Szanowne Koleżanki.
Szanowni Koledzy.
W dniu 25 maja b.r. odbyły się uroczystości z okazji
75-lecia powstania naszego Oddziału PZITB.
W obchodach tych wzięli
udział: W-ce Prezes Zarządu Głównego PZITB kol. Ireneusz Jóźwiak, Prezes Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa kol. Franciszek Buszka, W-ce Prezes Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Stefan Wójcik,
przedstawiciele śląskich Oddziałów PZITB, przedstawiciele bratnich Stowarzyszeń oraz członkowie naszego
Oddziału.
Naszym gościom i członkom PZITB wręczono okolicznościowe medale z okazji tego Jubileuszu. W kwietniu odbył
się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Śląskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Wiele naszych koleżanek
i kolegów nadal będzie pracować w organach statutowych Izby.
W czerwcu w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa
w Bytomiu odbyło się podsumowanie konkursu najlepszych prac przejściowych wykonanych przez uczniów
Szkół Budownictwa z woj. śląskiego. Organizatorem konkursu był Oddział PZITB Katowice pod przewodnictwem
kol. Mariana Ostapczyka.
Jak co roku zorganizowany został przez PZITB Konkurs
„Budowa Roku” w którym również nasi koledzy oceniają
budowy zgłoszone do konkursu.
W czerwcu kończymy cykl seminariów oraz kursów zaplanowanych na pierwsze półrocze 2010 r.
Wszystkim koleżankom i kolegom życzę miłego wypoczynku na urlopie oraz słonecznej pogody.
Przekazuję wszystkim koleżeńskie pozdrowienia oraz
zapraszam zainteresowanych do udziału w szkoleniach
i seminariach po przerwie urlopowej.
Przewodniczący Zarządu Oddziału
Andrzej Nowak
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Uroczyste obcho

W dniu 25 maja 2010 roku, w budynku NOT
w Katowicach, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 75 - lecia powstania na terenie Województwa Śląskiego pierwszego
w kraju Terenowego Oddziału Polskiego
Związku Inżynierów Budownictwa.
Uroczyste spotkanie otworzył Przewodniczący kol. Andrzej Nowak, witając przybyłych zaproszonych gości, członków Zarządu
Oddziału, przedstawicieli Kół Terenowych,
seniorów naszego Oddziału.
Wśród zaproszonych gości szczególnie
uroczyście zostali powitani:
Wice Przewodniczący ZG PZITB kol. Ireneusz Jóźwiak, Honorowy Prezes Oddziału
Katowickiego kol. Mieczysław Piotrowski,
Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa kol. Franciszek
Buszka, Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa Pan Tadeusz Wnuk, Wice Przewodniczący Rady Krajowej Polskiej Izby Inż. Bud.
Kol. Stefan Wójcik, W-ce Przewodniczący
SEP w Katowicach Kol. Jan Kurek, W-ce
Przewodnicząca PZITS kol. Ewa Dworska,
Przewodniczący PZITB Oddział w Bielsku

ody 75 - lecia
Katowickiego Oddziału PZITB
Białej Kol. Janusz Kozula, Przewodniczący SEP Oddział Częstochowa Kol. Zenon
Panicz, Członek Honorowy ŚOT w Katowicach, kol. Henryk Buszko, kol. Wiktor Seydak i kol. Mieczysaw Ligarski
Przewodniczący Oddziału poprosił kol.
Andrzeja Szydłowskiego o przedstawienie
roli i miejsca Oddziału Katowickiego PZITB
w środowisku inżynierów i techników
budowlanych w województwie Śląskim.
W swoim wystąpieniu kol. Andrzej Szydłowski mówił o:

- Tradycji i historii którą tworzyli członkowie Oddziału,
- Domu zbudowanym na mocnych fundamentach oraz ,ze jesteśmy z niego dumni,
przytaczając słowa Honorowego Przewodniczącego Oddziału kol. Mieczysława Piotrowskiego, wygłoszonych na uroczystych
Obchodach 75 lecie PZITB w Polsce, odbytych w Województwie Śląskim w ubiegłym
roku.
- Zasadach etyki zawodowej oraz o ich
bieżącym przestrzeganiu. Jak w życiu codziennym wdrażamy je, w podstawach naszej działalności;

1. Polityce zewnętrznej charakteryzującej
się stałą współpracą z;
a) Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.
b) Bratnimi Związkami działającymi na terenie Województwa Śląskiego, gdzie Oddział Katowicki pełni funkcję koordynatora działania czterech oddziałów PZITB
działających na terenie Województwa
Śląskiego
c) FORUM BUDOWNICTWA ŚLĄSKIEGO
działającym pod auspicjami ŚLĄSKIEJ
IZBY BUDOWNICTWA
d) Oddziałami PZITB Polski Południowej
KPPP o zasięgu od Wrocławia po Rzeszów, w ramach którego powstała Rada
Konsultacyjna, której przewodniczy nasz
członek kol. Mieczysław Piotrowski.
e) Zarządem Głównym PZITB, w sprawie
przywrócenia uprawnień dla techników
budownictwa, którzy są wymieniani w
nazwie naszego Związku stowarzyszeniowego.
2. W ramach działalności wynikającej z
przyjętego Planu Pracy naszego Oddziału
prowadzimy;
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a) Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji,
gdzie z Oddziałami w Bielsku Białej, Gliwicach i Krakowie, jesteśmy ich organizatorami na przemian, co cztery lata.
b) Stałe współdziałanie i poświęcamy czas,
śledząc rozwój szkół i uczelni kształcących przyszłych techników i inżynierów,
sponsorujemy młodzież szkół budowlanych naszego regionu (Olimpiada Wiedzy
i Umiejtności Budowlanych, nagradzamy
wyróżnione prace techniczne przyszłych
absolwentów).
c) Stałą bieżącą współpracę z Kołem Seniorów, gdzie szczególnie staramy się dotrzeć do naszych członków, oczekujących
pomocy ze strony Oddziału. Przecież to
Oni, służą nam swoim doświadczeniem.
A przede wszystkim dzięki Nim, mamy
bogatą kontynuację historii naszych
dokonań.
d) Działalność gospodarczą, która pozwala nam pozyskiwać środki na działalność
statutową Oddziału. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z ŚlOIIB w Katowicach w zakresie szkoleń organizowanych
dla członków Izby ( kursy na uprawnienia
budowlane, opracowywanie świadectw
energetycznych, kodów wg dyrektyw
unijnych). Staramy się zapewnić najlepszą kadrę wykładowców, potrafiąca przekazać wymagającym pogłębionej wiedzy
technicznej, członkom naszej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa. Świadczone usługi w zakresie rzeczoznawstwa budowlanego, cieszą się dużym wzięciem,
co świadczy o dobrze wykonywanych
pracach w zakresie Opinii Technicznych
i Ekspertyz przez naszych Rzeczoznawców.
e) Wydawnictwo w postaci kwartalnego
INFORMATORA, w którym zamieszczamy
wszelkie informacje z życia naszego Oddziału oraz pokazujemy nowości techniczne, ukazujące się na naszym rynku.
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Na zakończenie swojego wystąpienia kol.
Andrzej Szydłowski podziękował Przewodniczącemu Oddziału, koledze Andrzejowi
Nowakowi, za przeprowadzenie naszego
Oddziału przez okres transformacji ustrojowej, nie dopuszczając do obniżenia poziomu jego działalności, służącej wszystkich
zrzeszonym w nim członkom.
W kolejnym punkcie spotkania kol. Marian
Ostapczyk, przedstawił listę kolegów odznaczonych uchwałą Zarządu Głównego,
Medalami 75 – lecia PZITB. Do wręczenia
medali poprosił Wice Przewodniczącego
Zarządu Głównego PZITB kol. Ireneusza
Jóźwiaka oraz kol. Andrzeja Nowaka, Przewodniczącego naszego Oddziału.

Medalami 75 – lecia wyróżnieni zastali;
1. ANDERS Henryk
2. BUSZKA Franciszek
3. BUSZKO Henryk
4. FIRLUS Krzysztof
5. GISMAN Aleksander
6. GRABOWSKI Marian
7. KOŁAKOWSKI Witold
8. KONIECZNY Kazimierz
9. LIGARSKI Mieczysław
10. MIRONOWICZ Zofia
11. SEYDAK Wiktor
12. SITKIEWICZ Barbara
13. SKOWROŃSKA Teresa
14. WORSZTYNOWICZ Juta
15. WÓJCIK Stefan
Kol. Andrzej Nowak wraz z Wice Przewodniczącym Zarządu Głównego kol. Ireneuszem Jóźwiakiem, wręczyli legitymację
członkowską kol. Małgorzacie Mazur, którą
przyjęto dużymi oklaskami w grono naszych członków.
Przewodniczący Andrzej Nowak, poprosił
uczestników spotkania o zabieranie głosu
w ramach uroczystości. Głos zabierali;
- Wice Przewodniczący Zarządu Głównego
kol. Ireneusz Jóźwiak zwracając uwagę
na potrzebę organizowania uroczystości
rocznicowych. Przekonała go do takiego stwierdzenia obsługa uroczystości w
poszczególnych Oddziałach w kraju, w
których brał udział. To właśnie w terenie

tworzymy historię i przyszłość naszego
stowarzyszenia. Pokreślił, że na bazie Katowickiego Oddziału zostały utworzone
Oddziały w Częstochowie, Bielsku Białej
i Gliwicach. Przekazał adres od Przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB kol.
Wiktora Piwkowskiego
- Wice Przewodnicząca Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach kol. Ewa Dworska, która przekazała
adres od Przewodniczącego PZITS kol.
Zbigniewa Matuszyka.
- Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa pan
Tadeusz Wnuk, który przekazał adres od
Prezydium ŚIB w Katowicach. W ramach
wypowiedzi, podkreślił zasługi Katowickiego Oddziału PZITB w rozwoju FORUM
Budownictwa Śląskiego.
- Przewodniczący Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach kol.
Franciszek Buszka, który przekazując
adres od Rady ŚOIIB stwierdził, że osobiście bardzo sobie ceni obecność na
uroczystościach 75 lecia PZITB w Katowicach. Mówił o przyjaźni koleżeńskiej i
etyce zawodowej. Podkreślił, że jest związany z budownictwem na Śląsku poprzez
ukończenie Technikum Budowlanego
w Bytomiu, Politechniki Śląskiej Wydział
Budownictwa w Gliwicach oraz wieloletnią pracę w strukturach budownictwa na
Śląsku.
- Wice Przewodniczący Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kol.
Stefan Wójcik, przekazał adres od Polskiej
Izby, w którym została podkreślona ważna rola, jaką pełni Katowicki Oddział PZITB
we współpracy ze strukturami Samorządu
Zawodowego Inżynierów Budownictwa
oraz w tworzeniu struktur Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach. Życzył naszym członkom sukcesów
w działalności Oddziału.
- Przewodniczący oddziału PZITB w Bielsku
Białej kol. Janusz Kozula, który przekazując adres od Zarządu Oddziału, przekazał
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osobiste życzenia dalszego dynamicznego rozwoju Katowickiego Oddziału.
- Członek honorowy Śląskiej Organizacji
Technicznej kol. Henryk Buszko, przekazując pozdrowienia dla kolegów z Katowickiego Oddziału PZITB, mówił o 61
letnim działaniu w strukturach budownictwa woj. Śląskiego, o koleżeństwie i
przyjaźni, o spoglądaniu do „zadu” aby
robić do „przodu”, o konieczności obchodzenia jubileuszy.
- Członek Koła Seniorów naszego Oddziału kol. Stanisław Krzyżaniak, który opowiedział o swoim życiu w okresie II-giej
Wojny Światowej oraz w okresie powojennym. Pokazał swoje wiersze wydane
drukiem w kilku tomach. Następnie recytował swoje wiersze poświęcone obozom
w Ostaszkowie oraz Katyniu. Zebrani na
uroczystości gromkimi brawami, podziękowali 91 letniemu koledze za wystąpienie i prezentację.
W kolejnym punkcie programu, honorowy Prezes Katowickiego Oddziału PZITB,
kol. Mieczysław Piotrowski przedstawił rys
historyczny Oddziału, stwierdzając, że najwyższy czas ocalić od zapomnienia to, co
zostało zrealizowane przez kadrę inżynierów i techników budownictwa na terenie
województwa śląskiego. Mamy się czym
pochwalić i być dumnym z tego co zrobiliśmy, pozostawiając trwałe świadectwo w
postaci zrealizowanych obiektów mieszkalnych, przemysłowych, szkolnych, infrastruktury technicznej i drogowej.
Swoją wypowiedź podzielił na cztery grupy tematyczne:
- programowanie
- projektowanie
- realizację
- eksploatację
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W swojej wypowiedzi skupił się na krótkich charakterystycznych działaniach w
danej grupie tematycznej, podejmowanych przez kadrę inżynierów budownictwa. Wymienił znakomitych kolegów,
prof. S. Kaufmana, i W. Świądrowskiego oraz
wielu innych, którzy związani byli z naszym
Oddziałem. Jego entuzjazm w wypowiedzi
spotkał się z ogromnymi brawami uczestników uroczystości.
Przewodniczący spotkania kol. Andrzej
Nowak podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za udział, za przekazane
życzenia i adresy i zamknął pierwszą część
uroczystości, zapraszając wszystkich na
poczęstunek w postaci wspaniałego 12 kg
tortu jubileuszowego oraz napojów zimnych i gorących.
Relację z uroczystości opracował;
Tadeusz Mika

XXV – Jubileuszowe

Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji
W dniach od 10 do 13 marca br.,
w Szczyrku, odbyły się już dwudzieste
piąte Warsztaty WPPK 2010. Z okazji
Jubileuszu Konferencji sięgnięto wstecz,
do genezy powstania tej popularnej
wśród projektantów imprezy techniczno
- szkoleniowej.
Inicjatorem i pomysłodawcą powstania
Warsztatów był ówczesny przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa,
Profesor Jerzy Łempicki. Widział On
potrzebę zorganizowania stałej płaszczyzny dyskusji środowiskowej dotyczącej zawodu. Pomysł ten dojrzewał przez
kilka lat ponieważ trudno było znaleźć
chętnego do poniesienia trudu organizacji takiego przedsięwzięcia.
W roku 1985 idea Profesora podjęta została przez działaczy Związku z Oddziału
PZITB w Krakowie, kierowanego przez
kolegę Janusza Kaweckiego. Powołany został Komitet Organizacyjny, który
zdefiniował ramowe zasady Konferen-

cji. Koledzy z Krakowa zaprosili do stałej współpracy Kolegów z oddziałów
Związku w Gliwicach i Katowicach, oraz
ustalili, że spotkania-konferencje będą
odbywać się corocznie, o tematyce interesującej inżynierów praktyków pracujących w projektowaniu. To w wyniku
tych ustaleń konferencja od razu uzyskała nazwę
WARSZTAT PRACY PROJEKTANTA
KONSTRUKCJI.
W tym miejscu należy przypomnieć organizatorów pierwszych Warsztatów w
1986 roku. Byli to Kol.Kol: Janusz Kawecki – Przewodniczący O/Kraków; Zbysław Kałkowski – przewodniczący KO;
Edward Motak - O/Kraków; Włodzimierz
Starosolski – O/Gliwice; Zbigniew Dzierżewicz - O/Gliwice; Mieczysław Piotrowski – O/Katowice; Józef Choma – O/Katowice; Janusz Krasnowski – Komitet
Projektowania ZG PZITB.
Konferencja nabierała rozmachu i w
1995 roku, do grona organizatorów sta-

Wykładowcy i członkowie Komitetu Organizacyjnego
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łych zostali zaproszeni koledzy z Oddziału PZITB w Bielsku-Białej.
Założenia programowe opracowane dla
pierwszych „Warsztatów”, w 1986 roku
były następujące:
• przedstawić uczestnikom ciekawe rozwiązania projektowe, ich szczegóły i sposoby rozwiązań warsztatowych,
• przygotować i wygłosić, ustalone w
programie, referaty techniczne, przygotowane przez zaproszonych autorów,
• podjąć problematykę norm technicznych do projektowania,
• podjąć tematykę tworzących się ówcześnie zasad i programów komputerowych do projektowania, wraz z
prezentacją ich na sprzęcie – wówczas
stanowiącym nowość dla wielu uczestników,
• stworzyć możliwości i atmosferę dyskusji, wyjaśnień, kontaktów bezpośrednich
z autorami referatów, projektantami z
różnych ośrodków w kraju.
Kolejne lata spotkań przynosiły potrzeby poruszania i opracowywana nowych
zagadnień, modyfikowania programów,
ale także zmiany miejsca zjazdów i innych warunków organizacyjnych.
Od 1998 roku po wyczerpaniu pierwotnych założeń powstała nowa formuła
programowa i z konferencji o charakterze techniczno-naukowym przeszła do
rzeczywistego warsztatu o charakterze
czysto szkoleniowym.
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Oddziały PZITB, organizatorzy WPPK,
podjęli się prowadzenia na kolejnych
Warsztatach wyodrębnionej tematyki.
• Oddział Gliwicki – konstrukcje z betonu.
• Oddział Bielsko-Bialski – zagadnienia
związane z budownictwem ogólnym, w
tym mury, stropy, izolacje,
• Oddział Katowicki – konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe oraz ściany
osłonowe,
• Oddział Krakowski – zagadnienia związane z fundamentowaniem oraz konstrukcjami podziemnymi.
Powyżej wymieniona tematyka została
ujęta w czteroletnie cykle tj. Naprawy i
wzmocnienia konstrukcji oraz Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe.
Wychodząc z założenia, że po kolejnych
8-miu latach skład uczestników ulegnie
znacznej wymianie, postanowiono cykle
te kontynuować naprzemiennie.
Od 1998 roku każdy uczestnik otrzymuje wykłady opublikowane w kilkutomowych materiałach konferencyjnych. W
ciągu dwunastu lat publikacji powstała
biblioteczka składająca się łącznie 2.397
wykładów, zawartych na blisko 13.000
stron i na ponad 2100 stronach materiałów firmowych. Biblioteczka ta na półce
zajmuje około 90 cm.
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia
objętego programem. Zaświadczenia te
są honorowane przy dokumentowaniu
swojej praktyki zawodowej np., w trakcie
składania wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, jak również w
zakładach pracy starających się o audyt
związany z uzyskaniem ISO 9001.
Przy okazji jubileuszu została opracowana monografia autorstwa czterech
honorowych członków Komitetu Orga-

nizacyjnego WPPK, poświęcona dotychczasowej historii oraz zawierająca bibliografię wykładów wygłoszonych w latach
1998 ÷ 2010.
Tegoroczne Warsztaty wznowiły cykl Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjnomateriałowo-technologiczne i poświęcone były konstrukcjom żelbetowym.
W obradach uczestniczyło 576 osób.
Wysłuchano 33 zamówionych wykład
ów, które zostały opublikowane w 4-tomowym wydawnictwie obejmującym
łącznie ponad 1900 stron. Tradycyjnie
imprezie towarzyszyło 50 stoisk wystawców prezentujących produkty i technologie związane z konstrukcjami żelbetowymi, programami komputerowymi
wspomagającymi pracę projektanta oraz
najnowszymi książkami o tematyce budowlanej.
Uczestnicy w trakcie odrębnych sesji angażowali się w ożywionej dyskusji nad
wygłoszonymi wykładami.
Z racji jubileuszu, główny organizator Gliwicki Oddział Polskiego Związku Inżynie-

Nadanie tytułu Honorowego Członka
Komitetu Organizacyjnego WPPK
Kol. Zbigniewowi Dzierżewiczowi,

rów i Techników Budownictwa zapewnił
tej popularnej w całym kraju imprezie
technicznej bardzo uroczystą oprawę.
Codziennie wieczorem odbywały się występy artystów. Był czas na wspomnienia
i spotkania stałych uczestników. Wśród
nich wymieniono członka naszej Izby
Kol. Eryka Dyla z Rudy Śląskiej, który co
najmniej 20 razy uczestniczył w WPPK.
W trakcie otwarcia Konferencji w uznaniu za wieloletni (1986-2006) udział w jej
organizacji nadano Godność Honorowego Członka Komitetu Organizacyjnego
członkowi naszego Oddziału Kol. Zbigniewowi Dzierżewiczowi.
W trakcie sesji zamykającej obrady Kol.
Janusz Kozula, przewodniczący Zarządu
Bielsko-Bialskiego Oddziału PZITB zaprosił uczestników na XXVI Warsztaty WPPK2011, które odbędą się również w Orlim
Gnieździe w Szczyrku w dniach 9 do 12
marca 2011 roku.
W czasie konferencji odbyło się także
posiedzenie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z przewodniczącymi Okręgowych
Komisji Kwalifikacyjnych.
Wiodącym tematem przyszłorocznych
Warsztatów będzie kontynuacja cyklu
Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjnomateriałowo-technologiczne poświęcone budownictwu ogólnemu.
Już mogę zapowiedzieć, że zgodnie z
założeniami Komitetu Organizacyjnego
w marcu 2012 roku Katowicki Oddział
PZITB będzie głównym organizatorem
XXVII WPPK-2012, a wiodącym tematem
będą: konstrukcje metalowe, posadzki
przemysłowe, lekka obudowa i rusztowania.
Janusz Krasnowski
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Relacja z IX Zjazdu
Sprawozdawczo - Wyborczego Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
W sobotę 10 kwietnia 2010 w Centrum Edukacyjno - Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbył się IX Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy delegatów Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa, który rozpoczął III kadencję działalności samorządu zawodowego województwa śląskiego,
przypadającą na lata 2010-2014. Delegaci dokonali wyboru
składów osobowych organów Izby oraz delegatów na Zjazdy
Krajowe. W związku z utrzymaniem przez Krajowy Zjazd dwukadencyjności przewodniczących organów wybrano nowych
przewodniczących wszystkich organów naszej Izby.
Zjazd otworzył przewodniczący Rady ŚlOIIB Stefan Czarniecki
powitaniem zebranych. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych Koleżanek i Kolegów, członków ŚlOIIB. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
Państwowej Inspekcji Pracy, izb architektów i urbanistów,
stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz Śląskiego Forum
Budownictwa, a także przedstawiciele mediów. Polską Izbę
Inżynierów Budownictwa reprezentowali Prezes Krajowej
Rady PIIB prof. Zbigniew Grabowski i Wiceprezes Stefan
Wójcik. Zabierający głos goście życzyli owocnych obrad i dokonania trafnych wyborów. W głosowaniu jawnym wybrano
jednomyślnie Prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący
Roman Karwowski, wiceprzewodniczący: Franciszek Buszka i
Grzegorz Gowarzewski, sekretarz Urszula Kallik, zastępcy sekretarza Barbara Twardosz-Michniewska i Danuta BochyńskaPodloch, które od tej pory czuwało nad prawidłowym przebiegiem obrad. Po dyskusji przyjęto porządek zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym powołano komisje zjazdowe: Komisję
Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków, i zatwierdzono regulamin obrad IX Zjazdu oraz regulamin wyborów. Przewodnicząca Komisji Mandatowej Maria
Świerczyńska ogłosiła prawomocność obrad przy bardzo
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wysokiej, ponad dziewięćdziesięcioprocentowej frekwencji.
Spośród 208 czynnych delegatów w obradach uczestniczyło
190 osób.
Obrady zostały przerwane wstrząsającą wiadomością o tragicznej katastrofie rządowego samolotu i śmierci wszystkich
lecących nim osób, wśród nich Prezydenta RP i jego małżonki.
Chwilą ciszy uczczono pamięć Ofiar tego dramatycznego zdarzenia.

W części merytorycznej Zjazdu Przewodniczący Rady ŚlOIIB
Stefan Czarniecki przedstawił w skrócie sprawozdanie z realizacji programu działania Izby. Zrezygnowano z referowania
pozostałych sprawozdań zamieszczonych w materiałach zjazdowych rozesłanych do wszystkich delegatów, ograniczono
się jedynie do dyskusji nad nimi.
W drodze głosowania Zjazd przyjął w formie uchwał poszczególne sprawozdania oraz uchwałę w sprawie udzielenia
Radzie ŚlOIIB absolutorium, które jest równoznaczne z pozytywną oceną przez delegatów działalności Rady. Skarbnik
Czesława Bella przedstawiła propozycję przeniesienia do
funduszu rezerwowego niewykorzystanych w 2009 roku
środków finansowych (nadwyżka wpływów nad wydatkami
naszej Izby) oraz omówiła pokrótce zasady gospodarki finansowej Śląskiej Izby w 2010 roku i propozycję budżetu na ten
rok. W głosowaniach delegaci przyjęli jednomyślnie uchwały
dotyczące przedstawionych zagadnień.
IX Zjazd stał się okazją do podsumowania ośmioletniej działalności śląskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Jako jedno z najistotniejszych osiągnięć należy uznać
skuteczny system wspomagania samokształcenia członków
poprzez dofinansowywanie różnego rodzaju imprez szkoleniowych ze środków pochodzących ze składek członkowskich.
Pomocą w samokształceniu członków Izby jest też możliwość

korzystania, w siedzibie ŚlOIIB w Katowicach i w placówkach
terenowych, ze zbioru norm, a także (przez stronę internetową) z serwisu budowlanego, niezwykle przydatnego w pracy
każdego inżyniera. Do wszystkich członków dociera „Inżynier Budownictwa” oraz „Informator ŚlOIIB”, a znacząca ilość
członków otrzymuje także nieodpłatnie wybrane czasopismo
techniczne.
Bardzo dobrze oceniana jest współpraca Izby ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi oraz z organami administracji
państwowej. Ważnym nurtem działalności Izby jest prowadzenie przez OKK postępowań kwalifikacyjnych w sprawie
nadawania uprawnień budowlanych i nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W 2009 roku uprawnienia budowlane uzyskało 465 osób, z których większość zasiliła szeregi
ponad 12 tysięcznej rzeszy członków ŚlOIIB. Z końcem ubiegłego roku podpisano umowę o współpracy ze Słowacką Izbą
Inżynierów Budownictwa, Oddział w Żylinie, a na podstawie
takiej samej umowy o współpracy z Czeską Izbą Inżynierów
Budownictwa, Oddział w Ostrawie, przekazano naszym czeskim kolegom wydany przez KWZ w wersji czeskiej Poradnik z
przydatnymi informacjami dla osób planujących pracę w naszym kraju, który (w wersji polskiej) może służyć także naszym
członkom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB podziękował wszystkim osobom,
które poświeciły swój czas dla pracy na rzecz naszej Izby.
W dalszej części Zjazdu odbyły się wybory przewodniczącego
Rady, przewodniczących organów, składów osobowych organów oraz delegatów na Krajowe Zjazdy PIIB. Każdorazowo

przewodniczący Komisji Wyborczej Piotr Wyrwas przedstawiał kandydatów na przewodniczących poszczególnych organów lub listy osób kandydujących do tych organów. Ustalenie
metodologii głosowań przy pomocy elektronicznego systemu
znacząco wydłużyło czas trwania Zjazdu. W tajnych głosowaniach wybrano przewodniczącego Rady, którym został kol.
Franciszek Buszka, 29 osobową Radę Izby, przewodniczących
poszczególnych organów, rzecznika koordynatora i rzeczników odpowiedzialności zawodowej, składy osobowe wszystkich organów oraz 21 delegatów na Zjazdy Krajowe.
Na koniec przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Bogdan Przeliorz przedstawił wnioski, które wpłynęły do komisji
w czasie obrad Zjazdu. Część wniosków skierowano do wykonania przez Radę ŚlOIIB, a pozostałe zostaną wysłane do Krajowego Zjazdu. Delegaci przyjęli 38 uchwał, w tym uchwalę o
zadaniach naszego samorządu na III kadencję.
Po wyczerpaniu programu w wielogodzinnych obradach,
Zjazd został zamknięty. Przewodniczący Zjazdu podziękował
delegatom za udział, a nowo wybranym osobom owocnej
pracy w samorządzie inżynierów budownictwa.
Nasi delegaci będą uczestniczyć w IX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który będzie obradował w Warszawie w dniach 18–19
czerwca 2010.
Maria Świerczyńska
Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
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ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
Szkolenie dla osób uprawnionych do sporzdzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (mgr inż. i inż. posiadających uprawnienia budowlane
do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
Odbyło się kolejne szkolenie zgodnie z zakresem programowym 35 godz. dla członków
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykłady prowadzone były wspólnie
dla sześćdziesięciu uczestników, a ćwiczenia
komputerowe w grupach dwudziestoosobowych. Wśród uczestników była liczna grupa
członków z Katowickiego Oddziału PZITB.
Wykłady obejmują historyczne kształtowanie
się wymagań z zakresu charakterystyki energetycznej budynków oraz wymagania aktualne. Szkolenie obejmuje kilka bloków tematycznych z zakresu certyfikacji budynków:
1. Przepisy aktualne i podstawy prawne
certyfikacji
2. Ocena stanu ochrony cieplnej i jakości
energetycznej budownictwa w Polsce oraz
przedsięwzięcia wspierające termomodernizację
3. Podstawy normalizacji a Normy Polskie
wdrażające Normy Europejskie związane z
Dyrektywą 2002/91/WE
4. Działania dotyczące redukcji CO2 w Europie (Dyrektywa 2006/36/WE) i na świecie
(protokół z Kioto) oraz polityka energetyczna
Polski do 2025 r.
5. Alternatywne źródła energii oraz możliwości ich racjonalnego wykorzystania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym
6. Ocena systemu ogrzewania i zapotrzebowania w ciepłą wodę na bazie sprawności
elementów i urządzeń
7. Ocena systemu wentylacji , klimatyzacji z
uwzględnieniem przedsięwzięć zmniejszających zużycie energii w tym odzysk ciepła
(rekuperacja) i wymienniki gruntowe
8. Ocena instalacji oświetleniowej w budynku i przedsięwzięcia zmniejszające zużycie
energii na oświetlenie
9. Metodyka obliczeń dla certyfikacji w za-
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kresie zapotrzebowania energii na ciepło do
ogrzewania ciepłej wody oraz oświetlenia
10. Metoda opracowania świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z warunkami technicznymi WT2008 oraz metodologią
opublikowaną w rozporządzeniach z dnia
6 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1238
oraz poz. 1240)
11. Wykonanie szkoleniowych świadectw
dla budynku i lokalu mieszkalnego przy
zastosowaniu programów Build Desk oraz
ArCADia TERMO
Seminarium doszkalające kończy się sprawdzianem wiedzy w formie testu i umiejętności
praktycznych oraz omówieniem dostępnych
programów wspomagających wykonywanie
świadectw energetycznych.
Zaangażowanie i praca własna pozwoli na
samodzielne wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu mieszkalnego
Michał Korusiewicz

Nowe Koło PZITB
Od dłuższego czasu studenci III roku Wydziału Budownictwa Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
interesowali się swoją przyszłością a w szczególności, jakie uprawnienia budowlane będą mogli
uzyskać po ukończeniu Uczelni. Na dwóch spotkaniach informacyjnych Kol. Janusz Krasnowski udzielił
pełnej odpowiedzi na powyższy problem.
Z inicjatywy studentów tego Wydziału w dniu 15 maja br. odbyło się zebranie organizacyjne nowego
koła PZITB, zrzeszającego studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na Wydziale Budownictwa.
Zebranie to zostało poprzedzone wstępną rozmową inicjatorów z Kol. Kol. Mieczysławem Piotrowskim
oraz J. Krasnowskim.
Pierwsze zebranie otworzył opiekun koła Kol. J. Krasnowski. Dużą pomoc w organizacji koła udzielili:
Dziekan Wydziału dr Jerzy Gadomski i dr inż. Rudolf Maciejończyk. Rekomendacji nowym członkom
udzielili: doc. dr inż. Bogdan Kawalec oraz mgr inż. Przemysław Smalec. Opiekun przedstawił korzyści z
przynależności do naszego Stowarzyszenia oraz obowiązki członków.
W tajnym głosowaniu został wybrany pięcioosobowy Zarząd Koła w składzie: Krzysztof Godyn
– przewodniczący, Adrian Stachera - zastępca przewodniczącego, Małgorzata Wielka – sekretarz, Adam
Czarnecki - skarbnik i Piotr Wójcik – członek Zarządu.
Szczególnie cieszy fakt powstania nowego koła w naszym Oddziale, zrzeszającego ludzi młodych. Od
dłuższego czasu był to szczególnie pilny problem.
Zarząd Oddziału oferuje członkom nowego Koła pomoc w organizacji szkoleń zawodowych pomagających w zdobywaniu kwalifikacji niezbędnych w naszym zawodzie oraz liczy na aktywny udział nowych
członków w życiu naszego Stowarzyszenia.
Janusz Krasnowski

Wieloletniemu Członkowi Zarządu
Oddziału PZITB w Katowicach,
Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego
Stefanowi CZARNIECKIEMU
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci żony
składają
Przewodniczący, Członkowie Zarządu,
pracownicy oraz redakcja
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Kolejne sukcesy śląskich techników budowlanych

w ogólnopolskiej Olimpiadzie
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Rozegrana po raz 23 Olimpiada jest trudną formą rywalizacji uczniów techników
budowlanych z całego kraju. W tegorocznych zmaganiach uczestniczyli reprezentanci 163 szkół. Do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali
najlepsze wyniki w zawodach okręgowych (międzywojewódzkich). Na Śląsku
do zawodów okręgowych zgłosiły swoich reprezentantów 22 szkoły. Zawody
te rozegrano w marcu w Zespole Szkół
Nr 1 w Tychach. Uczestniczyło w nich 97
uczniów. Do finału centralnego zakwalifikowało się 10 uczniów, w tym czterech
z Państwowych Szkół Budownictwa w
Bytomiu, po trzech z Zespołu Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego i Zespołu Szkół Budowlanych z Rybnika.
Zawody centralne odbyły się w dniach
8-10 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. V Pułku
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce w województwie podlaskim. Do finału zakwalifikowało się 81 uczniów reprezentujących 50 średnich szkół budowlanych z
całego kraju. Uczestnicy musieli w cią14
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gu 4 godzin zegarowych odpowiedzieć
pisemnie na 20 pytań problemowych
z zakresu budownictwa z technologią,
materiałów budowlanych, rysunku technicznego, ekonomiki budownictwa,
konstrukcji drewnianych, stalowych,
żelbetonowych, statyki i wytrzymałości
materiałów, zagadnień bhp oraz matematyki. Maksymalnie w trzech blokach
zadań można było uzyskać łącznie 100
punktów. Uczniowie, którzy uzyskali minimum 50 punktów zostawali laureatami tej Olimpiady. Po sprawdzeniu zadań
okazało się, że tytuł laureata uzyskało 29
uczestników, w tym czterech z Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu,
po trzech z Zespołu Szkół Technicznych
z Wodzisławia Śląskiego oraz Zespołu Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w
Limanowej. Najlepszym okazał się po
raz trzeci uczeń Marcin Pypeć z Wodzisławia Śląskiego, a szkoła ta okazała się
być najlepsza w kraju. Państwowe Szkoły
Budownictwa z Bytomia zostały sklasyfikowane na drugim miejscu w kraju, a
Karol Wandoch z klasy III-ciej zajął trzecie
miejsce, Daniel Denys z tej samej klasy 4-

te miejsce, Aleksander Pankowski z klasy
IV-tej 14-te miejsce a Dariusz Klimek z IIgiej klasy miejsce 17-te. Dariusz Klimek
okazał się być najmłodszym laureatem
finału. Rokuje to dobrze na przyszły rok.
Już wiadomo, że zawody okręgowe w
przyszłym roku odbędą się w Sosnowcu,
a centralne w Augustowie. Wyróżnić należy opiekunów z naszego okręgu, których podopieczni tak wspaniale zaprezentowali się w finale centralnym tj. mgr
inż. Anna Tomczyk-Dyszy z Państwowych
Szkół Budownictwa w Bytomiu, mgr inż.
Tomasza Wardengę z ZST z Wodzisławia
oraz mgr inż. Anielę Grębocką z Zespołu
Szkół Budowlanych z Rybnika.
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić piękną
ziemię kurpiowską i zapoznać się
z jej chwalebną historię.
Finaliści zostali wyróżnieni nagrodami ufundowanymi przez licznych sponsorów. Organizatorzy
zawodów wzorowo wywiązali się
z przyjętych obowiązków gospodarza.
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TYTUŁ EUR ING

- NOBILITACJA ZAWODOWA INŻYNIERA
1. FEANI I JEJ CELE
FEANI - Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich
(Fédération Européenne d’Associations
Nationales
d’Ingénieurs)
powstała
w 1951r. Do maja 1997r. siedzibą tej
organizacji był Paryż. Obecnie siedziba
FEANI znajduje się w Brukseli. Zrzesza
ona zawodowe stowarzyszenia inżynierów z krajów europejskich. Narodowe
organizacje członkowskie (Członkowie Narodowi) stanowią tzw. Narodowe Komitety FEANI. Polska należy
do FEANI od września 1992r. Polskim
Czlonkiem Narodowym jest Federacja
Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych
NOT - jako jedyna organizacja inżynierska w kraju.
FEANI ma status konsultatywny
UNESCO, UNIDO i Rady Europy. Ściśle współpracuje z Komisją Europejską
w sprawach dotyczących zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów dla
celów akademickich i zawodowych.
Celami FEANI są:
- ochrona i promowanie zawodowych
interesów inżynierów,
- podnoszenie rangi zawodu inżyniera
w społeczeństwie oraz jego odpowiedzialności wobec społeczeństwa,
- ułatwianie wzajemnego uznawania
kwalifikacji zawodowych inżynierów
europejskich oraz ochrony ich tytułów,
- sprzyjanie swobodnemu przepływowi
inżynierów w Europie i świecie,
16
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- dążenie do zapewnienia wysokiego
poziomu kształcenia inżynierów i ich
praktyki zawodowej oraz ich regularny przegląd.
2. REJESTR
SKICH

INŻYNIERÓW

EUROPEJ-

FEANI ustanowiła tytuł INŻYNIER EUROPEJSKI – EUR ING i prowadzi Rejestr
Inżynierów Europejskich, zwany REJESTREM FEANI. Celami prowadzenia Rejestru FEANI są:
- ułatwienie przepływu inżynierów
czynnych zawodowo wewnątrz i na
zewnątrz
wspólnoty FEANI,
- stworzenie ram dla wzajemnego
uznawania kwalifikacji inżynierów –
gwarancji ich kompetencji i umiejętności,
- udostępnienie potencjalnym pracodawcom danych o inżynierach.
Według opinii Komisji Europejskiej wpis
do Rejestru FEANI wskazuje, że inżynier osiągnął określony poziom umiejętności zawodowych, poświadczonych
przez kompetentne gremia inżynierskie
na szczeblu narodowym i europejskim
(Official Journal of the European Communities, Vol.37,26.09.1994).
3. TYTUŁ EUR ING
Tytuł
jest
nym
nym

EUR ING – Inżynier Europejski tytułem zawodowym, nadawaprzez FEANI inżynierom czynzawodowo. O tytuł ten ubiegać

się mogą inżynierowie, spełniający
następujące wymagania:
- ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów dziennych znajdujących
sie w INDEKSIE FEANI,
- mają odpowiednie udokumentowane doświadczenie inżynierskie (wynoszące łącznie z nominalnym czasem
trwania studiów minimum 7 lat),
- odpowiedni udokumentowany dorobek inżynierski,
- wykazują się czynną znajomością
przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego, niemieckiego),
- są członkiem jednego ze stowarzyszeń zrzeszonych w FSNT NOT,
np. PZITB,
- uiścili opłatę rejestracyjną (równowartość 230 Euro).
4. PRAKTYCZNE ZNACZENIE TYTUŁU
EUR ING
Tytuł EUR ING stanowi gwarancję poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżyniera zgodnie ze standardami europejskimi, popartą przez
dwie organizacje inżynierskie – europejską i narodową. Oznacza on także
nobilitację zawodową – przynależność
do wybranej elity inżynierów europejskich. Uzyskanie tytułu stanowi ważny
czynnik ambicjonalny utwierdzający inżyniera w przekonaniu o swoich kwalifikacjach inżynierskich na wysokim
poziomie europejskim. Zatrudnianie
inżynierów z tytułem EUR ING podnosi prestiż polskich firm w kontaktach
z partnerami zagranicznymi.

lepszy start do wykonywania zawodu
na stanowiskach inżynierskich w kraju
i za granicą. Tytuł stanowi kartę przetargową w negocjacjach płacowych
z pracodawcami. Niektóre firmy, także
w Polsce, preferują inżynierów z dyplomami EUR ING. Tytuł ten jest uznawany
również w USA, Kanadzie i Australii.
Inżynierowie z tytułem EUR ING mają
możliwość
zatrudnienia
zagranicą
na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu.
5. INFORMACJE PRAKTYCZNE
Elektroniczna wersja formularzy wniosków FEANI o tytuł EUR ING jest dostępna na stronie internetowej FEANI:
http://www.feani.org/.
Obecnie ogółem około 30 000 inżynierów ma tytuł EUR ING. W Polsce tytuł
ten posiada około 250 osób (członkowie PZITB - około 20 osób) Na przeszło
100 000 inżynierów budownictwa czynnych zawodowo w Polsce, liczba dyplomowanych inżynierów europejskich
jest żenująco mała, nieproporcjonalna
do faktycznego prestiżu i znaczenia
polskich inżynierów budownictwa.
Henryk A. Nowak

Inżynierowie z tytułem EUR ING mają
Informator Katowickiego Oddziału PZITB
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Posiedzenie Zarządu
Katowickiego Oddziału PZITB
W dniu 23 marca 2010 roku odbyło się
bardzo ważne posiedzenie Zarządu Naszego Oddziału.
W porządku posiedzenia znalazła się następująca tematyka;
1. Ocena działalności Zarządu Oddziału
za 2009 rok oraz ustosunkowanie się do
działalności, przez Komisję Rewizyjną.
2. Zatwierdzenie wyników finansowych
Oddziału – przyjęcie bilansu za 2009 r.
3. Zatwierdzenie planu pracy Zarządu
Oddziału na 2010 rok oraz działających
Komisji Statutowych.
4. Zatwierdzenie „Preliminarza przychodów i wydatków ZO PZITB w Katowicach na 2010 r.
5. Sprawozdanie i wnioski z prowadzonej
Działalności Kół Oddziału.
6. Sprawy wniesione.
Ad.1. Przewodniczący Zarządu kol. Andrzej Nowak, po powitaniu przybyłych
na posiedzenie Honorowego Przewodniczącego kol. Mieczysława Piotrowskiego oraz członków Zarządu, omówił działalność Oddziału Katowickiego
w 2009 roku. Omówił przebieg zorganizowanych uroczystości z okazji
75 – lecia działalności PZITB. Obchody
zostały zorganizowane przez cztery
Oddziały PZITB działające na terenie
woj. Katowickiego. Została wydana
monografia działalności tych Oddziałów. Następnie omówił poszczególne
punkty z planu działania Oddziału w
2009 roku. Plan działania Oddziału za
18
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2009 rok został w pełni zrealizowany.
W dalszej wypowiedzi podkreślił bardzo dobre wyniki finansowe uzyskane
w 2009r. Podziękował wszystkim kolegom, którzy przyczynili się do realizacji
Planu Pracy Oddziału.
W tym punkcie realizacji posiedzenia
głos zabrał przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Oddziału kol. Janusz Krasnowski, ustosunkowując się do merytorycznej i finansowej realizacji Planu
Pracy działania Oddziału za 2009 rok.
Potwierdził zaprezentowaną jej realizację. Ustosunkował się do uzyskanego wyniku finansowego wynikającego
z sporządzonego bilansu za 2009 rok,
który zamknął się wynikiem dodatnim
w wysokości 2051,20 złotego.
Ad.2. Przewodniczący Oddziału podziękował Przewodniczącemu Komisji
Rewizyjnej za bardzo wnikliwą ocenę
realizacji Planu Pracy oraz ponownie
podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dobrych wyników pracy
Oddziału. Poprosił kol. Bożenę Bujoczek
- Skarbnika Prezydium Oddziału o zaprezentowanie syntetycznych wyników
finansowych Oddziału za 2009 rok. Po
dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie przez Zarząd wyników finansowo
– rzeczowych oraz przyjęcie bilansu za
2009 rok. W głosowaniu jawnym Zarząd
przyjął wnioski jednogłośnie.
Ad.3. W kolejnym punkcie posiedzenia
kol. Andrzej Nowak – Przewodniczący
Oddziału przedstawił propozycje Pla-

nu Pracy Zarządu Oddziału na 2010 rok
oraz działających Komisji Statutowych.
Zarząd po szerokiej Dyskusji , przyjął w
głosowaniu jawnym Plan Pracy Katowickiego Oddziału PZITB oraz plany pracy
Komisji Statutowych na 2010 rok.
Ad.4. Koleżanka Bożena Bujoczek przedstawiła preliminarz przychodów i wydatków ZO PZITB w Katowicach na
2010 rok. Członkowie Zarządu po dyskusji i korektach, przyjęli Preliminarz
przychodów i wydatków na 2010 rok,
który zamyka się po stronie wpływów i
wydatków kwotą 110.000 zł.
Ad.5. Przewodniczący Kół Oddziału Katowickiego PZITB, przedstawili sprawozdania z działalności w 2009 roku oraz
przedstawili wnioski wynikające ze
specyfiki działalności Kół.
Ad.6. W ramach spraw wniesionych:
- kol. Marian Ostapczyk wice przewodniczący Zarządu, omówił kolejne sukcesy śląskich techników budowlanych
w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy
i Umiejętności Budowlanych. Sprawozdanie w numerze.
- kol. Andrzej Nowak omówił terminarz
przygotowań do obchodów 75 – lecia
Katowickiego Oddziału PZITB. Stwierdził, że główne obchody odbędą się
na uroczystym posiedzeniu Zarządu. Szczegóły zostaną omówione na
najbliższym posiedzeniu Prezydium
Zarządu.
Sprawozdanie z posiedzenia przygotował
Tadeusz Mika

Wydawca
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl
Zespół redakcyjny:
Tadeusz Mika - Redaktor Informatora
Michał Korusiewicz - Z-ca Redaktora
Grzegorz Wasylowski - Sekretarz
Rada Programowa
Mieczysław Piotrowski - Przewodniczący
Marian Ostapczyk - Z-ca Przewodniczącego
Tadeusz Cichocki- Członek
Lech Grabowski - Członek
Koła Oddziału PZITB Katowice
Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB
Przewodniczący: Bronisław Sadowski
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65
Koło Seniorów
Przewodniczący - Winicjusz Krotla
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65
Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału
PZITB w Katowicach
Przewodnicząca - Elżieta Sobera
Adres korespondencyjny:
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65
Koło przy Państwowych Szkołach
Budownictwa w Bytomiu
Przewodnicząca - Ilona Mrozek
Adres korespondencyjny:
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02
Koło przy Wyższej Szkole Technicznej
w Katowicach
Przewodniczący - Krzysztof Godyń
Adres korespondencyjny:
40-555 Katowice, ul. Rolna 43
tel. 32 202 50 34; fax. 32 252 28 75
Koło przy ‘Hydrobudowa Polska” S.A.
Przewodniczący - Barbara Lipka
Adres korespondencyjny:
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 58
tel. 32 78 31 346; fax. 32 78 31 335
Koło przy KPBP ‘BUDUS” S.A.
Przewodniczący - Arkadiusz Kuberek
Adres korespondencyjny:
40-053 Katowice, ul. Barbary 21
tel. 32 35 99 354, fax. 32 35 99 372
Koło przy ‘Energoprojekt”
Przewodniczący - Andrzej Szlosek
Adres korespondencyjny:
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20
Drukarnia Kaga-Druk
40-607Katowice, ul. Sarmacka 7
kaga@kaga.x.pl
NAKŁAD: 400
szt.
Informator Katowickiego
Oddziału
PZITB
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40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 032 253 86 38 oraz 032 253 75 33
Zespół ds. wycen majątkowych
i kosztorysowania
wykonuje:
wyceny przedsiębiorstw i składników majątkowych na potrzeby
prywatyzacji
wyceny składników
majątkowych na potrzeby likwidacji przedsiębiorstw państwowych
wyceny maszyn, urządzeń i wyposażenia wyceny gruntów wyceny
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży,
oraz zabezpieczenia kredytu wyceny majątku na potrzeby ustalenia
wartości aportów w spółkach
opracowania kosztorysowe
z zakresu budownictwa
sprawdzanie i weryfikacje
kosztorysów
rozliczanie kosztów
wykonanych robót

Zespół ds. ekspertyz, opinii
i orzeczeń technicznych
wykonuje:
 ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane
ekspertyzy mykologiczne  orzeczenia
dotyczące oceny stanu technicznego
obiektów i robót  oceny jakości robót
budowlanych i instalacyjnych  opinie
dotyczące oceny jakości dokumentacji
projektowo-kosztorysowych  opinie
dotyczące izolacyjności cieplnej bu
dynków  zakładanie książek obiek
tów budowlanych  dokonywanie
przeglądów technicznych rocz
nych i pięcioletnich obiektów
budowlanych

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

Zespół ds. usług
inwestycyjnych
prowadzi działalność
w zakresie:
przygotowania
inwestycji
realizacji budowy
nadzorów inwestorskich
przeprowadzania odbioru
robót
przeprowadzania przetargów
na wykonanie robót i sporządzenie dokumentacji

•

•

•

•

•

•

•
•

Zespół ds. analiz
ekonomicznych i prawnych
wykonuje:
analizy ekonomiczne i finansowe analizy prawne stanu i
statusu prawnego gruntów i nieruchomości analizy perspektyw rozwoju
przedsiębiorstw oceny wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury
programy dla procedur prywatyzacyjnych
obsługę użytkowania praw majątkowych
i kapitału sporządzanie business-planów

•

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:
zarządzania nieruchomościami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

•

•
•

•

•

•

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy
rzeczoznawców i specjalistów.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie
zleconych usług!

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie
system kontroli jakości.

Usługi kalkulowane są po
CENACH KONKURENCYJNYCH!
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