kadencji – podstawą budowania wizji i przyszłości naszego samorządu.
Na potrzeby sformułowania planów działania na kolejne lata funkcjonowania naszego samorządu konieczne jest znalezienie czasu na refleksję
i przemyślenia, czy rutyna i doświadczenie są wystarczającymi atrybutami
dla kontynuacji dotychczasowego schematu, sposobu działania oraz realizacji zadań ustawowych i programowych, czy też może, tak jak w architekturze,
właściwsze byłoby poszukiwanie własnej drogi i indywidualnych interpretacji.
Przez 15 lat samorząd zawodowy architektów zmienił się nie tylko pod
względem legislacyjnym, ale przede wszystkim poprzez swoich członków
i dzięki nim. Jesteśmy nie tylko starsi o kolejne lata, ale również młodsi, dzięki kolejnym pokoleniom architektów, którzy obecnie stają się członkami Izby.
Oczekiwania i motywy powstania Izby – te sprzed lat, które artykułowali i definiowali nasi koledzy uczestniczący w jej tworzeniu – powinny być
nieustannie konfrontowane z potrzebami i charakterem pracy architekta,
jakie realizuje młodsze pokolenie naszych Koleżanek i Kolegów.
Zmieniające się oblicze wykonywania zawodu powinno mieć swoje
odzwierciedlenie w reprezentacji, jaką gwarantuje architektom nasz samorząd. Głosem autorskich wypowiedzi przedstawicieli Rady i Komisji iv
kadencji sloia rp pragniemy przybliżyć Państwu nasze refleksje i przemyślenia związane z Izbą Architektów na Śląsku, w okresie ostatniego 15-lecia.
Reprezentując Radę sloia rp, z okazji jubileuszu i niniejszego wydawnictwa dedykowanego członkom Izby, mam przyjemność podziękować
wszystkim Koleżankom i Kolegom – którzy, od wielu lat aktywnie uczestnicząc w życiu samorządu, tworzą rodzinę śląskich architektów – za poświęcony czas, pomysły i energię w działaniu dla dobra nas wszystkich;
za atmosferę koleżeńskiej, merytorycznej i profesjonalnej współpracy, nie
tylko w naszym lokalnym środowisku architektów.
Mam również nadzieję, że ideały, które przed laty stały się przyczynkiem
do powstania Izby, zaadaptowane do oczekiwań i potrzeb dnia dzisiejszego, a także wyzwań, jakie stoją przed zawodem architekta w przyszłości,
pozwolą w kolejnych latach kontynuować dobrą tradycję wspólnej pracy
śląskich architektów na rzecz środowiska, którego wszyscy jesteśmy członkami i reprezentantami.
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15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

15 lat izby
architektów rp

piotr średniawa
zastępca przewodniczącej
rady sloia rp, architekt iarp
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iętnaście lat to trochę dziwny odcinek czasu. Nawet w skali naszego życia nie jest on znacząco długi, choć z drugiej strony, to czas,
w którym można wiele zdziałać i osiągnąć. Jest to jednak także
okres nieco zacierający pamięć, dlatego warto na chwilę cofnąć
się w czasie i przywołać kilka wspomnień. Możliwość utworzenia Izby Architektów zaistniała w 2001 roku w ramach regulacji prawnych koniecznych do wdrożenia przez nasze państwo w procesie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
Działania na rzecz utworzenia Izby Architektów rozpoczęły się jednak
znacznie wcześniej, a pierwsze dyskusje o potrzebie posiadania takiej organizacji przez środowisko, sięgały niespokojnych lat 80., powstania Solidarności i ruchów społecznych kontestujących miniony system. Wyobrażenia
o przyszłej Izbie były wszak dalekie od jakiegoś precyzyjnego obrazu. Część
środowiska postrzegała przyszłą Izbę jako związek zawodowy architektów,
inni jako kontynuację sarp w zmienionej formule. Mniej lub bardziej intensywne dyskusje trwały ponad dekadę, nie przynosząc konkretnych rezultatów i nie precyzując również kształtu przyszłej Izby. Otwarcie się realnej
perspektywy jej utworzenia w 2001 roku wymusiło intensyfikację działań
oraz stworzenie jednoznacznych regulacji prawnych określających kształt
i zadania przyszłej Izby. Misji tej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym, podjęli się Koleżanki i Koledzy działający uprzednio w sarp, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie organizacyjne w Stowarzyszeniu.
Był to czas intensywnych działań, niewspartych jednak żadnymi zewnętrznymi środkami finansowymi, choć jasne było, że przyszła Izba przejmie od
państwa różne zadania i obowiązki.
Prowadziliśmy też niekończące się dyskusje z udziałem prawników, a także naszych zagranicznych Kolegów architektów z Niemiec, Francji i Wielkiej
Brytanii – krajów o długiej izbowej tradycji – w celu wypracowania modelu naszej przyszłej Izby. Wbrew naszym wyobrażeniom okazało się, że zawód architekta postrzegany był przez władze oraz przez opinię społeczną
jako jedna ze specjalności w budownictwie, a tendencje utworzenia wspól-
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28.03.2008

nej Izby inżynierów budownictwa i architektów były bardzo silne. Problem
spotęgowany był ogromną różnicą potencjału ilościowego inżynierów budownictwa i architektów, poza tym przekonanie decydentów o sensowności utworzenia oddzielnych izb wymagało bardzo dużego uporu i wysiłku.
Finalnie jednak, dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnemu, którego
udzielił powstającej Izbie sarp, o czym dzisiaj czasami się zapomina, środowisko własnymi środkami i działaniami zorganizowało Izbę Architektów.
Nasi śląscy architekci z kol. Tomaszem Taczewskim na czele podjęli działania organizacyjne tak na szczeblu krajowym, jak i śląskim. W styczniu
2002 r. zorganizowano pierwszy, inauguracyjny Zjazd Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów (sloia rp), a pierwszym Przewodniczącym Rady Okręgowej sloia rp został Kolega Michał Buszek, który wraz ze współpracownikami zorganizował sloia rp w zasadzie z niczego i od podstaw, a następnie
poświęcił jej prawie 12 następnych lat swojego życia, aż do przedwczesnej
śmierci w 2013 r. W wyniku koniecznych przedterminowych wyborów w 2013
przewodniczącą sloia rp została – i jest nią do dnia dzisiejszego – Koleżanka Małgorzata Pilinkiewicz.
Niestety, bardzo szybko, z miesiąca na miesiąc i następnie z roku na
rok, rozwiewały się nasze, jak widać z dzisiejszego punktu widzenia, naiwne marzenia i wyobrażenia, że zorganizowanie Izby Architektów stopniowo
rozwiąże problemy nurtujące środowisko i otworzy nową, lepszą rzeczywistość wykonywania zawodu. Już na samym początku działania Izby zderzyliśmy się z neoliberalną rzeczywistością, w której funkcjonujemy. Próby
skonstruowania i wdrożenia cennika regulującego i cywilizującego rynek naszych usług zakończyły się interwencją uokik i nasza porażką. W powiąza-

niu z powszechnym stosowaniem w zamówieniach publicznych kryterium
najniższej ceny, powoduje to drastyczne obniżenie poziomu wycen, co nadal przynosi szereg niezwykle negatywnych (również społecznie) skutków.
Doktryna wolnej konkurencji funkcjonująca do dzisiaj i będąca aktualnie obowiązującą wytyczną w Unii Europejskiej skutecznie blokowała i nadal blokuje możliwość uporządkowania tej jednej z najważniejszych kwestii
naszego zawodu. Niestety, wobec regulacji prawnych i tendencji w działaniach Unii Europejskiej, a tym samym w naszym kraju, nie rysuje się jak na
razie pozytywne rozstrzygnięcie tego problemu, który dotyka nie tylko nasze polskie środowisko, lecz praktycznie większość europejskich architektów.
Prawie natychmiast zderzyliśmy się również z chaotycznym, niespójnym
i pospiesznym stanowieniem prawa w Polsce. Pomimo ogromnego zaangażowania Koleżanek i Kolegów, włożonej energii, wysiłku i czasu, ich wpływ
na regulacje prawne dotyczące zawodu architekta okazał się poniżej naszych oczekiwań, a racjonalne argumenty i postulaty wysuwane przez Izbę,
starły się z racjami politycznymi i doraźnymi interesami. Sposób stanowienia w Polsce prawa, nietworzący stabilnego systemu, lecz wprowadzający
fragmentaryczne, odseparowane regulacje, skutkował koniecznością permanentnych, doraźnych działań i interwencji z naszej strony. Spowodowało
to ograniczenie horyzontu naszych aktywności, a zaangażowanie w bieżące
problemy utrudniło wypracowanie dalekosiężnej strategii i celów działania.
Sytuacja funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu prawnym trwa nieprzerwanie do dzisiaj, stanowiąc jeden z podstawowych problemów i utrudnień w naszej działalności. Kolejną rafą na naszej izbowej drodze – udało się
ją szczęśliwie ominąć – grożącą poważnymi konsekwencjami, łącznie z likwidacją Izby, były ustawy deregulacyjne, które zlikwidowały Izbę Urbanistów, pozostawiając obszar planowania przestrzennego poza jurysdykcją
zawodowego środowiska. Utrzymywanie się tej sytuacji prawdopodobnie
przyniesie w przyszłości bardzo negatywne skutki.
Piętnaście lat naszej działalności ujawniło również problemy, których
nie przewidywaliśmy. Pozorna jednolitość i wspólne cele środowiska nie
okazały się wcale tak oczywiste, jak wydawało się to w czasie zakładania
Izby. Odmienne problemy nurtują środowisko stołeczne, a zupełnie inne
architektów, którzy pracują w mniejszych miejscowościach na zachodnich
i wschodnich obszarach naszego kraju – odmienne jest również postrzeganie i oczekiwanie działań ze strony Izb Okręgowych. Ujawniło się bardzo
duże zróżnicowanie w liczbie architektów w poszczególnych województwach, a tym samym zróżnicowanie potencjału, w tym finansowego, poszczególnych Izb Okręgowych, do dzisiaj wymagające solidarnego wsparcia
finansowego mniejszych Izb przez duże okręgi. To zróżnicowanie utrudnia
również osiągnięcie pożądanej synergii w naszych ogólnokrajowych działaniach oraz nie sprzyja integracji środowiska w realizacji wspólnych celów.
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zjazd sprawozdawczy śląskiej
okręgowej izby architektów

na zdjęciu:
mgr inż. arch. Michał Buszek –
Przewodniczący Rady sloia rp,
dr hab. inż. arch. Tomasz Taczewski
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26.03.2010
zjazd sprawozdawczo-wyborczy
sloia rp, prace komisji zjazdowej

od lewej:
mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke,
mgr inż. arch. Janusz Kobiela
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09 — 10.11.2012
międzynarodowa konferencja
naukowa „zawód architekt.
edukacja architektoniczna”,
gliwice; organizatorzy: katedra
projektowania architektonicznego
wydziału architektury politechniki
śląskiej w gliwicach i śląska
okręgowa izba architektów rp;
patronat ministerstwa nauki
i szkolnictwa wyższego, pani barbary
kudryckiej oraz ministra transportu,
budownictwa i gospodarki morskiej,
pana sławomira nowaka
na zdjęciu:
mgr inż. arch. Michał Buszek –
Przewodniczący Rady sloia rp
podczas otwarcia konferencji
w pierwszym rzędzie od lewej:
mgr inż. arch. Michał Buszek –
Przewodniczący Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak –
Prezes kria, mgr inż. arch. Borysław
Czarakcziew – Przewodniczący mpoia rp,
mgr inż. arch. Janusz Żbik – Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
prelegent: dr hab. inż. arch. Jan Pallado –
prof. Politechniki Śląskiej,
Członek okk sloia rp
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Okazało się, że także w śląskim środowisku jako sloia rp działamy w odmiennych, bardziej specyficznych warunkach niż pozostałe Izby Okręgowe.
Jesteśmy jedną z największych Izb Okręgowych w Polsce, którą tworzy obecnie około 1500 Koleżanek i Kolegów, czynnych zawodowo architektów. Odrębna struktura osiedleńcza i administracyjna województwa śląskiego stawia
przed sloia rp inne problemy i wyzwania, niż ma to miejsce w pozostałych
Izbach Okręgowych. W przeciwieństwie do Izb Mazowieckiej, Małopolskiej
czy Dolnośląskiej – o zbliżonych wielkościach i działających w województwach posiadających jeden duży ośrodek centralny, jak Warszawa, Kraków
czy Wrocław, otoczony szeregiem mniejszych miast – funkcjonujemy w policentrycznym układzie przestrzennym, obejmującym 36 miast powiatowych i 4,5 mln ludności. Stwarzało to, i nadal stwarza, ogromne problemy
z dotarciem tak do władz, jak i do architektów działających w tych miastach. Dodatkowo nasze województwo, a w szczególności obszar centralny,
podlega najsilniejszym w kraju procesom transformacji i całkowitej zmianie struktury przemysłowej, społecznej i kulturowej. Sytuacja ta wymaga
nieco innych działań niż w pozostałych częściach kraju i wciąż stanowi dla
nas trudne wyzwanie.
Pomimo funkcjonowania w takiej skomplikowanej sytuacji, zarówno w skali kraju, jak i województwa, należy się jednak pokusić o syntetyczny bilans naszych aktywności, tak wspomnianych już niepowodzeń, jak i osiągnięć, aby

spróbować zarysować przyszłościowy plan działań naszej Izby. Wprawdzie
zdecydowanie trwalej w naszej pamięci osadzają się porażki i niepowodzenia,
jednak nie mogą one przesłonić może nie tyle spektakularnych sukcesów, ile
trwałych osiągnięć umożliwiających funkcjonowanie naszej Izby w skali kraju
i województwa, a których kontynuowanie wydaje się jak najbardziej pożądane.
Podstawową trudnością było zbudowanie od podstaw, bez jakiegokolwiek zewnętrznego wsparcia finansowego i organizacyjnego, struktury Izby,
tak na poziomie okręgów, jak i na szczeblu krajowym. Zorganizowanie obsługi biurowej, lokali Izby, całej otoczki biurokratycznej, zbiorów danych
osobowych, systemu informatycznego, stron internetowych, stabilnych
podstaw finansowych to wieloletnia, nieefektowna, lecz bezwzględnie konieczna działalność, która umożliwia i stanowi podstawę funkcjonowania
Izby jako ogólnokrajowej i okręgowej organizacji.
Uporczywe działania, rozmowy z władzami, aktywność na poziomie krajowym i lokalnym, po piętnastu latach doprowadziły nareszcie do sytuacji, w której zawód architekta postrzegany jest jako autonomiczna profesja zaufania
publicznego, a nie jedna ze specjalności w budownictwie. Ta pozornie jedynie
werbalno-semantyczna zmiana ma jednak fundamentalne znaczenie dla budowy pozycji architekta i wartości jego działalności w społeczeństwie i dla niego.
Jest to być może największe osiągnięcie naszej Izby, otwierające nowe,
pożądane kierunki korzystnych dla nas zmian i regulacji prawnych.

15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

15 lat izby architektów rp — piotr średniawa

15

na zdjęciu:
dr inż. arch. Aleksander Franta

09 — 10.11.2012

podczas wystąpienia
Porozumienie wymaga uzgodnienia
pojęć w trakcie Międzynarodowej

międzynarodowa konferencja

Konferencji Naukowej –

naukowa „zawód architekt. edukacja

„Zawód Architekt. Edukacja

architektoniczna”, gliwice

Architektoniczna”, Gliwice
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15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

W ciągu minionych piętnastu lat poprzez niezliczone spotkania
z władzami wojewódzkimi oraz władzami śląskich miast, przez udział w komisjach i innych gremiach, sloia rp stała się ważnym partnerem zarówno
w polityce wojewódzkiej, jak i lokalnych politykach przestrzennych. Nawet
jednostkowe sukcesy w poszczególnych miastach są bardzo ważne, gdyż
stanowią dobry przykład możliwy do szerszego rozpropagowania. Specyfika naszego województwa powoduje, że jest to jedno z najtrudniejszych
zadań sloia rp, jednak o priorytetowym znaczeniu.
Zorganizowaliśmy od podstaw system kwalifikacji, prowadzenie egzaminów na uprawnienia oraz finalne przyjmowanie do naszej Izby nowych
członków. Ten bardzo odpowiedzialny, przejęty od państwa obszar wymagał ogromnego wysiłku Koleżanek i Kolegów funkcjonujących w Komisjach
Kwalifikacyjnych, w tym naszej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej kierowanej od początku działalności sloia rp przez Kolegę Wojciecha Podleskiego.
Dzisiaj jest to obszar funkcjonujący bardzo sprawnie. Udało się wypracować ogólnopolskie standardy kwalifikacji i prowadzenia egzaminów. Relatywnie duża liczba osób zdających egzamin, wahająca się od 40% do 50%
przystępujących do egzaminu, to również zasługa metodycznie prowadzonych kursów przygotowawczych zainicjowanych i do dzisiaj prowadzonych
przez Kolegę Janusza Grychowskiego. Oprócz czysto pragmatycznej funkcji przygotowania do egzaminu w ramach kursów, wiedza młodych architektów podlega uzupełnieniu i usystematyzowaniu, umożliwiając samodzielny start zawodowy oparty na dobrym przygotowaniu merytorycznym.
Szybkie zmiany technologiczne w budownictwie i nowe regulacje prawne stawiają przed całym, nie tylko młodym środowiskiem architektów nowe
wyzwania, a posiadany zakres wiedzy staje się niewystarczający do wykonywania zawodu w zmieniającej się rzeczywistości. Zobligowało to sloia rp do zorganizowania dla naszych członków bardzo intensywnego cyklu
szkoleń o zróżnicowanej tematyce: od prawa autorskiego po szkolenia z nowych technologii. Wysoki poziom merytoryczny prelegentów oraz ogromne
zainteresowanie spowodowały, że duża cześć wykładów powtarzana jest
w Gliwicach, Bielsku-Białej, Częstochowie i Raciborzu. Szkolenia te w bezpłatnej formule, znakomicie organizowane i koordynowane przez Kolegę
Henryka Piątka z zespołem, stały się trwałą ofertą dla naszych członków.
Ten wysiłek może być bardzo pożyteczny w przyszłościowej sytuacji, gdy
zgodnie z zapowiedziami szkolenia staną się obowiązkowe dla wszystkich
członków Izby Architektów.
Po zorganizowaniu Izby szybko okazało się, że wobec złożonej i bardzo
dużej ilości zagadnień konieczna jest stała wymiana poglądów i stanowisk,
tak na forum ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. sloia rp od kilkunastu lat organizuje, zainicjowane przez Kolegów Tomasza Taczewskiego i Michała Buszka, międzynarodowe konferencje architektów państw Grupy Wy-

15 lat izby architektów rp — piotr średniawa

na zdjęciu:
wystąpienie mgr. inż. arch. Henryka Buszko
w trakcie Międzynarodowej Konferencji
Naukowej – „Zawód Architekt.
Edukacja Architektoniczna”, Gliwice
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06 — 08.03.2014

06.11.2014

x międzynarodowa konferencja

benefis i otwarcie wystawy

izb architektów krajów europy

poświęconej dr. inż. arch.

środkowej i wschodniej, ustroń,

aleksandrowi franta w sali

hotel diament; organizatorzy:

parnassos biblioteki śląskiej

krajowa izba architektów i śląska

w ramach cyklu: twórcy

okręgowa izba architektów;

śląskiej architektury –

temat konferencji: „honoraria

portrety; śląska okręgowa

za pracę architektów w krajach

izba architektów rp

unii europejskiej – przegląd

jako partner cyklu

uwarunkowań prawnych”

na zdjęciu od lewej:
mgr inż. arch. Janusz Żbik –
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju,
mgr inż. arch. Ryszard Comber –
Przewodniczący pooia rp,
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz –
Przewodnicząca Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak –
Prezes Krajowej Izby Architektów
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szehradzkiej (obecnie nazywanej grupą V4) – najpierw w Ustroniu, a obecnie
w Katowicach – koordynowane z ramienia kria przez Kolegę Henryka Zubla.
Wymiana doświadczeń jest bardzo istotna, gdyż architekci z tych krajów
funkcjonują w podobnie skomplikowanych i niestabilnych uwarunkowaniach politycznych i ekonomicznych ciągle trwającej transformacji politycznej i gospodarczej, w zróżnicowany sposób działając i walcząc o pozycję zawodową. Ostatnia konferencja o znacznie większej randze i znaczeniu,
zorganizowana w kwietniu 2017 r. w Katowicach, stanowiła forum, na którym mogliśmy – wraz z reprezentantami wyższych uczelni architektonicznych – przybliżyć przedstawicielom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poglądy naszego
środowiska na system edukacji, praktyk zawodowych, egzaminów i przyjmowania nowych adeptów zawodu.
Na początku organizacji działań Izby władze krajowe dokonały ramowego podziału zadań i obszarów funkcjonowania pomiędzy Izbę Architektów i sarp. W ramach tego podziału sarp obejmował i nadal obejmuje sze-

roko rozumianą twórczość architektoniczną, natomiast Izba koncentruje
się na zagadnieniach związanych z wykonywaniem zawodu. Oba obszary
są jednak ściśle ze sobą połączone i wzajemnie się przenikają, dlatego też
sloia rp, od początku swojej działalności aż po dzień dzisiejszy, stara się
integrować te płaszczyzny. Ścisła i partnerska współpraca z trzema działającymi na terenie województwa śląskiego oddziałami sarp (O. Katowice,
O. Bielsko-Biała i O. Częstochowa) przynosi bardzo dobre rezultaty, promujące śląską architekturę oraz jej twórców, przyczyniając się zarówno do integracji środowiska, jak i tworzenia bardzo dobrego obrazu zewnętrznego
śląskiego środowiska architektonicznego.
Piętnastoletnie doświadczenia, osiągnięcia, a także porażki, wskazują
i ustanawiają kierunek dalszych działań naszej Izby, zarówno w skali kraju,
jak i naszego województwa. Można postawić tezę, że tylko uporczywa,
permanentna i organiczna praca może przynieść i przynosi oczekiwane
rezultaty. Nie jest to może efektowna perspektywa, lecz jak wskazuje nasza piętnastoletnia działalność, jest to jedyna sensowna droga. Konieczna

15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

15 lat izby architektów rp — piotr średniawa

na pierwszym planie w środku:
dr inż. arch. Aleksander Franta
po lewej stronie:
mgr inż. arch. Tomasz Studniarek –
Wiceprzewodniczący okk sloia rp
po prawej stronie:
mgr inż. arch. Andrzej Duda –
Członek Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej iarp
w drugim rzędzie:
arch. Piotr Franta –
Członek kria i sloia rp
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06.11.2014
benefis i otwarcie wystawy poświęconej
dr. inż. arch. aleksandrowi franta w sali
parnassos biblioteki śląskiej w ramach
cyklu: twórcy śląskiej architektury –
portrety; śląska okręgowa
izba architektów rp jako partner cyklu
na zdjęciu od lewej:
dr inż. arch. Aleksander Franta,
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz –
Przewodnicząca Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Piotr Średniawa –
Zastępca Przewodniczącej Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Tomasz Studniarek –
Wiceprzewodniczący okk sloia rp
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15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

działalność okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej sloia

21

wydaje się również coraz większa profesjonalizacja działań, wobec coraz
bardziej komplikującej się rzeczywistości, która nas otacza. Niezbędne jest
również wyznaczenie i wewnątrzśrodowiskowe uzgodnienie strategicznych
celów środowiska architektów oraz środków dla ich osiągnięcia. Nie wolno
nam jednak zapomnieć, że bardzo różne działania na rzecz naszego środowiska nie mogą zakryć zasadniczego przesłania naszej izbowej działalności, jakim jest dbałość i praca na rzecz jakości przestrzeni kraju, w której
żyjemy i funkcjonujemy. I co ważniejsze – jesteśmy zobligowani do przekazania go następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie.
Z okazji jubileuszu naszej Izby trzeba życzyć zarówno sloia rp, jak
i wszystkim zrzeszonym w niej architektom trwania w tradycyjnym śląskim
uporze, pracowitości i umiejętności dobrej organizacji na rzecz naszego środowiska. Można żywić wiarę, że kolejne pokolenia zaangażują się w działalność sloia rp i stopniowo, przejmując od nas ster, poprowadzą naszą Izbę
ku nieznanej, lecz – miejmy nadzieję – lepszej i spokojniejszej przyszłości.
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15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

4 lata w 15-leciu
śląskiej izby architektów rp

małgorzata pilinkiewicz
przewodnicząca rady
sloia rp, architekt iarp

P

rzyjmując na Zjeździe Nadzwyczajnym w dniu 15 listopada 2013
roku mandat zaufania do pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp, podtrzymany na Zjeździe
Sprawozdawczo-Wyborczym w marcu 2014, zobowiązałam się nie
tylko realnej oceny oraz stworzenia wizerunku Izby architektów na Śląsku
jako profesjonalnego partnera zawodowego przede wszystkim dla członków Izby, ale także do zbudowania sprawnie i odpowiedzialnie działającej
oraz zarządzanej organizacji zawodowej.
Kiedy na zjeździe wyborczym postawiłam kontrowersyjną dla wielu członków Izby tezę dotyczącą weryfikacji rutyny i doświadczenia na rzecz innych,
nowych pomysłów na prowadzenie Izby, skierowanych bezpośrednio do i dla
jej członków, w opinii części architektów burzyłam dotychczasowo ustalony
i akceptowany porządek. Podjęłam próbę zmiany tego, co wielu członkom
Izby nie pozwalało na co dzień pozytywnie oceniać samorządu zawodowego.
Emocje, które towarzyszyły nowej propozycji składu Rady i programu
działania Izby Okręgowej, a także spokojna i rzeczowa ocena zasadności
wprowadzania zmian, nawet w najlepiej zorganizowanej i działającej organizacji potrzebują czasu. Na szczęście obawy przed „nowym i innym” wkrótce ustąpiły miejsca ciekawości i entuzjazmowi – wyrażanym przez nowych
i dotychczas nieangażujących się w pracę Izby Koleżanek i Kolegów – wobec wprowadzania zmian w zastanym porządku.
Członków organów Izby o wieloletnim stażu zastąpili nie tylko Koleżanki
i Koledzy młodszego pokolenia, ale również osoby zgłaszające nowe, autorskie
pomysły związane z działalnością naszego samorządu. Zaprezentowany na
zjeździe program działalności Izby w kadencji 2014–2018 uzyskał akceptację
zarówno osób przyjmujących zaproszenie do stworzenia struktur organizacyjnych naszej Izby, jak również osób, które, poświęcając swój czas i energię na rzecz
Izby, przez 4 lata aktywnie wspierały działalność Rady i Komisji Okręgowych.
Analiza historii i stanu finansów sloia rp pozwoliła na wybranie zagadnień do dalszej pracy w nowej Radzie, które na stałe wpisały się w kalendarz
działalności samorządu i mogły ulegać modyfikacji zależnie od bieżących
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potrzeb i oczekiwań naszych członków. Odpowiadały one również programowi obecnej kadencji zadeklarowanemu na Zjeździe, ale przede wszystkim umożliwiały przyjęcie do realizacji nowych projektów.
Wyciągnięcie wniosków z dotychczasowej skuteczności w realizowaniu
zadań przez członków Izby zobowiązało Radę do zredefiniowania działań,
które nie przyniosły dotychczas pożądanych efektów lub budziły wątpliwości
co do zasadności ich kontynuacji. Nie bez znaczenia była konieczność dostosowywania się do zmieniających się przepisów prawa powszechnego
oraz oczekiwań naszych członków.
Zmiana zasad uczestnictwa w Zebraniach Obwodowych podjęta przez
Radę Izby w grudniu 2013 roku, jeszcze przed Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym w marcu 2014 roku, pozwoliła na dokonanie świadomego
wyboru delegatów na Zjazd Okręgowy z obwodów terytorialnych, które
odpowiadały miejscu zamieszkania, a nierzadko również pracy członków
Izby. Na swoich reprezentantów wybraliśmy osoby nam znane i szanowane, udzielając im mandatu zaufania do reprezentowania naszych interesów jako członków Izby.
Wspólnie, przy zaangażowaniu wielu członków Rady oraz biura, zreorganizowaliśmy zasady działania naszej Izby, stawiając przede wszystkim na
współpracę, otwartość oraz transparentność działań i czynności podejmowanych przez Radę Izby; na bieżącą wymianę poglądów i dyskusję na tematy ważne dla środowiska oraz wysoki profesjonalizm w realizacji zadań
ustawowych samorządu.
Zasadą stała się otwartość i dostępność posiedzeń Rady dla wszystkich
członków Izby, tak aby zarówno przygotowane tematy posiedzeń, jak problemy prezentowane przez gości Rady, mogły być omawiane w szerokim
gronie zainteresowanych osób.
Już na początku kadencji sprofesjonalizowano obsługę prawną, dedykowaną organom Izby i indywidualnym sprawom członków Izby, poprzez
zawarcie umów z kancelariami prawnymi dla udzielania pomocy prawnej
członkom Izby, Rady i Komisji Kwalifikacyjnej, niezależnie od pomocy prawnej udzielanej w postępowaniach dyscyplinarnych i zawodowych prowadzonych przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sąd Dyscyplinarny.
Uporządkowano sprawy księgowe i archiwizację dokumentów, podjęto wiele inicjatyw organizacyjnych i legislacyjnych dotyczących pracy samorządu
oraz architektów – członków Izby, zarówno w skali województwa, jak i kraju.
Remont siedziby Izby w Katowicach, nowe wyposażenie biurowe i sprzęt
techniczny, zwiększenie osobowe obsługi biura i księgowości, a także uruchomienie nowych narzędzi kontaktu z członkami Izby – w postaci odnowionej strony internetowej oraz prowadzenia portalu społecznościowego
Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp, które stały się płaszczyzną bezpośredniego kontaktu i szybkiej wymiany informacji z naszymi członkami –

znalazło pozytywny oddźwięk, nie tylko w środowisku młodszego pokolenia
architektów. Radzie Izby pozwoliło to na bieżący kontakt z członkami Izby,
umożliwiając doprecyzowanie i dostosowanie realizacji zadań ustawowych
i programowych do aktualnych potrzeb.
Zarządzanie Izbą stało się transparentne, otwarte, dostępne i przyjazne
dla członków Izby, prowadzone w atmosferze współpracy i uzupełniania swoich działań przez przedstawicieli wszystkich organów Izby Okręgowej. Bieżące sprawy organizacyjne Komisji Kwalifikacyjnej, Sądu Dyscyplinarnego
i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, w zakresie zapewnienia im właściwej organizacji i zarządzania, oraz bieżące problemy prawne związane
z ich działalnością, były rozstrzygane przy współudziale i dyskusji zainteresowanych stron. Cenne inicjatywy organizacyjne i legislacyjne tychże komisji często stawały się przedmiotem dalszych prac Rady Izby Okręgowej,
a następnie delegatów okręgu na Zjazd Krajowy.
iv Kadencja sloia rp to również czas zmian politycznych, niepozostających bez wpływu na wykonywanie zawodu architekta, przejawiających się
w nowelizacjach i zmianach w przepisach prawa dotyczących bezpośrednio architektury i architektów.
Wybory samorządowe, prezydenckie oraz wybory do Sejmu i Senatu rp
miały niewątpliwie wpływ na budowanie wizerunku Izby i nawiązywanie
nowych kontaktów przez samorząd zawodowy z przedstawicielami władzy
samorządowej i rządowej.

15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

4 lata w 15-leciu śląskiej izby architektów rp — małgorzata pilinkiewicz

28.03.2015
na zdjęciu:
upominki dla Delegatów Zjazdu
Sprawozdawczego sloia rp –
kask budowlany z logo
Izby Architektów z napisem:
„Architekt iarp”
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oraz zaproszeni goście

W poczuciu nieuchronnych przemian rzeczywistości politycznej i gospodarczej, a także zmian otoczenia organizacyjnego i legislacyjnego wykonywania zawodu architekta, podjęliśmy szereg działań skierowanych wprost
do członków Izby oraz związanych z bezpośrednią pracą dotyczącą sporządzania opinii Izby do propozycji zmian legislacyjnych. Stanowisko Izby
Okręgowej w sprawie zmian w przepisach prawa poprzedzone było upublicznieniem propozycji legislacyjnych na stronie internetowej sloia rp, na
portalu społecznościowym Facebook, a nierzadko także poprzez bezpośrednie konsultacje z członkami Izby.
Warto przypomnieć również o wypracowaniu przez sloia rp stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r.,
Kodeksu urbanistyczno-budowlanego w wersjach z 2015 i 2016 r., zmian do
rozporządzenia o wymaganych dokumentach poświadczających doświadczenie zawodowe w trybie tłumaczenia dyrektywy unijnej, nowelizacji warunków technicznych, Ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach oraz wielu innych.
Od 2014 r. intensywne działania prowadzi powołany przy Radzie sloia rp zespół do spraw szkoleń, organizując niemal co 2 tygodnie spotkania
szkoleniowe z różnych dziedzin wiedzy niezbędnej w wykonywaniu zawodu architekta. Szkolenia realizują 3 kierunki dokształcania i poszerzania wiedzy zawodowej: od programu obowiązkowego adresowanego do wszystkich
członków Izby, a dotyczącego zmian i najważniejszych zagadnień występujących w ustawie Prawo budowlane, warunków technicznych i kpa, poprzez
program uzupełniający związany z legislacją dotyczącą prawa autorskiego,
ustawy Prawo zamówień publicznych, opiniowania projektów budowlanych

przez rzeczoznawców, a skierowany do grona osób zainteresowanych zleceniami publicznymi, do sędziów konkursowych sarp oraz przedstawicieli
administracji architektoniczno-budowlanej i inwestycyjnej, po program dowolny stanowiący kompendium wiedzy na temat nowych technologii i specjalistycznych zagadnień technicznych.
Taki sposób konkretyzowania problemów prawnych oraz technicznych
znalazł uznanie u członków Izby, którzy potwierdzają jakość szkoleń zarówno w wypełnianych po szkoleniach ankietach, jak również poprzez samą
frekwencję, co nierzadko łączy się z potrzebą powtarzania spotkań z prelegentami w różnych ośrodkach aglomeracji Śląska.
Izba stara się być bliżej swoich członków poprzez organizację szkoleń nie
tylko w siedzibie sloia rp w Katowicach, ale również poprzez współpracę
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12.2014
spotkanie wigilijne sarp i sloia rp
w siedzibie sarp katowice,
ul. dyrekcyjna 9; uczestniczyli
członkowie sloia rp i sarp

od lewej:
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodnicząca Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik – Sekretarz Rady sloia rp, Sekretarz sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Piotr Buśko – Prezes sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska – sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Jerzy Hnat – Skarbnik sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Maciej Żelasko – Prezes sarp o / Częstochowa,
mgr inż. arch. Lech Nowotarski – Przewodniczący ksk sarp o / Częstochowa,
mgr inż. arch. Piotr Średniawa – Zastępca Przewodniczącej Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń – Przewodniczący ksk sarp o / Katowice, członek Rady sloia rp,
mgr inż. arch. Janusz Kobiela – Przewodniczący ksk sarp o / Bielsko-Biała,
mgr inż. arch. Stanisław Nestrypke – Wiceprezes sarp o / Bielsko-Biała, członek Rady sloia rp

20.05.2015
uroczyste podpisanie
(z inicjatywy rady śląskiej
okręgowej izby architektów rp)
porozumienia pomiędzy sloia rp
a oddziałami sarp (katowice,
bielsko-biała, częstochowa)
dotyczącego organizacji
konkursów na twórcze prace
projektowe w dziedzinie
architektury i urbanistyki,
siedziba sloia rp
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katowice, ul. dyrekcyjna 9

z oddziałami sarp w województwie śląskim – w Bielsku-Białej, Częstochowie, Katowicach – oraz w ramach współpracy z uczelniami wyższymi w Gliwicach, Katowicach i Raciborzu.
Zgodnie z deklaracjami programowymi przyjętymi przez Zjazd Okręgowy na kadencję 2014–2018, czynnym członkom Izby zapewniono elektroniczny dostęp do zbioru praw oraz Katalogu Polskich Norm, przyczyniając
się do upowszechnienia dostępu do podstawowych narzędzi wykonywania zawodu, nierzadko ograniczonych w wykorzystaniu poprzez barierę finansową związaną z zakupem jednostkowych aplikacji przez indywidualnych architektów.
Obsługa prawna dedykowana członkom Izby, umożliwiająca konfrontację problemów zawodowych z literą prawa, jest potrzebną i na co dzień
wykorzystywaną przez członków Izby platformą dyskusji na temat interpretacji prawa, zarówno bezpośrednio przez architektów, jak również przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego i inwestorów.
W obecnej kadencji Rada Izby oraz okk wielokrotnie inicjowały wspólne
interwencje w sprawie decyzji podejmowanych przez organy administracji
inwestycyjnej, dotyczących interpretacji zakresu uprawnień budowlanych

i prawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez naszych członków.
sloia rp stała się również aktywnym podmiotem w ramach realizacji
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uczestnictwa naszych członków
w przedsięwzięciach przygotowawczych inwestycji, czyli w konkursach oraz
przetargach na prace projektowe.
Z inicjatywy Rady sloia rp w maju 2015 r. podpisano Porozumienie ze
Stowarzyszeniem Architektów Polskich – oddziałami w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie – w celu profesjonalizacji procedury konkursowej,
współpracy i wzajemnego wspierania się przy organizacji konkursów przez
Stowarzyszenie lub przy jego współudziale, organizacji szkoleń dla sędziów
konkursowych oraz monitorowania spraw przetargów i konkursów dotyczących twórczych prac projektowych z dziedziny architektury i urbanistyki.
Owocem tego porozumienia są niewątpliwie sukcesy sarp Oddział Katowice w organizacji kilkunastu konkursów na zlecenie miast i gmin województwa śląskiego, a także podejmowanie przez sloia rp profesjonalnego
dialogu z zamawiającymi lub Urzędem Zamówień Publicznych w sprawach
budzących wątpliwości prawne, co do zabezpieczenia praw przysługujących
uczestnikom procedury przetargowej lub konkursowej, czyli członkom Izby,
jak również warunków wykonywania zawodu, zarówno w ramach sporządzenia pracy konkursowej, jak i w dokumentacji projektowej będącej konsekwencją wygranej w konkursie. Interwencje Rady sloia rp nie ograniczały się wyłącznie do obszaru województwa śląskiego.
Działania sloia rp uzyskały pozytywną ocenę i wsparcie u sąsiednich
Izb Okręgowych, zwłaszcza dzięki zacieśnieniu współpracy z Małopolską
Okręgową Izbą Architektów rp, wykorzystując i zapożyczając dla naszej
działalności programowej i ustawowej doświadczenie oraz rozwiązania wypracowane przez Koleżanki i Kolegów z Małopolski.
Nasze doświadczenia dotyczące monitoringu konkursów i przetargów
oraz współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich stały się natomiast przykładem do rozwinięcia analogicznych działań przez małopolską oia. Współpraca z mpoia realizowana jest również poprzez uczestnictwo członków sloia rp w corocznych spotkaniach w Krynicy w ramach
konferencji dotyczących wykonywania zawodu w odniesieniu do zagadnień legislacyjnych. Przedstawiciele rady sloia rp są tam panelistami oraz
współprowadzącymi konferencje.
sloia rp kontynuuje tradycję corocznych spotkań przedstawicieli samorządów zawodowych architektów państw Grupy Wyszehradzkiej. W obecnej kadencji zorganizowano 3 spotkania w Ustroniu, odpowiednio X, xi i xii
odsłonę konferencji, a xiii Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej odbyła się w Katowicach. Tradycja, ranga oraz prestiż
międzynarodowego spotkania architektów, jak również gościnność, jaką
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na zdjęciu od lewej:
mgr inż. arch. Agnieszka Kaczmarska –
Prezes sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Piotr Buśko –
były Prezes sarp o / Katowice,
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz –
Przewodnicząca Rady sloia rp

12.2015
spotkanie wigilijne,
sarp i sloia rp w siedzibie sarp

na zdjęciu:
mgr inż. arch. Wojciech Podleski –
Przewodniczący okk sloia rp,
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz –
Przewodnicząca Rady sloia rp

12.2015
spotkanie wigilijne,
sarp i sloia rp w siedzibie sarp
katowice, ul. dyrekcyjna 9
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zapewniamy uczestnikom spotkań, sprzyjają nie tylko kontynuacji i podtrzymaniu w kolejnych latach tradycji organizacji tych spotkań na Śląsku,
ale również ich transformacji do formy profesjonalnie zorganizowanego
eventu budującego prestiż i wizerunek całej Izby Architektów.
Tegoroczna xiii Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów
Europy Środkowej i Wschodniej – zorganizowana w ramach spotkania roboczego architektów Grupy V4 w kwietniu 2017 r., a prowadzona pod tytułem „Młodzi w architekturze: od edukacji do prawa wykonywania zawodu” –
poświęcona była etapom dochodzenia przez młodych architektów do samodzielności w zawodzie.
Temat i zakres merytoryczny konferencji znalazł uznanie w patronatach
honorowych udzielonych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Prezydenta Miasta Katowice oraz dzięki
uczestnictwu zaproszonych gości: Dyrektora Departamentu Architektury,
Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Henryka Mercika – członka Zarządu Województwa Śląskiego, Pana Stanisława Podkańskiego – doradcy Prezydenta Miasta Katowice ds. Architektury i Planowania

Przestrzennego. Wśród gości konferencji byli przedstawiciele Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, Śląskiej Izby Lekarskiej,
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Towarzystwa
Urbanistów Polskich Oddział Katowice, Biura Planowania Przestrzennego
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz reprezentanci izb architektów
oraz wydziałów architektury uczelni wyższych z Czech, Słowacji i Węgier.
Konferencji towarzyszyła wystawa realizacji architektonicznych z terenu
województwa śląskiego: Śląski Przegląd Architektury Województwa, organizowany co 3 lata przez sarp Oddział Katowice przy współudziale Śląskiej
Okręgowej Izby Architektów rp, oraz wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego,
organizowanego corocznie przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego
oraz sarp Oddział Katowice.
sloia rp jest aktywnym partnerem dla programu „Śląscy Twórcy Architektury. Portrety”, wpisując się nie tylko w ideę archiwizacji, ale przede
wszystkim promocji dorobku i twórczości śląskich architektów. Wraz z głównym organizatorem przedsięwzięcia, Biblioteką Śląską w Katowicach, wystawami i benefisami uhonorowano architekta Henryka Buszko (2014 r.), architekta Aleksandra Frantę (2015 r.), architekta Jerzego Gottfrieda (2016 r.).
Wystawy dorobku architektów-nestorów są przedstawiane w różnych ośrodkach promowania architektury w Polsce, m.in. w Muzeum Architektury we
Wrocławiu, na wyższych uczelniach architektonicznych oraz miejscach,
w których twórcy tej architektury stworzyli swoje najważniejsze dzieła.
Od 2016 roku sloia rp jest członkiem Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego i aktywnie uczestniczy w jego pracach, korzystając równocześnie z wymiany doświadczeń w zakresie działalności innych
samorządów, a dotyczących realizacji zadań ustawowych powierzonych
izbom przez stronę rządową. W ramach Forum wypracowywane są również
uchwały w sprawach wspólnych dla wszystkich samorządów i ich członków.
Współpraca ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oraz Śląską
Izbą Budownictwa realizowana jest poprzez uczestnictwo przedstawicieli
sloia rp w konferencjach i przedsięwzięciach organizowanych przez samorząd inżynierów – a dotyczących zagadnień współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowalnego, z udziałem
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego – w sesjach egzaminacyjnych w sloia rp, jak również wzajemnych zaproszeniach i udziale w spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez sloia rp i sloiib.
Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie wykonywania zawodu,
a także współpraca z organami administracji i nadzoru budowlanego sprzyja poznawaniu się wzajemnie oraz identyfikacji problemów i zagadnień,
z którymi spotykają się architekci i inżynierowie w procesie budowlanym.
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na zdjęciu:
mgr inż. arch. Jurand Jarecki,
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz

21.01.2016
benefis jerzego gottfrieda
pt. „uczniowie cieśli” w ramach
3. edycji cyklu twórcy śląskiej
architektury; partnerem cyklu jest
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jest sloia rp

W stały kalendarz pracy izby wpisana jest współpraca z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego, organami samorządu terytorialnego, architektonicznymi uczelniami
wyższymi, organizacjami i samorządem zawodowym inżynierów budownictwa
na Śląsku. Architekci Małgorzata Pilinkiewicz i Piotr Średniawa reprezentują
sloia rp w Radzie Konsultacyjnej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.
W obecnej kadencji przeprowadzono również inwentaryzację dokumentów izbowych dotyczących zasad funkcjonowania Izby Architektów,
a w szczególności Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp jako jednostki
organizacyjnej samorządu, celem nie tylko sprawdzenia ich adekwatności
w stosunku do obecnego modelu działania samorządu, ale przede wszystkim
po to, by wypracować najlepszy model organizacyjny dla Izby w przyszłości.
Rada i delegaci Izby Okręgowej na Zjazd Krajowy podjęli wiele inicjatyw w celu zapoczątkowania dyskusji wewnątrz środowiska Izby nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań organizacyjnych dla całego samorządu,
z uwzględnieniem specyfiki Okręgowych Izb, ich liczebności, sposobu działania i potrzeb członków. W trosce i w poczuciu obowiązku przestrzegania
prawa w ramach powierzonego mandatu pełnienia funkcji w organie kierującym Izbą Okręgową, jesteśmy bowiem zobowiązani dołożyć wszelkich
starań, aby zadbać o bezpieczeństwo funkcjonowania samorządu, zwłasz-

cza w kontekście powierzonych przez członków Izby środków finansowych
na cele działalności Izby. W ramach tych inicjatyw i prób wskazania możliwych pól do dyskusji i wypracowania modelu działania Izby w przyszłości,
również w okręgu widzimy potrzebę dalszego redefiniowania zasad działania samorządu, w celu sprostania nowym wyzwaniom i obowiązkom, jakie nakładają przygotowywane zmiany w przepisach prawa dotyczące wykonywania zawodu architekta.
15-letnie doświadczenie w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacji i jej członków, a także zamierzenia, zarówno te zrealizowane, jak i te,
których nie udało się zakończyć zgodnie z planem, mogą i powinny być
podstawą budowania wizji i przyszłości naszego samorządu. Musimy pamiętać, iż po tym, jak otrzymaliśmy prawo do stanowienia samorządu zawodowego oraz narzędzia do realizacji tego prawa, w naszych rękach leży
obowiązek jak najlepszego wykorzystania tej szansy nie tylko na samostanowienie, ale przede wszystkim na spełnienie oczekiwań architektów, którzy są zobligowani do przynależności do Izby. Należy dołożyć wszelkich starań, aby członkostwo w Izbie nie było wyłącznie obowiązkiem ustawowym,
lecz przywilejem i gwarantem ochrony wykonywania zawodu architekta.
Mamy nadzieję, że w kadencji 2014–2018 udało nam się rozpocząć budowanie wizerunku Izby jako profesjonalnego partnera dla każdego archi-
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na zdjęciu:
mgr inż. arch. Barbara Średniawa,
mgr inż. arch. Piotr Średniawa –
Zastępca Przewodniczącej
Rady sloia rp

11—14.02.2016
event: 4 design days
w międzynarodowym centrum
kongresowym w katowicach;
wystawa: „śląski przegląd
architektury województwa
2012–2015”, której
współorganizatorem

na zdjęciu:
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik –
Sekretarz Rady sloia rp
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komisja kwalifikacyjna
sloia rp

wojciech podleski
przewodniczący okręgowej komisji
kwalifikacyjnej sloia rp,
architekt iarp

na zdjęciu od prawej:

na zdjęciu:

uhonorowany odznaką dr inż. arch. Henryk Mercik –

uhonorowany odznaką mgr inż. arch. Wojciech Student –

Członek sloia rp, Członek Zarządu Województwa Śląskiego;

Wiceprzewodniczący okr sloia rp,

odznakę wręczają: mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz –

Pełnomocnik Prezydenta Rybnika

Przewodnicząca Rady sloia rp oraz mgr inż. arch.

ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Piotr Średniawa – Zastępca Przewodniczącej Rady sloia rp

19.03.2016
zjazd sprawozdawczy sloia rp
oraz uroczyste wręczanie
srebrnych odznak izby architektów

W

dniu 15 grudnia 2000 roku została ogłoszona Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Ustanowienie samorządu zawodowego było marzeniem wielu pokoleń architektów okresu powojennego.
Stworzenie samorządu zawodowego było postulowane na wielu zebraniach
sarp, aż wreszcie po wielu latach nasz samorząd zawodowy powstał jako
Izba Architektów rp.
Ustawa przyznawała samorządowi architektów prawo kwalifikowania
i nadawania uprawnień budowlanych. Do tego czasu uprawnienia budowlane nadawał Urząd Wojewódzki, a w szczególności ówczesny Wydział
Architektury i Budownictwa.
W dniu 22 stycznia 2002 roku na pierwszym posiedzeniu wyborczym
Zjazdu Śląskich Architektów została wybrana pierwsza Komisja Kwalifikacyjna w składzie:

henryk buszko
na zdjęciu:
uhonorowany odznaką
mgr inż. arch. Piotr Franta –
Członek Krajowej Rady iarp
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tekta. Niech Jubileusz 15-lecia Izby będzie nie tylko okazją do promocji naszego samorządu, ale przede wszystkim niech będzie świętem wszystkich
członków Izby. To członkom Izby należy się podziękowanie zarówno za inicjatywę, skuteczne działanie w celu powołania Izby, jak i wytrwałość w pracy na rzecz naszego środowiska przez ostatnie 15 lat.
Planując przyszłość Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp w kolejnych
latach, liczymy na kontynuację współpracy z wszystkimi, którzy mogą poświecić swój czas i energię dla pracy na rzecz środowiska architektów, w atmosferze wzajemnej życzliwości i koleżeństwa.
Z okazji jubileuszu życzę nam wszystkim, abyśmy mogli kontynuować
budowanie nie tylko pięknej i dobrej architektury, z której znani są Śląscy
Architekci, ale przede wszystkim wzajemnych, dobrych relacji w rodzinie
architektów, którą wspólnie tworzymy w naszej Izbie.

15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

krzysztof gasidło
zygmunt konopka
maciej piwowarczyk
wojciech podleski
stanisław rostkowski
jerzy skulimowski
jerzy witeczek
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04.08.2016
uroczystość wręczenia uprawnień
po zdanym egzaminie w sesji
wiosennej 2016. zgodnie
z wieloletnią tradycją osoby,
które pozytywnie zdały egzamin,
oprócz dokumentu nadającego
uprawnienia, otrzymują upominek
od sloia rp. od kilku lat jest to
upominek w formie książki
o tematyce związanej z architekturą,
a najlepiej zdający egzamin
otrzymują dodatkowe wyróżnienie
w formie bukietów kwiatów.
wznoszony jest toast za pomyślność

W dniu 21.02.2002 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne zebranie okw,
na którym nastąpiło ukonstytuowanie się Komisji w składzie:

w zawodzie architekta
oraz ma miejsce krótka dyskusja
na temat spraw związanych
z dotychczasowym przebiegiem

przewodniczący – wojciech podleski

kariery zawodowej młodych
architektów oraz kwestii

wiceprzewodniczący – krzysztof gasidło

związanych z członkostwem
w izbie i wykonywaniem zawodu

sekretarz – maciej piwowarczyk

architekta

szkolenia, uprawnienia projektowe, kwalifikacja
kandydatów do uzyskania uprawnień projektowych –
henryk buszko
uprawnienia projektowe – zygmunt konopka
weryfikacja dla komisji krajowej kandydatów
na rzeczoznawców – stanisław rostkowski
rejestracja uprawnień projektowych i rzeczoznawców –
jerzy skulimowski
kontakty ze studentami i absolwentami oraz uczelnią –
jerzy witeczek
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na zdjęciu:
mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz,
w głębi mgr inż. arch. Wojciech Podleski –
Przewodniczący okk sloia rp;
uprawnienia odbiera
dr inż. arch. Justyna Juroszek

Rozpoczynając działalność, siłą rzeczy, nie posiadaliśmy dużego doświadczenia w kwalifikowaniu i egzaminowaniu kandydatów, tym bardziej,
że nie było jeszcze ustalonych procedur oraz regulaminów kwalifikowania
i egzaminowania. Dużą pomocą i doświadczeniem w kwalifikacjach służył
nam ówczesny Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu
Wojewódzkiego arch. Zygmunt Konopka, który udostępnił nam regulaminy i pytania opracowane jeszcze na potrzeby kwalifikowania w Urzędzie
Wojewódzkiemu. Nie mieliśmy doświadczenia w tym, jak przebiega proces
kształcenia architektów, nie wiedzieliśmy też, na czym polega procedura
nadawaniu dyplomów magisterskich przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Dużą pomocą była obecność w Komisji Kolegów Krzysztofa
Gasidły i Jerzego Witeczka – pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, którzy wprowadzili nas w procedury nadawania
dyplomów i kształcenia studentów. Pierwsza, inauguracyjna kwalifikacja
i egzamin odbyły się w okresie 11–12 grudnia 2002 r. Dopiero później pojawiły się Izbowe regulaminy kwalifikowania i egzaminowania ułatwiające
organizację prac Komisji.
Jak już wspomniano, pierwsza sesja egzaminacyjna przeprowadzona została jeszcze w siedzibie sarp w dniu 12 grudnia 2002 r. Na pierwszą sesję wpłynęło
18 wniosków o zakwalifikowanie do egzaminu na uprawnienia do projektowania, a do egzaminu przystąpiło 18 kandydatów. Ten pierwszy egzamin w naszej
Izbie zdało 10 osób. Od tego czasu sesje egzaminacyjne i kwalifikacja odbywają się dwa razy w roku i do tej pory wydano 831 decyzji nadających uprawnieniwa budowlane w różnych kategoriach uprawnień architektonicznych.
Do roku 2014 nadawano tylko uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Po wejściu w życie
nowelizacji prawa budowlanego, ustawy deregulacyjnej i przepisów rozporządzenia o samodzielnych funkcjach technicznych z 2014 roku, uległ
zmianie system kwalifikacji i egzaminowania oraz doszła możliwość nadawania uprawnień do kierowania robotami w specjalności architektonicznej.
Do roku 2014 uprawnienia takie nadawała Izba Inżynierów Budowlanych.
W wyniku nowelizacji Prawa Budowlanego i ustawy deregulacyjnej Izba
Architektów nadaje uprawnienia w 6 zakresach w ramach specjalności architektonicznej, w tym uprawnienia bez ograniczeń, ograniczone oraz łączone. Na przestrzeni 15 lat nadawano co roku następującą ilość decyzji:

2005   36 decyzji nadających uprawnienia

2002   10 decyzji nadających uprawnienia

2004   45 decyzji nadających uprawnienia

Na przestrzeni 15 lat w pracach okk występowało dużo problemów związanych z kwalifikacją i egzaminowaniem młodych adeptów architektury. Na
początku kwalifikowania analizowaliśmy umowy o pracę praktykantów i sygnalizowaliśmy bardzo niską jakość warunków zatrudnienia, niskie wynagrodzenie, kiepskie warunki pracy czy nieformalne umowy cywilnoprawne.
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2006   62 decyzje nadające uprawnienia
2007   40 decyzji nadających uprawienia
2008   66 decyzji nadających uprawnienia
2009   58 decyzji nadających uprawnienia
2010   63 decyzje nadające uprawnienia
2011   71 decyzji nadających uprawnienia
2012   50 decyzji nadających uprawnienia
2013   38 decyzji nadających uprawnienia
2014   49 decyzji nadających uprawnienia
2015   60 decyzji nadających uprawnienia (w tym 43 do
projektowania bez ograniczeń, 3 do projektowania
w ograniczonym zakresie, 5 do kierowania
robotami bez ograniczeń, 8 łączone bez ograniczeń,
1 łączone w ograniczonym zakresie)
2016   79 decyzji nadających uprawnienia (w tym 60 do
projektowania bez ograniczeń, 16 łączone
bez ograniczeń, 1 projektowanie w ograniczonym
zakresie, 2 kierowanie robotami budowalnymi)
2017   po pierwszej sesji nadano 41 uprawnień
(w tym 36 do projektowania bez ograniczeń,
1 do kierowania robotami budowlanymi,
4 łączone bez ograniczeń)
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Po likwidacji obowiązku sprawdzania umów, zwróciliśmy uwagę na jakość kształcenia na wydziałach architektury. Tutaj dużą pomocą służyli
nam Koledzy: Krzysztof Gasidło – Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Andrzej Grzybowski – Rektor Wyższej Szkoły Technicznej
w Katowicach, Jan Pallado, Michał Tomanek i Jerzy Witeczek – pracownicy
naukowi Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Po każdym egzaminie
i dokonaniu analizy wiedzy zdających, informowaliśmy o słabej znajomości
detalu budowlanego, nieznajomości materiałów i fizyki budowli oraz utracie zdolności wykonywania rysunku odręcznego. Przyczyniliśmy się do zablokowania możliwości przechodzenia studentów Wydziału Budownictwa
na ii stopień Wydziałów Architektury i uzyskiwania przez nich uprawnień
do projektowania bez ograniczeń.
okk cieszyła się dużym poparciem i pomocą ze strony Rady Okręgowej Śląskiej iarp, a w szczególności jej przewodniczących: Michała Buszka
i Małgorzaty Pilinkiewicz, która do dzisiaj bardzo wspiera działalność okk
i na bieżąco interesuje się sprawami kwalifikacji.

40

15 lat śląskiej okręgowej izby architektów

odpowiedzialność
dyscyplinarna i zawodowa

teobald jałyński
przewodniczący okręgowego sądu
dyscyplinarnego sloia rp,
architekt iarp

E

uforia towarzysząca nam wszystkim w czasie powstawania naszej
Izby Architektów dość szybko zaczęła przygasać, gdy uświadomiliśmy sobie, czym tak naprawdę jest bycie „samodzielnym, samorządnym architektem”. Pojawiły się nowe, znane niektórym tyko ze
słyszenia terminy, takie jak: odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość zawodowa, podnoszenie kwalifikacji, etos, ubezpieczenie, moralność. Było ich
więcej, ale te właśnie spowodowały poruszenie, bo zaczęły stanowić podstawę oceny naszej pracy i zachowań. Wychowani w większości w dużych
biurach projektów, trochę oderwani od realiów życia na budowie, musieliśmy zmierzyć się z tym światem. Członkowie sarp, w momencie powstawania Izby w większości „młodzi inaczej”, doświadczeni Koleżanki i Koledzy
(ale to temat na inną analizę), mieli styczność z Kodeksem Etyki Architekta
i rozumieli jego znaczenie.
Jednak zarówno codzienna praktyka, jak i fakt, że Stowarzyszenie nie reprezentowało już całego środowiska czynnych architektów, były zbyt słabą
podstawą do rozbudzenia w członkach Izby poczucia odpowiedzialności za
własny los, także w rozumieniu prawnym. Codzienna walka o byt, poszukiwanie zleceń, wykuwanie sobie drogi na ten nasz zawodowy Olimp były przez
niektórych rozumiane jako przyzwolenie na drogę na skróty, po głowach kolegów, na zwykłe oszustwo. W chwili powstania Izba postawiła temu tamę.
Sądownictwo izbowe to uznanie faktu, że nie jesteśmy doskonali i jak
w każdej działalności ludzkiej mogą się nam przytrafić działania niewłaściwe, nieakceptowalne społecznie i środowiskowo, a niekiedy wręcz karalne.
Stara maksyma prawnicza nullum crimen sine lege, doskonale znana w świecie karnistów, w Izbie musiała zostać zmodyfikowana tak, aby określenie
tego, co jest zakazane lub nakazane, nie miało formy kodeksowej w rozumieniu prawników, ale przyjęło kształt zbioru zasad i norm, pod którymi
architekci jako samorządna grupa zawodowa mogli się podpisać i uznać je
za swoje. Nie było to łatwe, bo środowisko nasze nie słynie z nadmiernej
jedności poglądów, stąd wypracowanie tekstu wspólnego to do dziś „święty Graal” Izby. Zaczęliśmy od przejęcia zasad sarp-owskich, które stały się
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naszymi Zasadami Etycznymi Zawodu Architekta w pierwszym okresie działania Izby. Wtedy, gdy wszystko było pierwsze, sięgaliśmy po nie rzadko,
jako po narzędzie prawne. 18 czerwca 2005 roku iii Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Izby Architektów przyjął Kodeks Etyki Zawodu Architekta (keza),
który od tamtego czasu praktycznie bez zmian stanowi podstawę orzekania Sądów Izbowych w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zjazd
uznał, że zanim wypracujemy nasze rodzime zasady etyczne, dobrą podstawą będzie kodeks deontologiczny ace Rady Architektów Europy, wspólny dla wszystkich Europejczyków, który opisuje etos zawodowy architektów, korzystając z doświadczeń wielu krajów i tradycji. Tekst został przyjęty
praktycznie bez skrótów. Nie jest to tekst doskonały, gdyż trudno w nim
odnaleźć opisy niektórych zjawisk, które są charakterystyczne dla naszego
kraju i środowiska. Jest jednak na tyle wszechstronny i mądry, że stanowi
pewien punkt odniesienia. Zarówno Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej, jak i Sądy Izbowe przez lata praktyki uznały keza za swój dokument.
Konstrukcja keza jest przejrzysta, choć ilość tekstu trochę onieśmiela
nowicjuszy. Po przejściu przez obszerną preambułę i notę dochodzimy do
czterech zasad mówiących o zobowiązaniach ogólnych, zobowiązaniach
wobec społeczeństwa, zobowiązaniach wobec klientów i zobowiązaniach
wobec zawodu. Zasady te realizują się poprzez 43 reguły opisujące zarówno przykłady naruszeń Kodeksu, jak i wymogi stawiane architektom przy
wykonywaniu ich pracy. Zarzut naruszenia Kodeksu każdorazowo musi być
skonfrontowany z odpowiednią regułą lub zasadą, a wniosek do sądu powinien opisywać charakter naruszenia przywołanej normy. Bywa, że naruszenie dotyczy wielu reguł i zasad, więc jest rolą Sądu dokonać prawidłowego
rozpoznania i oceny zarzutu. Stosowanie keza jako podstawy orzekania wynika wprost z art. 45 Ustawy o samorządach zawodowych architektów, który
wspomina o zawinionym naruszeniu obowiązków wymienionych w art. 41
tejże ustawy. Obowiązki są cztery: przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, przestrzegać zasad etyki zawodowej, stosować się do uchwał organów
Izby i regularnie opłacać składki członkowskie. Obowiązek przestrzegania
przepisów technicznych to nawiązanie do Prawa budowlanego, które szczegółowo opisuje naruszenia i ustala dla nich sankcje. W tych sprawach Sądy
Izbowe prowadzą swoje postępowania w trybie dotyczącym odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, działając głównie na podstawie wniosków organów nadzoru budowlanego. Są to postępowania administracyjne
kończące się decyzjami. Sądy wykonują tu zadania państwa, będąc jednocześnie organem samorządowym. Tak reguluje to Prawo budowlane, a ustawa o izbach stan ten sankcjonuje.
Architekci naruszają prawo na różne sposoby. W sferze odpowiedzialności zawodowej to naruszenia Prawa budowlanego i dokonywanie czynów,

o których mówi art. 95, głównie niewykonywanie lub niedbałe wykonywanie obowiązków, na przykład nadzorów autorskich. Rzadziej dochodzi do
naruszenia warunków technicznych, naruszeń na styku zgodności budowy
z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego czy
decyzją o warunkach zabudowy. Ocena takich naruszeń przez Sądy Izbowe najczęściej nie jest trudna i sądy, działając w trybie art. 97 i 98 Prawa
budowlanego, orzekają kary od upomnienia, niekiedy z obowiązkiem złożenia powtórnego egzaminu, do czasowego zakazu wykonywania zawodu,
od roku do 5 lat i złożenia egzaminu. Kary te są dotkliwsze niż w postępowaniu dyscyplinarnym, ale też dotykają bardziej konkretnych spraw i ich
prewencyjna rola jest wyższa.
W postępowaniach dyscyplinarnych katalog kar jest podobny: od upomnienia poprzez naganę, zawieszenie do 2 lat w prawach członka izby, aż
do skreślenia z listy członków Izby. Kar najsroższych nie stosowaliśmy jeszcze w naszej praktyce. Naruszenia dyscyplinarne są bardzo zróżnicowane:
to naruszenia relacji z klientem, ze współpracownikami, innymi architektami, nadużycia zaufania, obrazy i honorowe sprzeciwy. Niekiedy zazębiają się one z naruszeniami zawodowymi. Jednak największe szkody dla
zawodu i całego naszego środowiska zawodowego wywołują czyny kryminalne, takie jak oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa. Fałszowane są podpisy, pieczątki, uzgodnienia i zaświadczenia izbowe. Prace wykonywane są
bez właściwego, ważnego ubezpieczenia, wyłudzane są zaliczki i pozwolenia na budowę w oparciu o fałszywe dokumenty. Wszystkie takie czyny
karane są z pełną surowością, gdyż trudno znaleźć dla nich taryfę ulgową.
Wykonujemy zawód zaufania publicznego i jakakolwiek próba podważenia
tego zaufania to prawdziwy cios w zawodowy etos. Dobrze, że przez 15 lat
działalności Izby do naszego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego trafiło jedynie 65 spraw. To pokazuje, że nie jesteśmy zatwardziałymi grzesznikami
i wykonujemy nasz zawód z zachowaniem zasad i szacunkiem dla prawa.
Sąd może też działać jako sąd polubowny, ale dotychczasowe uregulowania prawne ograniczają mu zakres spraw do czynności związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wyklucza to możliwość podejmowania mediacji w innych sprawach, na przykład
związanych z rozliczeniami czy roszczeniami. Pracujemy nad propozycjami
zmiany prawa, licząc na to, że nowe możliwości Sądów Izbowych zostaną
właściwie wykorzystane w działalności zawodowej architektów.
Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
w Katowicach od początku działa w kilkunastoosobowym składzie, do którego przy każdych wyborach dochodzą nowi członkowie. Zastępują oni tych,
którzy odeszli na zawsze albo z powodów zawodowych nie byli w stanie
wykonywać obowiązków sędziów. Pierwszym Przewodniczącym Sądu był
wielce zasłużony kol. Jurand Jarecki, kolejne trzy kadencje prowadził niżej
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podpisany. Mamy też swoich przedstawicieli w Krajowym Sądzie Dyscyplinarnym. Można też powiedzieć, że osd jest kuźnią kadr, bo na przykład kol.
Małgorzata Pilinkiewicz, nasza obecna Przewodnicząca, swoją aktywność
izbową zaczynała właśnie jako Wiceprzewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego.
Sąd działa w trzyosobowych składach orzekających, zarówno na rozprawach, jak i posiedzeniach niejawnych. Spotyka się wielokrotnie w roku na
zebraniach ogólnych, na których rozdzielane są obowiązki, omawia się ciekawe przypadki i kazusy prawne oraz przedstawiane są sprawozdania z odbytych szkoleń i spotkań. Szkolimy się często, bo tajniki machiny prawniczej
nie mogą być nam obce. Nam, jako amatorom, wiele spraw wydaje się niejasnych i trudnych do oceny, zawiłości procedur są skomplikowane, a nabycie wprawy w orzekaniu wymaga praktyki i wymiany poglądów. Szkolimy
się na szczeblu krajowym dzięki pomocy Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, co dodatkowo poszerza nasze horyzonty. Radzimy sobie chyba nie najgorzej, skoro praktycznie nie ma odwołań od naszych orzeczeń do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. I takiego właśnie działania życzmy sobie na
kolejne lata.
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architekt przed rzecznikiem
odpowiedzialności
zawodowej

janusz grychowski
okręgowy rzecznik
odpowiedzialności zawodowej
sloia rp, architekt iarp

O

kręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej został powołany na to stanowisko uchwałą Rady Okręgowej Izby w dniu
30 stycznia 2002 roku. Powierzono mu prowadzenie postępowań wyjaśniających z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz zawodowej członków Śląskiej Okręgowej Izby Architektów.
Aktami prawnymi regulującymi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia
15 grudnia 2000 roku, natomiast aktami wewnętrznymi są Kodeks Etyki Zawodowej Architekta oraz Standardy Wykonywania Zawodu i Zakresu Usług
Architektonicznych. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dotyczącym członków Izby zawarto w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków
samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, jak również w wybranych przepisach Kodeksu postępowania karnego.
Do postępowania w zakresie odpowiedzialności zawodowej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisy te wpływają na możliwość wszczęcia lub umorzenia postępowania. Przepisy procedury karnej stosuje się również do wezwań i przesłuchań świadków oraz
biegłych. Postępowanie dyscyplinarne może toczyć się niezależnie od postępowania karnego, jednakże postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.
Szczegółowy katalog czynów stanowiących przewinienie zawodowe został określony w art. 95 Prawa budowlanego, natomiast katalog sankcji za
przewinienie zawodowe zawiera art. 96 Prawa budowlanego.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (wszczęcie i postępowanie wyjaśniające) oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (wyrokowanie)
są podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowania dyscypli-
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16.04.2016
podpisanie porozumienia
o powołaniu śląskiego forum
samorządów zawodów zaufania
publicznego z inicjatywy
prezesa okręgowej rady lekarskiej
w katowicach dr. n. med.
jacka kozakiewicza przy wsparciu

Postępowanie dyscyplinarne ma natomiast na celu dokonanie oceny
zachowań oraz postępowań członka Izby w odniesieniu do zasad i reguł
określonych w Kodeksie Etyki Zawodu Architekta. W okresie 15 lat działalności Izby na ręce Rzecznika wpłynęło 226 spraw. Spraw noszących znamiona zakresu odpowiedzialności zawodowej w okresie 15 lat wpłynęło 78,
w znacznym stopniu charakteryzowały się brakiem poprawności formalnej
i merytorycznej wykonywanych projektów będących przedmiotem umowy z inwestorem.
Do najczęstszych braków, które występują w projektach będących podstawą skarg inwestorów (zleceniodawców), należą m.in.:

dziekana okręgowej izby
radców prawnych r. pr. ryszarda
ostrowskiego i ówczesnego
dziekana izby adwokackiej

brak pisemnych umów z inwestorem na wykonanie
zleconego projektu

w katowicach adw. jerzego piniora

wykonanie projektu niezgodnego z programem
funkcjonalno-użytkowym określonym przez inwestora
niespójność wykonanego projektu z obowiązującym
rozporządzeniem o treści i formie projektu budowlanego
brak wymaganych opinii i uzgodnień
narnego lub zawodowego. Podmioty te posiadają status organów Izb Okręgowych. Zgodnie z art. 46 Ustawy o samorządach zawodowych architektów
oraz inżynierów budownictwa określone są następujące etapy postępowania
dyscyplinarnego: postępowanie wyjaśniające, postępowanie przed sądem
dyscyplinarnym oraz postępowanie wykonawcze. Postępowanie z zakresu
odpowiedzialności zawodowej dzieli się natomiast na postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego lub Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz właściwe postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym, które zakończone jest
przesłaniem informacji o ukaraniu.
Jednym z największych problemów dla oceny złożonej skargi jest oddzielenie czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne od czynów stanowiących przewinienia zawodowe. Rozróżnienie to ma wpływ na tryb i zakres postępowania, które ma być zastosowane oraz określenia możliwych
do wymierzenia sankcji. Celem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jest przede wszystkim ustalenie, czy zadbano o należyte i sumienne wykonywanie zawodu przez członków Izby. Pośrednim celem jest stosowanie sankcji w stosunku do architektów dopuszczających
się przewinień zawodowych, która może polegać na pozbawieniu nierzetelnego architekta czasowego prawa do wykonywania zawodu.
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wykonywanie planów zagospodarowania na nieaktualnych
podkładach geodezyjnych
brak koordynacji międzybranżowej
brak kompletności projektu
niereagowanie na zalecenia jednostek uzgadniających
(np. dotyczące usunięcia wskazanych braków i niedopracowań)
niepodejmowanie się pełnienia nadzoru autorskiego
pełnienie nadzoru autorskiego w sposób nienależyty

Z zakresu spraw dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej (takich spraw
do rzecznika wpłynęło 110) wynika, że członkowie Izby, na których złożona została skarga, naruszali lub nie stosowali w swojej działalności zawodowej zasad obowiązujących każdego architekta i członka Izby, czyli zasad

architekt przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej — janusz grychowski
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określonych w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów. Wnoszone skargi odnoszą się w szczególności do naruszania Zasad 3. i 4. oraz reguł tam
opisanych. Odnosząc się szczegółowo do zapisów Zasady 4. („Zobowiązania wobec zawodu”), treści skarg opisują często fakty wykonywania zleconych projektów w sposób nierzetelny (reguła 4.1). Architekci wykorzystują
projekty innych architektów bez uzgodnień z autorami pierwotnych opracowań, przywłaszczając sobie własność intelektualną architekta – autora
pierwotnego utworu architektonicznego (reguła 4.5).
Należy z ubolewaniem stwierdzić, że jest to zjawisko występujące często,
z tendencją wzrostową. Amoralne jest również zjawisko zaniżania w sposób rażący wycen projektowych. Zjawisko to winno być wykluczane z działalności członka Izby.
Architekci jako przedstawiciele wolnego zawodu, zawodu zaufania publicznego, winni kierować się uczciwością zawodową rozumianą w szerokim znaczeniu oraz zasadami etyki. Niestety, ilość spraw oraz ich charakter
merytoryczny świadczą o tym, że nie wszyscy architekci, członkowie Izby,
respektują zasady rzetelnego uprawiania zawodu, naruszając tym samym
zapisy keza. Część spraw wpływających do rzecznika nie jest związana z konkretnymi skargami, są one (jako sprawy nieprocesowe) zgłaszane przez pytających telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście, a zawierają pytania
z zagadnień około izbowych, np. czy dana osoba, która wykonała zlecony
projekt, jest członkiem Izby, czy występująca niepoprawność w stosunkach
inwestor – projektant może być zakwalifikowana jako skarga na działalność
członka Izby itp. Zgłaszane problemy na ogół są wyjaśniane w czasie cotygodniowych dyżurów rzecznika w siedzibie Izby. Do stałych obowiązków rzecznika należy uczestnictwo w posiedzeniach Sądów Dyscyplinarnych, w przypadkach, gdy w danej sprawie rzecznik występuje jako strona – oskarżyciel.
W okresie działalności Izby rzecznik 47 razy brał udział w sądach I instancji (Okręgowy Sąd Dyscyplinarny), 4 razy w sądach ii instancji (Krajowy Sąd Dyscyplinarny) oraz 2 razy w sądzie iii instancji (Sąd Apelacyjny).
Działalność rzecznika realizowana jest również poprzez stałe uczestnictwo
w pracach i zebraniach Rady Okręgowej, tak w zakresie działalności wewnątrzizbowej, jak również na forum zewnętrznym (udział w konferencjach
ogólnopolskich, szkoleniach, seminariach, konsultacjach itp. – ma również
miejsce stała współpraca z Krajowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej). Rzecznik na bieżąco współpracuje z jednostkami administracji
państwowej, administracji architektonicznej, nadzoru budowlanego oraz
z jednostkami policji i prokuratury. Dodatkowo, w ramach swojej działalności, rzecznik prowadzi oraz koordynuje przebieg kursów dokształcających
dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. W kursach tych, odbywających się dwa razy w ciągu każdego roku, uczestniczyło do tej pory
ok. 670 osób.
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szkolenia
w sloia rp

henryk piątek
członek rady okręgowej sloia rp,
pełnomocnik rady okręgowej
ds. szkoleń, architekt iarp

W

iększość pozycji z dziedziny kosmologii zaczyna się wykładem jej historii. Tak jest między innymi w przypadku Drogi do Rzeczywistości Roberta Penrose’a, podtytuł oryginału: A Complete Guide to the Laws of the Universe (wydanie
z 2004 r.). Autor dociera do aktualnego stanu wiedzy – do „obowiązujących”
teorii fundamentalnych. Na koniec próbuje zebrać pytania, które czekają na
odpowiedź. Penrose zaraża nas smakiem najważniejszej ekspedycji ludzkości, smakiem nieznajdującej końca wyprawy ku zrozumieniu reguł Wszechświata, ale też ku zrozumieniu sensu naszych odkryć; przeczuwa radykalną
zmianę dotychczasowych kierunków poszukiwań.
Któż z nas pamięta jeszcze model budowy atomu Nielsa Bohra z 1913 roku?
A kto pozostaje przy przekonaniu, że „cząstki światła” rozchodzą się po liniach
prostych? Richard P. Feynman w wykładach z cyklu qed. Osobliwa teoria światła i materii (wydanie z 1992 roku) wyjaśniał elektrodynamikę kwantową, obliczając amplitudy prawdopodobieństwa. Proste? Piękne? Absurdalne? A może
dziś już nieaktualne? Jesień 2017 – Nobel za prace nad detektorem ligo i obserwacje fal grawitacyjnych. Feynman kończył wydanie z 1984 roku słowami: „zmiany w fizyce następują szybciej, niż trwa cykl produkcyjny książki”!
Powszechna edukacja, kończymy studia, dyplom, praktyka, potem kwalifikacja izbowa. Tak! Tak! Tak! Mamy uprawnienia! Czy jesteśmy gotowi do
uniesienia odpowiedzialności?
Tymczasem zmiany w Prawie budowlanym następują szybciej, niż trwa
„cykl produkcyjny” projektu. Zmiany technologiczne stosowanych produktów następują szybciej niż cykl realizacji obiektu. Zmiany w zamiarach zamawiającego następują szybciej niż… Zmiany w sprzyjającym klimacie jeszcze szybciej… I tak dalej, ustawicznie!
Pilnie poszukujemy zasady porządkującej nasze zmagania, niezbędne
wydają się nam reguły i systematyka. Może wystarczyłyby tylko fundamentalne ideały? Prawda, piękno i dobro. Choć R. P. Feynman miał „nadzieję, że zaakceptujecie Naturę taką, jaka jest – absurdalną”. I jeszcze sprawi
mu „prawdziwą przyjemność opowiedzieć wam o tej absurdalności – po-
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drugi od lewej:
mgr inż. arch. Mikołaj Machulik –
Sekretarz Rady sloia rp

21—22.10.2016
konferencja w krynicy
pt. „dom dla rodziny”, krynica zdrój;
organizator: małopolska oia rp

50

nieważ uważa, że jest ona zachwycająca”. Na półce obok – Biblia. Absurdalna i zachwycająca…
Pośród wielu definicji inteligencji zamieszczonych w Wikipedii, wyróżniamy i takie:
– to zdolność uczenia się (G. Ferguson);
– to zdolność do twórczego przetwarzania informacji, czyli tworzenia
zupełnie nowych pojęć i ich nieoczekiwanych połączeń;
– to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia (Stern).
Wyróżniamy – między innymi – inteligencję emocjonalną, społeczną,
twórczą, kognitywną. Jedną ze sprawności umysłowych tej ostatniej jest
praktyczna zdolność kojarzenia faktów. Stanley I. Greenspan i Beryl Benderly
w pozycji Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji przekonują, że
„emocjonalny rozwój dziecka wydaje się istotniejszy od encyklopedycznej
i praktycznej wiedzy wpajanej nam od najmłodszych lat”.
Praktykowanie zawodu architekta bodźców stymulujących emocjonalną
inteligencję dostarcza w nadmiarze. Wszak zobowiązany jest on przestrzegać obowiązujących przepisów, zasad wiedzy technicznej i urbanistycznej,
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zasad etyki zawodowej. Wykaz aktów prawnych wymaganych do egzaminu
na uprawnienia, opracowany przez kol. Stanisława Łapieńskiego-Piechotę,
architekta iarp, liczy 50 pozycji. Na szczęście, naszą inteligencję biologicznie determinuje 86 mld komórek nerwowych i drugie tyle glejowych. Toż to
prawie połowa liczby gwiazd naszej galaktyki. Czy wystarczy, by podołać
zmasowanej opresji legislacyjnej i uratować inteligencję twórczą?
Do powinności ustawowych i statutowych Izby Samorządu Zawodowego
Architektów należy organizowanie kształcenia ustawicznego i upowszechnianie wiedzy. Członek Izby Architektów ma prawo korzystać z pomocy
w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Śląska Okręgowa Izba
Architektów organizuje, we współpracy z lokalnymi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich sarp, otwarte dla całego środowiska szkolenia zawodowe. Mijająca kadencja dała początek spotkaniom szkoleniowym
również poza katowicką siedzibą naszej Izby. Powołanie zespołu do spraw
szkoleń pod kierunkiem kol. Henryka Piątka pozwoliło wzbogacić izbową
ofertę, zarówno jeśli chodzi o ilość wydarzeń, jak i o ich tematykę. Cykle tematyczne szkoleń „programu obowiązkowego” i „jazdy dowolnej” dedykowane są podstawowym zagadnieniom związanym z doskonaleniem kwalifikacji

szkolenia w sloia — henryk piątek

16.11.2017
mgr inż. arch. małgorzata
pilinkiewicz podpisująca list
intencyjny w sprawie współpracy
w ramach „forum przestrzeni”;
w tle: dr hab. inż. arch. katarzyna
ujma wąsowicz – prezes tup o/
katowice, mgr inż. arch. agnieszka
kaczmarska – prezes sarp o/
katowice, dr hab. inż. arch.
klaudiusz fross – dziekan wydziału
architektury politechniki śląskiej,
dr inż. arch. henryk mercik – członek
zarządu województwa śląskiego;
fot. tomasz żak – biuro prasowe um
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zawodowych. W cyklu „życie i cała reszta” kierujemy uwagę na szersze spektrum zagadnień towarzyszących praktyce zawodowej architekta. Nie tylko po
to, by upowszechniać wiedzę przydatną zawodowo. Spotkania środowiskowe architektów tworzą okazję do dialogu, dyskusji, a czasem sporu. Stanowi
to równie istotny element kształcenia ustawicznego, jak wykłady i warsztaty.
Aktywny udział Kolegów i Koleżanek bywa przyczynkiem do przygotowania
nowych tematów i form zajęć. Nadchodząca intensyfikacja działalności szkoleniowej oraz planowane bloki tematyczne będą w szczególności drążyć sprawy wymagające pilnych interwencji legislacyjnych oraz kształtowanie praktyki orzeczniczej będącej reakcją na rzeczywiste warunki wykonywania zawodu.
Nasze dane statystyczne dotyczące szkoleń przedstawiają się następująco: w latach 2003–2014 (do czerwca), w czasie pierwszych trzech kadencji
Izby, odbyło się 45 spotkań szkoleniowych. W bieżącej kadencji zespół do
spraw szkoleń przygotował ponad 80 wydarzeń szkoleniowych, warsztatów
i kursów językowych. Zainicjowaliśmy organizację szkoleń poza katowicką
siedzibą Izby. W Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach i Raciborzu zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań. Liczny udział i oceny zawarte w ankietach
uczestników sygnalizują, że była to właściwa odpowiedź na oczekiwania.
Frekwencja wyniosła ponad 2500 uczestników. Średnia ocen – w skali od
1 do 5 – wyniosła ponad 4,5. Od grudnia 2015 roku w skład zespołu wchodzą Koleżanki Anita Langer i Magdalena Nowaczyk.
sloia rp jest przygotowana na wprowadzenie ustawowego obowiązku
doskonalenia kwalifikacji zawodowych architektów i ustalenia jego zasad.
Na szczeblu krajowym skonfigurowany został system informatyczny pozwalający na sprawną i skuteczną informację, ewidencję oraz certyfikację
szkoleń. Nad ukształtowaniem procedur kształcenia ustawicznego pracuje Zespół ds. Doskonalenia Zawodowego Architektów iarp (zedoz). Aktywnie włączyliśmy się w jego prace.
Sceną wszystkich działań we wszechświecie jest czasoprzestrzeń. Trudno
pisze się w następnym zdaniu: 15 lat Izby Samorządu Zawodowego Architektów. Ani to czas imponujący, ani przestrzeń ochroniona. Rozumienie Architektury jako dobra publicznego przebija się z mozołem, a to przecież izbowe
„cele nadrzędne”. Przywołuję jednak falową naturę tego wszechświata, ponieważ lepiej już było, ale to znaczy, że lepiej kiedyś będzie…
Roger Penrose pod koniec swojego dzieła pisze: „Jeśli «droga do rzeczywistości» ma kiedyś doprowadzić nas do celu, to moim zdaniem końcowy punkt charakteryzować musi leżąca u podstaw głęboka prostota, której nie dostrzegam w żadnej z istniejącej obecnie teorii”.
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sloia rp i środowisko
europejskich architektów

henryk zubel
zastępca przewodniczącej rady
okręgowej sloia rp,
architekt iarp

A

rchitektura lubi piękne miejsca. Takim miejscem jest bez wątpienia beskidzki Ustroń. To tutaj – od 2002 roku – odbywają się
doroczne Międzynarodowe Konferencje Architektów Krajów
Europy Środkowej i Wschodniej. Szeroka formuła tych spotkań
stwarzała możliwość wzajemnego poznawania się architektów z różnych
krajów, przeżywających problemy przekształceń ustrojowych po epoce
sowietyzacji.
Powstała w 2002 roku Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej była
w tej części Europy pionierem na polu nowej formy organizacji warunków
wykonywania zawodu architekta. Nasze doświadczenia organizacyjne okazały się interesujące dla wielu środowisk architektonicznych w zaprzyjaźnionych krajach. Warto podkreślić, że do Ustronia przyjeżdżali w różnych
latach reprezentanci organizacji architektonicznych z Litwy, Łotwy, Estonii,
Białorusi, Rumunii, Rosji czy ze Słowenii. W każdym spotkaniu uczestniczyli architekci z Czech, Słowacji i Węgier. Spotkania o charakterze konferencji
problemowych gromadziły architektów praktyków, nauczycieli akademickich, urzędników różnego szczebla, polityków i działaczy. Gośćmi specjalnymi konferencji byli urzędnicy, między innymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Zamówień Publicznych czy Ministerstwa
Infrastruktury. W 2014 roku przedstawiciel Izby Architektów Niemieckich
przekazał uczestnikom konferencji interesujące informacje na temat obowiązujących w Niemczech zasad wyceny pracy architekta.
Obradom przewodniczyli zazwyczaj urzędujący prezesi Krajowej Izby Architektów: Kazimierz Ferenc, Olgierd Dziekoński, Tomasz Taczewski, Wojciech Gęsiak, Ryszard Gruda. Również Śląska Okręgowa Izba Architektów
zawsze miała swoich reprezentantów. Sesje robocze konferencji otwarte
były dla wszystkich członków Izby. Różna była liczebność uczestników konferencji: od 20 do 50 osób. Wyjątkową 100-osobową grupę stanowili uczestnicy ostatniej konferencji w 2017 r. w Katowicach. Wszyscy uczestnicy byli
zainteresowani problemami warunków wykonywania i ochrony zawodu architekta. Wielokrotnie w dyskusjach okazywało się, że mimo różnic geogra-

53

ficznych, językowych czy kulturowych, musimy pokonywać takie same bariery prawne, mentalne i organizacyjne. Zaproszeni uczestnicy konferencji
znali jej temat przewodni i przyjeżdżali na spotkanie z przygotowanymi odpowiedziami na pytania zadane przez organizatorów. Dla zilustrowania zakresu dyskutowanych zagadnień warto przypomnieć tytuły tych konferencji:

2002   organizacja, zakres prac architekta
i rozwiązania cenowe

2017   młodzi w architekturze. od edukacji
do prawa wykonywania zawodu architekta

2016   spotkanie robocze grupy v4: zasady wycen usług
projektowych w krajach ue. debata dot. regulacji

Od samego początku, czyli od roku 2002, organizatorem wykonawczym wszystkich konferencji jest Rada Śląskiej Okręgowej Izby Architektów
w Katowicach. Jej wieloletni Przewodniczący, kol. Michał Buszek, był niezastąpionym gospodarzem spotkań w latach 2002–2013. Spotkania te miały
również swoją specyfikę pozaprogramową. Osoby towarzyszące gościom
konferencji realizowały osobny program o charakterze turystyczno-krajoznawczym. Opiekunem i przewodnikiem tej grupy była zawsze życzliwa
i uśmiechnięta kol. Małgorzata Buszek, małżonka Michała. Zwieńczeniem,
zazwyczaj dwudniowych, obrad było zakończenie odbywające się w mniej
formalnej atmosferze biesiady z udziałem kapel góralskich, najczęściej mające miejsce w wyjątkowym budynku – willi będącej własnością sarp w Katowicach. Techniczną obsługę konferencji zabezpieczali niezawodni pracownicy biur Izby: p. Dominika Królikowska-Szmelczyrz z Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów oraz p. Małgorzata Szybińska z Krajowej Izby Architektów. Wielkie zasługi w sprawnym przeprowadzaniu wszystkich sesji konferencyjnych miał p. Jacek Mażulis, świetny tłumacz języka angielskiego, oraz
p. Maria Łucewicz-Napałkow, kilkakrotnie tłumacząca w języku rosyjskim.
Terminy konferencji były też okazją do spotkań Konwentu Przewodniczących Rad Okręgowych Izby oraz czasami posiedzeń Rady Krajowej. Formalnym organizatorem i mecenasem wszystkich konferencji jest Krajowa
Izba Architektów rp. W ramach prac Rady Krajowej iarp odpowiedzialnym
za organizację konferencji w latach 2002–2013 był kol. Henryk Zubel. Od
roku 2014 obowiązki te wypełnia kol. Borysław Czarakcziew.
Od roku 2014 zmieniła się formuła organizacyjna spotkań w Ustroniu.
Rada Krajowa zadecydowała, że dotychczasowa konferencja będzie mieć
charakter Spotkań Roboczych Grupy V4, to jest reprezentantów izb architektonicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Tak zawężony format spotkań ogranicza uczestnictwo architektów z innych
krajów, których udział w spotkaniach w Ustroniu wzbogacał nas o nowe doświadczenia zawodowe i międzynarodowe. Jednym z celów, jaki stawia sobie Grupa V4 jest ustalanie wspólnego stanowiska w sprawach, które mogą
być podnoszone w czasie obrad Rady Architektów Europy ace w Brukseli.
Wyjątkowy charakter miała Konferencja w kwietniu 2017 roku. W jubileuszowym, piętnastym roku istnienia Izby Architektów w Polsce, Rada Śląskiej Izby postanowiła zorganizować doroczną konferencję w Katowicach,
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sloia i środowisko europejskich architektów — henryk zubel

2003   uprawnienia do pełnienia samodzielnych
funkcji projektanta w procesie inwestycyjnym
2004   dumping na rynku architektonicznym
w reprezentowanych krajach
2005   zasady etyki zawodu architekta –
problemy praktycznego stosowania
2008   węzłowe problemy krajowych regulacji prawnych
mających wpływ na kształtowanie jakości
środowiska zurbanizowanego
2010   zawód architekt – warunki i standardy
wykonywania zawodu
2011   ubezpieczenia architektów
2012   wzory umów w relacji klient – architekt
2013   proces kwalifikacyjny do uprawnień projektowych
w specjalności architektonicznej z uwzględnieniem
praktyki zawodowej
2014   honoraria za pracę architektów w krajach unii
europejskiej – przegląd uwarunkowań prawnych
2015   spotkanie robocze grupy v4: zakres usług architekta.
technologia bim
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prawnych dla 4 filarów zawodu architekta
(keza, standardy, ubezpieczenia, honoraria)

22.04.2017
xiii międzynarodowa konferencja
izb architektów krajów europy
środkowej i wschodniej, wycieczka
na nikiszowiec, w roli przewodnika
po osiedlu dr inż. arch. ryszard
nakonieczny

55

nadając jej szczególną rangę programową i organizacyjną. Merytoryczny program xiii Międzynarodowej Konferencji Krajów Europy Środkowej
i Wschodniej opracował kol. Piotr Średniawa we współpracy z kol. Małgorzatą Pilinkiewicz – Przewodniczącą Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. Przyjęty temat konferencji: „Młodzi w architekturze. Od edukacji do
prawa wykonywania zawodu” stworzył płaszczyznę interesującej dyskusji
o podstawowych problemach młodych architektów. Jak zwykle uczestnicy
konferencji mieli zadane pytania, na które próbowali udzielić odpowiedzi
w swoich referatach i wystąpieniach w kilku panelach tematycznych. Oto
kilka haseł tematycznych tych obrad:

doświadczenia w systemie dwustopniowego
kształcenia architektów
warunki realizacji praktyk młodych architektów
procedury zdobywania uprawnień zawodowych

W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników i zaproszonych gości
z ważnych instytucji rządowych i lokalnych, które również objęły Konferencję patronatem. Obrady odbywały się w znakomitej oprawie przestrzeni
Międzynarodowego Centrum Kongresowego, w sąsiedztwie Spodka i Muzeum Śląskiego. W ramach programu uzupełniającego uczestnicy konferencji mieli możliwość udziału w koncercie w Sali Koncertowej nospr, oprócz
tego zwiedzili obiekty Muzeum Śląskiego oraz odbyli spacer uliczkami historycznego osiedla robotniczego w Nikiszowcu.
W przeddzień konferencji odbył się Konwent Przewodniczących Izb Okręgowych oraz spotkanie robocze Grupy V4. Zadowolenie wyrażane przez
uczestników, podkreślające sukces organizacyjny tej Konferencji, znalazło potwierdzenie w piśmie skierowanym do Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów w Katowicach przez Ryszarda Grudę – Prezesa Rady Krajowej
Izby Architektów rp:
„Jestem przekonany, że Wasze zaangażowanie w przygotowanie tego
wydarzenia, profesjonalne opracowanie jego strony merytorycznej oraz
sprawna i pozostająca na najwyższym poziomie organizacja spowodowały, że konferencja stała się istotnym wydarzeniem dla środowiska architektów, zarówno polskich, jak i reprezentujących kraje Europy Środkowo-Wschodniej”.
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współpraca
sloia rp z sarp

mikołaj machulik
sekretarz rady okręgowej sloia rp,
architekt iarp

A

rchitekci tworzą jedno twórcze środowisko skupione w dwóch
organizacjach: Izbie Architektów i Stowarzyszeniu Architektów
Polskich, reprezentujących, z jednej strony, potencjał tradycji
i koleżeństwa (sarp), a z drugiej – wydawałoby się bardziej zobiektywizowaną i młodą strukturę o relacjach „urzędowych” (iarp). Siłą rzeczy musiał więc zaistnieć nieformalny podział na dwie części: twórczość (architektura) i zawód (architekt). Jednak każdy z nas musi i potrafi połączyć
te części w sobie, na swój sposób, w odpowiedniej skali i proporcjach. Wychodząc naprzeciw wewnętrznym potrzebom godzenia zbędnych podziałów, staramy się współpracować w tym, co nas łączy, szukając wspólnych
płaszczyzn dla tych organizacji.
Taką płaszczyzną, a w zasadzie żyznym i urodzajnym polem, zwłaszcza
tu na Śląsku, jest współtworzenie kultury i jej integralnego składnika, jakim jest architektura. Dla wielu z nas zaczyna się ona od radości z udanej
idei przedstawionej w koncepcji zgłoszonej na konkurs, przechodzi przez
żmudny proces (nad)produkcji biurokratycznej dokumentacji, a kończy się
trudnymi do zdobycia szczytami nadzorów nad realizacją budynku, która
wieńczy dzieło. Stąd taka potrzeba sięgania po wspomnienia, które wspólnie porządkujemy, dokumentujemy i kolekcjonujemy na wystawach, wydajemy w albumach. Po pierwsze więc, jako nowa organizacja, włączyliśmy się
od razu w coroczny przegląd Architektura Roku Województwa Śląskiego,
organizowany od niepamiętnych lat, choć w zmieniającej się szybko rzeczywistości, przez oddziały sarp w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie.
Popularyzujemy to wydarzenie, zachęcając do udziału w tym najbardziej
renomowanym konkursie na najlepszą architekturę.
Niezależnie funkcjonuje częstochowski „Primulus” – lokalna nagroda
tamtejszego środowiska architektów. Z pomysłów na styku sarp Oddział
Katowice i sloia rp powstało również nasze triennale – Śląski Przegląd Architektury Województwa, spaw. Akronim odnosi się do trwałego fizycznego złącza (spawanego), bo też taka była idea zawodowej integracji. To
metaforyczne połączenie odbywa się pod honorowym patronatem Mar-
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15.10.2016
śląskie dni architektury 2016 –
archiziemniak, willa im. j. ziętka
w ustroniu; spotkanie architektów
członków sarp o / katowice
oraz sloia rp

szałka Województwa Śląskiego. Dwie edycje tego wydarzenia są już za
nami. Pierwsza, inauguracyjna, sięgała wstecz do roku reformy administracyjnej i nowego podziału województw (1999–2012). Druga obejmowała lata 2012–2015. Przeglądy są organizowane w formie ekspozycji na planszach, na których każdy z nas może zaprezentować się z najlepszej strony,
wystawiając się na ocenę szerokiej publiczności. Każda edycja podsumowana jest wydawnictwem. Jest to album dokumentujący przegląd, ze słowem wstępnym organizatorów i patronów oraz felietonem niezależnego
krytyka podsumowującego dany okres twórczości. Każdy uczestnik przeglądu otrzymuje autorski egzemplarz. Pozostałe egzemplarze przeznaczamy na promocję architektury i architektów.
Wystawy, na które z zazdrością spoglądają Koleżanki i Koledzy z pozostałych okręgów, z powodzeniem wykorzystywane są do oprawy innych wydarzeń, nie tylko naszych, jak konferencje Izb Architektów Krajów
Grupy Wyszehradzkiej, ale również w ramach rozwijających się dynamicznie w Katowicach spotkań 4dd (Four Design Days), w których również aktywnie uczestniczymy, promując nasz zawód.
Od lat jednakże trochę zaniedbujemy sami siebie. Zapominamy o profesjonalnym dokumentowaniu naszej własnej historii i twórczości – o biografiach, o archiwach cennych projektów i wydawnictw gromadzonych
w sposób naukowy i metodyczny, ku pamięci przyszłych pokoleń. Przydałby się nam Instytut Architektury analizujący i waloryzujący nasze dokonania w tej dziedzinie kultury. Tu z pomocą niespodziewanie przyszła nam
p. Iga Herok, kurator z Biblioteki Śląskiej, wychodząc z inicjatywą cyklu Twór-
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ców Śląskiej Architektury. Jako miłośniczka architektury i architektów sama
zapowiedziała, że celem projektu jest udokumentowanie, zarchiwizowanie,
opracowanie i promocja dziedzictwa architektury tworzonej w województwie śląskim po 1945 r. przez wybitnych twórców, dziś określanych mianem
„architektów-nestorów”. Projekt ma więc charakter monograficzny. W kolejnych odsłonach cyklu prezentowane będą sylwetki architektów-nestorów
wraz z ich dorobkiem zawodowym, naukowym oraz rysem biograficznym.
Pod hasłem i logo tego przedsięwzięcia, które zaprojektował kol. Piotr
Fischer (członek Rady Śląskiej oia rp poprzednich kadencji, członek sarp
o / Katowice), odbywają się przede wszystkim benefisy zasłużonych mistrzów architektury połączone z wystawami ich twórczości. Dodatkową
inicjatywą jest plebiscyt na „Złotą 10-tkę Architektury Katowic drugiej połowy xx wieku”, którego wyniki poznamy niebawem.
W bardzo licznym gronie spotkaliśmy się już z kolegami: Henrykiem
Buszko (20 kwietnia 2014 r.), Aleksandrem Frantą (6 listopada 2014 r.) i Jerzym Gottfriedem (21 lutego.2016 r.). Nieprzypadkowa była to triada, gdyż
koledzy stanowili niegdyś awangardową grupę „Zielone Konie”. Opisał ich
w swojej książce kol. Tadeusz Barucki, ich rówieśnik, architekt, niezależny
badacz i krytyk architektury. Nie mogło więc i jego zabraknąć na tych spotkaniach. 15 października 2015 r. zagościł więc przy okazji wystawy „Architekci świata o architekturze”, stworzonej i zorganizowanej przez Kabinet
Architektury z Ostrawy na podstawie książki Tadeusza Baruckiego pod tym
samym tytułem. Jest to zbiór krótkich wypowiedzi najznakomitszych i światowej rangi architektów, które zostały spisane odręcznie na prośbę autora

współpraca sloia z sarp — mikołaj machulik
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z życia sloia rp
2002
22.01     i zjazd wyborczy do organów Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp,
architekt Michał Buszek pierwszym Przewodniczącym Rady sloia rp
28.01     
inauguracyjne posiedzenie Rady sloia rp
13.07    i międzynarodowe spotkanie w Ustroniu (zalążek późniejszych konferencji
międzynarodowych) w ramach Śląskich Dni Architektury
10.10     spotkanie Izb Okręgowych w Krakowie w związku ze sprawami wszczętymi
przeciwko Izbie Architektów przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
12.10     Nadzwyczajny Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
24.10     spotkanie z Konsulem Generalnym Republiki Czeskiej
23–24.11    Nadzwyczajny Zjazd Izby Architektów rp w Warszawie
12.12    pierwszy egzamin na uprawnienia

2003

2002 ——— 2017

w czasie spotkań z nimi. Sentencje dotyczą zagadnień architektury, sztuki,
filozofii i zawodu architekta, a dodatkowo ich osobisty przekaz wzbogacają kolorowe fotografie.
Z niecierpliwością oczekujemy wydawnictwa powystawowego, które
będzie jednocześnie nową edycją tej książki – poprawioną i szeroko uzupełnioną. Znów mamy w tym swój partnerski udział, w postaci współfinansowania oraz wsparcia merytorycznego, a publikacją obdarujemy też, jak
to mamy w zwyczaju, kolejne pokolenie architektów i nie tylko. Jesteśmy
wdzięczni p. Idze Herok, której udało się nadać spotkaniom w Bibliotece Śląskiej godną oprawę. Wszyscy nestorzy w świetle reflektorów, w doskonałej
formie – młodzi, mimo zaawansowanego wieku – zostali utrwaleni na taśmie
filmowej i serii monograficznych wydawnictw Dziedzictwo Architektury Górnego Śląska drugiej połowy xx wieku. Wśród tych spotkań szczególnie zapamiętałem Jerzego Gottfrieda, który podzielił się swoją, jakże aktualną dziś
refleksją nad zawodem architekta. Przywołując zapomnianą nieco książkę
Lecha Niemojewskiego Uczniowie cieśli, tak właśnie zatytułował swój benefis.
Odsyłam do tej lektury, a zacytuję zakończenie z exposé Jerzego Gottfrieda:
„Jestem przeświadczony, że – zwłaszcza architekt – powinien należeć do
awangardy szukających rozwiązań optymalnych i wyjątkowych. Pogłębiać
własne przygotowanie i horyzonty poprzez aktualizację wiedzy i poglądów,
osobiste zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności. Wyróżniać się pomysłowością i odwagą podejmowania zawodowych wyzwań. W pełni korzystać z możliwości uwolnienia się od powielania starych wzorów, stereotypów, stylów rozwiązań manierycznych, naśladownictwa lub banału. By
architekt nie przypominał urzędnika przybijającego urzędową pieczątkę
ze starym herbem, lecz cieszył się ze swobody poszukiwań, możliwości indywidualnego wypowiedzenia się i osobistego wkładu do dorobku wspólnoty obywatelskiej. Trzeba przekroczyć krąg własnego «ja», nie zajmować
się sobą, nie budować własnego pomnika. Nie rozpraszać się, lecz podejmować poważne problemy kraju, we współdziałaniu z innymi. Wchodzić
w akcje zbiorowe służące społeczeństwu oraz własnemu doskonaleniu.
Zachować radość życia, pamięć i optymizm, pozostając wiernym przyjętym wartościom. Mierzyć wysoko, ale godzić się na to, co realnie możliwe”.
Już niedługo mamy spotkać się z kol. Jurandem Jareckim, a po nim w kolejce czekają, niestety coraz mniej liczni, następni nasi nestorzy. Warto
wspomnieć o „archiziemniaku” i „Majówce Architektów”, czyli o imprezach integracyjnych, bardziej jednak o charakterze towarzyskim, lecz również kulturalnym, które zawdzięczamy Oddziałowi sarp Katowice. Miło
wspominać toczone tam szczere architektów rozmowy i pojedynki piłkarskie ze sponsorami w pięknych okolicznościach przyrody starego ogrodu
willi gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu. Ale o tym nie ma potrzeby pisać, trzeba tam po prostu bywać.

27–28.03    międzynarodowe spotkanie z przedstawicielami Izb Architektów m.in. z Niemiec,
Hiszpanii, Czech, dotyczące działalności Izb Architektów w kontekście integracji
z ue w Kazimierzu Dolnym
28.03     spotkanie z konsulem Generalnym Republiki Czeskiej
29.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
10–13.04    udział w Międzynarodowych Targach w Katowicach – targbud
05.06     pierwsze uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień
06–07     przeprowadzka do obecnego lokalu sloia rp przy ul. 3 Maja 11 w Katowicach

z życia sloia 2002–2017
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10–11.06    współorganizacja międzynarodowej konferencji „Centrum Katowic xxi wieku”

25.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

27–28.06    Seminarium Unijne w Kazimierzu Dolnym poświęcone prezentacji samorządów zawodowych w ue

02–03.06   
współudział sloia rp przy organizacji Kongresu Nauki w ramach obchodów 60-lecia powstania
Politechniki Śląskiej i Międzynarodowej Konferencji Naukowej

12.09     udział w prowadzeniu i uroczystościach zamknięcia iii Międzynarodowych
Warsztatów Architektonicznych „Na granicy” w Czeskim Cieszynie

05.07     organizacja wycieczki dla architektów z Litwy szlakiem najnowszych realizacji śląskich architektów

13.09     
ii Międzynarodowe Spotkanie Architektów w Ustroniu

10.09    udział przedstawicieli sloia rp w obchodach rocznicowych 140-lecia miasta Katowice

06.12     
spotkanie kria z Przewodniczącymi oia w siedzibie sloia rp w Katowicach

14–16.09   
iv Międzynarodowe Spotkanie Architektów w Ustroniu

12.12     udział w Regionalnej Konferencji dotyczącej zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego

12.10     inauguracja Śląskich Dni Architektury oraz otwarcie wystawy
„Najlepsza Przestrzeń Publiczna i Architektura Roku 2004”

2004

19.11    reprezentowanie sloia rp w uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Jerzego Ziętka

14.01     udział w Konferencji w Krakowie dotyczącej zasad legislacyjnych

2006

14.02     
Bal Architektów

30.05    premiera filmu Dwugłowy smok – architektura 20-lecia międzywojennego na Górnym Śląsku
27.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
24.03     Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
16.04     udział w konferencji „Gospodarowanie przestrzenią w obecnej sytuacji formalno-prawnej”
09–10.06    wyjazd do Warszawy – zwiedzanie najnowszych stołecznych realizacji
22–25.04    udział w pracach jury konkursu podczas Międzynarodowych Targów Katowickich targbud 2004
22.06    udział w konferencji ular2 w Gliwicach
14.05     otwarcie Galerii Architektury w Katowicach przy ul. Dyrekcyjnej 9
01.10     spotkanie z profesorem architektem Wojciechem Zabłockim
08–22.10    obchody Śląskich Dni Architektury
27.10     spotkanie w Zakopanem dotyczące architektury regionalnej
29.10    iii Międzynarodowe Spotkanie Architektów w Ustroniu
24–26.11   
spotkanie przewodniczących oia oraz kria w Morsku organizowane przez sloia rp

2005
15.01    spotkanie przewodniczących oia z kria w Czorsztynie

2007
30.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

18.01     spotkanie z naczelnikiem nowo utworzonego Wydziału Budownictwa um Katowice
05.03    i Międzynarodowe Narciarskie Zawody Architektów

25.04     udział w tworzeniu Inkubatora Innowacji Technologicznych i Usługowych
„Architektura i Budownictwo” w Rudzie Śląskiej
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29.06    udział w iii seminarium „Praktyka sędziowania w konkursach architektonicznych” w Warszawie

09.05     spotkanie polsko-francuskie architektów z Val-de-Marne

29.09     udział w konferencji w Łodzi „Narastające zagrożenia dla konstytucyjnej zasady samorządności”

03–04.07  

spotkanie Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w siedzibie sloia rp w Katowicach
w sprawie keza

22.10    xi Ogólnopolskie Warsztaty Studenckie ossa’07
21–29.11    wycieczka architektów do Londynu
08–09.11  

udział w Konferencji ular3 na Politechnice Śląskiej

23.11     udział w 5. Małopolskich Dniach Architektury w Krakowie
12.12     udział w otwarciu wystawy „Dom moich marzeń”

2010
05–07.02   
vi Międzynarodowe Spotkanie Izb Architektów w Ustroniu
26.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

2008

29.03     udział w uroczystym otwarciu nowej siedziby Małopolskiej oia w Krakowie

13.03     udział w konferencji doktorantów Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej
06–07.05    organizacja i udział w posiedzeniu Konwentu Przewodniczących w Sobkowie
28.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
01.07     udział w konferencji prasowej „Architekci w sprawie Spodka”
07.04     udział w uroczystościach 40. rocznicy erygowania Domu Zdrowia Budowlanych
29.07     udział w konferencji prasowej „Architekci w sprawie Dworca pkp”
26.06     udział w spotkaniu Archiblues 2008
24.09     udział w Kongresie Kultury Województwa Śląskiego
15.09     udział w komisji oceniającej realizacje z terenu województwa śląskiego w ramach konkursu
Najlepsza Przestrzeń Publiczna
03.10    Śląski Dzień Budowlanych

02.10    xiv otwarte Mistrzostwa Śląska Architektów w tenisie
10.12     wystawa dorobku realizacyjnego małopolskiego środowiska architektów
„Architekci Małopolski 2010”

25.10     konkurs Najlepsza Przestrzeń Publiczna i Architektura Roku
09–11.11    wyjazd architektów na Słowację
13–15.11   
v Międzynarodowe Spotkanie Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej w Ustroniu

2011
02.02     Konwent Przewodniczących w Ustroniu
03–05.02   
vii Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów w Ustroniu

2009

25.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

05.02    vi Międzynarodowe Spotkanie Izb Architektów w Ustroniu
27.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

14.04     konferencja „Aktualne problemy nauczania architektury i rola praktyk budowlanych
i projektowych w procesie nauczania”
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09–12.06   wycieczka architektów do Wiednia

20.09    śmierć Przewodniczącego Rady sloia rp, architekta Michała Buszka

16.06    v Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesność w architekturze” wa pśl Gliwice

15.11    Nadzwyczajny Zjazd sloia rp, architekt Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodniczącą Rady sloia rp

24.09    xv Otwarte Mistrzostwa Śląska Architektów w tenisie – patronat sloia rp
08.10    ii Mistrzostwa Polski Architektów w golfie – patronat sloia rp

2014

19.11     Gala Budownictwa – tytuł i medal „Osobowość budownictwa śląskiego”
dla architekta Stanisława Niemczyka

28.03    iv Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp,
architekt Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodniczącą Rady Okręgowej sloia rp
20.04     inauguracja cyklu wystaw w ramach programu „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”.
Edycja pierwsza: architekt Henryk Buszko

2012
16.02     Konwent Przewodniczących w Ustroniu

06–08.03   
x Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w Ustroniu

16–18.02   
viii Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów w Ustroniu

20.05     „Twoja przyszłość w architekturze” – wykład na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej

23.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

01.08    Zjazd Nadzwyczajny iarp w Warszawie dotyczący prac nad dokumentami wewnętrznymi Izby

22.06    vi Międzynarodowa Konferencja „Nowoczesność w architekturze”

09.10     inauguracja programu „Kształtowanie przestrzeni”

06.07     Śląski Przegląd Architektury Województwa – wystawa na 10-lecie sloia rp

19–26.10   
ossa – ogólnopolskie warsztaty architektoniczne dla studentów architektury – patronat
honorowy sloia rp

01.09    xvi Mistrzostwa Śląska Architektów w Tenisie – patronat sloia rp
06.11     „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”. Edycja druga: architekt Aleksander Franta
08.11    wyjazdowe posiedzenie kria i przewodniczących oia w siedzibie
sloia rp w Katowicach
9–10.11   Międzynarodowa Konferencja „Zawód: Architekt” zorganizowana
przez Politechnikę Śląską i sloia rp

2015
28.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp. Powołanie i udział w komisji
ekspertów ds. osobowości prawnej Izby Architektów

2013

23.04     otwarcie wystawy „Buszko + Franta” w Muzeum Architektury we Wrocławiu

04–06.04   ix Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów w Ustroniu

23–25.04   
xi Konferencja Międzynarodowa Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w Ustroniu w formule spotkania roboczego Grupy V4

28.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp.
Powołanie i udział w komisji ekspertów ds. osobowości
prawnej Izby Architektów

20.05    podpisanie porozumienia pomiędzy sloia rp i oddziałami sarp w Katowicach,
Bielsku-Białej i Częstochowie w sprawie wzajemnej współpracy
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06      
utworzenie profilu sloia rp na portalu Facebook
24.09     spotkanie z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w sprawie nowelizacji zapisów prawnych

2017
13–15.01    spotkanie w Muszynie organizowane przez mpoia
22.01    15-lecie sloia rp

10       patronat honorowy nad konkursem Architektura Roku oraz nad wydarzeniem
Śląskie Dni Architektury

16–19.01    udział w Four Design Days w mck Katowice

02–03.10    udział w konferencji w Krynicy

09.02     spotkanie z Prezydentem Miasta Katowice dr. Marcinem Krupą

27.10     udział w konferencji szkoleniowej „Kształtowanie przestrzeni”

25.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp

13.11     otwarcie wystawy „Buszko + Franta” w ppwsz w Nowym Targu

20.04    posiedzenie kria oraz Konwent Przewodniczących w siedzibie sloia rp w Katowicach
21–22.04   
xiii Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w formule spotkania roboczego Grupy V4 w Katowicach

2016
21.01     benefis arch. Jerzego Gottfrieda w ramach trzeciej edycji
cyklu „Twórcy Śląskiej Architektury. Portrety”

24–26.04    udział w warsztatach organizowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa
i Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
10–12.05    udział w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

11–12.02    konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
w związku ze zmianami w Prawie Zamówień Publicznych

15.05     powołanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
z udziałem przedstawicieli sloia rp

28.03     Sprawozdawczy Zjazd Śląskiej Okręgowej Izby Architektów rp
21–22.06    udział w konferencji organizowanej przez Śląską Okręgową Izbę Budownictwa
08–10.04   
xii Międzynarodowa Konferencja Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
w formule spotkania roboczego Grupy V4 w Ustroniu
27.04     podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Śląskiego Forum Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego
07.10     udział w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
oraz Śląski Urząd Wojewódzki w mck w Katowicach
21–22.10    udział w konferencji „Dom dla rodziny” w Krynicy

23.06     Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – spotkanie rzeczników
oraz przewodniczących sadów dyscyplinarnych i sędziów
27.06     Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego
09.10     inauguracja roku akademickiego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
16.11     mgr inż. arch. Małgorzata Pilinkiewicz – Przewodnicząca Rady sloia rp podpisujuje
List Intencyjny w sprawie współpracy w ramach „Forum Przestrzeni”

22–23. 11   konferencja i warsztaty studenckie „Odnawialne Źródła Energii” – pwsz Racibórz
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członkowie organów
sloia rp w latach
2002 – 2017

2006 — 2010

okręgowy sąd dyscyplinarny
przewodniczący – Teobald Jałyński
wiceprzewodniczący – Zbigniew Komusiński

okręgowa rada sloia rp

wiceprzewodniczący – Zdzisław Męczarski †
wiceprzewodnicząca – Małgorzata Pilinkiewicz

2002 — 2006

przewodniczący – Michał Buszek †

sekretarz – Janusz Grzegorzak

zastępca przewodniczącego – Piotr Fischer

członek – Teresa Eder

zastępca przewodniczącego – Aleksander Skupin

członek – Jarosław Jakóbek

skarbnik – Danuta Fredowicz

członek – Włodzimierz Jędrzejczak

sekretarz – Jacek Niedźwiedzki

członek – Krzysztof Kałużny

członek – Andrzej Grzybowski

członek – Michał Kuczmiński

członek – Zbigniew Jędrzejkiewicz

członek – Mikołaj Machulik

członek – Janusz Kobiela

członek – Dariusz Nowak

członek – Jacek Kuś

członek – Jerzy Skulimowski

członek – Wojciech Michalski †
okręgowa rada izby architektów

okręgowa komisja rewizyjna

członek – Marek Pasternak

przewodniczący – Michał Buszek †

przewodniczący – Stanisław Podkański

zastępca przewodniczącego – Piotr Fischer

wiceprzewodniczący – Józef Pałeszniak

zastępca przewodniczącego – Marek Pasternak

sekretarz – Piotr Then

skarbnik – Danuta Fredowicz

członek – Zbyszko Bujniewicz

sekretarz – Jacek Niedźwiedzki

członek – Michał Tomanek

przewodniczący – Wojciech Podleski

członek – Andrzej Grzybowski

członek – Marek Zdeb

wiceprzewodniczący – Krzysztof Gasidło

członek – Piotr Średniawa

członek – Janusz Kobiela

Janusz Grychowski
okręgowa komisja kwalifikacyjna

2010 — 2014

sekretarz – Maciej Piwowarczyk

członek – Jacek Kuś
członek – Wojciech Madurowicz

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

członek – Jurand Jarecki
okręgowy sąd dyscyplinarny

członek – Wojciech Michalski †

członek – Zygmunt Konopka

okręgowa rada sloia rp

członek – Stanisław Rostkowski

członek – Aleksander Skupin

przewodniczący – Jurand Jarecki

członek – Piotr Średniawa

wiceprzewodniczący – Bartłomiej Brzózka

(do 09.2013 r., od 11.2013 r. – Małgorzata Pilinkiewicz)

wiceprzewodniczący – Andrzej Gałkowski

zastępca przewodniczącego – Aleksander Skupin

wiceprzewodniczący – Maria Szewczenko-Pietraszczyk
okręgowa komisja kwalifikacyjna

członek – Jerzy Witeczek

okręgowa komisja rewizyjna

sekretarz – Janusz Grzegorzak

przewodniczący – Michał Buszek †

(do 11.2013 r., od 12.2013 r. – Piotr Średniawa)
zastępca przewodniczącego – Piotr Fischer

członek – Zdzisław Męczarski †

przewodniczący – Stanisław Podkański

(do 11.2013 r., od 12.2013 r. – Henryk Zubel)

przewodniczący – Wojciech Podleski

członek – Paweł Rączka

wiceprzewodniczący – Józef Pałeszniak

skarbnik – Stanisław Podkański

wiceprzewodniczący – Krzysztof Gasidło

członek – Zbigniew Świtalski

sekretarz – Janina Wojtyniak

(do 11.2013 r., od 12.2013 r. – Danuta Fredowicz)

sekretarz – Maciej Piwowarczyk

członek – Jan Woch

członek – Piotr Then

sekretarz – Jacek Niedźwiedzki

członek – Henryk Buszko

członek – Michał Tomanek

(do 11.2013 r., od 12.2013 r. – Stanisław Nestrypke)

członek – Zygmunt Konopka

członek – Wojciech Małecki

członek – Andrzej Grzybowski

członek – Stanisław Rostkowski

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

członek – Zbigniew Jędrzejkiewicz

członek – Jerzy Skulimowski
członek – Jerzy Witeczek
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2014 — 2018

członek – Jerzy Stożek

okręgowy sąd dyscyplinarny

członek – Piotr Średniawa (od 12.2013 r. – zastępca Przewodniczącej)
przewodniczący – Teobald Jałyński
okręgowa rada sloia rp
okręgowa komisja kwalifikacyjna

wiceprzewodnicząca – Teresa Eder
wiceprzewodniczący – Włodzimierz Jędrzejczak

przewodnicząca – Małgorzata Pilinkiewicz

wiceprzewodnicząca – Jolanta Singer-Zemła

zastępca przewodniczącej – Piotr Średniawa

sekretarz – Piotr Kozłowski

wiceprzewodniczący – Krzysztof Gasidło

zastępca przewodniczącej – Henryk Zubel

członek – Jarosław Jakóbek

sekretarz – Maciej Piwowarczyk

skarbnik – Danuta Fredowicz

członek – Krzysztof Kałużny

członek – Michał Tomanek

sekretarz – Mikołaj Machulik

członek – Jolanta Knobloch-Bolechowska

członek – Zygmunt Konopka

członek – Krzysztof Gorgoń

członek – Agnieszka Kobiela

członek – Jan Pallado †

członek – Zbigniew Jędrzejkiewicz

członek – Ewa Piątek

członek – Stanisław Rostkowski

członek – Beata Młynarska-Nawratek

członek – Monika Szewczyk

członek – Jerzy Witeczek

członek – Stanisław Nestrypke

członek – Tomasz Wysocki

członek – Henryk Piątek

członek – Adam Zgraja

przewodniczący – Wojciech Podleski

członek – Arkadiusz Płomecki
okręgowa komisja rewizyjna
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej
przewodniczący – Piotr Then

okręgowa komisja kwalifikacyjna

wiceprzewodniczący – Józef Pałeszniak

Janusz Grychowski

sekretarz – Aleksandra Nurek

przewodniczący – Wojciech Podleski

członek – Wojciech Małecki

wiceprzewodniczący – Tomasz Studniarek
wiceprzewodniczący – Jan Pallado †

komisji ds. samopomocy przy radzie sloia rp

sekretarz – Maciej Piwowarczyk
okręgowy sąd dyscyplinarny

członek – Andrzej Grzybowski

przewodnicząca – Jolanta Singer-Zemła

członek – Zygmunt Konopka

członek – Teresa Eder

przewodniczący – Teobald Jałyński

członek – Michał Tomanek

członek – Monika Szewczyk

wiceprzewodniczący – Teresa Eder

członek – Jerzy Witeczek

członek – Jerzy Kopyciak

wiceprzewodnicząca – Małgorzata Pilinkiewicz (do 11.2013 r.)

członek – Walenty Wróbel

członek – Jerzy Skulimowski

sekretarz – Mikołaj Machulik

członek – Dorota Wróbel

członek – Jarosław Jakóbek
członek – Włodzimierz Jędrzejczak
członek – Krzysztof Kałużny

okręgowa komisja rewizyjna

członek – Zbigniew Komusiński
członek – Zdzisław Męczarski †

przewodniczący – Piotr Then

członek – Jolanta Singer-Zemła

wiceprzewodniczący – Dariusz Nowak
sekretarz – Ewa Woszczyna
członek – Wiesław Niewiadomski

okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej

członek – Wojciech Student †

Janusz Grychowski
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członkowie sloia rp
nagrodzeni złotą
odznaką iarp

członkowie sloia rp
nagrodzeni srebrną
odznaką iarp

pożegnania
2002 — 2017

śląska okręgowa izba architektów z żalem
i smutkiem żegna, wspomina koleżanki
i kolegów, członków naszej izby,
którzy odeszli od nas w latach 2002–2017

Michał Buszek †

Piotr Franta

Teresa Eder

Krzysztof Gorgoń

Padkowski Tomasz
Pallado Jan

Piotr Fischer

Aleksandra Heine

Aleksander Franta

Krzysztof Kałużny

Partykiewicz-Toborowicz Ewa

Danuta Fredowicz

Zbigniew Komusiński

Pyrkosz Leszek

Krzysztof Gasidło

Jerzy Kopyciak

Skocza Andrzej

Polis Waldemar

Janusz Grychowski

Anita Langer

Bagienko Maciej

Spyra Józef

Andrzej Grzybowski

Wojciech Małecki

Bajda Jan

Spytkowski Ryszard

Jurand Jarecki

Beata Młynarska Nawratek

Buszek Michał

Stamirowski Kazimierz

Jarosław Jakóbek

Henryk Mercik

Buszko Henryk

Student Wojciech

Teobald Jałyński

Wiesław Niewiadomski

Czernow Antoni

Taczewski Tomasz

Włodzimierz Jędrzejczak

Dariusz Nowak

Domagała Włodzimierz

Trzęsimiech Ireneusz

Zbigniew Jędrzejkiewicz

Marek Pelc

Fulbiszewski Lech

Wach Józef

Ryszard Jurkowski

Arkadiusz Płomecki

Gawron Marek

Wąsik Tadeusz

Zygmunt Konopka

Małgorzata Pilinkiewicz

Gierlotka Marek

Wiśniowska-Lorenc Elżbieta

Jacek Kuś

Paweł Rączka

Glazer Andrzej

Wróblowski Romuald

Mikołaj Machulik

Stanisław Rostkowski

Gottfried Jerzy

Wojtyczka Andrzej

Wojciech Michalski †

Malgorzata Rudnicka-Kurzeja

Gross Leonard

Zamorski Henryk

Jacek Niedźwiedzki

Jolanta Singer-Zemła

Hajdasz Henryk

Jan Pallado †

Jerzy Skulimowski

Kornecka Ewa

Józef Pałeszniak

Wojciech Student †

Kowiński Marek

Maciej Piwowarczyk

Tomasz Studniarek

Kozioł Wiesław

Stanisław Podkański

Monika Szewczyk

Król Beata

Wojciech Podleski

Michał Tomanek

Krupka Arkadiusz

Jolanta Singer-Zemła

Agnieszka Wereszczyńska

Kruszyński Marian

Aleksander Skupin

Ewa Woszczyna

Krzyżowska Magdalena

Piotr Średniawa

Dorota Wróbel

Lewicki Janusz

Tomasz Taczewski †

Walenty Wróbel

Męczarski Zdzisław

Piotr Then

Michalski Wojciech

Michał Tomanek

Moszant Wojciech

Jerzy Witeczek

Nowińska Alicja

Marek Witkowski

Orlik Wojciech

Henryk Zubel

Oset Stanisław
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piotr średniawa
architekt iarp

wspomnienie
o tomaszu taczewskim

1953 —2013

T
dr hab. inż. arch. tomasz taczewski
profesor na wydziale
architektury politechniki śląskiej,
prezes krajowej rady izby
architektów rp
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o już ponad cztery lata od śmierci Tomasza Taczewskiego, lecz
wspomnienia o zmarłym Koledze i o dniu, w którym przyszła ta
tragiczna wiadomość, są nadal żywe i nie straciły swojej aktualności. Ten dzień po długiej zimie był jednym z pierwszych, w którym tak wyraziście czuć było powiew nadchodzącej wiosny. Piękna, jeszcze
leciutka świeża zieleń, wysokie słońce, lekkie chmurki nareszcie zwiastowały nadejście jakiegoś dobrego czasu. I nagle, po południu, ten zupełnie
niewiarygodny, druzgocący e-mail, tak sprzeczny z widokiem budzącej się
do życia przyrody.
Niewiarygodny, ponieważ jeszcze tydzień temu razem z Tomkiem – bo
dla mnie Prezes i Profesor Tomasz Taczewski był i zawsze będzie Tomkiem – zmagaliśmy się ze studenckimi pracami podczas wielogodzinnego
przeglądu dyplomowych prac I stopnia. Mimo późnej pory i ogromnego
zmęczenia Tomek swoim doświadczeniem, dystansem, życzliwością i łagodnym ironicznym humorem jak zwykle wprowadzał tę dobrą i przyjazną
atmosferę, która zawsze go otaczała. Późnym wieczorem podaliśmy sobie
ręce, dziękując za ciężki dzień i wykonaną razem pracę. Nie przyszło mi na
myśl, że jest to już nasze ostatnie spotkanie i pożegnanie.
Tomka znałem jeszcze ze studiów na Wydziale Architektury Politechniki
Śląskiej w Gliwicach. Wbrew swojemu patriarchalnemu wyglądowi i sposobowi bycia, Tomek był tylko o rok wyżej, ale w tamtych czasach, przy nielicznej
ilości studentów, stanowiliśmy jedną studencką rodzinę. Później pracowali-
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śmy w różnych państwowych biurach, tworzyliśmy własne firmy i pracownie, ale gdzieś zawsze spotykaliśmy się w katowickim sarp, w którym pełniliśmy różne funkcje. Nasza intensywna współpraca zaczęła się w drugiej
połowie lat 90., kiedy Tomek przyjął wyzwanie prezesowania Oddziałowi
Katowickiego sarp, a mnie zaproponował pełnienie funkcji wiceprezesa.
Tomek, zwykle zdyszany i zazwyczaj spóźniony, z najwyższym trudem próbował sprostać wymaganiom, które sobie i nam narzucił.
Należeliśmy do tego pokolenia, które chyba rozpaczliwie próbowało nadrobić straconą zawodowo dekadę lat 80., podejmując wysiłek przekraczający realne możliwości. Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć i inicjatyw, które zostały podjęte w kadencjach, w których Tomek przewodził
naszym Oddziałem. Konferencje, seminaria, międzynarodowe kontakty, wydawnictwa, niełatwa współpraca z władzami, składały się na zasadniczy cel,
jakim była jakość naszej śląskiej przestrzeni – małej ojczyzny, którą Tomek
dla siebie wybrał. Przy tej ilości obowiązków znajdował jeszcze czas na pracę zawodową, projektując i realizując duże obiekty szkolnictwa wyższego,
oraz na napisanie i obronę pracy doktorskiej. Później przyszedł długo oczekiwany czas organizowania Izby Architektów. Tomek podjął ogromny trud
organizacji Izby na poziomie krajowym, a my – w naszym śląskim środowisku.
To był dobry czas wytężonego wysiłku, wielogodzinnych narad, dyskusji
i sporów, ale i dużych nadziei, być może nie do końca spełnionych. Z perspektywy 15 lat funkcjonowania Izby chyba można w pełni odpowiedzialnie stwierdzić, że mimo tak wielu przeciwności, udało się stworzyć jakąś
trwałą wartość. Ogromna w tym zasługa Tomka, który został w następnych latach Prezesem Izby. Niestety, wysiłek ten przepłacił ciężką chorobą,
która uniemożliwiła mu tak samo intensywną działalność w samorządzie.
Przed paru laty spotkaliśmy się ponownie na Wydziale Architektury,
gdzie Tomek podjął nowe wyzwanie – przekazania swojego doświadczenia
najmłodszemu pokoleniu adeptów architektury. Również na uczelni Tomek
nie zaprzestał aktywnej działalności, osiągając po obronie habilitacji tytuł
profesorski.
Banalne stwierdzenie o trudnej do wypełnienia pustce, zupełnie nie oddaje straty po zmarłym Przyjacielu. Strasznie żal, że Tomek tak przedwcześnie odszedł od nas i tak jak żył, zatrzymał się w biegu. Jesteśmy relatywnie
nielicznym środowiskiem zawodowym, ale o jego randze i znaczeniu decydują osobowości. W osobie Tomka Taczewskiego nasze środowisko bezpowrotnie utraciło taką wybitną Osobowość – człowieka o ogromnej wiedzy, autorytecie i niezwykle szerokich horyzontach – a wielu z nas straciło
bardzo dobrego Przyjaciela. Po ponad czterech latach od jego śmierci nadal nam brakuje jego kapelusza, życzliwości, rozmów i dobrych rad. Może
będzie nam dane raz jeszcze spotkać się i porozmawiać, już w innej rzeczywistości, gdzieś na zielonych pastwiskach.
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iedy ktoś w sile wieku odchodzi nagle, uprawnione stają się pytania
o sens tej ruletki, w którą gra z nami los. I nie ma tu łatwych odpowiedzi. Każdy z nas sens życia definiuje po swojemu w oparciu
o wiarę, realizowane pasje czy dążenie do wyznaczonego celu. Sensem życia Michała była rodzina, którą się wzorowo opiekował i która dawała mu wiele satysfakcji, miłość do szybkich samochodów marki Alfa Romeo,
a także Izba Architektów, którą tworzył i którą umiejętnie zarządzał.
Poznaliśmy się w 1973 roku na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Michał był dobrym studentem, ale wtedy nie zbliżyliśmy
się zbytnio do siebie. On po wykładach wracał do Katowic, ja zostawałem
w rodzinnych Gliwicach. Dopiero w dojrzałym życiu zawodowym, po zdobyciu dyplomu, zaczęliśmy się częściej spotykać w ramach działalności w katowickim oddziale sarp. Michał nie uchylał się od obowiązków stowarzyszeniowych, miał w sobie żyłkę społecznika. Spokojny, zrównoważony, dążył
zawsze do wypracowania kompromisowego stanowiska, ponad własne przekonania stawiając osiągnięcie wyznaczonego celu. W trakcie prac przygotowawczych do stworzenia wymarzonej przez pokolenia architektów Izby,
aktywnie włączył się w działania legislacyjne, będąc jedną z niewielu osób,
której pomysłom i uwagom Izba zawdzięcza swój ówczesny kształt. Nic
dziwnego zatem, że w 2001 roku, w pierwszych wyborach do okręgowych
organów, został wybrany Przewodniczącym Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Architektów. Poświęcił się pełnieniu tej funkcji całkowicie, rezygnując z ka-
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riery zawodowej – w tak dużej Izbie jak Śląska Okręgowa Izba Architektów rp pełnienie funkcji przewodniczącego oznacza pracę na pełen etat.
W pionierskim okresie tworzenia Izby, jej kształtu legislacyjnego i organizacyjnego, włożył wiele wysiłku i pomysłów, które określają tę organizację
do dzisiaj. Otoczył się grupą kompetentnych współpracowników, których
praca sprawiała, że sloia rp była zawsze odbierana jako jedna z najsprawniej działających Izb Okręgowych w kraju. Nie jest tajemnicą, że w takim
odbiorze naszej Izby zasługa Michała i wkład jego pracy były największe
i decydujące. Oczkiem w głowie Michała był lokal Izby, dobrze położony,
funkcjonalny, o ciekawym wystroju, gdzie chciał zapraszać wszystkich członków Izby na szkolenia, spotkania organizacyjne czy chociażby do biblioteki, którą tworzył. Szczególną troską otaczał młodych architektów, nowych
adeptów Izby, którzy po zdaniu egzaminu na uprawnienia byli przez Michała uroczyście do niej przyjmowani, otrzymując z tej okazji zabawne drobiazgi tematycznie związane z uprawianiem naszego zawodu.
Rolę Izby Michał widział nie tylko w działalności na rzecz architektów
w kraju, bo wierzył także, że jesteśmy wielką międzynarodową rodziną
i dlatego co roku organizował w Ustroniu spotkania architektów z krajów
Grupy Wyszehradzkiej, podczas których wymienialiśmy się informacjami
o warunkach uprawiania zawodu w naszych krajach, zawierając przy okazji
nowe przyjaźnie i znajomości. Dzięki swoim umiejętnościom dyplomatycznym Michał doprowadził do utworzenia przy Prezydencie Katowic stanowiska doradcy do spraw architektury. Funkcję tę objął osobiście.
Gdy wiosną 2013 roku zachorował, nadal starał się, w miarę swoich
możliwości, kierować Izbą i jej działaniami. Jeszcze w marcu osobiście prowadził Okręgowy Zjazd Delegatów, z którego pojechał prosto do szpitala. Starał się nie mówić o swojej sytuacji zdrowotnej, a my – wszyscy jego
współpracownicy – mieliśmy mocną nadzieję, że po okresie leczenia i rekonwalescencji wróci do nas i będzie nami kierował jak zawsze. Jak zawsze,
bo innego Przewodniczącego nasza Izba przez trzy kadencje działalności
nie miała i nie wyobrażaliśmy sobie, że kiedyś może być inaczej. Niestety,
19 września dotarła do nas informacja, że stan Michała gwałtownie się pogorszył, a 20 września 2013 roku – że Michał odszedł.
Wtedy nie potrafiłem w to uwierzyć i chyba nadal do końca nie wierzę.
Michał miał jeszcze tyle planów, tyle pomysłów do zrealizowania, i trudno przyjąć do wiadomości, że już nam o nich nie opowie. Zostało po nim
jego dzieło umieszczone w zapisach prawnych, regulaminach i stworzonych
strukturach Izby. Zostało wspomnienie prawego, skromnego i sumiennego
człowieka, architekta, kolegi i działacza na rzecz środowiska zawodowego.
Została pustka, którą trudno wypełnić.
Żegnaj Michale, dziękuję za wszystkie lata wspólnej pracy, za Twoją mądrość i przyjaźń.
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Sl-1377       Agata Basiak-Stanisławska
Sl-1176       Konrad Bąba
Sl-1417       
Jędrzej Bąkowski
Sl-1563       
Grzegorz Bednarczyk
Sl-1164       
Tomasz Bednarek

Sl-0149      Grażyna Adamczyk

Sl-1745       
Agnieszka Bednarska

Sl-0282      Arkadiusz Adamczyk

Sl-1545       
Adam Bednarski

Sl-0355       Włodzimierz Adamczyk

Sl-1719       
Andrzej Bełdowski

Sl-1028       Magdalena Adamczyk

Sl-0679       
Małgorzata Berent

Sl-1760       Paulina Adamczyk

Sl-1786       
Amadeusz Bębenek

Sl-1715       Ewa Adamczyk-Kasprzyk

Sl-0602      Zdzisława Białach-Nawrocka

Sl-1011       Irena Adamek

Sl-0624      Arkadiusz Białas

Sl-1750       Anna Adamiec

Sl-0667      Brunon Białas

Sl-1496       Karol Adamus

Sl-1680       
Iwona Białecka

Sl-1606       Michał Affanasowicz

Sl-1261       
Estera Białek

Sl-1851       Maciej Andrzejewski

Sl-0670      Ryszard Bielecki

Sl-0509      Piotr Aniśko

Sl-1072       
Renata Bielska-Drwięga

Sl-0188      Piotr Antosz

Sl-1105       
Joanna Bielska-Legieć

Sl-1106      Tomasz Awęcki

Sl-0322       
Maciej Bielski

Sl-0900      Maria Bachniak

Sl-0416      Halina Bieniek-Szlachcic

Sl-1696       Mateusz Bacia

Sl-0524      Dorota Biernacka-Nowak

Sl-0990      Renata Baczkowska

Sl-1221       
Mateusz Biskupek

Sl-1070       
Ewa Badeja

Sl-0970       
Rafał Blazy

Sl-1799       Marta Badeńska

Sl-1253       
Aleksandra Blazy-Wolska

Sl-1587       Jordi Rodriguez

Sl-1683       
Rafał Błachut

Sl-0300      Eugeniusz Bagiński

Sl-0287       
Wojciech Błaszak

Sl-0485      Ewa Balukiewicz-Leszczyńska

Sl-0497      Janusz Błaszczyński

Sl-0950      Krzysztof Banasik

Sl-1143       
Krystyna Błaż-Dziekońska

Sl-1189       Mirosław Barcik

Sl-0228      Mariusz Błażewicz

Sl-0593       Ida Barcik

Sl-1560       
Iwona Błońska-Kopczyk

Sl-1666       Dawid Barteczko

Sl-1457       
Waldemar Bober

Sl-1350       
Magdalena Bartocha

Sl-0620      Małgorzata Bobowska

Sl-0940      Andrzej Barysz

Sl-1827       
Agata Bobowska-Jamer
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Sl-0934      Janusz Bocianowski

Sl-1582       
Natasza Cebo-Olszewska

Sl-1867       
Małgorzata Czechowicz

Sl-0612      Andrzej Duda

Sl-1324       
Stanisław Boczar

Sl-1620       
Anna Chaberko-Łuczak

Sl-0444      Teresa Czekalska

Sl-0963      Tomasz Dudek

Sl-1304       
Grzegorz Bodzek

Sl-1041       
Marek Chłopecki

Sl-1197       
Dorota Czerniewicz

Sl-1215       
Światopełk Dudziński

Sl-0665      Daniel Bogacki

Sl-1050       
Tomasz Chmiel

Sl-1752       
Dariusz Czernow

Sl-0328      Janina Dunal

Sl-0821      Bogusław Bogacz

Sl-0167      Marek Chmura

Sl-1259       
Kamil Czerny

Sl-1428       
Anna Duś-Pomper

Sl-1855       
wAgnieszka Bokiewicz-Marchewka

Sl-1688       
Marek Chmura

Sl-0324      Tadeusz Czerwiński

Sl-1812       
Grzegorz Dutka

Sl-0347      Małgorzata Bombelka

Sl-1703       
Roksana Cholewka

Sl-0388      Grażyna Czora

Sl-0878       
Władysław Duźniak

Sl-0531       
Sławomir Bondek

Sl-1034       
Jacek Chrobak

Sl-0389      Aleksander Czora

Sl-1532       
Joanna Dworok

Sl-1348       
Sebastian Borecki

Sl-0569       
Aneta Chrząstek-Szyc

Sl-0781      Danuta Dąbek

Sl-1561       
Marek Dyczka

Sl-0983      Grzegorz Borek

Sl-0928      Marta Chrząstowicz

Sl-1226       Hanna Dąbrowska

Sl-0768       
Zbigniew Dyjas

Sl-0265       Urszula Maria Borkowska

Sl-1427       
Dorota Chudowska-Rączka

Sl-1108       Agnieszka Dąbrowska

Sl-0371      Beata Dymarska

Sl-1151       Radomir Borodziuk

Sl-1085       
Elżbieta Chwała

Sl-0864      Jakub Dąbrowski

Sl-0140      Bohdan Dziekoński

Sl-1837       Wojciech Mieczysław Borowczyk

Sl-1730       
Katarzyna Chwirut-Tomoń

Sl-0333      Andrzej Dąbrowski

Sl-1656       
Patrycja Dziewierska

Sl-1130      Tomasz Borowiecki

Sl-1501       
Małgorzata Chwist

Sl-1279       Wanda Denkowska-Stroka

Sl-0468      Kazimierz Dziula

Sl-1057       
Beata Borówka-Pałęga

Sl-0676       
Zbigniew Chybowski

Sl-1841       Rafał Dębowski

Sl-1058       
Barbara Iwona Ebisz

Sl-1849       Katarzyna Borzęcka

Sl-1388       Jerzy Ciba

Sl-1788       Edyta Dłutko

Sl-0321      Teresa Maria Eder

Sl-0726      Stanisław Botwina

Sl-0184      Krzysztof Cichocki

Sl-0105       Hanna Dobiecka

Sl-0852      Barbara Falkowska-Łapińska

Sl-1305       Tomasz Bradecki

Sl-0611      Cezary Ciekot

Sl-0661      Grażyna Dobrut

Sl-0247       Janusz Faron

Sl-0559       Barbara Broda

Sl-0673      Aleksandra Ciemborowicz

Sl-0131       Jacek Dohn

Sl-0085      Danuta Fedelińska-Kowalska

Sl-1013       Marcin Brus

Sl-1598       
Michał Ciemniewski

Sl-1387       Andrzej Doktor

Sl-1073       Danuta Fedorowicz

Sl-1338       Aleksandra Brygider

Sl-0217       Krzysztof Cienciała

Sl-1360       Maciej Dołhun

Sl-0979      Danuta Felkle

Sl-0098      Mariusz Brygider

Sl-1573       
Katarzyna Cieślar

Sl-1638       Marek Domagalski

Sl-0959       Wojciech Feodorów

Sl-0286      Grzegorz Bryzik

Sl-1823       
Anna Cieślicka

Sl-0572       Ziemowit Domagała

Sl-0027      Adam Fidyka

Sl-1583       
Paweł Brząkalik

Sl-0929      Joanna Cieślik-Rolla

Sl-0945      Maria Domańska

Sl-1850       Klaudia Fiegler

Sl-1406       
Tomasz Brzęcki

Sl-1763       
Bartłomiej Cisowski

Sl-0109      Jerzy Domański

Sl-0057      Piotr Fischer

Sl-0180      Alicja Brzoska

Sl-1244       
Rafał Ciszewski

Sl-0337       
Witold Dominik

Sl-1479       
Leszek Fliciński

Sl-1645       
Tomasz Brzozowski

Sl-0239      Marcin Ciszewski

Sl-0571       
Wojciech Dorobisz

Sl-0678      Marzena Fligier

Sl-0058      Bartłomiej Brzózka

Sl-0511      Jerzy Ciszewski

Sl-1845       
Magdalena Dorobisz

Sl-0213      Aleksandra Flis

Sl-0127      Anna Buczek

Sl-1708       Anna Ciślak-Jakobus

Sl-0153       
Artur Drabik

Sl-1052       
Joanna Fojcik

Sl-1595       
Sylwester Budzowski

Sl-0894      Janusz Cora

Sl-0277      Henryk Dragon

Sl-0446      Izabela Frankowicz-Karczewska

Sl-0067      Zbyszko Bujniewicz

Sl-1218       Dorota Corradini

Sl-0834      Wiesława Dragon

Sl-0713      Piotr Franta

Sl-0927      Iwona Bujok

Sl-0636      Mariusz Cup

Sl-0542      Zbigniew Drapa

Sl-0715      Ewa Franta

Sl-1363       
Bartłomiej Buława

Sl-1352       
Tomasz Czabaj

Sl-1339       
Zbigniew Drążkiewicz

Sl-0081      Aleksander Franta

Sl-0530       
Marian Buława

Sl-1435       
Elżbieta Czaderska

Sl-1776       
Beata Drewniok

Sl-1463      Maciej Franta

Sl-1677       
Grzegorz Buława

Sl-1484      Dorota Czaja

Sl-1480       
Anna Drobczyk

Sl-1868       Julian Franta

Sl-1193       
Michał Bułka

Sl-0822      Andrzej Czajkowski

Sl-0700       
Joanna Drożdż-Nowak

Sl-1540       Karol Frączek

Sl-0168       Jacek Burdziński

Sl-1681       Dominik Czajkowski

Sl-1224       
Alicja Dróżdż

Sl-1568       
Olga Fredowicz

Sl-0024      Stanisław Burmistrz

Sl-0234      Antoni Czakiert

Sl-1252       
Beata Druszkiewicz-Dziuba

Sl-0060      Danuta Fredowicz

Sl-0454      Jan Buszko

Sl-1425       Wojciech Czapnik

Sl-0668      Marek Dubiel

Sl-1860       Adrianna Frelich-Mszyca

Sl-1170       
Piotr Buśko

Sl-1047       
Janusz Czapski

Sl-0467      Ewa Dubiel

Sl-0197      Klaudiusz Fross

Sl-1570       
Sylwia Buzek

Sl-1785      Aleksandra Czarnecka

Sl-0754      Agata Dubiel-Forysiak

Sl-0755       
Barbara Fudali

Sl-0338       
Marek Caban

Sl-1010       
Bogusław Czech

Sl-0804      Piotr Duda

Sl-0263       
Beata Gabryelska
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Sl-1207       
Gabriela Gach-Hajdas

Sl-0851      Daniela Głąb

Sl-1447       
Ilona Grzbiela

Sl-1698       Tomasz Holona

Sl-0464      Marek Gachowski

Sl-1107       
Edyta Głowacka

Sl-0034      Janusz Grzegorzak

Sl-0447      Antoni Hołowiński

Sl-1121       
Adrian Gajda

Sl-0687      Ryszard Głowacki

Sl-1770       
Marcin Grzegorzek

Sl-1790       
Alina Hołyst-Gabor

Sl-1056       
Aleksandra Gajda-Trembaczewska

Sl-0007      Witold Goczoł

Sl-1613       
Bogdan Grzegorzyca

Sl-1746       
Łukasz Homan

Sl-0550       
Aleksandra Gajdek-Bialik

Sl-0008      Beata Goczoł

Sl-0909      ElżbietaGrzelak

Sl-1710       
Anna Homan

Sl-1439       
Anna Gajecka-Matuszczak

Sl-1833       
Monika Gogulla

Sl-1658       
ArturGrzelec

Sl-0778      Bogusław Horak

Sl-1062       
Krystyna Gajewska

Sl-1854       
Agata Goik

Sl-0442      Katarzyna Grzesiak

Sl-1163       Alicja Horak

Sl-1392       
Dariusz Gajewski

Sl-1836       
Filip Gołasz

Sl-1588       
Aleksandra Grzonka

Sl-1027       
Leszek Horzela

Sl-1025       
Paweł Gałeczka

Sl-0313      Małgorzata Gołąbek

Sl-1478       Tomasz Grzyb

Sl-0483      Roman Huńka

Sl-1498       
Anna Gałka

Sl-1533       Sabina Gołda

Sl-1830       
Joanna Grzybowska

Sl-0520      Leopold Hyrnik

Sl-1497       
Marcin Gałkowski

Sl-1192       
Adam Gorczyca

Sl-0061      Andrzej Grzybowski

Sl-0704       Janusz Ignacy

Sl-0056       
Andrzej Gałkowski

Sl-0528      Krzysztof Gorgoń

Sl-0198       Jarosław Grzybowski

Sl-0208      Andrzej Imiołek

Sl-0053      Ryszard Gałuszka

Sl-0876      Aldona Gorol

Sl-0971      Robert Grzywnowicz

Sl-0737      Bożena Iskrzak-Mierzwińska

Sl-0577      Ariana Gano-Kotula

Sl-0207      Tomasz Gottel

Sl-1725       Arlena Grzywnowicz-Grędziak

Sl-0026      Łukasz Iwanek

Sl-0904      Piotr Gara

Sl-0820      Magdalena Gowin

Sl-1624       Beata Gutowska

Sl-0565       Jolanta Iwańczuk

Sl-1071       
Joanna Garbacz

Sl-1444      Joanna Góra

Sl-0018      Ewa Gwiazda

Sl-0908      Roman Izydorczyk

Sl-1448       
Artur Garbula

Sl-1858       Agnieszka Góra

Sl-0762      Magdalena Gwiazdowska-Konieczniak

Sl-1806       Anna Jabłońska

Sl-0980      Bartosz Garczarczyk

Sl-1733       Małgorzata Góra

Sl-0975      Małgorzata Gwoździewicz

Sl-0158      Wacław Jaciow

Sl-1116       Aneta Garkowienko-Hartwich

Sl-1475       
Michał Górczyński

Sl-1274       
Paweł Habdas

Sl-1255       
Anna Jackowicz

Sl-0071      Krzysztof Gasidło

Sl-0564      Piotr Górkiewicz

Sl-0767       
Zofia Haczek

Sl-1168       
Katarzyna Jacniak-Góra

Sl-0245      Stanisław Gawlas

Sl-1316       Agnieszka Górna

Sl-0361      Barbara Hajduk

Sl-1520       
Marcin Jagiełło

Sl-1813       
Łukasz Gawlas

Sl-0243      Anna Grabowska

Sl-1781       
Anna Hajduk

Sl-1490       
Katarzyna Jagodzińska

Sl-1796       
Marek Gawliczek

Sl-1705       
Paulina Grabowska

Sl-0832      Jacek Hajkowski

Sl-0367       
Jarosław Jakóbek

Sl-0376       
Piotr Gawliczek

Sl-0272      Ewa Grabska-Gawęda

Sl-1173       
Jarosław Hałupka

Sl-1240       Elwira Jakubiec

Sl-0786      Aleksandra Gawoł

Sl-0535       Renata Gradzik

Sl-0838      Tomasz Harężlak

Sl-0088      Lesław Jakubik

Sl-1420       Radosław Gawron

Sl-0134      Barbara Grąbczewska

Sl-1548       Danuta Hasa-Olas

Sl-0090      Stefania Jakubowska

Sl-1236       
Magdalena Gazda-Żemła

Sl-0133       Oskar Grąbczewski

Sl-1007       Monika Heda

Sl-1135       Teobald Jałyński

Sl-1779       
Barbara Gąsior

Sl-1268       
Andrzej Grobelny

Sl-0052      Aleksandra Heine

Sl-1412       Jarosław Jamroz

Sl-1341       
Tomasz Gąska

Sl-0183      Marek Gronner

Sl-0727      Ksenia Helis

Sl-0888      Stanisław Jamrozik

Sl-0241      Ryszard Gburek

Sl-0684      Krystyna Grońska

Sl-0647      Ireneusz Hendel

Sl-1777       Magdalena Jamrozik-Szatanek

Sl-0875      Piotr Geisler

Sl-0380      Ernest Gross

Sl-1384       
Małgorzata Hendzlik

Sl-1853       Marcin Jamroż

Sl-0236      Joanna Giczala-Ochodek

Sl-1511       
Seweryn Gruczelak

Sl-0783       
Artur Hepek

Sl-1402       Weronika Janczarek

Sl-0664      Dariusz Giczewski

Sl-1422       
Krzysztof Grudniok

Sl-1810       
Paweł Hercog

Sl-0339      Monika Janiczek-Zygmunt

Sl-1536       Magdalena Gierczak

Sl-1094       Aleksandra Grundszok-Duda

Sl-1724       Joanna Herok

Sl-1372       Wojciech Janik

Sl-1537       
Zbigniew Gierczak

Sl-0666      Elżbieta Gruszczyńska

Sl-1123       
Marcin Herok

Sl-1015       Jakub Janik

Sl-1718       Wojciech Gierlotka

Sl-1269       
Paweł Gruszka

Sl-0176       
Jacek Heyda

Sl-1676       Ewa Janik

Sl-1527       
Ewa Gilner

Sl-1300       
Katarzyna Grychowska

Sl-1607       
Tatiana Heydrych

Sl-0663      Aleksandra Janikowska-Perczak

Sl-0952      Krzysztof Glanowski

Sl-1180       Maciej Grychowski

Sl-0596      Barbara Hikman

Sl-0130      Elżbieta Jankowska-Nowacka

Sl-0420      Jerzy Gleń

Sl-0031      Janusz Grychowski

Sl-1586       Paweł Hirsz

Sl-0480      Anna Janowicz

Sl-0122      Zbigniew Gliwa

Sl-0919      Rajnard Grycz

Sl-0689      Jerzy Hnat

Sl-1122       Ewelina Janura-Herok

Sl-0315      Andrzej Gliwiński

Sl-1462       Grzegorz Grys

Sl-1628       
Christian Hoffmann

Sl-1526       Ewa Jaremków

Sl-0503      Andrzej Głąb

Sl-1547       
Kazimierz Gryt

Sl-0757       Łucjan Holecki

Sl-0143      Grażyna Jaroń
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Sl-1557       Patrycja Jarosz

Sl-1863       Marta Kaczor-Zięba

Sl-1258       
Gunter Klepzig

Sl-1375       
Adrian Kopczyk

Sl-1254       Witold Jasieński

Sl-0492      Alicja Kaduk-Jasiecka

Sl-1136       
Rafał Kliber

Sl-0242      Ryszard Kopiec

Sl-1104       Piotr Jasiński

Sl-0136      Krystian Kaizerbrecht

Sl-0227       
Wojciech Kloc

Sl-0590       
Jerzy Kopyciak

Sl-1459       Mirosław Jasiurkowski

Sl-1846      Magdalena Kajor

Sl-0816      Marek Kluszczyński

Sl-1407       
Maria Korandy

Sl-1826       Łukasz Jasiurkowski

Sl-0252      Beata Kaliszuk

Sl-1544       
Grzegorz Kłoda

Sl-1064       
Joanna Korbel

Sl-1046       Iwona Jaskuła

Sl-1512       Magdalena Kalita-Hajost

Sl-0309      Tadeusz Kmieć

Sl-0465      Gabriel Korbutt

Sl-1347       Monika Jaśkiewicz-Borecka

Sl-0437      Piotr Kałamaga

Sl-1612       
Dorota Knet

Sl-0199       
Joanna Korczyńska

Sl-1145       Grażyna Jaworska

Sl-0150      Damian Kałdonek

Sl-0790      Jolanta Knobloch-Bolechowska

Sl-0171       
Tomasz Korek

Sl-0041      Maciej Jekiełek

Sl-0801      Beata Kałka

Sl-0850      Lucjan Knura

Sl-1319       
Marek Koryczan

Sl-0917      Janina Jeleń

Sl-0951      Krzysztof Kałużny

Sl-1208       Agnieszka Kobiela

Sl-0179       Paweł Korzewski

Sl-0625      Janusz Jerzak

Sl-1187       Iwona Kamińska

Sl-0062      Janusz Kobiela

Sl-1356       
Bartłomiej Kosman

Sl-0735       Urszula Jezierska

Sl-1636       Michał Kanclerz

Sl-1773       Paweł Kobierzewski

Sl-0805      Tadeusz Kostoń

Sl-0862      Jacek Jeż

Sl-1002       Wiesław Kania

Sl-1689       Gabriela Kocot

Sl-1216       
Sławomir Kostrzewski

Sl-1141       Beata Jeż

Sl-1569       Dominik Kapłanek

Sl-1695       
Marek Koczy

Sl-1697       
Barbara Kotas

Sl-0340      Ewa Jędraszczyk

Sl-1161       Leszek Karasiński

Sl-0972      Katarzyna Koczy-Garus

Sl-1466       
Bogdan Koterba

Sl-1323       Damian Jędruszczak

Sl-1516       Dominik Karch

Sl-1238      Tomasz Kohler

Sl-1622       
Sebastian Kotlarz

Sl-0574       Andrzej Jędruszek

Sl-1767       Karolina Karcz

Sl-0736      Katarzyna Kohler-Sitek

Sl-1618       
Przemysław Kotwa

Sl-1340       Joanna Jędruś

Sl-0490      Krystyna Karge

Sl-0617      Irena Kokott

Sl-1033       
Grzegorz Kotyl

Sl-0836      Włodzimierz Jędrzejczak

Sl-1250       Katarzyna Karlic-Maciejewicz

Sl-1549       Ewa Kokott

Sl-1488      Hanna Kowala

Sl-0194       Zbigniew Jędrzejkiewicz

Sl-1066       Katarzyna Kasolik-Suchanek

Sl-0421      Aldona Kolańczyk

Sl-0016      Jolanta Kowalczewska

Sl-1045       Halina Maria Jękot

Sl-0545      Mirosław Kasperski

Sl-0022      Maciej Kolesiński

Sl-0987      Wojciech Kowalczyk

Sl-1461       Marzena Jochem

Sl-0466      Lidia Kasprzyk

Sl-0023      Stanisław Kolesiński

Sl-1642       Joanna Kowalczyk

Sl-0659      Marian Jodłowski

Sl-1219       Wojciech Kazek

Sl-0857      Grażyna Kołder

Sl-0907      Ewa Kowalik

Sl-1552       
Marcin Jojko

Sl-0615      Barbara Kaźmierczak-Pikoń

Sl-0656      Grzegorz Kołodziej

Sl-1556       
Jacek Kowalik

Sl-0722      Witold Józefowski

Sl-0225      Tadeusz Kempa

Sl-0137       Wojciech Kołodziejczyk

Sl-1534       
Natasza Kowalska

Sl-1743       
Ireneusz Jurasz

Sl-1673       
Grzegorz Kenig

Sl-1820       
Adam Komar

Sl-1871       
Małgorzata Kowaluk-Lachowska

Sl-1801       
Jan Juraszczyk

Sl-1235       
Piotr Kędzierski

Sl-1418       
Katarzyna Komorowska

Sl-1234       Izabela Kowerczuk-Borecka

Sl-0469      Adam Jurczyński

Sl-1753       
Marcin Kępiński

Sl-0903      Piotr Komorowski

Sl-0148      Wojciech Koziarski

Sl-0944      Małgorzata Jurkiewicz

Sl-0865      Jerzy Kęsicki

Sl-1524       
Mariusz Komraus

Sl-0100       Zbigniew Koziarski

Sl-1601       Marcin Jurkiewicz

Sl-1668       Łukasz Kiełbasa

Sl-0461      Magdalena Komusińska

Sl-0693      Andrzej Kozielski

Sl-0288      Anna Jurkowska

Sl-0915      Zdzisław Kiełkowski

Sl-0462      Zbigniew Komusiński

Sl-0923      Tadeusz Kozielski

Sl-0003      Ryszard Jurkowski

Sl-1434       Wanda Kierebińska-Tokarz

Sl-1804       Barbara Konieczna

Sl-1088       
Urszula Kozieł

Sl-1764       
Justyna Juroszek

Sl-0978      Maciej Kijak

Sl-0731      Marcin Konieczniak

Sl-1819       Daniel Kozieł

Sl-0115      Andrzej Kabat

Sl-0622      Lucyna Kikowska

Sl-1450       Marcin Konieczny

Sl-0146      Sławomir Kozik

Sl-0230      Witold Kaczmarczyk

Sl-1722       Małgorzata Kiryłowicz

Sl-0840      Mirosław Konieczny

Sl-1663       
Magdalena Kozik-Niesterok

Sl-0479      Grzegorz Kaczmarczyk

Sl-0866      Małgorzata Kisiel

Sl-1150       
Robert Konieczny

Sl-1817       
Karolina Kozioł

Sl-0383       Jacek Kaczmarczyk

Sl-1117       Jacenty Kisiel

Sl-1086       
Barbara Konieczny-Young

Sl-0362       
Irena Kozioł-Żurowska

Sl-0870      Joanna Kaczmarek-Mikuszewska

Sl-1201       Marek Kisilewicz

Sl-0449      Jolanta Koniewicz

Sl-0709      Piotr Kozłowski

Sl-0299      Agnieszka Kaczmarska

Sl-1049       Joanna Klajmon-Rusin

Sl-1807       
Adam Koniewicz

Sl-1285       
Agnieszka Kozubowska-Puczka

Sl-1495       Małgorzata Kaczor

Sl-1326       
Piotr Klar

Sl-0260      Tomasz Konior

Sl-0178       
Marek Koźlik

Sl-0084      Ewa Kaczorowska

Sl-0799      Wojciech Klasa

Sl-0941       
Zygmunt Konopka

Sl-0491      Piotr Kózka

Sl-0501      Sławomir Kaczorowski

Sl-0935       Piotr Klasek

Sl-1589       
Przemysław Konopka

Sl-1184       Łukasz Krajewski
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Sl-1809       
Aleksander Krajewski

Sl-1795       
Konrad Kudłacz

Sl-0097      Stanisław Lessaer

Sl-1334       
Bartosz Majewski

Sl-1600       Grzegorz Krajewski

Sl-1245       Magdalena Kujawska

Sl-1749       
Krzysztof Leszczyński

Sl-0156      Marek Majewski

Sl-1016       
Andrzej Kral

Sl-0342      Józef Kuklok-Opolski

Sl-1014       
Sławomir Leś

Sl-0262       Jacek Majewski

Sl-0152      Hanna Kramarczyk-Leśniak

Sl-1538       Ewa Kukuczka

Sl-0458      Jacek Leśko

Sl-1692       
Justyna Majka

Sl-1128       
Wojciech Kramza

Sl-1625       
Łukasz Kukuła

Sl-0387      Marek Lewandowski

Sl-0291      Karol Major

Sl-0918      Robert Krawczyk

Sl-1518       
Marcin Kula

Sl-1859       Łukasz Lewandowski

Sl-0652      Lech Majowski

Sl-0526       Jolanta Krawczyk

Sl-1433       
Marek Kula

Sl-0800      Artur Lewański

Sl-1152       
Maria Makara

Sl-1803       
Mateusz Krawczyk

Sl-0482      Jerzy Kula

Sl-0471      Bożena Lewczyńska-Richter

Sl-0182      Jerzy Makowski

Sl-1132       
Dagmara Krawiec

Sl-0358       
Adam Kulczycki

Sl-1682       Aleksandra Lichawska

Sl-1051       
Marzena Maksysz-Łobko

Sl-1564       Marta Kręska-Pyrz

Sl-0356      Winicjusz Kulej

Sl-1181      Marcin Ligarski

Sl-0101      Małgorzata Malanowicz-Pęczak

Sl-0765       Bożena Kroker

Sl-0114      Krzysztof Kulik

Sl-0375      Witold Linscheid

Sl-0626      Jacek Malczewski

Sl-0498      Rafał Król

Sl-0157       Joanna Kulik-Lachowicz

Sl-1519       
Rafał Lipiński

Sl-1782       
Krzysztof Malczewski

Sl-0795      Małgorzata Krupa

Sl-0766      Damian Kulisz

Sl-1454       
Aleksandra Lis

Sl-0541      Bartosz Malczyk

Sl-1009       
Aleksandra Krupa

Sl-1546       Anna Kułach-Strzelecka

Sl-0238      Małgorzata Lisiak

Sl-0703       
Beata Malec

Sl-1599       Maciej Krupa

Sl-1385       Józef Kułagowski

Sl-1270       
Magdalena Listoś

Sl-1302       
Bartosz Malec

Sl-0519       Krystyna Krupka

Sl-1332       Janusz Kunysz

Sl-0592       Urszula Loranc

Sl-1477       
Katarzyna Malec

Sl-0589      Marek Kruszyński

Sl-1230       Ewa Kupczyńska-Pohl

Sl-1321       
Marzena Lorenc

Sl-1353       
Krystyna Maliborska

Sl-1203       Marcin Kruszyński

Sl-0680      Wacław Kupiec

Sl-0849      Andrzej Lorenc

Sl-0108      Romuald Malina

Sl-1391       Jacek Krych

Sl-1289       Dariusz Kurowski

Sl-1403      Magdalena Loska

Sl-1626       
Mieszko Maliszewski

Sl-0741       Izabela Krycińska

Sl-1734       Magdalena Kurpas

Sl-0808      Jerzy Paweł Lubieniecki

Sl-1134      Małgorzata Małasiewicz

Sl-0901      Magdalena Kryczek

Sl-1382       
Ewa Kurto

Sl-1674       
Piotr Ludwig

Sl-1611       Joanna Małecka

Sl-0350      Wanda Kryjak

Sl-0063      Jacek Kuś

Sl-1805       Dorota Lutogniewska

Sl-0094      Wojciech Małecki

Sl-0351       Edward Kryjak

Sl-0193      Michał Kuś

Sl-0457      Ryszard Ładowski

Sl-1694       Maciej Małek

Sl-1493       Jarosław Krysiak

Sl-1699       
Michał Kuś

Sl-0181      Łukasz Ładziński

Sl-1761       
Kordian Małolepszy

Sl-1815       
Mieczysław Krysta

Sl-0409      Janusz Kuter

Sl-1212       
Łukasz Łakomy

Sl-0988      Wojciech Mamica

Sl-1096       
Tomasz Krzempek

Sl-1346      Tomasz Kuźmiński

Sl-0373      Wojciech Łapa

Sl-0251      Anna Mandat-Łyko

Sl-0730      Paweł Krzepczak

Sl-1661       
Agnieszka Kwiatek

Sl-1736       Marta Łapińska

Sl-0218      Izabela Mandla

Sl-1562       
Wojciech Krzystała

Sl-1771       
Teresa Kwiatek

Sl-0266      Krzysztof Łaszczyk

Sl-1575       
Bartosz Mandrysz

Sl-1780       
Joanna Krzystolik

Sl-0346      Ryszard Kwosek

Sl-1202       
Adam Łobko

Sl-1635       
Agata Manterys

Sl-0877      Adam Kściuczyk

Sl-0209      Bartłomiej Lach

Sl-1453       
Wojciech Łoboda

Sl-0132       Jarosław Mańka

Sl-1260       
Grzegorz Kubaczka

Sl-1329       
Paweł Lachowicz

Sl-1515       
Andrzej Łopacz

Sl-0232      Ewa Marcinek

Sl-0775      Piotr Kubańda

Sl-1327       
Michał Lah

Sl-0653      Bernard Łopacz

Sl-0533       Krzysztof Marciniuk

Sl-1398       
Elżbieta Kubat

Sl-0292      Anita Langer

Sl-1313       
Aleksandra Łukasiewicz

Sl-1162       
Marian Marcinkowski

Sl-1365       
Radosław Kuberski

Sl-0372      Anna Laskowska-Łapa

Sl-1081       
Przemysław Łukasik

Sl-1220       
Arkadiusz Marszałek

Sl-1593       
Izabela Kubicka

Sl-1021       
Maciej Laskowski

Sl-1276       
Joanna Machej-Liberus

Sl-0540      Leszek Marszałek

Sl-1210       
Edyta Kubicz

Sl-0623      Andrzej Lasok

Sl-0425      Wojciech Machowski

Sl-1506       Dawid Marszolik

Sl-1456       
Marcin Kuchno

Sl-0977      Katarzyna Lasota-Mańka

Sl-0924      Mikołaj Machulik

Sl-1704       
Magdalena Martyniszyn

Sl-0696      Sonia Kuchta

Sl-1008       Halina Latko

Sl-0064      Wojciech Madurowicz

Sl-0210      Paweł Maryńczuk

Sl-1542       
Witold Kucza

Sl-0219       Bożena Lebdowicz-Nawałka

Sl-1660       
Anna Maj

Sl-1679       Maciej Marzecki

Sl-0613      Piotr Kuczia

Sl-0327       Jan Lelątko

Sl-0671      Szymon Majcherczyk

Sl-1816       Adrian Masłyka

Sl-0104      Michał Kuczmiński

Sl-0091      Krzysztof Lelek

Sl-0756      Beata Majerska-Pałubicka

Sl-1294       Małgorzata Mataniak-Pakuła

Sl-0264      Barbara Kudela

Sl-0976      Barbara Lemańska-Kampa

Sl-1206       Agnieszka Majewska

Sl-1040      Marcin Matheja
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Sl-1172       
Rafał Matlas

Sl-0529       
Beata Młynarska-Nawratek

Sl-1670       
Łukasz Niewiara

Sl-0508      Tadeusz Orzechowski

Sl-1000       
Bogda Matoga

Sl-1297       
Ewa Mokrosz

Sl-0774       
Andrzej Nigbor

Sl-1738       
Sławomir Orzechowski

Sl-0269       Izabela Matuszowicz

Sl-1295       
Dariusz Mońka

Sl-0214      Artur Nikiel

Sl-1012       
Janusz Orzeł

Sl-1525       
Monika Matyja

Sl-0054      Anna Morawiec

Sl-1510       
Alicja Nikiel

Sl-1265       
Stanisław Osadziński

Sl-1101       
Adam Matysiak

Sl-1741        
Paulina Morozińska-Ginko

Sl-0155       
Izabela Niklińska-Konop

Sl-0743       
Marek Osiecki

Sl-1768       
Aleksandra Matyszczak

Sl-0364      Leszek Moska

Sl-1381       
Seweryn Nogalski

Sl-0974       
Jarosław Ostrowski

Sl-1413       
Joanna Mazgaj-Klimanek

Sl-1043      Tomasz Moskalewicz

Sl-1839       
Aneta Nosal

Sl-0926      Agnieszka Oślizło

Sl-0435      Zbigniew Mazur

Sl-0039      Aneta Mostowska

Sl-1522       
Tomasz Nosiadek

Sl-1832       
Jakub Owczarek

Sl-0728      Lesław Mazur

Sl-1414       
Janusz Moszyński

Sl-1084       
Aleksander Nosiła

Sl-1209       
Piotr Ożana

Sl-0408      Małgorzata Mazurek

Sl-1426       
Monika Mośka

Sl-0202       
Jerzy Nowak

Sl-1714       
Anna Pacut-Banaś

Sl-0318       Jacek Mazurkiewicz

Sl-0563       
Zbigniew Mozgwa

Sl-0640      Krzysztof Nowak

Sl-0844      Marek Padło

Sl-1608       
Szymon Mazurkiewicz

Sl-0463      Ewa Możejko-Rogowska

Sl-0648      Dariusz Nowak

Sl-1460       
Piotr Pająk

Sl-0257       Janina Mazuś

Sl-0443      Marek Mroczka

Sl-1627       
Marek Nowak

Sl-0734      Alina Pająk

Sl-0399      Ryszard Mendrok

Sl-1852       
Joanna Mrozek

Sl-1617       
Jolanta Nowak

Sl-1634       
Małgorzata Pająk-Borecka

Sl-0332      Anna Mentek

Sl-1335       
Iwona Mróz

Sl-1191       
Alicja Nowak-Kolesińska

Sl-1095       
Grzegorz Pakuła

Sl-1079       Henryk Mercik

Sl-1747       
Radosław Mrózek

Sl-1292       
Alina Nowak-Lenartowska

Sl-1758       
Marcin Pala

Sl-1783       Marek Męczarski

Sl-0285      Wojciech Mszyca

Sl-0880      Grzegorz Nowakowski

Sl-1195       
Iwona Palac

Sl-1264      Marcin Mędrek

Sl-1125       
Aneta Musialik-Ozimińska

Sl-0428      Eugeniusz Nowicki

Sl-0117      Dieter Paleta

Sl-0548      Halina Mglej-Rudnicka

Sl-0223      Maria Musialska

Sl-0186      Andrzej Nowiński

Sl-0682      Roman Palewicz

Sl-1864      Alicja Michalczyk

Sl-0946      Jan Muszyński

Sl-0391       
Aleksandra Nurek

Sl-1481       
Aleksandra Pałczak-Czajkowska

Sl-0021      Michał Michalik

Sl-1869       
Grzegorz Myhal

Sl-0537       
Piotr Obracaj

Sl-0068      Józef Pałeszniak

Sl-1755       
Katarzyna Michalska

Sl-0128      Józef Myrda

Sl-1735       
Katarzyna O'brien

Sl-1241       
Wojciech Panaś

Sl-1530       
Bartosz Michalski

Sl-1644      Małgorzata Myśliwiec

Sl-1389       
Janusz Ochota

Sl-1473       
Anna Pankiewicz

Sl-1401      Marzena Michałek-Kopiec

Sl-0773      Bronisław Mzyk

Sl-1362       
Dorota Ociepka

Sl-0174       
Marek Pańczyk

Sl-0604      Lidia Micza

Sl-0314       
Janusz Najlepszy

Sl-1082       
Paweł Ociepka

Sl-1284       Helena Parczewska

Sl-0646      Anna Midro-Hendel

Sl-0688      Krzysztof Nalewajka

Sl-1482       
Marta Oczkowska

Sl-1861       
Aleksandra Paruzel

Sl-0890      Bożena Mielczarska

Sl-1396       
Joanna Napierała

Sl-1652       
Michał Odzierejko

Sl-0868      Joanna Pasek

Sl-1577       
Agnieszka Miękus

Sl-1843      Michał Natora

Sl-1578       
Markus Ogaza

Sl-0059      Marek Pasternak

Sl-1685       
Artur Mijalski

Sl-1075       
Aleksandra Nawrat

Sl-1649       
Beata Około-Kułak

Sl-0597      Tadeusz Pasternak

Sl-0570       
Andrzej Mikulski

Sl-1092       
Szymon Nawrat

Sl-1754       
Mariusz Okrajek

Sl-1455       
Wojciech Pasterny

Sl-0507      Grzegorz Milanowski

Sl-0594      Leszek Nawrocki

Sl-0634      Albert Olbrycht

Sl-1828       
Joanna Pasterny

Sl-0335       
Paweł Milejski

Sl-0747       
Grzegorz Nawrot

Sl-1190       
Wiesław Olejko

Sl-1361       
Katarzyna Paszek

Sl-1731       
Beata Miłek

Sl-0459      Mariusz Nazar

Sl-0930      Bożena Oleś

Sl-1307       
Rafał Paszenda

Sl-1609       
Mariusz Miłkowski

Sl-1711       Małgorzata Nazimek

Sl-0748       
Ireneusz Olsza

Sl-1486       
Adam Patas

Sl-0579       
Marek Miodoński

Sl-0141      Ewa Nelip

Sl-1048       Ewa Olszewska

Sl-0144      Krystyna Patrzyk

Sl-1357       
Szymon Mirek

Sl-0803       
Stanisław Nestrypke

Sl-1275       
Katarzyna Olszewska

Sl-0998      Mariusz Pawlak

Sl-1603       
Mariusz Mirek

Sl-1514       
Edyta Niedźwiedzka

Sl-0240      Andrzej Olszewski

Sl-1619       
Sylwia Pawlikowska-Musiewicz

Sl-0037      Jacek Mistur

Sl-0033       
Jacek Niedźwiedzki

Sl-0566      Szymon Opania

Sl-1653       
Marek Pawlus

Sl-0580      Arkadiusz Miśkiewicz

Sl-0489      Stanisław Niemczyk

Sl-1315       
Aleksandra Opielka

Sl-1165       
Jacek Pawlus

Sl-0711      Marek Mizeracki

Sl-0639      Tadeusz Nieszporek

Sl-0846      Grzegorz Opiełka

Sl-0326       
Piotr Pawłowski

Sl-1707       
Wojciech Mizeracki

Sl-0203       Wiesław Niewiadomski

Sl-1508       
Wojciech Orenowicz

Sl-0281      Marek Pelc

Sl-0359       
Krzysztof Młotkowski

Sl-1404       
Maciej Niewiadomski

Sl-0196      Marta Orłowska

Sl-1044       
Daria Pełka-Sulimierska
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Sl-0433       
Zofia Perlega

Sl-0429      Marian Polak

Sl-1281       
Katarzyna Radwańska-Musioł

Sl-1811       
Filip Sage

Sl-1237       
Krzysztof Petrus

Sl-0233      Krystyna Polak-Bąk

Sl-1399       
Renata Radziewicz

Sl-0546      Michał Sage

Sl-0642      Tomasz Pęczek

Sl-1721       
Bartłomiej Polek

Sl-0096      Zbigniew Radzyński

Sl-0582      Anna Sage-Horzela

Sl-0294      Ewa Piątek

Sl-1376       
Wojciech Polko

Sl-0472      Zemaryalai Rafik

Sl-1835       
Tomasz Samek

Sl-0295      Henryk Piątek

Sl-0954      Małgorzata Polok

Sl-1415       
Katarzyna Rajkiewicz

Sl-0789      Andrzej Sander

Sl-1211       
Magdalena Piątek

Sl-0629      Grzegorz Porembski

Sl-0872      Ryszarda Rajnich-Walawender

Sl-1566      Aleksander Sas

Sl-0303       
Zbigniew Pieczarka

Sl-1716       
Anna Porębska

Sl-0595       
Ewa Rak

Sl-0986      Jacek Sawkiewicz

Sl-0811      Janusz Pierchała

Sl-0839      Andrzej Porębski

Sl-0038      Lilianna Rak

Sl-0244      Zbigniew Sąsiadek

Sl-0496      Anna Pierzchalska-Tuszyńska

Sl-0658      Beata Posłuszna

Sl-1717       
Leszek Rakoczy

Sl-1233       Helmut Schick

Sl-1742       
Andrzej Piesyk

Sl-1249       
Anna Prause-Plucińska

Sl-0669      Anna Rakowska-Dzierżewicz

Sl-1091       
Zbigniew Schleifer

Sl-1558       
Rafa Pieszko

Sl-1574       
Łukasz Prażuch

Sl-1726       
Tomasz Raszka

Sl-1331       
Marius Schlesiona

Sl-0419      Małgorzata Pietrasz

Sl-1528       
Ewa Prejs

Sl-0732      Grzegorz Ratajski

Sl-0169       Rafał Schurma

Sl-1299      Marek Pietraszko

Sl-1784       
Anna Prochownik

Sl-0601       Jadwiga Rawecka

Sl-0154      Magdalena Sczyrba

Sl-1870       
Grzegorz Pietraszuk

Sl-0256       
Zbigniew Prokop

Sl-1671       Agnieszka Rawska

Sl-1470       
Agnieszka Sekta-Seredyńska

Sl-0044      Jerzy Pietruszka

Sl-1154       
Grzegorz Pronobis

Sl-0578      Mirosław Rąbalski

Sl-0931      Krzysztof Seman

Sl-1004      Tomasz Pikos

Sl-1395       
Paweł Pryszcz

Sl-0650      Janusz Rączka

Sl-1847       Damian Serwata

Sl-0043      Bogusław Pilch

Sl-0780      Witold Przewoźniak

Sl-0079      Paweł Rączka

Sl-1798       Paulina Seweryn

Sl-1727       
Przemysław Pilch

Sl-1247       Małgorzata Przybyła

Sl-1400       Karolina Rechnio

Sl-1751       
Dawid Seweryn

Sl-0120      Małgorzata Pilinkiewicz

Sl-1312       Anna Przybyła

Sl-0964      Grzegorz Rendchen

Sl-0051       Jerzy Seweryn

Sl-0543      Maciej Pindur

Sl-0947       
Zbigniew Przybyłek

Sl-0365      Tomasz Reszka

Sl-0221      Grzegorz Seweryn

Sl-0204      Halina Piotrowska-Hirszberg

Sl-0981      Ewa Przybył-Zboińska

Sl-1844      Mateusz Richter

Sl-1592       
Kinga Siedlaczek-Wdowiak

Sl-1124       
Monika Piórecka-Karolak

Sl-1822       Adam Przyłucki

Sl-1256       
Florian Riegler

Sl-1706       Inga Siedlecka-Papis

Sl-0573      Grzegorz Pisarczyk

Sl-0547      Mirosława Pszczółka

Sl-0151      Wojciech Riess

Sl-0719      Danuta Siekanowicz-Płaza

Sl-1078       
Rafał Pisowicz

Sl-0911      Andrzej Ptaszkiewicz

Sl-1257       
Roger Riewe

Sl-0568      Jacek Sienko

Sl-0916      Anna Pisula

Sl-0301       
Katarzyna Puchała

Sl-1138       
Krzysztof Rogala

Sl-0505       Jolanta Sieroń-Smykała

Sl-1729       
Aleksandra Piszczek

Sl-0348      Karina Puchała

Sl-0325      Lechosław Rostański

Sl-1310       
Joanna Sikiewicz-Wojtaszek

Sl-0073      Maciej Piwowarczyk

Sl-1157       
Jacek Puda

Sl-1701       Grzegorz Rostański

Sl-1647      Adam Sikora

Sl-0914      Daniel Płocica

Sl-0028      Małgorzata Pudlik

Sl-0074       
Stanisław Rostkowski

Sl-0124       Jolanta Singer-Zemła

Sl-1198       
Magdalena Płocica

Sl-0567      Jan Pudło

Sl-0432      Bogdan Roztropowicz

Sl-1232       
Olga Siopis-Sicińska

Sl-1183       
Sylwia Płomecka

Sl-1491       
Piotr Puszczewicz

Sl-0936      Witold Rudecki

Sl-1055       
Kinga Siry

Sl-0010      Arkadiusz Płomecki

Sl-1222       
Bartłomiej Puzoń

Sl-0006      Małgorzata Rudnicka-Kurzeja

Sl-0369      Mirosław Siwczyk

Sl-0271      Małgorzata Płonka

Sl-1156       
Marcin Pyrz

Sl-1449       
Ewa Rudnicka-Stefanowska

Sl-0585      Krystyna Siwczyk

Sl-1762       
Michał Płonka

Sl-0394      Adam Pytel

Sl-0005      Andrzej Rudy

Sl-1687       
Anna Siwińska

Sl-0248      Przemysław Płowecki

Sl-0047      Ewa Pytel

Sl-1759       
Agnieszka Ruszel

Sl-0982      Marcin Siwy

Sl-1565       
Jan Poborski

Sl-0641      Wojciech Pyttel

Sl-1572       
Bartosz Rutkowski

Sl-1030       
Barbara Siwy-Kaszuba

Sl-0539      Tomasz Pochylski

Sl-0020      Marek Rabsztyn

Sl-0481      Jacek Rybarkiewicz

Sl-1541       
Dominika Skałuba

Sl-0050      Stanisław Podkański

Sl-0113      Mariusz Rachuba

Sl-1543       
Przemysław Rymer

Sl-0984      Robert Skitek

Sl-0004      Wojciech Podleski

Sl-1471       
Grzegorz Raczek

Sl-1659       
Jacek Rypuła

Sl-0874      Maria Skotnicka

Sl-1639       
Marta Podsiadło

Sl-1380       
Ewa Raczkowska

Sl-1483       
Monika Ryś-Szczęsny

Sl-1464       
Ewa Skotnicka

Sl-1405       
Mariusz Pogoda

Sl-0506      Helena Radkiewicz-Krupa

Sl-1667       
Ewa Rzepka-Kulik

Sl-1614       
Agata Skowronek-Zych

Sl-0306      Mirosław Polak

Sl-1099       
Wojciech Radomski

Sl-0561      Magdy Saad

Sl-0121      Adam Skrzypczyk

Sl-0434      Agnieszka Polak

Sl-0135       
Wojciech Rados

Sl-1772       
Beata Sadlok

Sl-0075       Jerzy Skulimowski
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Sl-1345       
Rafał Skupień

Sl-0651      Ewa Stelmach

Sl-1621       
Agnieszka Szewczyk

Sl-1553       
Jacek Tajster

Sl-0042      Aleksander Skupin

Sl-0099      Iwona Stelmach

Sl-0576      Agnieszka Szkarłat-Merta

Sl-1797       
Anna Tannenberg

Sl-0536       
Bogdan Skurowski

Sl-1098       Andrzej Stempa

Sl-1539       
Marcin Szkocny

Sl-1684      Magdalena Tatar-Skowronek

Sl-0305      Marek Skwara

Sl-1368       
Krzysztof Stetkiewicz

Sl-0406      Jarosław Szlagór

Sl-0298       
Ewa Tatar-Suchecka

Sl-0013      Krystyna Sławińska

Sl-1535       
Marcin Steuer

Sl-1469       
Wojciech Szmyd

Sl-1148       
Daniel Tekeli

Sl-1438       Izabela Sławińska

Sl-1217       
Marek Stępień

Sl-1364       
Jurata Szolc

Sl-1354       
Łukasz Then

Sl-0513      Alicja Sławińska-Scheller

Sl-0889      Marek Stojanowski

Sl-0453      Barbara Szołomiak-Biernacka

Sl-0009      Piotr Then

Sl-1669       
Dominika Słodkiewicz

Sl-1791       
Aleksandra Stolarczyk

Sl-0107       Jadwiga Szota

Sl-1458       
Grzegorz Tkacz

Sl-1630       
Karol Słomczyński

Sl-0111       Jerzy Stożek

Sl-1112       
Zbigniew Szponar

Sl-1026       
Larysa Tkacz-Pałac

Sl-1492       Paweł Służałek

Sl-1371       Wiesława Strabel

Sl-1182       
Ewa Sztefko

Sl-1765       
Adam Tkocz

Sl-1144      Thomas Smagiel

Sl-0329      Małgorzata Strańska-Stanek

Sl-1633       
Mikołaj Szubert-Tecl

Sl-1087       
Patrycja Toborowicz

Sl-1838       
Krzysztof Smajdor

Sl-1756       
Marcin Strąk

Sl-0764       
Elżbieta Szukłow

Sl-0344      Ryszard Tojka

Sl-1113       Anna Smaś

Sl-0190      Beata Struzik

Sl-1808       
Agnieszka Szulc

Sl-1748       
Magdalena Tokarska

Sl-1266       
Agnieszka Smętek-Buchcik

Sl-1452       
Magdalena Strykowska

Sl-1616       
Tomasz Szulik

Sl-0138      Krystyna Tokarz

Sl-1789       
Marta Smołka

Sl-1778       
Maria Strzeduła

Sl-0451       
Krzysztof Szumera

Sl-0354       
Roman Tomala

Sl-0396      Aleksander Smykała

Sl-1640       
Beata Strzelecka-Konat

Sl-0083      Artur Szwaja

Sl-1581       Małgorzata Tomala-Dziubek

Sl-1700       Jerzy Sobota

Sl-0280      Wojciech Student

Sl-0787      Bogdan Szwajnoch

Sl-0069      Michał Tomanek

Sl-1251       
Rafał Socha

Sl-0119      Tomasz Studniarek

Sl-0637      Adam Szwarc

Sl-0200      Maria Tomaszewska

Sl-1650       
Grzegorz Soja

Sl-1740       
Beata Studnik-Zabrzewska

Sl-1737       
Marcin Szyc

Sl-1214       Marek Tomaszewski

Sl-0999      Marek Sojka

Sl-1213       
Janina Stula

Sl-1306       
Ewa Szymańska-Sułkowska

Sl-1856       
Sylwia Tomczyk

Sl-0792      Wacław Sokalski

Sl-0441      Jerzy Stysiał

Sl-1282       
Rafał Szymański

Sl-1507       
Aleksandra Tomkiewicz

Sl-1842       
Wojciech Sokalski

Sl-0694      Zygmunt Suchański

Sl-0250       
Dorota Szymczak

Sl-1732       
Szymon Tomoń

Sl-0769      Małgorzata Sokołowska

Sl-0424      Danuta Suchy

Sl-1857       
Jarosław Szymlak

Sl-1774       
Andrzej Truszczyński

Sl-0427      Małgorzata Sokół

Sl-1437       
Tomasz Suchy

Sl-0368      Andrzej Szymon

Sl-1505       
Dominika Trzcińska

Sl-0955       
Nina Sołkiewicz-Kos

Sl-0549      Tomasz Sulimierski

Sl-1554       
Serafin Szyszka

Sl-1472       
Karolina Trzcionka

Sl-1054       
Joanna Sołtysik

Sl-1129       Marek Sulin

Sl-1421       
Magdalena Szyszkowska-Kucia

Sl-0933      Monika Trzcionkowska

Sl-1020       
Szczepan Sommer

Sl-0377      Czesław Sułek

Sl-0828      Maria Śliwa

Sl-0751       
Tomasz Trzcionkowski

Sl-1579       
Karol Sontag

Sl-1167       Beata Sułowicz

Sl-1702       
Joanna Śliwa

Sl-0095      Tomasz Tumas

Sl-0893      Roman Sowiński

Sl-0517      Ryszard Swałtek

Sl-1712       
Aleksandra Śliż-Czorny

Sl-1303       
Anna Turczyk

Sl-0812      Grzegorz Sowiński

Sl-0555       Ihor Syczyk

Sl-0514      Bogdan Ślusarczyk

Sl-0082      Ewa Tustanowska

Sl-0161      Monika Sroka-Bizoń

Sl-1567       Marcin Synowiec

Sl-0714      Mirosław Śmiłowski

Sl-1690       Maciej Tutaj

Sl-0544      Joanna Srokosz

Sl-1509       Tomasz Synowski

Sl-1393       
Anna Śnieżek

Sl-1440      Małgorzata Twardowska-Peteja

Sl-1641       
Rafał Stachowicz

Sl-1787       Michał Szafarczyk

Sl-1744       
Wojciech Śnieżek

Sl-1605       Agnieszka Tymkiewicz

Sl-1862       Marta Stachurska

Sl-0841      Renata Szajbel-Heyda

Sl-0720      Barbara Średniawa

Sl-1225       
Patrycja Tyrała

Sl-0660      Wojciech Stalmach

Sl-1529       
Bartłomiej Szałapski

Sl-0066      Piotr Średniawa

Sl-0404      Janusz Tyrlik

Sl-0330       Ryszard Stanek

Sl-1643       
Paweł Szaraniec

Sl-0283       Jadwiga Świerczyńska

Sl-0439       
Karol Tyrna

Sl-0125      Elżbieta Stankiewicz

Sl-1571       
Alicja Szargut-Łoaza

Sl-0284      Jacek Świerczyński

Sl-1288       
Zdzisław Ujma

Sl-0973      Tomasz Staszczyk

Sl-1001       
Ewa Szczepańska

Sl-1231       
Magdalena Świeży

Sl-1349       
Tomasz Ulman

Sl-0610      Przemysław Stawinoga

Sl-1166       
Dorota Szczygłowska

Sl-1386       
Piotr Świętek

Sl-1766       
Łukasz Urbańczyk

Sl-0249      Jerzy Stawowczyk

Sl-0989      Jerzy Szeruda

Sl-1615       
Bożena Świstek

Sl-1410       
Marcin Uryć

Sl-1672       Justyna Stefańska

Sl-0692      Tadeusz Szewczenko

Sl-0080      Zbigniew Świtalski

Sl-1359       
Katarzyna Uszok-Adamczyk

Sl-0407      Lidia Steinhof-Ciba

Sl-0932      Monika Szewczyk

Sl-0049      Ewa Taczewska

Sl-1648       
Dirk Van Gameren
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Sl-0556      Małgorzata Vorbrodt-Strzałka

Sl-0226      Marek Wiktorczyk

Sl-0165       
Ewa Woszczyna

Sl-1291       
Teresa Zarzycka

Sl-1322       
Iwona Wach-Mazur

Sl-1115       
Jerzy Wilczek

Sl-0370       
Wiesław Woszczyński

Sl-1631       
Arkadiusz Zarzycki

Sl-1831       
Przemysław Wacławczyk

Sl-1513       
Dominika Wilczek

Sl-0815      Henrieta Woźniak

Sl-1355       
Marlena Zasadzin

Sl-1651       
Tomasz Wagner

Sl-0922      Robert Wilczok

Sl-1623       
Leszek Woźniak

Sl-1487      Aleksandra Zastawnik

Sl-1675       
Piotr Wagner

Sl-1063       
Maciej Wilczyński

Sl-1662       
Robert Woźniak

Sl-0708      Marzena Zawartka

Sl-0378       
Tadeusz Walarus

Sl-0991      Monika Wilk

Sl-1067       
Zofia Woźniakowska

Sl-1408       
Jacek Zawiła

Sl-0937      Piotr Wałcerz

Sl-1802       
Bartosz Wilk

Sl-1019       
Monika Woźniakowska-Kublin

Sl-1227       
Anna Zawiła

Sl-0995      Adam Wanatowicz

Sl-0215       
Joanna Wilk-Czyżewska

Sl-1431       
Beata Woźniakowska-Masły

Sl-1814       
Aleksander Zawiślak

Sl-1374       
Adam Warwas

Sl-0296      Henryk Wilkosz

Sl-1834       
Szymon Wójtowicz

Sl-0032      Marek Zdeb

Sl-1298       
Adam Warzecha

Sl-1848       
Jakub Winecki

Sl-1723       
Michał Wręczycki

Sl-0910      Aleksandra Zdziebko

Sl-1137       
Marek Warzybok

Sl-0484      Joanna Wiórek

Sl-1229       
Marcin Wronowicz

Sl-0231       
Joanna Zębik

Sl-1246       
Ireneusz Wasiewicz

Sl-1476       
Wojciech Wiszniowski

Sl-0253      Iwona Wrońska

Sl-1441       
Stefania Zgorzały

Sl-1665       
Adam Wawoczny

Sl-0116       
Katarzyna Wiśniewska

Sl-0994      Marek Wroński

Sl-0697      Adam Zgraja

Sl-0402      Piotr Wawrzeńczyk

Sl-0657       
Grzegorz Wiśniewski

Sl-0448      Walenty Wróbel

Sl-1188      Marcin Zgrzendek

Sl-0403      Zofia Wawrzeńczyk

Sl-0879      Bożena Wita

Sl-0455      Dorota Wróbel

Sl-1053       
Mirella Zielewska-Piegza

Sl-0690      Cezary Wawrzyniak

Sl-0334       
Krzysztof Witala

Sl-0644      Andrzej Wróblewski

Sl-0598      Aleksandra Zielińska

Sl-0363      Marek Wawrzyniak

Sl-0871       
Leszek Witański

Sl-0307      Sebastian Wróblewski

Sl-1358       Iwona Zielińska-Gnutek

Sl-1029       
Joanna Wawrzyniak

Sl-0076       
Jerzy Witeczek

Sl-1691       
Szymon Wróblewski

Sl-0956      Krzysztof Zienć

Sl-1654       
Agnieszka Wawrzynów

Sl-0123      Marian Witkowski

Sl-1314       
Agnieszka Wydra

Sl-0237      Arkadiusz Zientala

Sl-1678       
Artur Wątor

Sl-0166      Marek Witkowski

Sl-1584       
Jakub Wypchałowski

Sl-0417      Sławomir Zięba

Sl-1474       
Katarzyna Wątor

Sl-0211      Andrzej Witkowski

Sl-1502       
Justyna Wysocka

Sl-0170      Mariusz Zjawiony

Sl-1443       
Łukasz Wengler

Sl-0390      Maria Witosławska

Sl-1503       
Paweł Wysocki

Sl-1531       
Tomasz Złoczowski

Sl-1024       
Marek Wenklar

Sl-0495      Robert Wizor

Sl-1596       
Tomasz Wysocki

Sl-1821       
Paweł Złotorowicz

Sl-1500       
Agnieszka Wereszczyńska

Sl-0797       
Jacek Włodarczyk

Sl-0895      Maciej Wysoczański

Sl-1204       
Dariusz Zniszczoł

Sl-1133       
Aleksandra Wewiór-Met

Sl-1829       
Michał Włodarczyk

Sl-0145       
Barbara Wyszyńska

Sl-1330       
Piotr Zowada

Sl-0599       
Jolanta Węglińska

Sl-0553       
Krystyna Wnęk

Sl-1825       
Magdalena Zabost

Sl-0012      Maria Zubek

Sl-1775       
Tomasz Węglorz

Sl-0036       
Jan Woch

Sl-1003       
Krzysztof Zachariasiewicz

Sl-0055       
Henryk Zubel

Sl-1632       
Tomasz Widawski

Sl-0450      Albert Wojakowski

Sl-0643      Ewa Zadros

Sl-1383       
Maciej Zuber

Sl-1604       Halina Widuch-Wiewióra

Sl-0763      Magdalena Wojciechowska

Sl-0290      Mariusz Zadworny

Sl-1865       
Marta Zuber

Sl-1267       
Jacek Widziszowski

Sl-0118      Wojciech Wojciechowski

Sl-1080       
Łukasz Zagała

Sl-0185       
Damian Zwarycz

Sl-0854      Andrzej Wieczorek

Sl-0606      Grzegorz Wojewódka

Sl-1155       
Magdalena Zając

Sl-1333       
Barbara Zwierzycka

Sl-0607      Piotr Wieczorek

Sl-0782      Andrzej Wojnar

Sl-0813      Bożena Zając

Sl-1840       
Dorota Zwolak

Sl-0473      Janina Wieczorek

Sl-0438      Lech Wojtas

Sl-1594       
Teresa Zając

Sl-1866      Agata Zych-Wcisło

Sl-0106      Kinga Wieczorkowska-Majowska

Sl-0752       
Joanna Wolany

Sl-1445       
Barbara Zaklińska

Sl-0048      Ewa Zydroń

Sl-1032       
Tomasz Wieloch

Sl-0753       
Jacek Wolany

Sl-1451       
Tomasz Zakrzewski

Sl-1369       
Małgorzata Zygmunt

Sl-0400      Magdalena Wiencek

Sl-0969      Andrzej Wolański

Sl-0187      Mariusz Zalejski

Sl-0899      Janusz Zygmunt

Sl-0487      Maciej Wiewióra

Sl-1728       
Hubert Wolański

Sl-0584      Krzysztof Zalewski

Sl-1793       
Tomasz Zygmunt

Sl-0254       
Jacek Wiewióra

Sl-0341       
Jakub Wolnicki

Sl-0147      Wiesław Załęcki

Sl-1769       
Jakub Zygmunt

Sl-1074       
Olga Więckowska

Sl-1343       
Marlena Wolnik

Sl-0112      Ryszard Zapolski

Sl-1287       
Danuta Żabicka-Barecka

Sl-0302      Marek Więckowski

Sl-0512       
Wojciech Wolny

Sl-1397       
Agnieszka Zaremba

Sl-1713       
Anna Żebracka-Prus

Sl-0488      Jerzy Więckowski

Sl-1629       
Wojciech Wons

Sl-1018       
Bartosz Zaremba

Sl-0360      Leszek Żołnowski

Sl-1709       
Barbara Wikarek

Sl-1271       
Jacek Wosiński

Sl-0206      Krystyna Zaręba-Kijak

Sl-1320       
Magdalena Żuławska
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Żadne z wcześniejszych pokoleń
nie musiało się mierzyć z tak szeroką
panoramą sprzecznych kierunków,
a odziedziczona skłonność
do faworyzowania szalenie wąskich
specjalizacji nie dostarcza przydatnych
w tej sytuacji narzędzi. Wytwarzana
przez nas architektura niewątpliwie
pokaże, w jakim stopniu potraﬁmy
uszanować wyłaniający się schemat
społeczny, którego jesteśmy częścią,
bez nadwątlenia indywidualnego
wkładu jednostek w jego rozwój.
1953
walter gropius

wydawnictwo karakter
kraków 2014 r.

