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     Szanowne Koleżanki.
 Szanowni Koledzy.

Minął rok działalności organów naszego Oddziału PZITB  
w bieżącej kadencji. 
Niestety ze względu na likwidację - z powodu ogłoszenia 
upadłości - przedsiębiorstw BUDUS w Katowicach  

i HYDROBUDOWY Śląsk w Katowicach oraz brak aktywności członków 
Zarządu Koła PZITB przy Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, 
straciliśmy trzy koła, w których przeważali ludzie młodzi. Skutkiem tego 
ilość członków w naszym Oddziale spadła do dwustu pięćdziesięciu,  
z czego ponad połowę stanowią Seniorzy.
Ta sytuacja zmusza nas do intensywnego działania, w celu zachę-
cenia młodych techników i inżynierów do wstępowania do naszego  
stowarzyszenia.

Dnia 3 kwietnia br. nasz były Prezes i Zasłużony Senior oraz członek 
Honorowy PZITB Kolega Witold Świądrowski obchodził 99. rocznicę 
urodzin. Z tej okazji, koledzy z Prezydium Zarządu Oddziału odwiedzili 
dostojnego Jubilata. W imieniu wszystkich członków naszego Oddziału 
złożyli mu serdeczne gratulacje, życząc dużo zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności. 

W dalszym ciągu prowadzimy szkolenia dla naszych koleżanek i kolegów 
zrzeszonych i niezrzeszonych w Śląskiej Okręgowej Izbie Budownictwa 
oraz kursy przygotowawcze do egzaminu na uprawnienia budowlane.
W marcu odbyły się w Hotelu STOK w Wiśle XXVIII Warsztaty Pracy Projek-
tanta Konstrukcji poświęcone problemom geotechniki i fundamento-
wania. Organizatorem warsztatów był w tym roku Małopolski Oddział 
PZITB, a nasz Oddział jednym z trzech współorganizatorów.  

W kwietniu w siedzibie Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu 
odbyło się podsumowanie konkursu na najlepsze prace przejściowe, 
wykonane przez uczniów szkół budownictwa z woj. śląskiego. Konkurs 
został zorganizowany przez koło PZITB przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Bytomiu, a szczególne zaangażowanie przy jego 
organizacji wykazały koleżanki Ilona Mrozek i Danuta Kazek, przedsta-
wicielki naszego Zarządu. Konkurs w tym roku zgromadził rekordową 
ilość 62 uczestników. 

Z okazji zbliżających się letnich wakacji życzę Koleżankom i Kolegom 
udanego urlopu, miłego wypoczynku oraz słonecznej pogody.

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

Na zakończenie roku i podsumowanie 
w mijającym roku działalności Oddziału 
PZITB w Katowicach odbyło się w dniu 
12 grudnia 2012 w sali restauracji 
„Gwarek” w Katowicach tradycyjne, 
uroczyste, przedświąteczne spotkanie. 
Przewodniczący Zarządu Oddziału  
kol. Andrzej Nowak przywitał uczest-
ników spotkania: przedstawicieli 
Oddziału PZITB w Katowicach i zapro-
szonych gości. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych członków Oddziału. 
Kol. Przewodniczący przypomniał ważne 
zdarzenia i działania podejmowane  
w naszym Oddziale w 2012 roku, jak: 
w marcu organizacja XXVII Warsztatów 
Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku,  
w kwietniu wybory wg nowego statutu 
do władz Oddziału, następnie w czerwcu 
wybory do władz krajowych, a jesienią 
udział w organizacji i objęcie patro-
natem IV Śląskiego Forum Inwestycji, 
Budownictwa, Nieruchomości wraz  
z obchodami Śląskiego Dnia Budow-
lanych w Katowicach oraz XV Jubile-
uszowej Gali Budownictwa Śląskiego  
w Chorzowie. Wspomniał także XXV 
Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności 
Budowlanych dla uczniów średnich szkół 
budowlanych, którą wspieramy finan-
sowo, a jej ogólnopolski finał miał miejsce  
w kwietniu w Zespole Szkół Budowla-
nych w Bytomiu.

Regularnie odbywają się seminaria 
szkoleniowe organizowane przez 
nasz Ośrodek Szkoleniowy oraz prace 
zespołu rzeczoznawców w Ośrodku 
Rzeczoznawstwa CUTOB-PZITB. Niestety  
w związku z trudną sytuacją ekono-
miczną w kraju przychody z tej działal-
ności systematycznie maleją. Również  
w wyniku kryzysu ekonomicznego została 
zmuszona do zamknięcia działalności 
i ogłoszenia likwidacji zaprzyjaźniona  
z naszym Oddziałem i liczna przed 
laty Śląska Organizacja Techniczna  
w Katowicach, a upadłość ogłosiły 
dwa duże przedsiębiorstwa budow-
lane: HYDROBUDOWA Śląsk S.A.  
i KPBP BUDUS S.A., w których działały  
2 prężne koła PZITB. Kol. Przewodni-
czący zachęcił członków rozwiązanych 
kół do działalności w kole terenowym  
przy Zarządzie Oddziału w Katowicach 
lub w kole przy Ośrodku Rzeczoznaw-
stwa CUTOB. Na koniec podziękował 
osobom, które aktywnie uczestniczyły  
w pracach Oddziału i złożył wszystkim 
serdeczne życzenia świąteczne. W miłej, 
serdecznej atmosferze, przy dźwiękach 
muzyki zespołu kameralistów, uczest-
nicy spotkania składali sobie wzajemnie 
życzenia i dzielili się wspomnieniami  
z mijającego roku. 

Maria Świerczyńska

Spotkanie przedświąteczne
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W poprzednim Informatorze, m.in. z powodu bloku tematów 
związanych z 10-leciem samorządu budowlanego, zabrakło 
miejsca za uhonorowanie 75 numeru naszego Informatora 
oraz jego 20-lecia, dlatego w tym numerze chcemy przypo-
mnieć historię tworzenia tego biuletynu informacyjnego 
Oddziału PZITB w Katowicach.

Wraz z coraz większą popularnością komputerów osobistych 
oraz programów edytorskich powstała możliwość (w miarę 
niskim nakładem kosztów poligrafii) publikowania biule-
tynów i informatorów w ramach działalności organizacji 
społecznych. Nie bez znaczenia było zniknięcie od 1989 roku 
problemów z kontrolą tego rodzaju niskonakładowych publi-
katorów. 

Zarząd Katowickiego Oddziału PZITB postanowił w 1992 roku 
wydawanie Informatora - skierowanego do swoich członków 
celem zapewnienia pełniejszej informacji o działalności 
organizacyjnej Oddziału. Pierwotnie były to wydania niere-
gularne, przedstawiające podstawowe komunikaty organi-
zacyjne. Drukowane były na drukarkach atramentowych  
i kserokopiarkach, z mocno ograniczonymi możliwościami 
edytorskimi. 

W pierwszych latach teksty do Informatora pisał kol. Witold 
Świądrowski, z reguły o przygotowaniach do akcji wyborczej 
na koniec kadencji, przygotowaniach do Walnych Zgroma-
dzeń Delegatów PZITB, o Krajowych Zjazdach Delegatów 
PZITB oraz sprawozdań z tych statutowych zgromadzeń pióra 
Janusza Krasnowskiego. Raz w roku przedstawiano sprawoz-
danie z pracy Oddziału oraz większych Kół Zakładowych. 
Tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 
końca roku oraz Świąt Wielkanocnych Zarząd Oddziału  
tą drogą składał swoim członkom życzenia pomyślności  
w pracy i życiu osobistym. Miałem przyjemność zajmować 
się redakcją i edycją Informatora. Były to wydania kilkustro-
nicowe, bez zdjęć, w formacie A5.

Z biegiem czasu do współpracy włączały się kolejne osoby 
(w kolejności alfabetycznej): Michał Korusiewicz, Tadeusz 
Mika, Andrzej Nurek (b.krótko), Maria Świerczyńska, Grzegorz 
Wasylowski, Jan Witkowski - chyba nikogo nie pominąłem.
W miarę dostępu do coraz lepszego sprzętu oraz programów 
edytorskich poprawiała się forma wydań oraz ich objętość. 
W 2004 roku wydano pierwsze numery z kolorową okładką. 

Wydaliśmy już 75 numerów INFORMATORA
Katowickiego Oddziału PZITB

Informator nr 3/93 z 1993 roku

Przełomem był 2007 rok, kiedy to zdecydowano się  
na druk Informatora w profesjonalnej drukarni, w kolorze, 
z dużą ilością zdjęć, czasami z reklamami. Takie zmiany 
zostały przyjęte przez naszych członków z zadowoleniem. 
Rozpoczęto cykle artykułów: poświęcone historii i rozwo-
jowi budownictwa na Śląsku, z nowinkami technicznymi  
w budownictwie, programami szkoleń organizowanych przez 
nasz Oddział, itp.

Wiodącym celem każdego zespołu redakcyjnego było 
zapewnienie członkom Oddziału potrzebnych informacji 
organizacyjnych. Biorąc pod uwagę, że czytelnikami są 
liczni członkowie będący już na emeryturze, chcemy 
rozpocząć cykl wspomnieniowy z naszej pracy 
zawodowej. Zachęcamy naszych członków do nadsy-
łania materiałów - więcej na ten temat na stronie 13.

Janusz Krasnowski
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W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyło się  
w Państwowych Szkołach Budownictwa 
w Bytomiu podsumowanie wyników XII 
edycji konkursu na pracę przejściową 
uczniów szkół budowlanych wojewódz-
twa śląskiego, zorganizowanego pod 
patronatem Katowickiego Oddziału Pol-
skiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa oraz Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

W konkursie udział wzięli uczniowie z 18 
szkół. Prace wykonano pod kierunkiem 
29 nauczycieli-konsultantów. Wyróż-
niono uczniów z 11 szkół, były to: Pań-
stwowe Szkoły Budowlane-Zespół Szkół 
w Bytomiu, Bytomski Ośrodek Edukacji 
w Bytomiu, Zespół Szkół Budowlanych 
w Cieszynie, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej, Zespół 
Szkół Architektoniczno-Budowlanych w 
Sosnowcu, Zespół Szkół nr 5 Tychach, 
Zespół Szkół Technicznych w Wodzi-
sławiu Śląskim, Zabrzańskie Centrum 
Kształcenia Ogólnego i Zawodowego w 
Zabrzu, Zespół Szkół Technicznych nr 1 
w Zawierciu, Zespół Szkół Budowlano-
-Informatycznych w Żorach, Zespół Szkół 
Budowlano-Drzewnych w Żywcu.

Uczniowie prezentowali swoje prace w 4 
kategoriach, tj.: budownictwo-projekto-
wanie, konstrukcje, budownictwo-tech-
nologia, drogownictwo, architektura 
krajobrazu. Z przedstawionych łącznie 
52 prac wyróżniono 26. 
Prace oceniała pięcioosobowa komisja 
konkursowa pod przewodnictwem dr 
inż. Antoniny Żaby z Politechniki Śląskiej, 
składająca się z przedstawicieli ŚlOIIB 
oraz ZO ZITB w Bielsku Białej, Częstocho-
wie i Katowicach. 
Po raz pierwszy  w tegorocznej edycji 
wybrano pracę na „nagrodę publiczno-
ści”. Wszyscy zwiedzający wystawę prac 
mieli możliwość zagłosowania na najlep-
szą, najładniejszą pracę. W tej kategorii 
największe zainteresowanie wzbudziły 
modele i makiety.
Konkurs wyzwala wśród adeptów szkół 
budowlanych prawdziwą rywalizację  
i kreatywność. W obecnym czasie, kiedy 
nie  wykonuje się już prac dyplomowych 
na zakończenie nauki w technikum, Kon-
kurs jest szansą na stworzenie projektu, 
makiety, prezentacji – którą może zoba-
czyć większe grono zainteresowanych 
osób. Uczniowie mają możliwość zapre-
zentowania kunsztu wiedzy zdobytej na 
lekcjach i wykorzystania jej praktycznie. 
Prace niejednokrotnie wykraczają poza 
ramy programu nauczania, poszerzając 
tym samym wiedzę a także wykazują się 
twórczością i fantazją.

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplo-
my oraz drobne upominki rzeczowe. 
Pozostałym uczestnikom konkursu wrę-
czono książki o tematyce budowlanej. 
Również nauczyciele przygotowujący 
uczniów otrzymali upominki książkowe 
oraz podziękowania. Zamknięciu kon-
kursu towarzyszyła wystawa nagrodzo-
nych prac. 
Inicjatorem Konkursu jest emerytowany 
Dyrektor Państwowych Szkół Budownic-
twa – Zespołu Szkół w Bytomiu – mgr 
inż. Marian Ostapczyk, który przez lata 
popularyzował konkurs i zachęcał do 
licznego uczestnictwa. 
Ogłoszenie wyników to również okazja 
do spotkania nauczycieli przedmiotów 
zawodowych, podczas którego odbywa 
się wymiana spostrzeżeń, doświadczeń i 
rzeczowa dyskusja na temat prac wyko-
nanych przez uczestników konkursu . 
Z roku na rok konkurs cieszy coraz więk-
szym zainteresowaniem uczniów oraz 
szkół. Obserwuje się też poprawę pozio-
mu składanych prac. Jest to niewątpli-
wie wynik zaangażowania nauczycieli w 
motywowanie uczniów do pracy. Zda-
niem patronów formuła tego konkursu 
przyczyni się nie tylko do podnoszenia 
wiedzy przez uczestników, ale również 
zmobilizuje pracowników szkół do coraz 
lepszego przygotowania młodych kadr 
do zawodu budowlanego.

XII edycja konkursu 
na najlepszą prace przejściową

Kolejna edycja Konkursu odbyła się 
dzięki współpracy ze Śląskimi Oddzia-
łami PZITB i Śląskiej Okręgowej Izbie 
Inżynierów Budownictwa w Katowicach 
oraz sponsorowaniu przez nich nagród  
dla uczniów i opiekunów.

Janusz Krasnowski
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Założeniem projektantów Muzeum 
Śląskiego było - obok zaadaptowania 
budynków po dawnej kopalni węgla 
„Katowice” na potrzeby Muzeum - takie 
rozwiązanie nowego gmachu, aby zosta-
ły wyeksponowane wybrane postindu-
strialne zabudowania. Z tego powodu 
kondygnacje muzealne zaprojektowano 
pod ziemią, jedynie siedmiokondygna-
cyjna część konferencyjno – biurowa ma 
kondygnacje nadziemne. Wyniesione 
nad powierzchnię terenu budowle, ob-
łożone wielkimi taflami matowego szkła, 
będą pełniły funkcję doświetleniową 
podziemnych kondygnacji wystawienni-
czych. Być może intrygują one obserwa-
torów budowy, ale zgodnie z zamysłem 
projektantów i stworzonej dla projektu 
Muzeum wizualizacji mają wyglądać zja-
wiskowo, zwłaszcza z wnętrzem oświe-
tlonym nocą. 
W a r t o 

przypomnieć, że projektanci Mu-
zeum Śląskiego zostali wybrani  
w drodze międzynarodowego konkur-
su na koncepcję architektoniczną no-
wego gmachu Muzeum Śląskiego oraz 
zagospodarowanie części terenu byłej 
kopalni „Katowice”, ogłoszonego w paź-
dzierniku 2006 roku i rozstrzygniętego 
w czerwcu 2007. Na konkurs wpłynęło 
18 prac, a wygrała go austriacka pracow-
nia Riegler – Riewe Architekten z Grazu. 
Przedsięwzięcie stanowi dobry przykład 
połączenia obiektów nowoczesnych  
z zachowanymi poprzemysłowymi, znaj-
dującymi się pod ochroną konserwatora 
zabytków, jak również przykład działań 
w kierunku rewitalizacji terenów poprze-
mysłowych. Z obiektów pokopalnianych 
zostały adaptowane: budynek maszyny 
wyciągowej Szybu Warszawa (MS-8), 
wieża wyciągowa tego szybu (MS-79)
oraz magazyn odzieżowy (MS-15).
Pozwolenie na budowę - po złożeniu 
projektu budowlanego - uzyskano  
we wrześniu 2010 roku, a w lutym 2011 
roku po opracowaniu projektów wy-
konawczych został ogłoszony przetarg  
na wykonanie robót budowlanych  
i wybór generalnego wykonawcy. Budo-
wę rozpoczęto w lipcu 2011, zakończe-

W czerwcu ubiegłego roku grupa koleżanek i kolegów z naszego Oddziału uczestniczyła w 
wycieczce technicznej na budowę Muzeum Śląskiego w Katowicach. 

Pierwsza wycieczka na tę budowę odbyła się pod koniec października 2011, 
około 4 miesiące po przejęciu placu budowy z początkiem lipca przez generalnego 

wykonawcę Budimex Warszawa S.A. Na zaprezentowanych zdjęciach widać stan prac 
w połowie czerwca ubiegłego roku. Rok później, z początkiem czerwca 2013 

plac budowy wygląda zupełnie inaczej, a Budimex finiszuje z pracami. 

Wycieczka techniczna 
na budowę Muzeum Śląskiego

nie robót planowane na koniec pierw-
szego kwartału 2013 przesunęło się  
z powodów technicznych o parę miesię-
cy. W pierwszych dniach czerwca bieżą-
cego roku generalny wykonawca prze-
kazał obiekt w stanie surowym. Przez 
najbliższe miesiące będą trwały proce-
dury odbiorów technicznych. Otwar-
cie siedziby przewidziano na 2014 rok  
po wykonaniu wystaw stałych. 
Nie lada wyzwaniem dla budowniczych 
były skomplikowane warunki geologicz-
no - inżynierskie terenu, w postaci grun-
tów występujących w dużej zmienności 
głębokościowej, ze zróżnicowanymi 
parametrami wytrzymałościowymi i od-
kształceniowymi, a także izolowane po-
ziomy wodonośne. Ponadto jako teren 
pogórniczy miał on w swojej charakte-
rystyce występowanie zaburzeń tekto-

nicznych, pustek poeksploatacyjnych  
oraz stref spękań i rozluźnień. Nowe 
obiekty o funkcji ekspozycyjnej lub po-
mocniczej, znajdujące się pod ziemią, 
wymagały wykonania wykopu o głę-
bokości do 16.5 metrów a jego ściany  
zabezpieczenia. Równocześnie bezpo-
średnio przy ścianach wykopu reali-
zowano prace związane z odrestauro-
waniem i adaptacją trzech budynków 
objętych ochroną konserwatorską, które 
należało zabezpieczyć przed wpływem 
wykopu. Najtrudniejszym zadaniem 
było umożliwienie wykonania dodatko-
wej kondygnacji podziemnej budynku 
maszynowni, poniżej dotychczasowego 
poziomu jego posadowienia. Budynek 
został zabezpieczony układem mikropali 
o długości 15 m, które oprócz wzmoc-
nienia fundamentów zabezpieczały 
jego konstrukcję przed wpływem głę-
bokiego wykopu. Na budowie Muzeum 
Śląskiego wykorzystano cały wachlarz 

2. Budowa nowego gmachu

3. Budowa nowego gmachu

4. Widok w kierunku budynku MS-15

1. Widok w kierunku budynku MS-8

Plac budowy w czerwcu 2013
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nowoczesnych rozwiązań geotechnicz-
nych. Interesujący artykuł dotyczący  
zastosowanych tu zabezpieczeń geo-
technicznych znajduje się w najnowszym 
numerze Informatora ŚlOIIB, nr 2(38)  
z czerwca 2013, który w wersji elektronicz-
nej jest dostępny na stronie internetowej  
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów  
Budownictwa: www.slk.piib.org.pl. 

Zdjęcia zostały wykonane w czerwcu 
2012, z wyjątkiem zdjęcia 7 przedsta-
wiającego aktualny widok placu budo-
wy, które wykonano z dachu nowego 
gmachu NOSPR (drugiego z obiektów 
budowanych w pobliżu Spodka na  
„katowickiej osi kultury”), w czasie zwie-
dzania przez członków Oddziału PZITB 
budowy tego obiektu w dniu 11 czerwca 
2013. Artykuł o budowie siedziby NOSPR  
zamieścimy w następnym numerze  
naszego Informatora.

Zapraszamy członków Oddziału  
do uczestniczenia 

w wycieczkach technicznych 
– w najbliższym czasie planowana jest 

kolejna wycieczka do gotowego gmachu 
Muzeum Śląskiego 

i obiektów towarzyszących.

Wartość całego projektu pn. „Budo-
wa nowej siedziby Muzeum Śląskiego  
w Katowicach” wynosi ponad 324 mln 
zł, a dofinansowanie projektu ze środ-
ków unijnych w wysokości 225 mln 
zł stanowi 85% kosztów kwalifikowa-
nych. Pozostała część to wkład własny 
województwa śląskiego, który uzyskał  
dofinansowanie w wysokości 2,3 mln zł  
ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu 
Promesa. 

Tekst i zdjęcia 
Maria Świerczyńska

6. Budynek MS-15

5.Budynek MS-8

Od października 2012 trwają prace  
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budow-
lanego, powołanej przez Prezesa Rady 
Ministrów mocą Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 lipca 2012r. Zgodnie 
z ustalonym harmonogramem odbyło 
się już kilkanaście posiedzeń Komisji,  
a materiały z tych posiedzeń są publiko-
wane na stronie internetowej Minister-
stwa Transportu, Gospodarki Morskiej  
i Budownictwa: www.transport.gov.pl. 

KKPB zaprosiła do udziału w pracach 
nad projektem Kodeksu Budowlanego 
środowiska zainteresowane procesem 
inwestycyjno-budowlanym, aby przed-
stawiły swoje stanowiska. W dniu 6  
lutego br. na posiedzeniu KKPB zostało 
przedłożone stanowisko Polskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa dotyczące 
„Oceny dotychczasowych projektów 
zmian”, w którym również zaakcento-
wano „chęć wypowiadania się w odnie-
sieniu do projektów zapisów Kodeksu  
budowlanego przy okazji jego tworze-
nia”. Komisja Kodyfikacyjna zachęca też 
do bieżącego śledzenia swoich prac oraz 
nadsyłania uwag. Jest więc możliwość 
zabierania głosu w sprawie tworzonego 
Kodeksu Budowlanego.

Ze względu na wyjątkową wagę powsta-
jącego Kodeksu Budowlanego dla środo-

wiska  budowlańców, 
niezwykle istotne jest 
aktywne włączenie 
się w kształtowanie 
tego nowego aktu 
prawnego - w miarę 
swoich możliwości, 
wiedzy i doświad-
czeń zawodowych.  
Dotyczy to nie tyl-

ko członków samorządu zawodowego 
inżynierów budownictwa, ale i osób 
nie pełniących samodzielnych funk-
cji w budownictwie, jednakże związa-
nych zawodowo z branżą budowlaną  
i inwestycjami budowlanymi, którzy na 
co dzień doświadczają dokuczliwości wy-
nikających z zawiłych, niespójnych czy  
w niektórych przypadkach zbyt uszcze-
gółowionych przepisów prawnych zwią-
zanych z procesami inwestycyjnymi  
w budownictwie. To nasz obowiązek 
wynikający z potrzeby wypracowania  
jak najlepszego prawa. Najważniej-
szy okres powstawania Kodeksu trwa  
do marca 2014 roku. Ważne jest bieżące 
śledzenie dokumentów Komisji Kodyfi-
kacyjnej. Konstruktywne uwagi, wnio-
ski i spostrzeżenia mogą nasi członko-
wie przekazywać do biura Śląskiej Izby  
Inżynierów Budownictwa w Katowi-
cach. Będą one przesyłane do Komisji 
Prawno – Regulaminowej Rady ŚlOIIB, 
a następnie do Polskiej Izby Inżynierów  
Budownictwa jako postulaty śląskiego 
środowiska. 
Korespondencję w formie elektronicznej 
kierujemy na adres: biuro@slk.piib.org.
pl, a w formie papierowej na adres: 
Biuro ŚlOIIB 40-026 Katowice, 
ul. Podgórna 4.

Maria Świerczyńska

Komisja KodyfiKacyjna Prawa Budowlanego
Trwają prace Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. 

Jej zadaniem jest  opracowanie aktu prawnego, 
który w sposób kompleksowy ureguluje szeroko rozumiany 

proces inwestycyjno - budowlany. 
Jest możliwość śledzenia tych prac 

i wnoszenia słusznych uwag i propozycji. 
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W dniach 6-7 czerwca 2013 odbyła się na Wydziale 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środo-
wiska Politechniki Łódzkiej Konferencja Naukowa 
– Techniczna  „85 lat pierwszego polskiego Prawa 
budowlanego” zorganizowana przy współpracy  
z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i Polskiego 
Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. 

Konferencja nawiązywała tytułem do rocznicy wejścia 
w życie Rozporządzenia Prezydenta RP z 16 lutego 1928 
roku o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”- 
było to rozporządzenie o mocy ustawy i stanowiło 
pierwsze polskie Prawo budowlane. 
Zamierzeniem organizatorów - pracowników Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 
PŁ, było utworzenie stałego forum, w ramach którego 
byłaby możliwość dyskusyjnych spotkań osób tworzą-
cych szeroko rozumiane prawo budowlane z praktykami 
– uczestnikami procesu budowlanego oraz pracowni-
kami administracji państwowej. W ten sposób uczelnia, 
oprócz prowadzonych w ramach działań dydaktyczno-
-naukowych wykładów dla studentów z elementarnej 
wiedzy na temat prawa budowlanego, może czynnie 
włączyć się w proces porządkowania procesu inwesty-
cyjnego w budownictwie. Przez zaproszenie do współ-
pracy PIIB i PZITB organizatorzy pragnęli dotrzeć do jak 
największej liczby osób potencjalnie zainteresowanych 
problematyką szeroko pojmowanego prawa budowla-
nego. Podobny cel przyświeca organizatorom Śląskiego 
Forum Budownictwa, Inwestycji, Nieruchomości, 
odbywającego się od 4 lat w Katowicach.

Komitet Naukowy Konferencji przyjął 15 referatów 
konferencyjnych, z których 5 zostało przygotowanych 
przez członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budow-
lanego, pracujących nad stworzeniem Kodeksu budow-
lanego. 
W inauguracji konferencji uczestniczyli: wojewoda 
łódzki Jolanta Chełmińska, z-ca Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego dr inż. Jacek Szer, prof. Wojciech 
Radomski z Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 
z Politechniki Łódzkiej prorektor prof. Piotr Paneth  
i prodziekan prof. Marek Lefik oraz z Komisji Kodyfi-
kacyjnego prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,  
dr. inż. Andrzej Bratkowski i inż. Ryszard Trykosko. 
Obrady prowadził dr inż. Andrzej B. Nowakowski 
– przewodniczący Komitetu Organizacyjnego  
konferencji. 
Na dzień otwarcia konferencji przewidziano referat  
dr. hab. inż. prof. PŁ Tadeusza Urbana pt. „Cztery tysiące 
lat Prawa budowlanego?” w którym profesor przypo-
mniał Kodeks Hammurabiego i przewidywane w nim 
okrutne kary za błędy budowniczych oraz referat prof. 
Zygmunta Niewiadomskiego pt. „Prawna regulacja 
procesu inwestycyjno-budowlanego w Polsce. Diagnoza 
stanu i kierunki zmian”. W opinii profesora – przewod-
niczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego 
- „prawo budowlane w Polsce zamiast stymulować 
rozwój gospodarczy, staje się hamulcem tego rozwoju”. 
Główne kierunki zmian to tworzenie Kodeksu budowla-
nego, który z aktu prawa budowlanego zmienia się w 
akt prawa urbanistyczno – budowlanego i w którym 
proponuje się radykalne usprawnienie procesu decyzyj-
nego w inwestycjach budowlanych, wprowadzenie 
jawności procesu inwestycyjnego poprzez dostępność 
informacji na jego temat w internecie oraz usunięcie  
z Kodeksu elementów wiedzy technicznej i ograni-
czenie zakresu ochrony osób trzecich. 
W drugim dniu konferencji w dwóch sesjach tematycz-
nych kolejne referaty wygłosili: dr inż. Andrzej 
Bratkowski „Związki prawa z techniką i sztuką budow-
laną na tle prawa budowlanego z 1928 roku”, dr inż. 
Joanna Smarż „Problematyka legalności i nielegalności 
w polskim prawie budowlanym”, dr. inż. Jerzy Dylewski 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko”. Po każdej sekcji odbyła się dyskusja nad wygło-
szonymi referatami.
Zgłoszone na konferencję referaty zostały zamieszczone 
w czerwcowym numerze „Przeglądu budowlanego” 
- miesięcznika PZITB, z wyjątkiem 2 referatów: „Rola 
administracji publicznej w procesie budowlanym” 
autorstwa mgr. Roberta Dziwińskiego - Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz mgr. inż. 
Wiktora Piwkowskiego „Destrukcja prawa budowla-
nego w wyniku wielokrotnych ulepszeń”, które uczest-
nicy obrad otrzymali w materiałach konferencyjnych. 
Konferencja była pierwszą z planowanego cyklu konfe-
rencji „ Prawo w inżynierii lądowej’.

Maria Świerczyńska

„O trudnej, ciągle niedokończonej ewolucji pewnego 
artykułu Prawa budowlanego”, mgr Joanna Derlich-
-Mielczarek „Świadczenie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej usług transgranicznych przez inżynierów 
budownictwa, będących obywatelami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej”, inż. Ryszard Trykosko 
„Działalność inwestycyjna na obszarach zdegradowa-
nych przyrodniczo i technicznie”, prof. dr hab. Marek 
Szewczyk „Wolność budowlana i zasada zabudowy 
planowej”, prof. dr hab. Andrzej Borowicz „Konse-
kwencje nowelizacji prawa zamówień publicznych 
dla procesów inwestycyjno-budowlanych”, prof. dr 
hab. inż. Barbara Rymsza i dr hab. inż. Janusz Rymsza 
„Propozycja nowego systemu przepisów techniczno-
-budowlanych w Polsce”, dr inż. arch. Wojciech Korbel 
„Problematyka realizacji inwestycji budowlanych w 
świetle wybranych zapisów Rozporządzenia Rady 

85 lat pierWszego polskiego praWa budoWlanego

Od dłuższego czasu na łamach naszego Informatora publikujemy historię 
wielkich budów oraz rozwoju technologii budowlanych. Wszystkie te budo-
wy zrealizował człowiek, przedstawiciel naszej profesji: budowlaniec. 

Chcemy więc wprowadzić cykl artykułów – wspomnień ludzi, którzy przez 
wiele lat pracy uzyskiwali swoje doświadczenie zawodowe i życiowe,  
by podzielili się nimi z nowym pokoleniem ludzi parających się budownic-
twem. Rozpoczynali swoją praktykę zawodową, projektową, wykonaw-
czą oraz inwestorską w odmiennym systemie politycznym, ale zapewnił 
im pracę oraz możliwość realizacji swoich młodzieńczych planów. Z reguły  
nie „zdradzili” swojego zawodu.

Zapraszamy Czytelników do przesyłania swoich wspomnień 
– w razie potrzeby zapewniamy obróbkę edytorską. 

Wspomnienia prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres  
e-mailowy:biuro@pzitb.katowice.pl  

lub papierowej na adres: Biuro Oddziału PZITB, Katowice, ul. Podgórna 4.
Na dobry początek przedstawiamy wspomnienia 

kolegi Janusza Krasnowskiego. 

wsPomnienia

Rozpoczęcie Konferencji 
- przemawia  inż. Ryszard Trykosko)
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na podstawie podkładu architek-
tonicznego i obliczeń statycznych. 
Pierwszym moim zadaniem było przepi-
sanie piórkiem obliczeń statycznych  
na formatkach „bazgrołów Pana Projek-
tanta”, a potem już rysowanie ław funda-
mentowych i pozostałych elementów 
budynku. W tym miejscu muszę wrócić 
do Budowlanki, by przyznać, że Prof. 
Piotr Zemyr dał nam dobre przygoto-
wanie z żelbetu. Studiując wieczorowo 
na Politechnice Śląskiej i jednocześnie 
pracując, uzyskałem dobre przygoto-
wanie z wiedzy projektanta konstrukcji. 
Miałem szczęście pracować z inż. 
Jerzym Świtalskim, który nauczył mnie 
dokładności oraz mgr. inż. Tadeuszem 
Szczęsnym, który nauczył mnie wyczucia 
konstrukcji i odwagi w podejmowaniu 
rozwiązań konstrukcyjnych.
Po wielu latach pracy w biurze projektów, 
z powodu braku kilku miesięcy pracy  
w wykonawstwie warunkujących 
otrzymanie uprawnień budowlanych  
do projektowania, musiałem opuścić 
moje biuro. W tych czasach nie było 
możliwości uzupełnienia kilku miesięcy 
praktyki na budowie, jak to ma miejsce 
obecnie. Praca w charakterze inwestora 
zastępczego nauczyła mnie sztuki 
biurowej oraz obracania się w szerokim 
świecie inwestycji. Właśnie „sztuki”, bo 
okazuje się, że napisanie urzędowego 
pisma wymaga nie lada sprytu. I znowu 
miałem szczęście pracując z inż. Alfredem 
Wyleżuchem, który wprowadził mnie 
w ten ”świat tajemny”. Z nim też rozpo-
cząłem nowe doświadczenie prakty-
kując jako asystent rzeczoznawcy. 
Praca w inwestycjach oraz w eksploatacji 
obiektów dała mi podstawy do poznania, 
chyba za wyjątkiem pracy naukowej, 
całego spektrum zawodu budowlańca. 

moja droga do emerytury
janusz KrasnowsKi

Jest rok 1957 – pierwszy 
po likwidacji tzw. 
„nakazów pracy” (starsi 
pamiętają). 
Po zdanej maturze  
w bytomskiej „Budow-
lance”, z dowodem 
uzyskania tytułu tech- 
nika budowlanego  

w kieszeni, spotykam się w auli Szkoły 
z przedstawicielami Wykonawców, 
którzy prowadzą nabór do pracy - 
takie to były czasy i wielka szkoda,  
że zostały tylko wspomnienia. Wspólnie 
z kilkoma kolegami wybieramy pracę 
na budowach w Tychach. 
W mieście, na budowie wita nas 
osobiście Naczelny Inżynier, przydziela 
opiekuna i sprowadza na ziemię –  
„to nic, że macie tytuł technika,  
ale nie znacie podstaw budownictwa, 
czyli błota na budowie. Nakładać 
kufajki i rękawice, marsz do roboty jako 
czarny robotnik – od tego zaczyna się 
budowa !!!”. Praca rotacyjnie po dwa 
miesiące w podstawowych robotach 
budowlanych: betoniarstwo, murarka, 
układanie parkietu, stolarka. Był bunt  
z naszej strony – „my technicy do 
czarnej roboty”, ale okazało się, że 
to była bardzo przemyślana forma 
uszanowania naszego zawodu – praca 
od podstaw. 
Ponieważ planowałem dalej studiować, 
w celu powiązania pracy z nauką 
po kilku miesiącach przeniosłem się 
do Biura Projektów „Miastoprojekt 
- Nowe Tychy” (prawidłowa nazwa). 
Przywitano mnie egzaminem z umiejęt-
ności samodzielnego rysowania  

W latach 80. ub. wieku na drodze mojej 
praktyki zawodowej stanęło dwóch ludzi, 
którym zawdzięczam uzyskanie doświad-
czenia niezbędnego do uzyskania tytułu 
rzeczoznawcy budowlanego - najpierw 
PZITB, a potem „z listy wojewody”.  
Są to dr inż. Tadeusz Krzysztofiak oraz inż. 
Andrzej Sołdrowski. Obaj nauczyli mnie 
przy opracowywaniu ekspertyzy przeka-
zywania swoich myśli w sposób zwięzły 
oraz prawidłowego stawiania wniosków 
końcowych. Jest to sztuka trudna, nie 
stosowana przez wielu. I nauczyli jeszcze 
jednego: „jeśli chcesz być szanowany, 
nigdy nie wykonuj ekspertyzy pod klienta”. 
Nie mogę też zapomnieć o pracy z prof. 
Stefanem Kaufmanem - weryfikatorem 
moich opracowań w Zespole Rzeczo-
znawców CUTOB-PZITB – to był dobry 
przykład współpracy nauczyciela i ucznia 
w naszym zawodzie.
Tak minęło 56 lat pracy w zawodzie 
- zawodzie umiłowanym od samego 
początku. Od ponad 30 lat działam 
społecznie w naszym Stowarzyszeniu 
dla dobra jego członków. Ponadto  
od ponad 11 lat pracuję w samorządzie 
zawodowym, w Krajowej Komisji Kwali-
fikacyjnej, starając się aby młodzi adepci 
zawodu otrzymali uprawnienia budowlane 
po uzyskaniu prawidłowego wykształcenia 
oraz praktyki zawodowej. Analizując ich 
drogę do uprawnień widzę, jakie muszą 
pokonywać przeszkody na obecnym 
„trudnym” rynku pracy. Również widzę jaka 
obecnie jest przepaść pomiędzy wiedzą 
teoretyczną nabytą na uczelni a praktyką 
zawodową. Młodzi adepci „naszego 
zawodu” często nie potrafią ich właściwie 
wykorzystać w trakcie egzaminu na upraw-
nienia budowlane. 

Janusz Krasnowski

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:
Janusz Krasnowski

Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski

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 - Tadeusz Cichocki

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 ‘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: 300 szt.
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 13 kwietnia zakończył się  
XXVI finał ogólnopolski Olimpiady  
Wiedzy i Umiejętności  Budowlanych. 
82 najlepszych uczestników z całej Polski 
brało udział w zmaganiach olimpijskich 
w Nowym Sączu. Zadania rozwiązywano 
w trzech turach, uczestnicy musieli 
wykazać się bardzo obszerną wiedzą  
z technologii budowlanych, konstrukcji, 
projektowania architektonicznego  
i matematyki stosowanej. Współor-
ganizatorem zawodów była firma 
FAKRO produkująca okna dachowe, 
schody i kolektory słoneczne. Dzięki 
temu sponsorowi uczestnicy zawodów 
zwiedzili ziemię sądecką: Nowy Sącz, 
Krynicę Zdrój i Kamianną.
 W ogólnopolskim finale 
brało udział dwoje uczniów 

Państwowych Szkół Budownictwa – 
Zespołu Szkół w Bytomiu: Paulina Bistuła  
i Łukasz Slotosz i uzyskali tytuły 
laureatów, zajmując 15 i 16 miejsce 
w Polsce. Ich wspólny wynik była 
najwyższym wynikiem drużyny dwuoso-
bowej w Polsce. Dzięki uzyskaniu tytułu 
laureatów Paulina i Łukasz zostaną 
zwolnieni z pisemnej części egzaminu 
z przygotowania zawodowego  
z najwyższym wynikiem, uzyskają 
najwyższe oceny z przedmiotów 
zawodowych oraz uzyskują miejsce 
na wydziałach budownictwa szkół 
technicznych poza rekrutacją.
 Sukces uczniów był możliwy 
dzięki pracy wielu osób. Szczególne 
podziękowania należą się pani Annie 
Szczepaniak – opiekunowi Szkolnego 
Koła Entuzjastów Budownictwa.

Gratulujemy.

PAULINA I ŁUKASZ Z BYTOMSKIEJ BUDOWLANKI 
LAUREATAMI FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO 

XXVI EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH.
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Urodził się 13 sierpnia 1930 r. w Dąbrowie Górniczej, 
a zmarł 8 maja 2012 r.     w Sosnowcu. Był absolwentem 
Państwowych Szkół Budowlanych w Bytomiu (1951), 
gdzie uzyskał dyplom technika, a w roku 1955 tytuł 
inżyniera budownictwa ogólnego na Politechnice 
Śląskiej w Gliwicach.

Przez całe życie zawodowe związany był z projektowaniem 
inwestycji budowlanych. W latach 1951 – 1967 pracował w charak-
terze starszego projektanta   w różnych instytucjach związanych 
z inwestycjami, projektowaniem i budownictwem: w latach 1968 – 
1975 m.in. w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Izolacji 
Budowlanej w Katowicach, gdzie pełnił funkcję kierownika 
Pracowni, a w latach 1975 – 1991 w Biurze Projektów „Inwestprojekt – 
Katowice” jako starszy projektant. Był wieloletnim biegłym sądowym 
i rzeczoznawcą budowlanym, m. in. do spraw szkód górniczych.

Od 1961 roku działał aktywnie w PZITB, jako przewodniczący Kół 
Zakładowych w jednostkach projektowych, w których pracował. 
Od wielu lat członek Koła Terenowego PZITB w Katowicach,  
a w latach 1989 - 1992 członek Zarządu tego Koła. 

Kol. Ludwik Kasprzyk był bardzo zaangażowany również w innej 
dziedzinie. Jako miłośnik muzyki był w 1997 roku współzałoży-
cielem i Prezesem Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Fundacja 
ta przyczynia się do promowania i upowszechniania kultury 
Sosnowca, w czym zasługi naszego Kolegi są ogromne. Pamiętamy 
jak kol. Kasprzyk rozprowadzał pocztówki i inne materiały Fundacji 
szukając wsparcia dla jej działalności. 

Za swoją aktywną działalność na rzecz budownictwa oraz 
kultury otrzymał następujące odznaczenia i nagrody: Złoty Krzyż 
Zasługi (1986), odznaczenia PZITB – złota (1989), Zasłużony Senior 
(2003), odznaki NOT- srebrna (1998), złota (2003), Złota Odznaka 
Honorowa (1986), Nagroda Miasta Sosnowca za upowszechnianie 
kultury (2007).

Wspomnienie o Koledze 
Ludwiku Kasprzyku 

„Non omnis moriar”

W dniach 5 ÷ 8 marca br. W Wiśle-Jaworniku odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja 
Techniczna WPPK-2013. Konferencja ta jest organizowana w formie warsztatów, pozwa-
lając uczestnikom na bezpośredni kontakt i dyskusję nad wygłoszonymi wykładami, 
przygotowanymi przez najlepszych w tej branży naukowców oraz specjalistów. Głównym  
jej organizatorem był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników 
Budownictwa w Krakowie, przy współudziale zaprzyjaźnionych Oddziałów PZITB  
w Bielsku-Białej, Gliwicach oraz Katowicach. Honorowy Patronat nad Warsztatami pełnił 
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz JM Rektor Politechniki Krakowskiej.
W tej tradycyjnej już imprezie technicznej – organizowanej od 1986 roku - udział 
wzięło 495 uczestników: projektantów, rzeczoznawców budowlanych oraz przedsta-
wicieli 46 firm i innych służb działających w budownictwie. Na 43 stoiskach wysta-
wienniczych uczestnicy warsztatów mieli możliwość otrzymania niezbędnych  
do projektowania materiałów pomocniczych oraz wymiany doświadczeń z przedstawi-
cielami firm dostarczających na rynek budowlany nowoczesne materiały oraz technologie 
związane z wiodącą tematyką.    
XXVIII Konferencja zamykała czteroletni cykl systematycznego szkolenia zawodowego 
pod nazwą „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno – materiałowo -technologiczne”,  
a tematem wiodącym była GEOTECHNIKA, obejmująca: metody badania podłoża, roboty 
palowe, wzmacnianie gruntu i fundamentów, projektowanie geotechniczne głębokich 
posadowień, zabezpieczenia otoczenia budowli, modelowanie geotechniczne, stateczność 
skarp, osuwiska i wały przeciwpowodziowe. Powyższe tematy zostały przedstawione w 34 
wykładach, 7 wykładach technicznych oraz 20 prezentacjach promocyjnych firm specja-
listycznych. Każdy uczestnik otrzymał powyższe wykłady w dwutomowym materiałach 
konferencyjnych. Jak widać tematyka zawierała bardzo szeroki wachlarz zagadnień 
związanych z geotechniką.  
Zgodnie z przyjętą od 1998 roku zasadą, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie  
o uczestniczeniu w specjalistycznym szkoleniu zawodowym o powyższej tematyce, 
spełniającym wymogi określone przepisami o systemach zapewnienia jakości i zarzą-
dzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych, zgodnie z normą 
PN-ISO-9000.
W godzinach wieczornych zorganizowano spotkanie z przedstawicielami samorządu 
zawodowego – Polską Izbą Inżynierów Budownictwa w Warszawie oraz prezesami 
Małopolskiej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestnicy zapoznali się 
z postępem prac nad Kodeksem budowlanym oraz nowelizacją Prawa budowlanego.
Był też czas na wysłuchanie koncertu Edyty Geppert, Budki Suflera pod kierownictwem 
Krzysztofa Cugowskiego oraz zespołu muzycznego Pawła Bączkowskiego.
Z Wisły uczestnicy wyjeżdżali zadowoleni, planując przyjazd na Warsztaty w latach 
następnych, tym razem w Szczyrku. Kolejnym głównym organizatorem będzie Gliwicki 
Oddział PZITB. Planowane jest rozpoczęcie nowego cyklu „Naprawy i wzmocnienia 
konstrukcji budowlanych”, poświęconego konstrukcjom betonowym.    

Janusz Krasnowski
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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: 
 • eks per ty zy kon struk cyj no-bu dow  la ne •  eks per ty zy my ko  lo gicz ne  • orze cze nia 
do ty czą ce oce ny sta nu tech nicz ne go 
obiek tów i ro bót  • oce ny ja ko ści ro bót 
bu dow  la nych i in sta  la cyj nych  • opi nie 
do ty czą ce oce ny ja ko ści do ku men ta cji 
pro jek to wo-ko szto ry so wych  • opi nie 
do ty czą ce izo la cyj no ści cie pl nej bu-
dyn ków  • za kła da nie książek obiek-
tów bu dow la nych  • do ko ny wa nie 
prze glą dów tech nicz nych rocz nych 
i pię ciolet nich obiek tów bu-
dowla nych 

Zespół ds. usług 
inwestycyjnych

prowadzi działalność 
w zakresie: • przygotowania  

inwestycji • realizacji budowy • nadzorów inwestorskich • przeprowadzania odbioru 
robót• przeprowadzania przetargów 
na wykonanie robót i sporządze-
nie 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 sta-
tusu prawnego gruntów i nierucho-
mości • 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


