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Szanowne Kole¿anki.
Szanowni Koledzy.
Zakoñczyliœmy okres zebrañ sprawozdawczo-wyborczych oraz wybraliœmy nowe w³adze naszego Oddzia³u na XXXI Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym odbytym w dniu 08.04.2008 r. Mam przyjemnoœæ nadal przewodniczyæ Zarz¹dowi Oddzia³u PZITB
w Katowicach na lata 2008-20011 i w tym miejscu dziêkujê
wszystkim delegatom za poparcie mojej osoby w wyborach
na Przewodnicz¹cego Oddzia³u PZITB Katowice. W obecnej kadencji nadal bêdê kontynuowa³ politykê dobrej roboty i kole¿eñskiej atmosfery w naszym Oddziale. Dzia³alnoœæ
naszego Oddzia³u prowadziæ bêdziemy w oparciu o kierunkowe zamierzenia na lata 2008-2011 przedstawione i przyjête na XXXI Walnym Zebraniu Delegatów Oddzia³u,
a w szczególnoœci:
❑ prowadziæ bêdziemy dzia³alnoœæ wynikaj¹c¹ z zadañ statutowych PZITB
❑ wspó³pracowaæ bêdziemy z Zarz¹dem G³ównym PZITB
❑ wspó³pracowaæ bêdziemy z naszymi Ko³ami
❑ kontynuowaæ bêdziemy dobr¹ wspó³pracê ze Œl¹sk¹
Okrêgow¹ Izb¹ Budownictwa
❑ bêdziemy integrowaæ œrodowisko in¿ynierów i techników budownictwa
❑ nadal otoczymy opiek¹ m³odych ludzi i seniorów naszego zwi¹zku
❑ wspó³pracowaæ bêdziemy z Zarz¹dami Polski Po³udniowej PZITB
❑ organizowaæ bêdziemy szkolenia, kursy i konferencje
w celu dokszta³cania zawodowego
❑ prowadziæ bêdziemy dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z rzeczoznawstwem budowlanym
W dniach 5-7.06.2008 r odby³ siê XLIII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Krakowie, w którym brali czynny udzia³
przedstawiciele naszego Oddzia³u. Na ZjeŸdzie wybrano
Przewodnicz¹cego i nowe w³adze Zarz¹du G³ównego.
Przewodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego zosta³ ponownie Kol.
Wiktor Piwkowski, któremu Delegaci naszego Oddzia³u
udzielili pe³nego poparcia.
Kole¿anki i Koledzy serdecznie zapraszam wszystkich do
pracy na rzecz naszego Zwi¹zku oraz przygotujmy siê do obchodów 75-lecia Polskiego Zwi¹zku In¿ynierów i Techników Budownictwa.
Przewodnicz¹cy Oddzia³u
Andrzej Nowak
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XXXI walne
Wyniki wyborów XXXI WZD Oddziału
Katowickiego PZITB odbytego w dniu
08.04.2008
Przewodniczący Zarządu wybrany jednogłośnie - Nowak Andrzej
Honorowi Prezesi Zarządu:
1. Świądrowski Witold
2. Piotrowski Mieczysław
Członkowie zarządu:
1. Bandurowska Barbara
2. Bujoczek Bożena
3. Cichocki Tadeusz
4. Grabowski Lech
5. Korusiewicz Michał
6. Mika Tadeusz
7. Ostapczyk Marian
8. Sitkiewicz Barbara
9. Szydłowski Andrzej
10. Wasylowski Grzegorz
11. Witkowski Jan
W skład Zarządu wchodzą automatycznie Przewodniczący Kół przy:
● Hydrobudowie Śląsk - Lipka Barbara
● Kole Seniorów - Krotla Winicjusz
● KPBP S.A - Kuberek Arkadiusz
● Państwowych Szkołach Budownictwa
w Bytomiu - Mrozek Ilona
● Ośrodku Rzeczoznawstwa CUTOB
PZITB - Sadowski Bronisław
● Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału - Sobera Elżbieta
● B.P. "Energoprojekt" - Szlosek Andrzej
Na pierwszym posiedzeniu w dniu
22.04.2008 r. nastąpiło ukonstytuowanie się Zarządu:
A. Prezydium Zarządu:
1. Witkowski Jan - Wiceprzewodniczący
2. Ostapczyk Marian
- Wiceprzewodniczący

zgromadzenie delegatów
3. Szydłowski Andrzej - Sekretarz
4. Sitkiewicz Barbara - Z-ca Sekretarza
5. Bujoczek Bożena - Skarbnik
6. Bandurowska Barbara - Z-ca Skarbnika
B. Zespół Redakcyjny Informatora Katowickiego Oddziału PZITB
1. Mika Tadeusz - Redaktor Naczelny
2. Korusiewicz Michał - Z-ca Redaktora Naczelnego
3. Wasylowski Grzegorz - Sekretarz
C. Rada Programowa Informatora Katowickiego Oddziału PZiTB
1. Piotrowski Mieczysław - Przewodniczący
2. Ostapczyk Marian
- Z-ca Przewodniczącego
3. Cichocki Tadeusz - członek
4. Grabowski Lech - członek

Prezydium WZDO: Przewodnicz¹cy - Andrzej
Szyd³owski, V-ce przewodnicz¹cy - Micha³
Korusiewicz, Sekretarz - Barbara Lipka

D. Komisja Odznaczeń
1. Bandurowska Barbara - Przewodnicząca
E. Komisja Samopomocy Koleżeńskiej
1. Sobera Elżbieta - Przewodnicząca
F. Komisja Młodej Kadry
1. Ilona Mrozek - Przewodnicząca
G. Komisja Nowych Technik
1. Korusiewicz Michał - Przewodniczący

Prezesi œl¹skich oddzia³ów (od lewej): kol. Janusz
Kozula, kol. Waldemar Szleper, kol. Ireneusz JóŸwiak

H. Sąd Koleżeński
1. Czarnecki Stefan - Przewodniczący
Komisja Rewizyjna
1. Krasnowski Janusz - Przewodniczący
2. Kincel Elżbieta
3. Styrczula Krystyna

Od Redakcji:
Życzymy nowo wybranemu Przewodniczącemu
oraz Zarządowi spokojnej pracy oraz systematycznego rozwoju naszego Oddziału.
red. Tadeusz Mika

Zbigniew Matuszyk - PZITS - Prezes, Stefan Czarniecki
- Œl. O. I.I.B. - Przewodnicz¹cy, Jan Oszczepalski
- Dyr Oœrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa,
Stanis³aw Szypu³a - delegat, Zofia Radwan - delegat.
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Informacja o przygotowaniu oraz przebiegu

X L I I I K R A J O W E G O Z J A Z D U D E L E G AT Ó W P Z I T B
k t ó r y o d b y ³ s i ê w d n i a c h 6 - 7 c z e r w c a 2 0 0 8 r. w K r a k o w i e
Czêœæ I - PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNO-MERYTORYCZNE ŚLĄSKICH ZARZĄDÓW
ODDZIAŁÓW PZITB DO KZD
A) W dniu 5.03.2008 r o godz. 1200 w DW" Orle
Gniazdo" odbyło się kolejne posiedzenie Śląskich Zarządów Oddziałów. Tematem spotkania
było omówienie przygotowań do stosownych
wystąpień przedstawicieli Zarządów Oddziałów Polski Południowej na XLIII KZD w Krakowie
B) Druga część spotkania KPPP odbyła się o godz.
1500 z udziałem Prezesa ZG PZITB Kol. Wiktora
Piwkowskiego. W spotkaniu tym wzięło udział 9
Prezesów Zarządów Oddziałów Polski Południowej. Omówiono najistotniejsze sprawy:
1) Problemy merytoryczne na XLIII KZD w Krakowie związane z działalnością PZITB
2) Realizacje programu ZG PZITB w kadencji
2005-2008
3) Zamierzenia kierunkowe PZITB na lata 20082012 oraz wybór nowych władz w tym
prezesa.
C) Następne posiedzenie KPPP /Bielsko Biała;
Częstochowa; Gliwice; Katowice; Kielce; Kraków; Opole; Rzeszów; Wrocław/ ustalono że
odbędzie się w maju 2008 r w Częstochowie.

D) W dniu 13.05.08 odbyły się dwa spotkania
w Częstochowie
❑ Śląskich Zarządów Oddziałów - omówiono
tematy do prezentacji na KZD.
❑ Klubu PPP - dotyczące wspólnych stanowisk
i wystąpień na XLIII KZD.
4
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Śląskie Zarządy Oddziałów: Bielsko, Częstochowa, Gliwice, Katowice poparły kandydaturę Kol.
W. Piwkowskiego na stanowisko Przewodniczącego
ZG PZITB. Stanowisko nasze poparły Oddziały:
krakowski, kielecki, opolski. Nie poparły Zarządy
Oddziałów we Wrocławiu oraz w Rzeszowie.
Czêœæ II - PRZEBIEG XLIII KZD W KRAKOWIE
Miejsce obrad - HOTEL EUROPEJSKI.
Data: 6- 7.06.2008 (piątek - sobota)
Przewodniczył zjazdowi: - Kol. prof. Janusz Kawecki.
Goście KZD: V-ce Min. Bud. - Olgierd Dziekoński,
Szef GUNB - Robert Dziwiński, Przewodniczący
PIIB - prof. Zbigniew Grabowski, Przewodniczący
SARP; SEP, SGP itd. Obecnych na Zjeździe Delegatów - 96. Członków Honorowych - 16 - na prawach
delegatów.
A) Śląskie Zarządy Oddziałów reprezentowali:
❑ ZO Bielsko Biała - Janusz Kozula, Ludwik
Ignatowicz, Leonard Dróżdż. Tematy zgłoszone: Współpraca z PIIB, Budownictwo
i Ekologia.
❑ ZO Częstochowa - Waldemar Szleper,
Łukasz Modelski, Marian Persona. Tematy
zgłoszone: Ekonomika Budownictwa, Struktury
Organizacyjne.
❑ ZO Gliwice - Radosław Jasiński, Ireneusz
Jóźwiak, Andrzej Ajdukiewicz, Adam Piekarczyk.
Członkowie Honorowi - Józef Głomb,
Włodzimierz Starosolski. Tematy zgłoszone:
Młoda Kadra Techniczna, Nauka - nowe
technologie
❑ ZO Katowice - Andrzej Nowak, Jan Witkowski,
Marian Ostapczyk, Winicjusz Krotla, Stefan
Czarniecki, Michał Korusiewicz. Członek
Honorowy - Mieczysław Piotrowski. Tematy
zgłoszone: Technik Budowlany - przywrócenie uprawnień budowlanych, Inżynier
Budownictwa - przywrócenie pełnych
uprawnień do wykonawstwa, Zreformowanie
programu nauczania w PSB na przykładzie
Bytomia.

W sumie delegatów Śląskich Oddziałów PZITB
było obecnych 19 na łączny ewidencyjny stan
członków 815.
B) Delegaci przyjęli jednogłośnie zaproponowany
porządek obrad XLIII KZD
C) Dyskusja: z ramienia Śl. Zarządów Oddziałów
❑ Kol. Mieczysław Piotrowski. Tematy: 1. Uprawnienia Budowlane dla techników budowlanych. 2. Reforma programów nauczania - Średnie Szkoły Techniczne Budownictwa
❑ Kol. Michał Korusiewicz. Praktyczne uwagi
dotyczące stosowania PNB - aktualizacja.
Stosowne opracowania wystąpień zostały złożone
do Komisji Wniosków i Uchwał KZD.
D) W dyskusji i wystąpieniach Gości oraz Delegatów
poruszane były w sposób bardzo ciekawy i zrozumiały najistotniejsze problemy związane z przebiegiem całego procesu "inwestycyjnego", jakie
stoją przed kadrą inż.- tech., która realizować będzie budownictwo II dekady XXI wieku.
E) Delegaci w głosowaniu - zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu .
F) Wybory Przewodniczącego.
Główna Komisja Wyborcza KZD zaproponowała
na to stanowisko Kol. Wiktora Piwkowskiego. Sala
nie zgłosiła innych kandydatów. Kandydat na
Przewodniczącego w swoim wystąpieniu przedstawił w sposób bardzo treściwy i skrótowy - swój autorski program Ramowych Przedsięwzięć na okres
2008-2011.
Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczył:
❑ dalszą poprawę współpracy z PIIB
❑ skuteczną współpracę z Administracją Państwową
❑ przywrócenie uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie technikom budowlanym
❑ podjęcie działań do zmiany programu nauczania w średnich szkołach budowlanych
❑ rzeczoznawstwo PZITB
❑ dalsze doskonalenie struktur organizacyjnych
PZITB itp.
Po wystąpieniu kandydata, Przewodniczący KZD
zarządził głosowanie dotyczące wyborów
Przewodniczącego PZITB.
Wynik głosowania: za kandydaturą Kol. Piwkowskiego 85 Delegatów, przeciw - 10 Delegatów, wstrzymało się od głosu - 5 Delegatów. Wynik głosowania
- entuzjastycznie, na stojąco przyjęli delegaci.

G) Wybory Członków Zarządu Głównego na nową
kadencję: Ilość mandatów na członka Zarządu
Głównego - 8, Ilość zgłoszonych kandydatów 12. Kol. Stefan Czarniecki otrzymał 75 i zajął II
miejsce na liście głosów. Do Głównego Sądu Koleżeńskiego przy ZG PZITB wybrany został z Katowickiego Oddziału Kol. Jacek Wojewódzki.
Czêœæ III UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.
A) Przyjęcie Uchwały Generalnej XLIII KZD w Krakowie. Skrótowe najważniejsze przedsięwzięcia
programowe
❑ zagadnienia Jubileuszu 75 lecia PZITB
❑ kontynuacja rozpoczętych przedsięwzięć z XL KZD
❑ wdrażanie nowego statutu - 2008r.
❑ przywrócenie uprawnień budowlanych technikom budowlanym
❑ reforma szkolnictwa średniego i zawodowego
w budownictwie
❑ rzeczoznawstwo budowlane PZITB
Szczegółowo Uchwała Generalna XLIII KZD
w Krakowie dyskutowana była po przedstawieniu
jej części składowych - po wnoszeniu uwag
- głosowano i przyjmowano większością głosów.
B) Propozycja następnego KZD - XLIV w 2012r. Zgłoszenia - zaproszenia zgłosiły: Przewodniczący
Zarządu Oddziału w Gliwicach oraz
Przewodniczący Zarządu Oddziału w Szczecinie.
C) Przewodniczący ZG PZITB zaprosił nowo wybranych członków Zarządu Głównego, Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego do Warszawy
na dzień 18 czerwca 2008r celem ukonstytuowania się nowych władz.
D) Przewodniczący ZG PZITB Kol. Wiktor Piwkowski
przyjął zaproszenie przyjazdu do Zarządu Oddziału w Katowicach w uzgodnionym terminie
IX/X. br. w sprawach dotyczących "Reformy
Programu" nauki w PSB. Celem przyjazdu będzie
wizyta w PSB w Bytomiu, spotkanie się z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną oraz omówienie szczegółów wdrożeniowych przedsięwzięć
pilotujących zapowiadane zmiany. W/w temat
prowadzony będzie przez Kol. Mieczysława
Piotrowskiego i Mariana Ostapczyka.
kol. Mieczysław Piotrowski
P.S. Zakończenie obrad XLIII KZD w Krakowie
nastąpiło w sobotę o godz. 1200.
INFORMATOR KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB
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Uchwa³a XXXI WZD
Oddzia³u Katowickiego PZITB
o d b y t e g o w d n i u 8 k w i e t n i a 2 0 0 8 r.
1. Przyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości
sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału
z wykonania uchwał XXX WZDO.
2. Przyjmuje się kierunkowe zamierzenia organizacyjne Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach
przygotowane na XXXI Walne Zgromadzenie
Delegatów Oddziału w dniu 8 kwietnia
2008r.jako wytyczne zobowiązujące Zarząd
do zabezpieczenia ich w corocznych planach
pracy.
3. WZDO podjęło uchwałę o nadanie godności
Członka Honorowego PZITB Kol. Winicjuszowi
KROTLI w brzmieniu jak niżej:
"XXXI WZD Katowickiego Oddziału PZITB
w oparciu o §15 Statutu PZITB postanawia wyróżnić Kolegę Winicjusza KROTLĘ godnością Członka
Honorowego Związku. Kol. Winicjusz KROTLA jest
długoletnim członkiem, zasłużonym Seniorem. Zasłużył się w działalności Stowarzyszenia, w popularyzowaniu wiedzy technicznej, dla rozwoju techniki i budownictwa Województwa Śląskiego. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do przedstawienia
wniosku i podjęcia starań o nadanie Godności
Honorowego Członka Związku Koledze Winicjuszowi KROTLI na najbliższym Krajowym Zjeździe
Delegatów w Krakowie."

4. Przyjmuje się zadanie pogłębiania współpracy
z bratnimi stowarzyszeniami, zrzeszeniami i oddziałami PZITB woj. śląskiego oraz Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
5. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do podjęcia
prac przygotowawczych związanych z obchodami 75-tej rocznicy powstania PZITB w woj.
śląskim w 2010r.
6. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do przygotowania wystąpienia w sprawie prognozowanego braku kwalifikowanych pracowników średniego dozoru technicznego w budownictwie
(na budowach) wymagającego
❑ zmian w profilu kształcenia w technicznych szkołach średnich (tzw. technikach)
❑ przywrócenia dostępności techników do uprawnień budowlanych
❑ przywrócenia pełnego zakresu uprawnień zawodowych inżynierom w specjalnościach konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i elektroenergetycznych
7. Kierunkowe zamierzenia organizacyjne Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach przedłożone
XXXI WZDO w dniu 8 kwietnia 2008r. stanowią
integralną część uchwał XXXI WZDO.

Program przedsiêwziêæ ZO PZITB
na okres 2008 - 2011 stanowi:
1 WSTÊP
Zarząd Oddziału na kadencję 2008-2011 uwzględniając doświadczenia w pracy stowarzyszeniowej w istniejących warunkach - przedkłada Delegatom na Walne Zgromadzenie Delegatów Oddziału niniejsze opracowanie.
6
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Cele i środki działania PZITB określa statut.
PZITB prowadzić będzie dla swoich członków zgodnie ze statutem między innymi:
● opiekę nad młodą kadrą techniczną
● opiekę nad seniorami PZITB
● działalność gospodarczą

● współdziałanie z Samorządem zawodowym Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
Ponadto PZITB organizuje regionalne konferencje
na wybrane tematy specjalistyczne wraz z promocją nowoczesnych technik i technologii dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i eksploatacji. Zarząd Oddziału prowadzić będzie nadal
i doskonalić działalność klubowo - towarzyską, turystyczno- krajoznawczą. Ponadto: Zarząd Oddziału
w Katowicach - pełniąc funkcję koordynatora wojewódzkiego współpracować będzie z Zarządami
w Bielsku Białej, Częstochowie i Gliwicach wg specjalnego porozumienia oraz przyjętych kierunków
działania.
1. Uznaje się za celowe dalsze kontynuowanie samodzielnej działalności Oddziałów w dwóch
nurtach:
a - nowatorskim
b - zachowawczym
2. Sprawowanie funkcji koordynatora wojewódzkiego (dla ZO - Bielska - Częstochowy - Gliwic
i Katowic) przez Przewodniczącego ZO Katowice, sprowadza się do reprezentowania
Zarządów Oddziałów woj. śląskiego w strukturach organów Urzędu Wojewódzkiego przy
a - zachowaniu pełnej samodzielności Zarządów Oddziałów we wszystkich dotychczasowych i przyszłych form działalności statutowej i gospodarczej oraz reprezentacji w pracach SNT-NOT szczebla wojewódzkiego
b - wspólne przedsięwzięcia tylko za zgodą zainteresowanych stron to znaczy Zarządów
Oddziałów.
2 PODSTAWOWE CELE STATUTOWE
1. Należy kontynuować działalność Związku
zmierzającą do jedności ruchu stowarzyszeniowego w środowisku budowlanym oraz podejmować przedsięwzięcia sprzyjające budowaniu autorytetu PZITB.
2. Podejmować racjonalne decyzje, zachęcające
zwłaszcza młodych - absolwentów politechnik
oraz średnich szkół technicznych do podejmowania działalności w Związku.
3. Koła Zakładowe Seniorów, którzy posiadają
bogate doświadczenie zawodowe i społeczne,
winne być nadal przedmiotem troski- opieki ze

strony statutowych władz Zarządu Oddziału.
4. Komisja Młodej Kadry Technicznej winna kontynuować i wzbogacać formy działalności na
rzecz młodych członków PZITB. Dotyczy to
różnych obszarów działalności, a między innymi
pomocy w uzyskiwaniu uprawnień budowlanych.
5. Rozważyć możliwość powołania wspólnej Komisji (zespołu) spośród Śląskich Zarządów
Oddziałów ds. doskonalenia współpracy ze
Śląską O.I.I.B. w Katowicach.
6. Popularyzować Przedsiębiorstwa (organizacje)
zdobywców nagród corocznego konkursu
PZITB "Budowa roku".
7. Kontynuować przez Zarząd Oddziału działalność informacyjną poprzez systematyczne
wydawanie Biuletynów oraz dokumentowanie
dokonań naszych członków [do kroniki.]
8. Podejmowanie wspólnych (samodzielnych)
inicjatyw - zmian przepisów prawnych dotyczących budownictwa.
3 DZIA³ALNOŒÆ GOSPODARCZA
ta forma działalności jest w zasadzie głównym
źródłem zdobywania środków finansowych dla
realizacji działalności statutowej. Wymaga to
rozwijania różnych form działalności gospodarczej,
dostosowanej do istniejących warunków.
9. Kontynuować prace nad rozszerzeniem rodzajów
usług w Ośrodku Szkolenia i Rzeczoznawstwa
a) doskonalenie kadr
b) rzeczoznawstwa budowlanego
Powinniśmy funkcjonować jako podstawowi partnerzy Śląskiej O.I.I.B. - które to obydwie organizacje
spełniają tak bardzo potrzebną funkcję w realizacji
całego procesu inwestycyjnego w budownictwie.
4 PRZEDSIÊWZIÊCIA PROGRAMOWO-STATUTOWE
Statut PZITB nakazuje Oddziałowi zajmowanie się
problematyką budowlaną równolegle ze sprawami
zawodowymi i społecznymi. Kierując się zasadą
aktywnego uczestnictwa w kreowaniu i inicjowaniu
niezbędnych przemian gospodarczych, zmierzających do rozwoju nauki i techniki w dziedzinie
budownictwa konieczne są działania Oddziału
Związku, sprowadzające się do:
1. podtrzymywania autorytetu Związku w środowisku budowlanych,
INFORMATOR KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB
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2. integrowania środowiska inżynierów i techników
budownictwa, wzmacniania więzi koleżeńskich,
solidarności zawodowej i przestrzeganie zasad
etyki,
3. dostosowywania działań do sytuacji, w której
samorząd zawodowy - izba inżynierów budownictwa przejęła niektóre funkcje z gestii administracji rządowej, w tym dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4. wykorzystywania możliwości technicznych rynku
budowlanego do preferowania osiągnięć,
5. integrowania i lojalnej współpracy z bratnimi stowarzyszeniami,
6. przygotowania uroczystego obchodu 75 lecia
powstania PZITB (maj 2010 r.),
7. współpracy z właściwymi organami Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego we wdrażaniu do procesu budowlanego nowych przepisów dostosowujących nasze regulacje do wymagań unijnych,
8. dostosowania naszej pracy organizacyjnej,
szkoleniowej i rzeczoznawczej stosownie do
potrzeb środowiska budowlanego,
9. rozwijania współpracy ze Śląską Okręgową
Izbą Inżynierów Budownictwa.
10 . dalszego zaangażowania się Związku w dziedzinie działalności gospodarczej związanej
z rzeczoznawstwem budowlanym, kontrolą
techniczną obiektów budowlanych,
11. stałego rozszerzania oferty usług w tym szkolenia ustawicznego i specjalistycznego kierowników budów i robót.
12. oddziaływania na członków w celu dokształcania się i pogłębiania zawodu.
13. wypracowania formy pozyskiwania nowych
członków zwłaszcza spośród absolwentów
szkół wyższych oraz szkół średnich i studentów.
14. współdziałania z administracją w zakresie eksperckim w sprawach techniki, opiniowania aktów prawnych, ocenie zamierzeń gospodarczych.
5 FORMY PROWADZENIA
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
Działalność gospodarcza Zarządu Oddziału
w Katowicach jest głównym źródłem pozyskiwania
środków finansowych na prowadzenie działalności
statutowej. Dotychczasowa działalność gospodar8
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cza w kadencji 2005-2008 prowadzona była
najpierw przez dwa Ośrodki:
❑ Ośrodek Szkolenia Kadr Budownictwa
❑ Ośrodek Rzeczoznawstwa CUTOB
od 2006r. przez jeden Ośrodek Szkolenia
i Rzeczoznawstwa.
W tym okresie powstała, podjęła działalność i rozwija się Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Ośrodek - winien szczególnie starannie
przygotowywać realizację usług szkoleniowych
zlecanych przez Śl. OIIB w ramach ustawicznego
dokształcania osób sprawujących samodzielne
funkcje techniczne. Szczególnie należy prowadzić:
❑ cykliczne kursy przygotowawcze do egzaminu
na uprawnienia budowlane w różnych specjalnościach.
❑ kursy doskonalące dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne,
❑ seminaria szkoleniowe dla służb inwestycyjnych,
wykonawczych
❑ kursy kosztorysowania: - dla początkujących
i doskonalące,
❑ ewentualnie kurs BHP - dla kadry kierowniczej
❑ odczyty - prelekcje - konferencje techniczne specjalistyczne.
Ponadto należy doskonalić formę i rozszerzenia
usług szkoleniowych w następujących obszarach
tematycznych:
❑ studia podyplomowe
● zakresu szacowania nieruchomości
● dla zarządców nieruchomości
● dla pośredników w obrocie nieruchomościami.
W zakresie rzeczoznawstwa :
❑ dotychczasowe rodzaje usług takie jak:
❑ opinie i orzeczenia techniczne
❑ wyceny majątkowe i kosztorysowanie
❑ usługi inwestycyjne i pochodne
❑ analizy ekonomiczno - prawne
❑ usługi w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami
należy w maksymalnym stopniu rozszerzyć o kontrole obiektów budowlanych.
Cele zatwierdzono Uchwałą XXXI WZD Oddziału
Katowickiego 8 kwietnia 2008 r.

Wybory w Ko³ach O/Katowickiego PZITB
Dobiegła końca akcja sprawozdawczo-wyborcza
w Kołach naszego Oddziału. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w 6 na 7 Kół.
Zostały wybrane nowe Zarządy Kół.
1. Koło przy "Hydrobudowie Śląsk" S.A.
Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. Kol. Barbara Lipka - przewodnicząca
2. Kol. Marek Gabrielczyk - z-ca przewodniczącego
3. kol. Wawrzyniec Smalcerz - sekretarz
4. Kol. Maria Trychta - skarbnik
5. Kol. Marian Kurkowski - członek Zarządu
6. Kol. Kazimierz Studnicki - członek Zarządu
2. Koło przy KPBP "Budus" S. A.
Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. Kol. Kuberek Arkadiusz - przewodniczący
2. Kol. Zwonik Tadeusz - z-ca pzewodniczącego
3. Kol. Nobis Monika - sekretarz
4.Kol. Mucha Zbigniew - skarbnik
3. Koło przy Państwowych Szkołach Budownictwa
w Bytomiu
Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. kol. Mrozek Ilona - przewodnicząca
2. Kol. Kazek-Todor Danuta - z-ca przewodniczącego
3. Kol. Osadnik Roman - sekretarz
4. Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału w Katowicach

Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. Kol. Sobera Elżbieta - przewodnicząca
2. Kol. Furmańczyk Leszek - członek Zarządu
3. Kol. Radwan Zofia - członek Zarządu
4. Kol. Śliwa Józef - członek Zarządu
5. Kol. Worsztynowicz Juta - członek Zarządu
5. Koło przy Ośrodku Rzeczoznawstwa CUTOB
PZITB
Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. Kol. Sadowski Bronisław - przewodniczący
2. Kol. Grochowski Andrzej - członek Zarządu
3. Kol. Grabowski Lech - członek Zarządu
4. Kol. Mika Tadeusz - członek Zarządu
5. Kol. Wasylowski Grzegorz - członek Zarządu
6. Koło Seniorów
Wybrano Zarząd Koła w składzie:
1. Kol. Krotla Winicjusz - przewodniczący
2. Kol. Ogaza-Basińska Krystyna - sekretarz
3. Kol. Cichocki Tadeusz - członek
4. Kol. Pietras Zbigniew - członek
5. Kol. Drzewiecki Kazimierz - członek
6. Kol. Szypuła Stanisław - członek
7. Koło przy B.P. "Energoprojekt"
Zebranie sprawozdawczo wyborcze nie odbyło
się. W kolejnej kadencji Zarząd Koła będzie pracował w składzie:
Kol. Andrzej Szlosek - przewodniczący

Sprawozdanie
z dzia³alnoœci Oœrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa PZITB
za okres kadencji w latach 2005- 2008 w zakresie rzeczowym i finansowym
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa przy Polskim
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
w Katowicach w ramach swej działalności przeprowadził następujące szkolenia"
W roku 2005.
❑ Przeprowadzono jedne Studia Podyplomowe
pod tytułem Szacowanie Nieruchomości.
❑ Dwie Praktyki Rzeczoznawców Majątkowych

❑ Sześć Praktyk Zarządców Nieruchomości
❑ Trzy Praktyki Pośredników w Obrocie Nieruchomości
❑ Dwadzieścia osiem seminariów dla członków
Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa
❑ Jedną konferencję na temat szkód górniczych
❑ Siedem kursów na Uprawnienia Budowlane
❑ Dwa kursy na Zarządców Nieruchomości i Pośredników w Obrocie Nieruchomości
INFORMATOR KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB
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Wysłano 104 oferty związane z Ośrodkiem Rzeczoznawstwa w 2005 roku.
❑ Zawarto 51 umów
❑ Inwestorzy zrezygnowali z 53 pozycji
Wykonano w ramach zawartych umów: jeden projekt budowlano-konstruktorski, jeden nadzór nad budową, jedną inwentaryzację budowlaną, osiemnaście opinii technicznych, jedną wycenę majątkową,
cztery kosztorysy budowlane, jeden przegląd budowlany, jedną rekomendację dla przedsiębiorstwa, szesnaście ekspertyz, siedem kosztorysów.
W roku 2006
❑ Przeprowadzono dwa kursy specjalistyczne dla
Zarządców Nieruchomości i Pośredników
❑ Dwie praktyki dla Pośredników w Obrocie
Nieruchomości
❑ Dwie praktyki dla Zarządców Nieruchomości
❑ Jedną praktykę dla Rzeczoznawców Majątkowych
❑ Trzydzieści pięć seminariów dla członków
Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa
❑ Trzy szkolenia zawodowe dla Pośredników
i Zarządców
❑ Pięć kursów na Uprawnienia Budowlane
Wysłano 133 oferty związane z rzeczoznawstwem. Zawarto 92 umowy. Inwestorzy zrezygnowali z 41 tematów

W ramach 92 umów wykonano: czterdzieści trzy
ekspertyzy techniczne, dwadzieścia cztery opinie
techniczne, siedem wycen obiektów, dwa operaty
szacunkowe, siedem przeglądów budowlanych,
trzy inwentaryzacje budowlane, dwa projekty budowlano-konstruktorskie, dwie specyfikacje, dwie
opinie dla Sądu.
W roku 2007
❑ Jeden kurs dla zarządców Nieruchomości
i Pośredników
❑ Sześć kursów na Uprawnienia Budowlane
❑ Trzydzieści sześć seminariów dla członków
Śląskiej Okręgowej Izby Budownictwa
❑ Jedno szkolenie zawodowe dla Pośredników
w Obrocie Nieruchomości
❑ Jedną praktykę dla Zarządców Nieruchomości
❑ Jedno szkolenie dla pracowników Banku BRE wyjazdowe
W ramach działalności rzeczoznawstwa w 2007
roku wysłano ~140 ofert związanych tematycznie
ze swym zakresem. Zawarto 97 umów. Inwestorzy
zrezygnowali z 7-miu tematów.
Wykonano: 18 opinii technicznych, 53 ekspertyzy
techniczne, 8 wycen i kosztorysów, 8 przeglądów
budowlanych, 4 inwentaryzacje budowlane.

Zapraszamy członków PZITB i Rzeczoznawców
Budowlanych do współpracy!
kol. Jan Oszczepalski

SZKOLENIE
Materia³y budowlane i fizyka budowli
Szkolenie wykorzystywania przyrz¹dów pomiarowych w trakcie realizacji inwestycji
i odbioru robót oraz przyrz¹dów s³u¿¹cych
do pomiarów wilgotnoœci materia³ów budowlanych, warunków otoczenia (wilgotnoœæ
i temperatura)
❑ ceg³a, beton, drewno oraz wilgotnoœæ tynku
❑ w³asnoœci cieplne: styropianu i we³ny mineralnej
❑ konstrukcje stalowe,
❑ wilgotnoœæ powierzchni.
Pomiary pozwalaj¹ na wyznaczenie w³aœciwych cech techniczno-u¿ytkowych, obci¹¿e10
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nia, wyznaczenie punktu rosy, które stosowane jest równie¿ przy nanoszeniu pow³ok
malarskich (konstrukcje stalowe). Kontrola
cech materia³ów i porównanie z deklarowan¹ itp.

Termin 8.07.2008 r. godz. 1430
Sala konferencyjna nr 114 Œl¹skiej Okrêgowej Izby In¿ynierów Budownictwa. I piêtro
ul. Podgórna 4 Katowice.
Prowadz¹cy: dr in¿. Krzysztof Tannenberg.
Micha³ Korusiewicz

SZKOLENIE
W ramach Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa
kontynuujemy nieprzerwanie
❑ szkolenie kursowe przygotowujące osoby do
egzaminów na uprawnienia budowlane
❑ dokształcanie kadry technicznej praktycznie na
cotygodniowych, środowych seminariach technicznych
❑ udział członków Stowarzyszenia na corocznych
Warsztatach Pracy projektantów Konstrukcji
WPPK Beskidy oraz udział w innych konferencjach naukowo-technicznych.
Niestety ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych do nowelizacji Ustawy - Prawo budowlane nie mogliśmy podjąć - jak dotąd - szkolenia kursowego dla osób ubiegających się o prawo wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej
budynków.
1) W bieżącym roku zorganizowaliśmy 3 kursy
przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane w miesiącu lutym ( 11.02.-22.02.), marcukwietniu (31.03.-12.04.) oraz dodatkowo - w kwietniu (14-25.04.). Przeszkoliliśmy 148 osób, które
w sesji egzaminacyjnej, letniej ( 16.05.) wykorzystały z powodzeniem zdobyte wiadomości, utrwalone
zwyczajowo - na trzech przedegzaminacyjnych
konsultacjach. Wśród przeszkolonych najwięcej było magistrów inżynierów, inżynierów i techników budownictwa ubiegających się o uprawnienia w specjalnościach konstrukcyjno - budowlanej, drogowej
i mostowej. Wielu uczestników ubiegało się
o uprawnienia w specjalności sanitarnej i elektro energetycznej. Jednostkowe przypadki obejmowały uprawnienia kolejowe i telekomunikacyjne.
2) Środowe seminaria o bardzo urozmaiconej tematyce - gromadzą przedstawicieli różnych środowisk i specjalności, w tym głównie członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Patronat nad seminariami - mającymi znaczenie szkolenia dokształcającego sprawuje nieprzerwanie
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa,
a "pieczę" Kol. dr inż. Rudolf Mokrosz organizujący dokształcanie członków Izby w imieniu Okręgo-

wej Rady. Problematyka seminariów obejmowała
stałe tematy - takie jak - kierownik budowy (kierownik robót), inspektor nadzoru budowlanego, a także
projektant w procesie budowlanym - ich zadania,
obowiązki i uprawnienia w nawiązaniu do zmieniających się przepisów. Sporo miejsca poświęciliśmy
problematyce oddziaływania organów
administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru budowlanego na przebieg procesu w zakresie przygotowania budowy, utrzymania i użytkowania
obiektu budowlanego. Oddzielne miejsce zajęło
zagadnienie wyrobów budowlanych, systemów dociepleń, utrzymania i kontroli okresowych obiektów
budowlanych w tym budynków o powierzchni zabudowy pow. 2000 m2 i powierzchni dachu pow.
1000 m2, kosztorysowaniu robót budowlanych,
ochronie cieplnej budynków, umowom o roboty budowlane w procesie budowlanym i praktyce zamówień publicznych. Kontynuujemy też choć
z mniejszą częstotliwością tematykę - rusztowań budowlanych, wyrobów z azbestu, a także cykl poświecony betonom w szczególności betonom nowej generacji. Udostępniamy - choć ostatnio rzadziej nasze seminaria prezentacji ciekawych osiągnięć technicznych i technologicznych przez przodujących w kraju producentów i wykonawców.
Szkolenie seminaryjne zjednało sobie wielu słuchaczy w tym również stałych co jest źródłem satysfakcji osób zaangażowanych w ich przygotowanie.
Wysoki poziom i zadowolenie słuchaczy zapewniają zapraszanie przez organizatora wykładowcy.
Wśród nich: dr inż. Jerzy Dylewski, dr inż. Janusz
Traczyk, mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz, mgr inż.
Bronisław Wosiek i inni. Udało się organizatorom
zapewnić wykłady przedstawicieli organów administracji architektoniczno- budowlanej - szczebla
wojewódzkiego w osobie Pana mgr inż. arch. Adama Wolnego i nadzoru budowlanego - Pani mgr
inż. Małgorzaty Mazur - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dzięki czemu zapewniono szeroką wymianę poglądów i dobrą komunikatywność. Oczywiście klimat odpowiadający zamierzonemu zawdzięczamy Słuchaczom często kiedy jest nas zbyt wielu przy ograniczonej "pojemINFORMATOR KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB
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ności" sali wykładowej - wyrozumiałości Słuchaczy.
Za to składamy Im podziękowanie zapraszając na
dalsze zajęcia w miesiącu wrześniu i IV kwartale
br. po małej letniej przerwie w miesiącach lipiec sierpień.Informacje o programie zajęć w ostatnie 4
miesiące znajdą Państwo w internecie na stronie:
www.pzitb.katowice.pl oraz www.oiib.katowice.pl.
Dodatkowo, zwyczajowo wyślemy w miesiącu
sierpniu listowne imienne zaproszenia do zainteresowanych. Będziemy zobowiązani za przekazanie
uwag dotyczących szkoleń.

Uwaga:
Szkolenie kursowe dla osób ubiegających się
o uprawnienia do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków rozpoczniemy
w miesiącu wrześniu br. co uzależnione jest od wydania przez Ministra Infrastruktury rozporządzenia
wykonawczego do ustawy dot. metodologii opracowania świadectw. [Ministerstwo zapowiada wydanie ich jeszcze w miesiącu czerwcu br.].

kol. Jan Witkowski

N O W E N O R M Y:
Nadchodzi czas wdrożenia
Dyrektywy 2002/91/EC doty czącej charakterystyki energe tycznej budynków. W lipcu
planowane jest opublikowanie
Rozporzadzenia w sprawie me todologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku
i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno użytkową
oraz sposobu sporządzania
i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
W związku z tym opublikowane
zostały nowe wersje PN, na
których certyfikacja została opar ta. Niestety wszystkie PN opubli kowano w języku angielskim:

Numer: PN-EN ISO 13790:2008
Tytuł: Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie
zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia (oryg.)

Szczyrk 5-8 marca 2008

Można śmiało powiedzieć, że Ogólnopolskie
"Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji" są
już tradycyjną formą samoszkolenia zawodowego
projektantów konstrukcji budowlanych oraz osób
związanych z problematyką inwestycyjną. Jest to
coroczne forum, w którym uczestniczą osoby pracujące w małych zespołach autorskich na terenie
całego Kraju. Organizatorzy notują osoby wielokrotnie uczestniczące - nieraz powyżej 10 lat.

Numer: PN-EN ISO 13789:2008
Tytuł: Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki
wymiany ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania
(oryg.)
Numer: PN-EN ISO 13370:2008
Tytuł: Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Wymiana ciepła
przez grunt . Metody obliczania (oryg.)
Numer: PN-EN ISO 10211:2008
Tytuł: Mostki cieplne w budynkach. Strumienie cieplne i temperatury
powierzchni. Obliczenia szczegółowe (oryg.)

Zapowiedzi Informatora:
W październiku 2008r odbędzie się wręczenie
nagród dla laureatów Konkursu Budowa roku
2007. Na okładce prezentujemy wybranych
laureatów z naszego regionu:
INFORMATOR KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB

WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Numer: PN-EN ISO 6946:2008
Tytuł: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny
i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania (oryg.)

K o n k u r s P Z I T B B U D O WA R O K U
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XXIII OGÓLNOPOLSKIE

❑ Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej "Symfonia"

Katowice przy ul. Zacisze 3.
❑ Centrum Handlowe FORUM Gliwice

Gliwice przy ul. Lipowej 3.

W dniach 5 do 8 marca br. w Szczyrku odbyły się
już XXIII "WPPK- Beskidy 2008". Ku zaskoczeniu organizatorów w tej zawsze popularnej imprezie szkoleniowej udział wzięło 595 uczestników,
w tym wielu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wiodącym tematem Warsztatów były
"Konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe,
lekka obudowa oraz rusztowania" mieszczącym
się w czteroletnim cyklu pt. "Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych". Wysłuchano 31 wykładów zamówionych u autorów wywodzących
się z renomowanych uczelni, instytutów oraz firm.
Materiały szkoleniowe zebrane zostały na 1451
stronach w trzech tomach. Natomiast w tomie
czwartym, zebrano informacje techniczno-promocyjne zaprezentowane przez Firmy towarzyszące

Warsztatom na 44 stoiskach wystawienniczych.
Również wysłuchano 9 wystąpień promocyjnych
Firm, które były Sponsorami Warsztatów. Łącznie
wysłuchaniu wykładów, dyskusji oraz prezentacji
Firm poświęcono 25 godzin. Każdy z uczestników
uzyskał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu zawodowym spełniającym wymogi określone w systemach zapewnienia jakości
i zarządzania jakością w przedsiębiorstw ISO9000. Tradycyjnie już, w środę wieczorem odbyło
się spotkanie uczestników z przedstawicielami Patrona Branżowego "Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa", którą reprezentowali: prof. Zbigniew
Grabowski, Zbysław Kałkowski, Stefan Czarniecki
(Śląska OIIB) oraz Zygmunt Rawickim (Małopolska OIIB), na którym omówiono aktualne problemy
naszego środowiska.
Ponadto w czwartek wieczorem pod przewodnictwem Zbysława Kałkowskiego odbyło się spotkanie z udziałem Podsekretarza Stanu Ministerstwa
Infrastruktury - Olgierda Dziekońskiego, Głównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego - Roberta
Dziwińskiego oraz PIIB - Zbigniewa Grabowskiego.
Tematem czterogodzinnej dyskusji na temat przewi-
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dywanych zmian w Prawie budowlanym i jemu towarzyszących przepisach. W luźniej atmosferze
Min. Olgierd Dziekoński odpowiadał na wiele
pytań oraz wysłuchał ciekawych propozycji oraz
odczucia "ludzi z terenu" w tej sprawie. Szczególnie podkreślono brak stabilności prawa oraz brak
koordynacji pomiędzy przepisami dotyczącymi
jednej branży. Można powiedzieć, że była to pożyteczna wymiana poglądów na tematy trapiące
budowlanych. Dyskusji przysłuchiwała się Naczelna
Redaktor "Inżyniera Budownictwa" Pani Barbara
Mikulicz-Traczyk. Głównym Organizatorem tegorocznych Warsztatów był Oddział PZITB w Katowicach, w przy współpracy Oddziałów PZITB
w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie. Na zakończenie obrad Ci ostatni zaprosili zebranych na
przeszłoroczne Warsztaty "WPPK-Beskidy 2009",
które odbędą się na początku marca 2009 r.
Otwarcie konferencji WPPK-2008 zostało poprzedzone wręczeniem nominacji nadania Godności
Honorowego Członka Komitetu Organizcyjnego

"CUTOB"
Oddzia³u Katowickiego PZITB
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 032 253 86 38 oraz 032 253 75 33

WPPK wieloletnim jego organizatorom tj. Zbysławowi
Kałkowskiemu z ZO PZITB Kraków, Włodzimierzowi
Starosolskiemu z ZO PZITB Gliwice, Henrykowi
Raszka z ZO PZITB Bielsko oraz Januszowi
Krasnowskimu z naszego Oddziału. Godność ta
została nadana przez Kapitułę złożoną z Prezesów
ww. Oddziałów.

kol. Janusz Krasnowski

Zespó³ ds. ekspertyz, opinii
i orzeczeñ technicznych

Zespó³ ds. wycen maj¹tkowych
i kosztorysowania

wykonuje:
● ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane ●
ekspertyzy mykologiczne ● orzeczenia dotycz¹ce oceny stanu technicznego obiektów i robót ● oceny jakoœci robót budowlanych i instalacyjnych ● opinie dotycz¹ce
oceny jakoœci dokumentacji projektowo-kosztorysowych ● opinie dotycz¹ce izolacyjnoœci cieplnej budynków ● zak³adanie
ksi¹¿ek obiektów budowlanych
● dokonywanie przegl¹dów
technicznych rocznych i piêcioletnich obiektów budowlanych

wykonuje:
● wyceny przedsiêbiorstw i sk³adników maj¹tkowych na potrzeby prywatyzacji ● wyceny sk³adników maj¹tkowych na potrzeby
likwidacji przedsiêbiorstw pañstwowych
● wyceny maszyn, urz¹dzeñ i wyposa¿enia
● wyceny gruntów ● wyceny maj¹tku na
potrzeby kupna/sprzeda¿y, oraz zabezpieczenia kredytu ● wyceny maj¹tku
na potrzeby ustalenia wartoœci
aportów w spó³kach ● opracowania kosztorysowe z zakresu budownictwa ● sprawdzanie i weryfikacje kosztorysów ● rozliczanie
kosztów wykonanych robót

Zespó³ ds. us³ug
inwestycyjnych

Od redakcji
Koleżanki i koledzy
XXXI WZD wybrał nowy Zarząd Katowickiego Oddziału PZITB w Katowicach. Ponownie Przewodniczącym został wybrany kol. Andrzej Nowak. Przeprowadził nasz Oddział przez trudny okres ostatnich sześciu lat. Wynik finansowy z działalności Oddziału jest pozytywny. Zdecydowanie poprawiła
się działalność gospodarcza w zakresie szkolenia oraz pracy ośrodka CUTOB.
Ambicją Nowo wybranej Rady Programowej oraz Redakcji Informatora, będzie prezentowanie
w nowej szacie graficznej Informatora , wszystkich zdarzeń jakie będą miały miejsce w bieżącej działalności Oddziału. Będziemy starać się prezentować informacje i zdarzenia związane z rozwojem
Budownictwa, z wszystkimi zmianami w ustawodawstwie, przepisach normowych oraz cenowych.
Liczymy, że nowy informator zostanie przychylnie przyjęty przez czytelników.
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy zawodowej oraz problemami, z którymi musicie się borykać na co dzień.
Redaktor Informatora
Tadeusz Mika

Rada Programowa:

Zespó³ redakcyjny:

Piotrowski Mieczys³aw -Przewodnicz¹cy
Ostapczyk Marian - Z-ca Przewodnicz¹cego
Cichocki Tadeusz - cz³onek
Grabowski Lech - cz³onek

Tadeusz Mika
Micha³ Korusiewicz
Grzegorz Wasylowski

www.pzitb.katowice.pl

Adres:
PZITB o/ Katowice
ul. Podgórna 4, 40-026 Katowice
tel. (032) 2537533, tel./fax 2554665
slkgrzegorz@piib.org.pl
nak³ad 300 szt.

prowadzi dzia³alnoœæ
w zakresie:
● przygotowania inwestycji ● realizacji budowy
● nadzorów inwestorskich
● przeprowadzania odbioru robót ● przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i sporz¹dzenie dokumentacji

Zespó³ ds. obs³ugi nieruchomoœci
oferuje us³ugi w zakresie:
● zarz¹dzania nieruchomoœciami ● poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami

US£UGI
wykonywane s¹ przez najwy¿szej
klasy rzeczoznawców i specjalistów.
STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie
system kontroli jakoœci.

Zespó³ ds. analiz
ekonomicznych i prawnych
wykonuje:
● analizy ekonomiczne i finansowe ● analizy prawne stanu i statusu prawnego gruntów i nieruchomoœci ● analizy perspektyw
rozwoju przedsiêbiorstw ● oceny wymagañ
ochrony œrodowiska i ochrony dóbr kultury
● programy dla procedur prywatyzacyjnych
● obs³ugê u¿ytkowania praw maj¹tkowych
i kapita³u ● sporz¹dzanie business-planów

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie
zleconych us³ug!
Us³ugi kalkulowane s¹ po
CENACH KONKURENCYJNYCH!

Zapraszamy do wspó³pracy!

