
I N F O R M AT O R
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB

Redak c j a :  Ko l e g i um  Redak cy j ne  Oddz i a ł u  PZ ITB
Katowice, ul. Podgórna 4 tel. 32-253-75-33, fax. 32-255-46-65
informator@pzi tb.katowice.pl  www.pzi tb.katowice.pl

IV KWARTAŁ
2010 Nr 4 (71)

Czy katowickie kielichy przetrwają???

W oczekiWaniu na zbliżające się 
ŚWięta bożego narodzenia i noWy rok, 

żegnamy minione miesiące 
i pełni nadziei spoglądamy W przyszłoŚć. 
pragniemy przeżyć niepoWtarzalne chWile 

W pokoju i Wzajemnej bliskoŚci.

życzymy Wam Wszelkiej pomyŚlnoŚci, 
zdroWia, pogody ducha, spełnienia marzeń 

oraz zaWodoWej i stoWarzyszenioWej satysfakcji
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Szanowne Koleżanki.
  Szanowni Koledzy.
 W czwartym kwartale br planowaliśmy odbyć  
zebrania sprawozdawczo- wyborcze w kołach naszego  
Oddziału PZITB. W wyniku postanowień Zarządu Głównego  
w dn. 17 listopada br o przedłużeniu kadencji do czterech 

lat zgodnie z zapisami nowego statutu, postanowiono w tej sprawie zwołać 
Nadzwyczajny Zjazd delegatów na dzień 14 grudnia br. w Warszawie. W związ-
ku z tym wstrzymuje się organizację zebrań sprawozdawczo- wyborczych,  
ponieważ prawdopodobnie obecna kadencja władz PZITB zostanie  
przedłużona do 2012 roku. 

 Dnia 12 listopada nasz były Prezes i zasłużony 96-letni senior  
oraz członek Honorowy kol. Witold Świądrowski obchodził imieniny. Z tej okazji 
paru kolegów naszego Oddziału złożyło wizytę w domu solenizanta i w imieniu 
wszystkich członków złożyli mu serdeczne gratulacje, dużo zdrowia i wszelkiej 
pomyślności. 

 W dniu 26 listopada odbyła się jak co roku Gala Budownictwa w ope-
rze bytomskiej w której wzięli udział koleżanki i koledzy naszego związku.   
Wielu inżynierów i techników zostało uhonorowanych na Gali odznaczeniami 
państwowymi, resortowymi i wojewódzkimi.

 W listopadzie zakończyliśmy kursy przygotowawcze dla osób  
ubiegających się o uprawnienia budowlane oraz prowadziliśmy dalsze semina-
ria szkoleniowe wraz ze Śląską Izbą Inżynierów Budownictwa dla inżynierów  
i techników budowlanych z naszego rejonu.
 
 Wszystkim koleżankom i kolegom z kół i zarządu oraz wszystkim  
pracownikom naszego Oddziału dziękuję za wypełnianie obowiązków  
statutowych oraz bardzo dobrą pracę w kończącym się roku.

Koleżanki i Koledzy. 
 W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok, żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości.

 Życzę Wam wszelkiej pomyślności, zdrowia, pogody ducha, spełnienia 
marzeń oraz zawodowej i stowarzyszeniowej satysfakcji 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

         Informacja z posiedzenia Zarządu 
Katowickiego Oddziału PZITB odbytego 
w dniu 25 października 2010r.

Porządek posiedzenia: 
1. Omówienie propozycji organizacyj-

nych zebrań sprawozdawczo wybor-
czych. 

2. Bieżące problemy zgłaszane przez 
Przewodniczących Kół. 

3. Tematy do realizacji szkoleń w ramach 
Ośrodka szkoleń i Rzeczoznawstwa 

4. Propozycje na temat podziału pracy 
członków Zarządu – przygotowanie 
do WZDO w marcu 2011r. 

5. Sprawy wniesione.

 Zebranych przywitał Przewod-
niczący Oddziału, przeprosił za zmianę 
terminu posiedzenia z wtorku na ponie-
działek, ale 26.10.br. odbędzie się w Biel-
sku Białej posiedzenie Komitetu Organi-
zacyjnego WPPK 2011.

 Zapoznał zebranych z porząd-
kiem posiedzenia przyjętym wcześniej 
w „Terminarzu posiedzeń..”, który zdez-
aktualizował się, gdyż Zarząd Główny  
nie zdecydował jeszcze o długości  
kadencji: 3 czy 4 letnia? W tej sytua-
cji wybory będą w 2011 lub 2012 roku.  
Decyzja ostateczna zapadnie na posie-
dzeniu ZG PZITB 17 listopada br. Pkt. 1  
i Pkt. 4 posiedzenia, stają się nieaktual-
ne.

Kol. S. Czarniecki – skarbnik ZG PZITB 
– poinformował obecnych o sytuacji  
wynikającej z nowego Statutu. Prawnicy 
badający temat stwierdzili, że w oparciu 
o nowy Statut można przedłużyć kaden-
cję bez konieczności wyborów. 
Kol. W. Piwkowski – orędownik kadencyj-
ności – nie chce łamać tej zasady. Prze-
dłużenie kadencji pozwoli Mu zakończyć 
sprawy, które rozpoczął , między innymi 
przywrócenie uprawnień technikom 
budowlanym po nowelizacji prawa  
budowlanego; wypowiedział walkę  
dużej ilości wypadków w budownictwie,  
należy zadbać o bezpieczną pracę i lep-
sze warunki BHP na budowie. Zawarł  
w tej sprawie wspólny front z dużymi fir-
mami, jak PERI, BUDIMEX i inne. Zajmuje 
się również programem perspektywicz-
nego rozwoju Związku, poprawą jego 
autorytetu, opracowuje program Stowa-
rzyszenia przy coraz bardziej stabilnej 
pozycji samorządu zawodowego.

 Ostatnio część posłów w Sej-
mie złożyła wniosek, aby zlikwidować 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,  
a nadawanie uprawnień przekazać  
do administracji państwowej; przyna-
leżność do Izby byłaby dobrowolna,  
ale inżynierowie musieliby obowiązko-
wo być ubezpieczeni ( obecnie w ramach 
Izby – 86,00 zł /rok), płacone indywidual-
nie około 1000,00 zł.. Ostatecznie posło-
wie zrezygnowali z ustawy i wycofali ją.

Informacja z posiedzenia  
Zarządu Katowickiego Oddziału PZITB  

z dnia 25 października 2010r. 
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 Wracając do sytuacji w Związ-
ku, kol. W. Piwkowski chciałby zakoń-
czyć rozpoczęte sprawy. Zwrócił się do 
członków, aby przedłużyć kadencję o rok  
i umożliwić Mu funkcjonowanie jako 
Przewodniczącego. Przedłużenie kaden-
cji, przedłuży również mandat wybranych 
delegatów na kolejny rok. Prezydium 
ZG PZITB proponuje, aby przychylić się 
do prośby Przewodniczącego i przedłu-
żyć kadencję o rok. Aby usankcjonować 
powyższe zwołany zostanie NKZD, aby 
Zjazd swoim autorytetem zaakceptował 
zgodę na przedłużenie kadencji – prze-
sunąć wybory o rok.

 Kol. A. Nowak podziękował  
Kol. S. Czarnieckiemu za obszerna infor-
mację. Powyższa sytuacja przekłada się 
na Oddziały i koła i prawdopodobnie 
kadencja przedłuży się o rok, a wybory 
będą w 2012 roku. Obecny skład Zarzą-
du będzie również organizatorem kolej-
nej Konferencji WPPK 2012.

Ad.2. Kol. I Mrozek- Przewodnicząca Koła 
przy PSB – nie ma problemów; na bie-
żąco rozwiązuje się wszystkie sprawy w 
konsultacji z Zarządem Oddziału.
Kol. W. Krotla – Przew. Koła Seniorów 
– koło nie prowadzi już działalności w 
szerokim tego słowa znaczeniu; jest 
dużo koleżanek i kolegów mających kło-
poty ze zdrowiem i często wynikające 
stąd problemy finansowe. W listopadzie 
odbędzie się zebranie Zarządu Koła na 
którym ustalony będzie termin zebra-
nia świątecznego i przygotowane będą 
wnioski o zapomogi dla członków będą-
cych w potrzebie.
Kol. M. Korusiewicz – Komisja Nowych 
Technik – nie ma problemów, współpra-
ca układa się dobrze – na bieżąco roz-

wiązuje się wszystkie sprawy.
Kol. W. Krotla proponuje, aby na se-
minaria organizowane przez Ośrodek 
Szkolenia przygotowywać ciekawe fil-
my dotyczące poruszanej tematyki. Kol. 
A. Nowak nawiązał do wystąpienia Kol. 
W. Krotli i zaproponował zorganizowa-
nie specjalnego spotkania, na którym 
omówi się i zaproponuje nowe tematy 
na seminaria w przyszłym roku. Zapro-
sił na nie Kol. Kol.: A. Szydłowskiego, M. 
Ostapczyka, W. Krotlę, M. Korusiewicza, J. 
Witkowskiego, S. Czarnieckiego i J. Osz-
czepalskiego. Termin spotkania po usta-
leniu przekaże w/w osobom sekretariat 
Oddziału. Spotkanie odbędzie się na po-
czątku listopada br.
Kol. E. Sobera - Przew. KT Katowice – sta-
ramy się realizować założony na począt-
ku roku plan, ale są trudności, wszyscy są 
zapracowani. Uznaniem cieszą się wyjaz-
dy do Krakowa i Warszawy, zwiedzamy 
ciekawe budowy w Regionie.

Ad.3. Kol. W. Krotla – tematem, który 
można poruszyć na naszych seminariach 
jest ciekawy sposób utylizacji odpadów 
w Szwecji.

Ad.4. Kol. A. Nowak – odnawialne źródła 
energii – biogazownie - obecnie jestem 
koordynatorem realizacji biogazowi pod 
Cieszynem – po jej oddaniu zorganizuje-
my tam wycieczkę.

Ad. 5. Sprawy wniesione:
Kol. A. Nowak poinformował, że 14.10.br. 
odbyła się w Sali Sejmowej Urzędu Wo-
jewódzkiego konferencja FORUM BU-
DOWNICTWA. 
Udział w niej wzięło 317 osób. Konferen-
cja była połączona z Śląskim Dniem Bu-
downictwa.

 Proponujemy, aby świąteczne 
zebranie Zarządu Oddziału odbyło się 
15 grudnia w restauracji ( jak w ubiegłym 
roku ) – zobaczymy czy to będzie Restau-
racja Diament lub Restauracja Gwarek( 
ul. Przemysłowa).

 W listopadzie odbędzie się rów-
nież Gala Budownictwa organizowana 
przez Śląską Izbę Budownictwa – chętni 
do wzięcia udziału proszeni są o zgłasza-
nie się w sekretariacie Oddziału.

 W piątek 22.10.2010r. odbył się 
Dzień Budownictwa w Szczyrku w „Orlim 
Gnieździe” zorganizowany przez Śl. OIIB. 
Po uroczystej akademii było spotkanie 
„inżynierskie” z tańcami i muzyką.
Kol. S. Czarniecki poinformował, że jest 
już wydany IV tom „Zabytków Techniki 
krajów grupy Wyszehradzkiej” .

 Kol. A. Nowak podziękował re-
dakcji :Informatora ZO PZITB” za wydanie 
już trzech numerów; autorom artykułów 
za wkład autorski.

 We wrześniu odbyła się wyciecz-
ka zorganizowana przez Śl. OIIB do Pragi i 
Monachium. Zwiedzano nowo wybudo-
wane stadiony w Pradze i Monachium; 
budynek firmy BMW w Monachium oraz 
zamki w Bawarii.
 
 Przewodniczący podziękował 
zebranym i zakończył posiedzenie Zarzą-
du zapraszając wszystkich na świąteczne 
zebranie opłatkowe.

Opracowała:
Barbara Sitkiewicz

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.



o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami 2. Punkt 1 art. 3 tej ustawy stanowi, 
że zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz 
ruchoma, ich część lub zespoły, będące 
dziełem człowieka lub związane z jego 
działalnością i stanowiące świadectwo 
minionej epoki lub zdarzenia, których 
zachowanie leży w interesie społecz-
nym ze względu na posiadana wartość 
historyczna lub naukową. Punkt 2 tego 
artykułu precyzuje pojęcie zabytku nie-
ruchomego: jest nim nieruchomość, jej 
część lub zespół nieruchomości o którym 
mowa w pkt. 1. Kolejnym punktem jest 
punkt 4 art. 3 definiuje zabytek archeo-
logiczny: jest nim zabytek nieruchomy, 
będący pod powierzchnią, podziemną 
lub podwodną pozostałością egzystencji 
i działalności człowieka, złożona z nawar-
stwień kulturowych i znajdujących się  
w nich wytworów bądź ich śladów 
albo zabytek ruchomy będący tym  
wytworem. 
Tak więc składając te definicje z przepi-
sów ustawy, można przyjąć , że zabyt-
kiem nieruchomym jest nieruchomość 
(jej część lub zespół nieruchomości) 
będąca dziełem człowieka lub związana 
z jego działalnością, stanowiąca świade-
ctwo minionej epoki lub zdarzenia, któ-
rej zachowanie leży w interesie społecz-
nym ze względu na posiadaną wartość 
historyczna, artystyczną lub naukową.
Kolejna częścią szkolenia były liczne 
przykłady krajowe i zagraniczne przed-
stawiające zabytki architektury i sposo-

nych projektantów, mistrzów i rzemieśl-
ników. 
Uczestnicy szkolenia otrzymali unikato-
we publikacje – Monografia „Spotkanie  
z zabytkiem” z ostatnich trzech lat wy-
dane przez Politechnikę Śląską jedynie  
w nakładzie 300 szt.

Kodeks Etyki Konserwatora 
- Restauratora Dzieł Sztuki 

Zasady ogólne

1. Niniejszemu kodeksowi podle-
gają osoby wykonujące zawód kon-
serwatora - restauratora dzieł sztuki w 
każdej sytuacji, bez względu na formę 
zlecenia działań. 

2. Konserwator-restaurator dzieł 
sztuki realizując zadanie konserwator-
skie zachowuje maksymalną bezstron-
ność wobec reprezentowanych przez 
dzieło sztuki walorów i treści, kieruje 
się szacunkiem wobec autentyku.

U t r z y m a n i e  z a b y t k o w y c h  o b i e k t ó w  a r c h i t e k t o n i c z n y c h
„  c o n s e r v a t i o  e s t  a e t e r n a  c r e a t o”

(  z a c h o w a n i e  j e s t  w i e c z n y m  t w o r z e n i e m ) 1
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by ich zachowania w porównaniu 
z możliwościami człowieka w dniu 
dzisiejszym i w epokach minio-
nych.
Jako budowlańcy w ramach  
codziennej pracy w zabudowie  
historycznej stosujemy zabiegi 
konserwatorskie takie jak: 
a) konserwację, 
b) restaurację, 
a) odbudowę, 
b) adaptację.

W trakcie wszystkich tych prac 
mogą powstawać błędy projektowe  
i wykonawcze. Dlatego przed przystąpie-
niem do wszelkich robót i prac projekto-
wych winniśmy kierować się Kodeksem 
Etyki Konserwatora- Restauratora3. 
Wieloletnie doświadczenie w pracy  
przy zabytkach nieruchomych nakazuje 
nam podchodzić z pokorą do prac daw-

 W dniu 19 października zorganizo-
wane zostało przez Komisje Nowych 
Technik szkolenie dla członków PZITB 
poświęcone zabytkowym obiektom  
architektonicznym. Szkolenie prowa-
dzone było przez dr inż. Antoninę Żabę  
z Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizy-
ki Budowli Politechniki Śląskiej.

Fot. Wewnętrzne powiązania w trakcie 
życia obiektu budowlanego

Pierwsza część szkolenia poświęco-
na była aspektom prawnym i źródłom  
pozyskiwania regulacji i interpretacji 
prawnych. Na szczególna uwagę zasłu-
guje tu strona internetowa Krajowego 
Ośrodka Badań i Dokumentacji zabyt-
ków (www.kobidz.pl)
Na wstępie musimy zastanowić się  
co to jest zabytek architektury?? Obec-
nie legalną definicja mającą poparcie  
w przepisach prawa jest zapis w Ustawie 
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11.  W trakcie badań i realizacji 
konserwator-restaurator dzieł 
sztuki współdziała bądź współ-
pracuje z innymi konserwatora-
mi, korzysta z pomocy rzeczo-
znawców i specjalistów różnych 
dziedzin, jednakże osobiście 
jest odpowiedzialny za popraw-
ność interpretacji ich wyników  
i wniosków.

12. Konserwator-restaurator 
dzieł sztuki stosuje materiały, 
których właściwości działania 
są mu znane – ma świadomość 
oraz praktyczne doświadczenie w ich 
stosowaniu. Używając nowych materia-
łów, kieruje się testami, opracowaniami 
i opiniami laboratoriów konserwator-
skich.

13.  Konserwator-restaurator dzieł sztu-
ki winien pracować w sposób, który 
ogranicza do minimum zagrożenia dla 
współpracowników, społeczeństwa i 
środowiska. W przypadku konieczności 
stosowania materiałów niebezpiecznych 
i szkodliwych dla zdrowia, zachowuje 
najwyższą ostrożność. 

14.  Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
powinien być świadomy przepisów i re-
gulacji prawnych, które mają wpływ na 
jego działalność zawodową.

Zasady prowadzenia 
prac konserwatorskich

1.  Konserwator-restaurator dzieł sztu-
ki jest rzecznikiem twórcy dzieła sztuki 
poddawanego konserwacji. Nie dopusz-
cza do zmian autorskich cech dzieła, 
jego walorów stylowych, artystycznych 

i wartości dokumentalnych, musi jednak 
uwzględniać znaczenie historycznych 
przekształceń dzieła, jeśli reprezentują 
istotne wartości. 

2.  W przypadku słabo zachowanych 
śladów autentyku konserwator-re-
staurator dzieł sztuki zobowiązany jest  
je zachować, zabezpieczyć i należycie 
udokumentować, nie dopuszczając  
do ich zniszczenia.

3.  Przed sporządzeniem projektu kon-
serwatorskiego konserwator-restaurator 
dzieł sztuki jest zobowiązany do pełnego 
rozpoznania dzieła poprzez badania.

4.  Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
tworzy projekt konserwatorski, obej-
mujący zespół zintegrowanych działań 
zmierzających do opracowania etapów 
procesu konserwacji i mających na celu 
dobro dzieła sztuki. Projekt powinien 
zawierać: rozpoznanie, diagnozowanie, 
cel, opracowanie koncepcji konserwacji-
restauracji i ekspozycji obiektu. Elemen-
tem projektu winien być szczegółowy 
program i harmonogram prac. 

7. Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
jest zobowiązany do stałego podnosze-
nia i uaktualniania swoich kwalifikacji za-
wodowych, gdyż brak wiedzy nie uspra-
wiedliwia jego błędów. 

8. Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
oceniając pracę innych kolegów konser-
watorów musi uwzględniać im ówczesny 
i aktualny stan wiedzy, metod, stosowa-
nych technologii, materiałów i technik 
konserwatorskich.

9. Konserwator-restaurator dzieł sztu-
ki nie czyni tajemnicy ze swoich metod  
i obserwacji, ale ujawnia je dla powięk-
szenia ogólnej wiedzy konserwatorskiej 
i dobra dzieł sztuki.

10.  Konserwator-restaurator dzieł sztu-
ki zobligowany jest do przeciwstawia-
nia się sytuacjom zagrażającym dziełu.  
W razie konieczności podejmuje dzia-
łania ratunkowe bez względu na swoją 
specjalność.

3. Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
podejmując się realizacji osobiście bądź 
sprawując nadzór, bierze na siebie odpo-
wiedzialność za jej spełnienie. 

4. Konserwator-restaurator biorący 
udział w pracach zespołowych, relacjo-
nując je w jakiejkolwiek formie, jasno 
określa swój charakter i zakres uczestni-
ctwa. 

5. Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
ma prawo odmówić wykonania pracy, 
gdy jest ona sprzeczna z jego własnym 
przekonaniem oraz zasadami i duchem 
tego kodeksu. 
 
6. Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
wykonuje prace sumiennie, poświęcając 
im swoją wiedzę i zaangażowanie. Sto-
suje odpowiednie techniki konserwa-
torskie, materiały i technologie zgodnie  
z zasadami postępowania konserwato-
ra-restauratora.

Przykład zabezpieczenia budynku (A. Żaba).

Przykład sklepienia ceglanego (A. Żaba).
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 W dniu 19.10.2010 zostali-
śmy zaproszeni do wzięcia udzia-
łu w XIV Dniach techniki zorgani-
zowanych przez Stowarzyszenie  
Inżynierów i Techników Górnictwa 
Oddziału Chorzowsko – Rudzkie-
go. Koledzy ze Stowarzyszenia, 
zorganizowali swoje spotkanie w 
zrewitalizowanych  obiektach ko-
palni Walenty Wawel - Szyb Walenty  
w Rudzie Śląskiej.  

 Po krótkim zagajeniu 
przez prezesa Oddziału kol. Fran-
ciszka Buszkę, głos zabrał Prezy-
dent Rudy Śląskiej Andrzej Stania,  
który przedstawił działania miasta  
w powstanie „Śląskiego Parku Prze-
mysłowo Technologicznego, utwo-
rzonego na terenach byłej Kopalni 
Walenty Wawel. Prezydent stwierdził,  
że w czasie gdy nie ma zgody  
Europy na tworzenie Stef ekono-
micznych, tworzenie tego typu par-
ku, jest jedynym wyjściem takiego 
miasta jak Ruda Śląska, mającego 
olbrzymią ilość terenów poprze-

mysłowych, które po rekultywa-
cji można zaadoptować na nowe  
wyzwania. Stwierdził, że miasto 
Ruda Śląska jest dumna z Śląskiego 
Parku Przemysłowo Technologicz-
nego.. 

 Referat pt.: Śląski Park 
Przemysłowo technologiczny jako 
przykład rewitalizacji terenów po-
przemysłowych i aktywizacji przed-
siębiorczości wygłosił Paweł Błaży-
ca  Prezes  Zarządu ŚPP-t. 

 Artystycznym akcentem 
była wystawa malarstwa, prezento-
wana w galerii.

 Po części oficjalnej odbyło 
się spotkanie towarzyskie 

Relację ze spotkania 
opracował 

Tadeusz Mika

XIV DNI TECHNIKI 
SITG ODDZIAŁU CHORZOWSKO-RUDZKIEGO, 

oraz ŚLĄSKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO 
TECHNOLOGICZNEGO 

I DELEGATURY REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ 
W KATOWICACH

Pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska – Andrzeja Stani 

5.  Tworzenie przez konserwatora-re-
stauratora dzieł sztuki projektu konser-
watorskiego i jego realizacja jest jego 
własnością intelektualną, i stanowi dzie-
ło naukowo-artystyczne, chronione pra-
wem autorskim.

6.  W czasie trwania prac, w przypadku 
zaistniałej potrzeby konserwator-restau-
rator dzieł sztuki zgłasza i proponuje ko-
rektę przyjętego projektu konserwator-
skiego - programu prac. 

7.  Konserwator-restaurator dzieł sztuki 
stosuje zasadę odwracalności zabiegów 
w zakresach pracy, które tego wymaga-
ją.

8.  Konserwator-restaurator jest zobo-
wiązany do udokumentowania swojej 
pracy niezależnie od wymagań zlecenio-
dawcy. Dokumentacja konserwatorska 
winna zawierać informacje przewidziane 
w schemacie dokumentacji prac konser-
watorskich.

9. Konserwator - restau-
rator dzieł sztuki prowadzi  
archiwum swojej działalno-
ści, które jest podstawowym 
zbiorem i źródłem informacji 
dotyczących procesu prze-
prowadzanych konserwacji. 
Pozostając w przekonaniu, 
że działa dla dobra obiektu - 
na życzenie osób zaintereso-
wanych - może udostępnić 
dane i materiały archiwalne.

 W związku z dużym zainteresowa-
niem tą problematyka planowane są  
kolejne szkolenia związane z tą tematy-
ką z podziałem na poszczególne działy 
problemowe np.: kamień i ceramika, 
drewno, beton oraz materiały stosowane 
do napraw.

Komisja Nowych Technik
Michał Korusiewicz

Bibliografia
1. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków 
budownictwa murowanego. Arkady, Warszawa 1985.

2. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, 
tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami). 
- http://www.kobidz.pl/

3. Kodeks Etyki Konserwatora – Restauratora 
Dzieł Sztuki - www.orkds-zpap.pl

Wpływ wilgoci w obiekcie budowlanym (A. Żaba)
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W dniu 5 października zorganizo-
wane zostało przez Komisje Nowych 
Technik szkolenie dla członków PZITB 
poświęcone  było zabezpieczeniu 
obiektów budowlanych przed wpły-
wem eksploatacji górniczej.  Szkole-
nie prowadzone było przez dr hab. inż. Leszka Szojdę  
z Katedry Inżynierii Budowlanej Politechniki Śląskiej.  
Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia:
-wpływ deformacji podłoża na budowle,
- zasady kształtowania budynków sztywnych,
- zasady kształtowania budynków odkształcalnych ,
- wpływ poziomych deformacji terenu,
- wpływ krzywizny terenu,
- wpływ poziomych deformacji na ściany zagłębione  
   w gruncie,
- dylatacje obiektów budowlanych,
- wpływ drgań na obiekty budowlane.

Na szczególną uwagę zasługuje  wyznaczenie obciążeń działających na obiekt,  
które obecnie wyznacza się wg tzw. Eurokodu 0.

Wyróżnia się dwie kombinacje obciążeń konstrukcji według SG:
• kombinacja podstawowa (wg PN-EN 1990, wzór  6.10a i 6.10b)

• kombinacja wyjątkowa (wg PN-EN 1990, wzór  6.11b)

Uczestnicy szkolenia

Przykład deformacji nieciągłej- Katowice 
(L. Szojda)

2.Problemy budownictwa na terenach górniczych

1. Wpływ eksploatacji górniczej 
na powierzchnie terenu

Z a b e z p i e c z e n i e  o b i e k t ó w  b u d o w l a nyc h 
p r z e d  w p ł y we m  e k s p l o a t a c j i  g ó r n i c z e j



1� Informator KatowIcKIego oddzIału PZITB Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 1�

 W dniu 29 czerwca 2010 r. w gmachu 
FSNT NOT w Warszawie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród dwudziestej jubi-
leuszowej edycji konkursu „Budowa Roku” 
zorganizowanego przez Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa.  
Organizatorzy za główny cel postawi-
li sobie wyłonienie spośród obiektów  
budowlanych wzniesionych w 2009 roku 
tych charakteryzujących się nowoczesny-
mi rozwiązaniami oraz wykonanych przy 
zachowaniu najwyższych standardów 
jakości. Laureaci otrzymali nagrody z rąk 
Piotra Stycznia – Podsekretarza Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury. 
 Nagrody i wyróżnienia przyzna-
no w następujących grupach: budowni-
ctwa mieszkaniowego, przemysłowego,  
użyteczności publicznej, centrów handlowo 
- wystawowych, obiektów biurowo-admi-
nistracyjnych, drogowo-kolejowych, obiek-
tów związanych z rewitalizacją, konserwa-
cją i modernizacją zabytków oraz obiektów 
ocenianych indywidualnie. Jak co roku,  
w konkursie „Budowa Roku” nagrodzone 
zostały również budowy z naszego regionu, 
a w realizacji nagrodzonych obiektów mieli 
swój udział członkowie Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa. 

 Na szczególną uwagę zasługje  wyznaczenie obciążeń działających na obiekt,  
które obecnie wyznacza się wg tzw. Eurokodu 0.
Wyróżnia się dwie kombinacje obciążeń konstrukcji według SG:
• kombinacja podstawowa (wg PN-EN 1990, wzór  6.10a i 6.10b)
• kombinacja wyjątkowa (wg PN-EN 1990, wzór  6.11b)

W powyższych wzorach przyjęto oznaczenia:
Gkj – wartość charakterystyczna od  j-tego oddziaływania stałego
Qki - wartość charakterystyczna od  j-tego oddziaływania  zmiennego
P- wartość charakterystyczna  siły sprężającej (jeśli występuje)
 γ f,i -  częściowe współczynniki dla oddziaływań
Ψ 0,i – współczynnik kombinacji obciążeń (jednoczesności) [ dla Ψ 0,i=1,0]
j- liczba oddziaływań stałych
i - liczba oddziaływań zmiennych
Ad-  wartość obliczeniowa oddziaływania wyjątkowego

Oddziaływanie deformacji terenu przyjmuje się jako obciążenia zmienne w całości krótkotrwałe, 
a oddziaływania wstrząsów jako wyjątkowe.

Zabezpieczenie obiektów na deformacje podłoża:
• Przeciwdziałanie  wpływowi ciągłej deformacji podłoża (90% wszystkich deformacji);
• Zabezpieczenie obiektów sztywnych na wpływ nieciągłych deformacji  terenu należy rozpatry-

wać indywidualnie;
•  Obiekty sztywne należy zabezpieczyć na wpływ poziomych deformacji terenu ε  i  krzywizny 

terenu K oraz nachylenia T ( w przypadku obiektów wysokich);
• Obiekty odkształcalne zabezpiecza się na  wpływ poziomych deformacji terenu ε  i   oraz przy-

stosowuje się do przeniesienia krzywizny terenu K ;
• Zabezpieczenie obiektów wielkopowierzchniowych, odkształcalnych na wpływ deformacji 

nieciągłych jest niemal niemożliwe – należy rozważyć  zmianę lokalizacji;
• W celu zabezpieczenia budynku przed  wpływem wstrząsów konieczne jest jego prawidło-

we ukształtowanie oraz zapewnienie odpowiedniej sztywności przestrzennej (zwłaszcza  
w węzłach).

 W trakcie szkolenia zostały dokładnie omówione sposoby obliczania poszczególnych 
oddziaływań na obiekty budowlane. Szkolenie trwało ponad 180 minut co umożliwiło omó-
wienie tak wielu zagadnień związanych z przedmiotowa tematyką, której znajomość dla osób 
pracujących na naszym terenie jest konieczna. Materiał szkoleniowy zawierał ponad 120 slajdów  
z tokiem obliczeń oraz trzy przykłady obliczeniowe zastosowania obowiązujących normatywów 
projektowania (obliczenie rusztu ław fundamentowych, obliczenie  przepony kotwicznej i  obli-
czenie fundamentów  hali stalowej). 

Komisja Nowych Technik
Michał Korusiewicz

Nagrodzono wymienione niżej budowy.

Nagrodę I stopnia i tytuł „Budowa Roku”  
otrzymały:

W dziedzinie obiekty drogowo-kolejowe: 
Przebudowa węzła MURCKOWSKA w Kato-
wicach wraz z budową dróg dojazdowych 
- zgłoszona przez generalnego wykonawcę: 
BUDIMEX SA Warszawa, Oddział Infrastruk-
tury Komunikacyjnej Południe, Kraków.
Członkowie ŚlOIIB to inspektorzy nadzoru: 
Jadwiga Owsiak, Józef Oziembała (BD), 
Leszek Tkaczyk, Grzegorz Król, Jacek Komo-
rowski (BO-branża mostowa), Mirosława 
Gorczowska (IS-odwodnienie), Stanisław 
Gorczowski (IS-branża gazowa), Marek  
Kowalewski (IE-teletechnika). 

X X  E D Y C J A  K O N K U R S U 
B U D O W A  R O K U
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STYCZEŃ 2011r.

05.01.2011r.
ŚRODA

Inspektor nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym (przygotowania, budowy, przekazywania obiektu budowlane-
go do użytkowania, modernizacji przebudowy i remontu w tym obiektów zabytkowych oraz liniowych). Wymagane kwa-
lifikacje, obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego ( w tym wynikające z przepisów o wyrobach budowlanych) 
. Zadania szczególne. Odpowiedzialność – rodzaje. Formy zatrudniania i wynagradzania. Rola i zadania koordynatora.
Wykładowca : dr inż. Jerzy DYLEWSKI

12.01.2011r.
ŚRODA

Rewitalizacja budynków wielkopłytowych.
Utrzymanie i kontrole okresowe budynków wielkopłytowych w świetle przepisów Prawa budowlanego i aktualnej 
Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej.
Kierunki i zasady rewitalizacji WP. w odniesieniu do systemów zrealizowanych w woj. Śląskim (Domino,W70,W70SG,WK
70SG,System szczeciński,
P2, - odmiany systemu, itp.). Ocena stanu technicznego ścian zewnętrznych wielowarstowych i sposoby skutecznego 
wzmacniania i termomodernizacji przy uwzględnieniu doświadczeń krajowych i zagranicznych.
Wykładowca : mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

19.01.2011r.
ŚRODA

Przeciwpożarowe zabezpieczenia obiektów budowlanych.
Co każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy i robót, właściciel, zarządca, użyt-
kownik powinien wiedzieć o bezpieczeństwie przeciwpożarowym obiektów budowlanych (w tym liniowych) w świetle 
przepisów znowelizowanego Prawa budowlanego i przepisów związanych.
Techniczna ochrona p.pożarowa. Ochrona bierna budynków. Zakres uzgodnień projektu budowlanego. Uprawnienia 
organów Państwowej Straży Pożarowej.
Wykładowca : mgr inż. Kamil KWOSEK
PREZENTACJA WIODĄCEJ FIRMY PROMAT TOP Sp. z o.o.(wyroby, technologie, atestacje) mgr inż. Karol WATOŁA

26.01.2011r.
ŚRODA

Przygotowanie, realizacja, przekazywanie do użytkowania, utrzymanie oraz przeglądy i kontrole utrzymania i 
użytkowania liniowych obiektów inżynierskich w świetle przepisów znowelizowanego Prawa budowlanego i przepisów 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Prawo ochrony środowiska, przepisów technicznych oraz zasad i 
praktyki budowlanej. Obowiązki, zadania i prawa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.
Oddziaływanie organów uzgadniających projekty, zatwierdzających i kontrolnych. Wskazówki praktyczne.
Wykładowca : mgr inż. Małgorzata MAZUR

LUTY 2011 r

02.02.2011r.
ŚRODA

Kwalifikacje zawodowe w budownictwie wynikające z uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie przepisów z 
1928r., 1961r., 1974r. i 1994r.
Zasady interpretacji zakresu uprawnień i organy właściwe do ich określania (zadania okręgowej komisji kwalifikacyjnej i 
innych organów) na potrzeby postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych i inne.
Zasady uznawania kwalifikacji w Unii Europejskiej obywateli polskich oraz kwalifikacji europejskich w Kraju (weryfika-
cje).
Tytuł Inżyniera Europejskiego. Zasady i tryb przyznawania.
Wykładowca : mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

09.02.2010r.
ŚRODA

Projektant w procesie budowy – rola, zadania, obowiązki, uprawnienia w świetle przepisów znowelizowanego Prawa 
budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych ( w tym związanych ze świadectwami charakterystyki energetycznej) 
oraz przepisów Prawa Zamówień Publicznych (projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót). 
Zasady. Formy zatrudniania i wynagradzania. Zadania szczególne. Obowiązki projektanta, architekta, sprawdzanie.
Informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
Porady praktyczne . Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wykładowca : dr inż. Jerzy DYLEWSKI

16.02.2011r.
ŚRODA

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg. Eurokodu PN-EN 1990.
Obciążenia budynków wg. Eurokodu PN-EN 1991
- obciążenia stałe i zmienne w budynkach wg. PN-EN-1991-1-1
- obciążenie śniegiem wg. PN-EN-1991-1-3
- obciążenie wiatrem wg. PN-EN-1991-1-4
Przykład obliczeniowy zestawu obciążeń
Wykładowca : dr inż. Marian KAZEK

23.02.2011r.
ŚRODA

Zrównoważony rozwój –
Energooszczędność i pasywność budynków.
Najbliższa przyszłość w budownictwie.
Zasady projektowania budynków uwzględniające reguły budownictwa zrównoważonego wg. wymogów UE.
Efektywne projektowanie budynków energooszczędnych
i pasywnych o wysokiej energooszczędności.
Wykładowca:
mgr inż.arch. Agnieszka CZACHOWSKA, mgr inż. Joanna DEMKOW

MARZEC 2011 r.

02.03.2011r.
ŚRODA

Kierownik budowy – kierownik robót budowlanych w procesie budowlanym (budowie, utrzymaniu obiektów budowla-
nych).
Proces budowy. Przygotowanie i zabezpieczenie budowy (robót).
Dokumentacja budowy. Protokół przejęcia placu budowy –
Przygotowanie i korygowanie planu BIOZ.
Kryteria odbioru robót zanikających; odbiory przejściowe i końcowe. Roboty przy obiektach zabytkowych. Dokumentacja 
powykonawcza. Zakresy kontroli inwestora, organów nadzoru budowlanego i innych organów. Wzory dokumentów w 
tym związanych z wyrobami budowlanymi. Zakresy wymaganych uprawnień. Wskazówki praktyczne dot. Zatrudniania, 
wynagradzania i odpowiedzialności karnej i zawodowej.
Wykładowca : dr inż. Jerzy DYLEWSKI

09.03.2011r.
ŚRODA

Co każdy inwestor, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy (robót budowlanych) właściciel 
i zarządca oraz użytkownik powinien wiedzieć o przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego, regulujących 
proces budowlany - projektowanie, budowę, utrzymanie obiektów budowlanych.
Oddziaływanie organów administracji architektoniczno-budowlanej (starosty, wojewody,pinb,winb,GINB) oraz nadzoru 
budowlanego na przygotowanie, realizację i utrzymanie obiektów budowlanych . Interpretacje przepisów Głównego 
Urzędu NB. Orzecznictwo Sądów Administracyjnych. Wskazówki praktyczne.
Wykładowca : mgr inż. Adam WOLNY

16.03.2011r.
ŚRODA

Zasady projektowania konstrukcji budowlanych wg. Eurokodów.
Zasady projektowania elementów konstrukcji wg. Eurokodu stalowego 1993-1-1
Wykładowca : dr inż. Marian KAZEK

23.03.2011r.
ŚRODA

Kosztorysowanie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski - rola i znaczenie
Procedury robót. Podstawy prawne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zakresy, sposoby 
sporządzania zamówienia o roboty. Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia o roboty. Kosztorys ofertowy. 
Kosztorys wykonawczy. Oprzyrządowanie – pomoce techniczne służące wyliczeniu kosztów i ryzyka.
Wskazówki praktyczne.
Wykładowca : dr inż. Janusz TRACZYK

30.03.2011r.
ŚRODA

Utrzymanie budynków mieszkaniowych wielkopłytowych zrealizowanych w województwie w różnych systemach w la-
tach 1960-2000r. Przegląd i systematyka w zakresie wymagań dot. ich przeglądów i kontroli, konieczności wzmocnienia 
i naprawy szczególnie zewnętrznych elementów ściennych warstwowych , usunięcia okładzin z płyt azbestopochodnych, 
ich poprawy termoizolacyjności dostosowanej do aktualnych wymagań przepisów (warunków technicznych i instrukcji 
ITB). Przykłady zastosowanych rozwiązań krajowych i zagranicznych.
Obserwacje termowizyjne (i pomiary).
Wskazówki praktyczne.
Wykładowca : mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

SEMINARIA ORGANIZOWANE
PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA Z/O PZITB  

w I kwartale 2011 roku
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W dziedzinie obiekty oceniane indywidualnie: 

Oczyszczalnia Ścieków w Tychach Urbano-
wicach, ul. Lokalna (Modernizacja części  
osadowej i biogazowej wraz z budową obiek-
tów towarzyszących) - zgłoszona przez inwe-
stora: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-
Ściekowej SA, Tychy. Inspektor nadzoru: Cezary 
Wawrzonkiewicz. 

Nagrodę II stopnia otrzymały:
W dziedzinie budynki mieszkalne (o wartości 
do 30 mln zł): 
Zespół mieszkaniowy ZŁOTE WZGÓRZE, Biel-
sko-Biała, ul. Urodzajna - zgłoszony przez  
inwestora- developera: ARKON Sp. z o.o. Bielsko-
Biała oraz jednostkę projektową: Pracownia  
Projektowa ARKON, mgr inż. arch. Monika 

Woźniakowska-Kublin, Bielsko- Biała. 
Inspektor nadzoru: Maria Woźniakowska. 

W dziedzinie centra handlowo-wystawowe 
wielofunkcyjne:
Centrum handlowo-usługowo-mieszkalne  
z funkcjami hotelarsko-gastronomicznymi 
z parkingiem wielopoziomowym wraz z za-
pleczem, etap I – Bielsko-Biała, ul. Mostowa 
- zgłoszone przez głównego wykonawcę:  
BUDIMEX SA, Warszawa, Oddział Budownictwa 
Ogólnego Południe w Krakowie. Inspektor  
nadzoru: Jerzy Wiernik. 

Nagrodę III stopnia otrzymały:
W dziedzinie centra handlowo - wystawo-
we: Centrum Handlowe NIWA w Oświęcimiu  
przy ul. Powstańców Śląskich wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi i infrastrukturą zewnętrz-
ną - zgłoszone przez jednostkę projektową:  
BORM-Projekt Sp. z o.o. Bielsko- Biała  

oraz przez generalnego wykonawcę:  
BUDUS SA Katowice, oraz przez inwestora: 
RAMSAY Sp. z o.o., Katowice. 
Inspektor nadzoru: Leon Janura, kierownik  
budowy: Jan Anders. 

W dziedzinie obiekty użyteczności publicznej: 
Budowa zespołu basenów otwartych w Andry-
chowie wraz z zapleczem i niezbędną infra-
strukturą techniczną – Andrychów, al. Wietrz-
nego - zgłoszona przez inwestora: Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrychów. 
Kierownik budowy: Sławomir Deka.

W dziedzinie obiekty oceniane indywidualnie: 
Termomodernizacja oraz adaptacja budynku 
„A” byłego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go 
Maja 91 na potrzeby poradni psychologiczno-
pedagogicznej - zgłoszona przez inwestora: 
Gminę Miejską Zabrze. Inspektorzy nadzo-
ru, członkowie ŚlOIIB: Tadeusz Sopata (BO),  
Bogdan Kasprzak (IE), Henryk Muskała (IS). 

Dyplom uznania za udział w finale (III etap)
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2009”  
otrzymała: 
W dziedzinie obiekty drogowo-kolejowe: 
Przebudowa drogi krajowej nr 79 w Jaworz-
nie – etap IV: modernizacja ul. Grunwaldzkiej  
– zadanie 1; uzbrojenie terenu poprzemysło-
wego: szyb Kościuszko – zadanie 2 - zgłoszona 
przez generalnego wykonawcę: BUDIMEX SA 
Warszawa, Oddział Infrastruktury Komunika-
cyjnej Południe, Kraków. Inspektor nadzoru: 
Grzegorz Cyran (BO).

Należy dodać, że BPK KATOWICE brał udział  
w realizacji zadania inwestycyjnego: Zapro-
jektowanie oraz wykonanie remontu i rozbu-
dowy trasy tramwajowej W-Z w Warszawie  
wraz z wiaduktem im. F. Pancera, zgłoszo-
nego przez generalnego wykonawcę: ZUE SA  
Kraków, które otrzymało III nagrodę w dzie-
dzinie obiekty drogowo-kolejowe. Jednym  
z członków konsorcjum wykonawców była  
firma KROMISS- BIS Sp. z o o. z Częstochowy. 

W pracach Sądu Konkursowego „Budowa Roku
2009” udział wzięli Stefan Czarniecki 
i Waldemar Szleper.

Waldemar Szleper

Fot. budowaroku.pl
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OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”
Oddziału Katowickiego PZITB

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

Zespół ds. ekspertyz, opinii 
i orzeczeń technicznych

wykonuje: 
 • 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 sporzą-
dzenie dokumentacji 

Zespół ds. wycen majątkowych 
i kosztorysowania

wykonuje: • wyceny przedsiębiorstw i skład-
ników majątkowych na potrzeby 
prywatyzacji • wyceny składników 
majątkowych na potrzeby likwida-
cji przedsiębiorstw państwowych  • wyceny maszyn, urządzeń i wypo-
sażenia • wyceny gruntów • wyceny 
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży, 

oraz zabezpieczenia kredytu • wyce-
ny majątku na potrzeby ustalenia 

wartości aportów w spółkach  • opracowania kosztorysowe 
z zakresu budownictwa  • sprawdzanie i wery-

fikacje kosztorysów   • rozliczanie kosztów 
wykonanych robót  

Zespół ds. analiz 
ekonomicznych i prawnych

wykonuje:  • analizy ekonomiczne i finan-
sowe • analizy prawne stanu i 

statusu prawnego gruntów i nieru-
chomości • analizy perspektyw rozwoju 

przedsiębiorstw • oceny wymagań ochro-
ny środowiska i ochrony dóbr kultury  • programy dla procedur prywatyzacyjnych • obsługę użytkowania praw majątkowych 
i kapitału • sporządzanie business-planów

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:  

• zarządzania nieruchomościami • pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy 

rzeczoznawców i specjalistów.

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie 

system kontroli jakości.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie 

zleconych usług!

Usługi kalkulowane są po
  CENACH KONKURENCYJNYCH!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


