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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy
Dnia 30 marca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie 
Członków Katowickiego Oddziału PZITB, na którym 
powierzono mi oraz wybranemu Zarządowi misję 
prowadzenia naszego Oddziału przez kolejne 4 lata.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyliście nas, chciałbym podkreślić, że zdajemy sobie sprawę 
z odpowiedzialności jaka ciąży na naszym zespole. Jednocześnie kieruję słowa uznania  
dla poprzedniego Przewodniczącego i Zarządu za przekazanie Oddziału w bardzo dobrym 
stanie, zarówno pod względem kondycji finansowej, jak i osiągniętej pozycji w środowisku 
inżynierskim. 
Stowarzyszenie, jakim jest PZITB, zrzesza inżynierów i techników budownictwa na zasadzie 
dobrowolności, co daje nam wszystkim poczucie, że jesteśmy razem z własnej woli.  
Dlatego mam nadzieję, że włączycie się do działań integrujących nasze środowisko.  
Przewiduję, że obecna kadencja będzie z jednej strony kontynuacją działalności poprzednich lat, 
z drugiej zaś strony będziemy starali się wdrożyć działania, które są wyzwaniem dla zmieniającej 
się rzeczywistości. Jako Oddział Katowicki będziemy uczestniczyć w życiu naszego regionu,  
aby budować w dalszym ciągu pozytywny i widoczny obraz naszego stowarzyszenia, co daje 
nam możliwość, że nasz głos jest słyszalny w ważnych sprawach dla środowiska budowlanego. 
Zgodnie z misją Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa będziemy starali się 
realizować działania według zasad:
•	podnoszenie	kwalifikacji	członków	aktywnych	zawodowo	poprzez	organizację	konferencji,	

szkoleń i warsztatów,
•	utrzymywanie	stałego	kontaktu	z	seniorami,	
•	uczestnictwo	w	życiu	młodej	kadry	i	młodzieży.

Korzystając z możliwości kontaktu z Wami, chciałbym przekazać kilka informacji. 
W dniach 24-27 lutego 2016 Katowicki Oddział PZITB, przy współpracy z oddziałami w Bielsku, 
Gliwicach i Krakowie, zorganizował Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, które zostały 
wysoko ocenione przez środowisko inżynierskie. 
W dniach 3-5 czerwca 2016 odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PZITB, na którym wybrano  
do Zarządu Głównego kol. Kazimierza Koniecznego i moją osobę oraz do Krajowego Sądu 
Koleżeńskiego kol. Tadeusza Cichockiego. 
W listopadzie w dniach 9-10 listopada organizujemy II Konferencję „Obiekty budowlane  
na terenach górniczych”, która będzie kontynuacją tego typu konferencji zapoczątkowanej  
dwa lata temu.
Zapraszam serdecznie Koleżanki i Kolegów do współpracy z Zarządem naszego Oddziału,  
z nową energią po wakacyjnym odpoczynku. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Szydłowski
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Zamykające 2015 rok spotkanie 
przedświąteczne odbyło się 11 grudnia  
w sali restauracji „Gwarek” w Katowicach. 
Przybyłych na spotkanie, wśród nich  
Stefana Czarnieckiego – wiceprezesa 
Krajowej Rady PIIB i Franciszka Buszkę – 
przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa, przywitał 
przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB 
Andrzej Nowak. Chwilą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych członków Oddziału. 

Andrzej Nowak przypomniał w skrócie 
ważne wydarzenia mijającego roku 2015 
i podejmowane w nim działania przez 
Katowicki Oddział PZITB. Były to m.in.: 
udział w organizacji jubileuszowych  
XXX Warsztatów Pracy Projektanta 
Konstrukcji w Szczyrku i VII Śląskiego 
Seminarium Budowlanego w Ustroniu, udział  
w organizacji i objęcie patronatem konferencji 
VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości wraz z obchodami Śląskiego 
Dnia Budowlanych w Katowicach, udział  
w organizacji XVIII Gali Budownictwa Śląskiego 
w Bytomiu, wsparcie finansowe konkursu  
dla młodzieży ze średnich szkół budowlanych. 
Wspomniał także o przygotowaniach do XXXI 
WPPK 2016, których głównym organizatorem 
jest nasz Oddział. Podsumowując działalność 
Ośrodka Szkoleniowego mówił o spadającym 

zainteresowaniu seminariami szkoleniowymi 
oraz malejących przychodach z działalności 
szkoleniowej i działalności usługowej zespołu 
rzeczoznawców w Ośrodku Rzeczoznawstwa 
CUTOB-PZITB. 
Przypomniał także o czekających nas 
w nadchodzącym roku zebraniach 
sprawozdawczo-wyborczych w kołach  
i Walnym Zgromadzeniu Oddziału, na którym 
odbędą się wybory nowego przewodniczącego 
oraz władz Oddziału. 

Na koniec podziękował osobom, które 
aktywnie uczestniczyły w pracach Oddziału 
i złożył wszystkim serdeczne życzenia 
świąteczne. Zabierali głos również  
Stefan Czarniecki i Franciszek Buszka 
oraz Krzysztof Michalik - przewodniczący 
reaktywowanego Koła PZITB przy Wyższej 
Szkole Technicznej w Katowicach. Legitymację 
członkowską otrzymał Michał Bal nowy 
członek koła przy WST. 

Występ kameralnego zespołu muzycznego 
i wykonane przez niego kolędy podkreśliły 
świąteczny charakter spotkania. 

Maria Świerczyńska

Spotkanie przedświąteczne
Tradycją naszego Oddziału jest organizacja przedświątecznych spotkań  
o charakterze uroczystej wigilii, podczas których członkowie wspominają 
wydarzenia mijającego roku i składają sobie świąteczne życzenia.
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W Walnym Zgromadzeniu Oddziału uczestniczyli członkowie Katowickiego Oddziału oraz zaproszeni 
goście, wśród nich przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Ryszard 
Trykosko, zastępca przewodniczącego Stefan Czarniecki, przewodniczący Małopolskiego Oddziału 
PZITB w Krakowie w nowej kadencji Maciej Gruszczyński, przewodniczący Oddziałów w Krakowie 
i Bielsku-Białej w kadencji 2012 - 2016 Marian Płachecki i Janusz Kozula oraz z ramienia Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przewodniczący Rady ŚlOIIB Franciszek Buszka.  

Przybyłych na obrady WZO przywitał przewodniczący Oddziału Andrzej Nowak. Chwilą ciszy uczczono 
pamięć zmarłych w mijającej kadencji członków naszego Oddziału. Byli to: Irena Grajek, Witold 
Świądrowski, Stanisław Krzyżaniak, Tadeusz Mikulik (dyrektor Ośrodka Szkolenia), Mirosław Faska 
(dyrektor CUTOB), Michał Wach oraz Krzysztof Galat.  

Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu członkowie Oddziału wybrali przewodniczącego WZO 
Franciszka Buszkę, zastępcę przewodniczącego Henryka Andersa, sekretarza Janusza Zarębskiego, 
protokolantki Barbarę Bandurowską i Jolantę Gruk-Malec oraz komisje WZO: Mandatowo-
Skrutacyjną, Wyborczą, Uchwał i Wniosków. W obecności przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko 
wręczono Srebrną Honorową Odznakę PZITB Piotrowi Tworkowi. Komisja Mandatowa stwierdziła 
prawomocność WZO w drugim terminie: z 205 uprawnionych członków Oddziału PZITB w Katowicach 
obecnych było 60 osób.

Zabierając głos przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko podsumował kończącą się kadencję w PZITB. 
Zwrócił uwagę, że w związku z ograniczeniem do 2 kadencji funkcji przewodniczącego zarządu,  
w 24 z 28 oddziałów PZITB na terenie kraju nastąpiła zmiana przewodniczącego.  

XXXVI Walne Zgromadzenie  
Oddziału PZITB w Katowicach

W dniu 30 marca 2016 odbyło się w Domu Technika w Katowicach Walne Zgromadzenie 
Katowickiego Oddziału PZITB, w celu podsumowania kadencji 2012-2016 oraz wyboru 

przewodniczącego i organów statutowych Oddziału na kolejną kadencję 2016-2020. 
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Dziękował ustępującemu przewodniczącemu za wzorowe prowadzenie przez lata Katowickiego 
Oddziału, który w skali kraju oceniany jest bardzo wysoko. Życzył, podobnie jak pozostali goście, 
owocnych obrad oraz dalszej dobrej współpracy. 

Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału w minionej kadencji przedstawił  
w skrócie Andrzej Nowak. Omówił działalność Zarządu, podkreślając udział w przedsięwzięciach 
Forum Budownictwa Śląskiego oraz zaangażowanie w organizację i uczestnictwo w konferencjach, 
zjazdach i szkoleniach. XXXI WPPK, których byliśmy w lutym br. głównymi organizatorami, zostały 
wysoko ocenione przez uczestników, podobnie jak I Konferencja nt. obiektów realizowanych  
na terenach szkód górniczych, zorganizowana przez nasz Oddział we wrześniu 2014 w Centrum Kultury 
- Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich; obie konferencje okazały się sukcesem organizacyjnym  
i finansowym. Ważnym kierunkiem działania ustępującego Zarządu była współpraca z samorządem 
zawodowym inżynierów budownictwa - Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Oddział 
Katowicki posiada reprezentację w krajowych organach statutowych oraz Komitecie Organizacyjnym 
i Jury Konkursu PZITB „Budowa Roku”. Podkreślił, że sprawna praca Oddziału możliwa była dzięki 
dobrym wynikom finansowym z działalności gospodarczej prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia  
i Rzeczoznawstwa. Podziękował za pracę członkom ustępującego Zarządu, pracownikom etatowym 
oraz dyrektorowi Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawstwa Janowi Oszczepalskiemu. Szczególne 
podziękowania przekazał odchodzącej na emeryturę Marii Wasylowskiej, która przez ponad 20 lat była 
główną księgową Oddziału, oraz Barbarze Sitkiewicz, prowadzącej biuro Oddziału przez blisko 20 lat. 
Z kolei Jan Witkowski dziękował Andrzejowi Nowakowi za 23 lata pracy w funkcji przewodniczącego 
Oddziału. 

Janusz Krasnowski przedstawił ocenę pracy Zarządu w trakcie całej kadencji. Oddziałowa Komisja 
Rewizyjna, w oparciu o coroczną analizę pracy Zarządu oraz całej w kadencji, pozytywnie oceniła 
działalność statutową oraz gospodarczą Zarządu. Corocznie pozytywnie kwitowała prace Zarządu  
i na koniec kadencji wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującym władzom Oddziału. 
Zawnioskował również o nadanie Andrzejowi Nowakowi tytułu Honorowego Przewodniczącego 
Katowickiego Oddziału PZITB. 

Do Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego w ostatnich czterech lat nie wpłynął żaden wniosek 
wymagający rozstrzygnięcia sporu pomiędzy członkami. Taką informację przedstawił zebranym 
Stefan Czarniecki.

Po wystąpieniach przewodniczących organów statutowych odbyła się dyskusja, w trakcie której 
zabierali głos również zaproszeni goście. Poruszano m.in. tematy przywrócenia możliwości 
uzyskiwania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie przez techników i organizacji  
dla nich kursów przygotowawczych do egzaminu, kontynuacji dobrej współpracy z innymi oddziałami 
PZITB oraz ŚlOIIB, organizacji zagranicznego wyjazdu technicznego oraz doposażenia ośrodka CUTOB 
w specjalistyczny sprzęt pomiarowy.
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Po zamknięciu dyskusji przewodniczący WZO poddał pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium ustępującemu zarządowi oraz w sprawie nadania tytułu Honorowego Przewodniczącego 
Andrzejowi Nowakowi. Obie uchwały zostały przyjęte, a Andrzej Nowak dziękując za okazane zaufanie 
wystąpił z wnioskiem o udzielenie rekomendacji Stefanowi Czarnieckiemu w sprawie nadania 
godności Członka Honorowego PZITB. Wniosek ten poparli również Ryszard Trykosko, Marian Płachecki  
i Jan Witkowski. Zebrani przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia powyższej rekomendacji.

Następnie odbyły się wybory przewodniczącego Oddziału, organów statutowych, delegatów  
na Krajowy Zjazd PZITB oraz przedstawiciela do Rady Wojewódzkiej Federacji Stowarzyszeń Naukowych 
NOT. Nazwiska osób kandydujących do poszczególnych funkcji odczytywał przewodniczący Komisji 
Wyborczej Tadeusz Cichocki, a rezultaty tajnych głosowań przewodnicząca Komisji Mandatowo 
-Skrutacyjnej Justyna Kubica-Hornik.   

W tajnych wyborach członkowie Oddziału wybrali przewodniczącego Oddziału, którym został Andrzej 
Szydłowski, oraz składy osobowe organów statutowych.
•	 Zarząd	 Oddziału	 w	 składzie:	 Barbara	 Bandurowska,	 Grzegorz	 Bojanowski,	 Bożena	 Bujoczek,	

Tadeusz Cichocki, Stefan Czarniecki, Kazimierz Konieczny, Małgorzata Mazur, Ilona Mrozek, 
Andrzej Nowak, Marian Ostapczyk, Jan Oszczepalski, Barbara Sitkiewicz, Elżbieta Sobera, 
Grzegorz Wasylowski; zastępcy: Danuta Todor-Kazek i Henryk Anders.

•	 Komisja	Rewizyjna	Oddziału	w	składzie:	Andrzej	Grochowski,	Elżbieta	Kincel,	Maria	Świerczyńska;	
zastępcy: Krystyna Styrczula, Andrzej Cedzyński. 

•	 Oddziałowy	Sąd	Koleżeński	w	składzie:	Andrzej	Dobrowolski,	Bronisław	Groborz,	Norbert	Kincel;	
zastępcy: Wanda Czopek, Jolanta Gruk.

•	 Delegaci	na	Krajowy	Zjazd	Sprawozdawczo-Wyborczy	w	Olsztynie:	Stefan	Czarniecki,	Kazimierz	
Konieczny, Andrzej Szydłowski, Jan Witkowski; zastępcy: Marian Ostapczyk, Tadeusz Cichocki.

•	 Przedstawiciel	do	Rady	Wojewódzkiej	FSNT	NOT:	Andrzej	Nowak.	

Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Maria Świerczyńska przedstawiła projekt Uchwały 
Generalnej WZO sformułowanej w oparciu o przedstawione przez ustępujący Zarząd kierunkowe 
zamierzenia organizacyjne na lata 2016 - 2020, dyskusję nad sprawozdaniami ustępujących organów  
i zgłoszone podczas obrad wnioski; uchwała została przyjęta jednomyślnie przez zebranych. 

Nowo wybrany przewodniczący Zarządu Oddziału Andrzej Szydłowski omówił propozycje zamierzeń 
na kadencję 2016-2020 oraz zadania stojące przed Zarządem i Prezydium Zarządu. Obrady zakończył 
przewodniczący WZO Franciszek Buszka, dziękując za wytrwałość i współpracę.

Maria Świerczyńska
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1. Członkowie Katowickiego Oddziału, zebrani na XXXIII Walnym Zgromadzeniu Oddziału, przyjęli  
do zatwierdzającej wiadomości sprawozdania ustępującego Zarządu i pozostałych organów 
statutowych z wykonania uchwał XXXII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału PZITB  
w Katowicach.

2. WZO przyjęło kierunkowe zamierzenia organizacyjne przygotowane na XXXIII Walne Zgromadzenie 
Oddziału przez ustępujący Zarząd jako wytyczne działania nowego Zarządu Oddziału PZITB, 
zobowiązując Zarząd do uwzględnienia tych propozycji w corocznych planach pracy.

3. WZO przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
4. WZO przyjęło uchwałę w sprawie nadania Koledze Andrzejowi Nowakowi godności Honorowego 

Przewodniczącego Oddziału PZITB w Katowicach.
5. WZO przyjęło uchwałę o udzieleniu rekomendacji Koledze Stefanowi Czarnieckiemu w sprawie 

nadania godności Członka Honorowego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
6. WZO przyjęło do realizacji zgłoszone przez członków Katowickiego Oddziału PZITB, uczestniczących 

w XXXIII Walnym Zgromadzeniu Oddziału, następujące wnioski: 
•	 przyjąć	 w	 planie	 działania,	 wzorem	 poprzednich	 kadencji,	 organizację	 zagranicznego	 wyjazdu	

technicznego,
•	 doposażyć	Ośrodek	Szkolenia	i	Rzeczoznawstwa	w	specjalistyczne	oprzyrządowanie,
•	 zakup	 oprzyrządowania	 uzasadnić	 analizą	 ekonomiczną,	 w	 związku	 z	 możliwością	 doraźnego	

korzystania w tym zakresie z pomocy Katowickiego Oddziału ITB, 
•	 kontynuować	 działalność	 dokształcającą	 kadry	 inżynierskiej	 oraz	 kursy	 przygotowujące	  

do egzaminu na uprawnienia budowlane; Katowicki Oddział jest ważną bazą szkoleniową  
dla ŚlOIIB 

 oraz postulat gościa Walnego Zgromadzenia Oddziału Mariana Płacheckiego dotyczący 
organizowania kursów dokształcających dla techników - w związku z ograniczeniem programów 
nauczania w technikach budowlanych - i organizowania również dla techników kursów 
przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlane.

7. Kierunkowe zamierzenia organizacyjne Zarządu Oddziału PZITB w Katowicach przedłożone  
XXXIII WZO w dniu 30 marca 2016 r. w części: 
•	 2÷3		Podstawowe	cele	statutowe	i	gospodarcze,
•	 4						Przedsięwzięcia	programowo	-	statutowe,
•	 5						Formy	prowadzenia	działalności
stanowią integralną część uchwały XXXIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału.

Uchwałę podpisali przewodniczący WZO Franciszek Buszka i przewodnicząca KUiW Maria Świerczyńska.

Uchwała XXXIII Walnego Zgromadzenia  
Oddziału PZITB w Katowicach  

w dniu 30 marca 2016
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W kontynuowanym czteroletnim cyklu pn. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych, 
wiodącym tematem Warsztatów były konstrukcje metalowe, posadzki przemysłowe, lekka obudowa  
oraz rusztowania. Mając na uwadze merytoryczną treść konferencji, organizatorzy postanowili przedstawić 
uczestnikom najnowsze metody oraz technologie wzmocnienia i napraw konstrukcji. 

Koordynację treści merytorycznej powierzono dr. inż. Radosławowi Jasińskiemu, który pod kierunkiem 
prof. Włodzimierza Starosolskiego przygotował materiały konferencyjne, zawierające 32 wykłady 
opracowane przez cenionych pracowników nauki. Zostały one opublikowane w trzech tomach, tworząc 
wręcz podręcznikową biblioteczkę przydatną w pracy projektanta. Ponadto w czwartym tomie 
umieszczono referaty i informacje techniczno-promocyjne. Całość obejmuje 1830 stron druku.

Jako drugą formę szkolenia należy uznać towarzyszące Warsztatom stoiska wystawiennicze  
firm prezentujących najnowsze rozwiązania materiałowe i technologiczne. Zorganizowano 
51 stoisk, w tym 8 stoisk z programami komputerowymi użytecznymi w pracy projektanta.  
Ponadto jeden ze sponsorów generalnych – Polskie Towarzystwo Cynkownicze - zorganizował szkoleniową 
wycieczkę autokarową do Zakładów Cynkowniczych w Chrzanowie.

W dniach od 24 do 27 lutego br. odbyły się w Szczyrku XXXI WPPK-2016.  Głównym organizatorem  
tej popularnej w środowisku projektantów konstrukcji formy samokształcenia zawodowego  

był Katowicki Oddział PZITB, przy współpracy zaprzyjaźnionych Oddziałów PZITB  
w Bielsku-Białej, Gliwicach oraz Krakowie.



Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 9

Tradycyjnie organizatorzy zapewnili uczestnikom ucztę duchową. W trakcie wieczoru refleksji zebrani 
wysłuchali wierszy Stanisława Krzyżaniaka, odczytanych przez aktora Teatru Śląskiego Jerzego Kuczerę 
przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego z Filharmonii Śląskiej, natomiast w ostatni wieczór 
mogli podziwiać występ akordeonisty Marcina Wyrostka wraz z zespołem. 

W dniach od 24 do 27 lutego br. odbyły się w Szczyrku XXXI WPPK-2016.  Głównym organizatorem  
tej popularnej w środowisku projektantów konstrukcji formy samokształcenia zawodowego  

był Katowicki Oddział PZITB, przy współpracy zaprzyjaźnionych Oddziałów PZITB  
w Bielsku-Białej, Gliwicach oraz Krakowie.
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Przez Warsztaty przewinęło się łącznie 506 uczestników z całej Polski. Mają one charakter specjalistycznego 
szkolenia zawodowego. Zgodne z normą PN-ISO-9000 spełniają wymogi określone przepisami 
o systemach zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach budowlanych  
i projektowych. Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o wysłuchaniu prawie 11 godzin wykładów 
problemowych oraz 10 godz. prezentacji techniczno-promocyjnych firm specjalistycznych.

W celu uatrakcyjnienia stoisk wystawienniczych corocznie organizatorzy rozpisują konkursy w różnych 
kategoriach. 
Tym razem Polska Izba Konstrukcji Stalowych, która w odrębnej sali przedstawiła stoiska swoich 
członków, otrzymała nagrodę przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dla „Lidera Wystawy”. 

Ponadto:
•	 wyróżnienie	specjalne	za	najciekawsze	stoisko	oraz	wielokrotny	udział	w	WPPK	 

otrzymało Wydawnictwo Naukowe PWN,
•	 wyróżnienie	za	prezentowany	system	rynnowy	NIAGARA	otrzymała	Firma	Pruszyński	Sp.	z	o.o.,
•	 wyróżnienie	za	prezentowany	program	VIRTUAL	STEEL	otrzymała	Firma	Gamma	CAD	Sp.	z	o.o.,
•	 wyróżnienie	za	prezentowany	strop	RECTOLIGHT	otrzymała	Firma	Rector	Polska	Sp.	z	o.o.

Wśród patronów medialnych WPPK były następujące wydawnictwa techniczne: miesięcznik „Builder”; 
„Inżynieria i Budownictwo”; „Inżynier Budownictwa”, „Izolacje”, „Materiały Budowlane” oraz „Przegląd 
Budowlany”.

Janusz Krasnowski
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Organizatorem seminarium były: Śląska Izba Budownictwa (ŚIB), Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa, Oddział PZITB w Katowicach, Polska Izba Ekologii i Regionalny Związek Rewizyjny 
Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, a uczestnikami przedstawiciele firm i organizacji 
samorządowych działających wspólnie w ramach Forum Budownictwa Śląskiego.

Projekt organizacji i założenia programowe konferencji pn. „VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości”, która odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2016 w Wyższej Szkole Technicznej  
w Katowicach na temat „Wymogi techniczne i technologie modernizacji energetycznej budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej” omówił prowadzący seminarium Tadeusz Wnuk - prezydent 
ŚlB. Przedstawił on również plan wspólnych przedsięwzięć uczestników Forum Budownictwa Śląskiego. 
W imieniu Katowickiego Oddziału głos zabierał wiceprzewodniczący Oddziału Andrzej Nowak.

W części szkoleniowej uczestnicy seminarium wysłuchali ważnych informacji dotyczących szeroko 
pojętego procesu inwestycji budowlanych. Były to m.in. wystąpienia specjalistów z kancelarii 
prawnej, Śląskiego Urzędu Skarbowego, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach nt.: projektu 
nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem wdrożenia dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego, zmian w podatku VAT i podatku dochodowym dot. przedsiębiorstw budowlanych  
i spółdzielni mieszkaniowych, standardów bhp w przedsiębiorstwie i wypadkach na budowie  
oraz wystąpienia techniczne przedstawicieli firm oferujących usługi w zakresie dociepleń budynków. 

Obszerna relacja z konferencji „VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”  
zostanie zamieszczona w następnym numerze naszego biuletynu.

Maria Świerczyńska

IX Śląskie Seminarium Budowlane

W dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 odbyło się w Ustroniu IX Śląskie Seminarium Budowlane, 
którego głównym celem było omówienie i uzgodnienia projektu organizacji 

i założeń programowych konferencji „VIII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”.
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Na Naradę zjechali przedstawiciele Kół Seniorów PZITB z różnych stron Polski - z Białegostoku, Warszawy, 
Olsztyna, Sopotu, Torunia, Łodzi, Katowic, Lublina, Kielc, Krakowa i Wrocławia oraz zaproszeni goście.  
Byli wśród nich m.in.: Andrzej Szydłowski, przewodniczący Katowickiego Oddziału PZITB, Stefan Czarniecki, 
zastępca przewodniczącego Zarządu Głównego PZITB, Andrzej Nowak, zastępca przewodniczącego Rady 
Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz reprezentanci Koła Młodej Kadry. 

Na miejsce obrad wybrano Hotel „Katowice”, 
usytuowany na granicy starej, ciekawej 
architektonicznie zabudowy centrum 
Katowic, znajdujący się nieopodal 
nowoczesnych obiektów tzw. „osi kultury”, 
tj.: Muzeum Śląskiego, siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia  
i Centrum Kongresowego.

XXIX Krajowa Narada Seniorów PZITB
Prezydium Głównej Komisji Seniorów przy Zarządzie Głównym PZITB  

powierzyło organizację kolejnej Krajowej Narady Seniorów Katowickiemu Oddziałowi PZITB.  
Narada odbyła się w dniach 17-19 maja 2016 w Katowicach.

Tadeusz Cichocki, przewodniczący Koła Seniorów  
w Katowickim Oddziale PZITB, odczytał list Ryszarda 
Trykosko, przewodniczącego PZITB, z życzeniami 
owocnych obrad oraz przekazał życzenia i pozdrowienia  
od kolegów, którzy nie mogli uczestniczyć w Naradzie.

Głównymi tematami Krajowej Narady Seniorów były: historia budownictwa, urbanistyka, architektura, 
budownictwo przemysłowe związane z branżą wydobywczą, budownictwo mieszkaniowe na terenach 
objętych eksploatacją górniczą oraz przepisy Prawa Budowlanego i aktów towarzyszących. 

Program KNS obejmował referaty koleżanki i kolegów: Jana Witkowskiego 
referat z cyklu „Historia Budownictwa na przestrzeni ubiegłego stulecia”,  
Jana Oszczepalskiego i Marty Kadeli pt. „Charakterystyka - warunki techniczne i prawne 
w zakresie budownictwa na terenach objętych eksploatacją górniczą”,  
Tadeusza Tarczyńskiego pt. „Stan aktów normatywnych związanych  
z realizacją obiektów budowlanych”. 
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Zorganizowano dwie wycieczki autokarowe do Muzeum Piwowarstwa w Tychach, robotniczej dzielnicy 
Nikiszowiec, będącej znakomitym przykładem budownictwa patronackiego z początku XX wieku,  
i Kopalni Zabytkowej „Guido” w Zabrzu.

Obrady odbywały się w miłej i koleżeńskiej atmosferze, z aktywną dyskusją na poruszane tematy. 
Jednoznacznie wskazano na postęp techniczny budownictwa, rozmawiano na temat uwarunkowań, 
prestiżu zawodu i potrzeby współpracy z Komisją Nowych Technik oraz z Kołami Młodej Kadry. 
Postulowano także potrzebę utworzenia biblioteki dziedzictwa kultury regionalnej budownictwa dla 
upamiętnienia przeszłości. „Kto nie pamięta historii ten ginie bezpowrotnie”, a historia zobowiązuje nas 
do pamiętania o budowniczych ich wiedzy i zaangażowaniu. 

Możliwość pracy, potrzeba istnienia i radość życia oraz wszystko co można ocalić od zapomnienia  
i przekazać Młodej Kadrze, to wartości akcentowane podczas Krajowej Narady Seniorów. Jej uczestnicy 
skierowali również ciepłe słowa do wszystkich Koleżanek i Kolegów Seniorów życząc zdrowia i radości 
z każdego dnia oraz mobilizując chętnych do pracy społecznej do współpracy, w celu uatrakcyjnienia 
działań Kół Seniorów.

W podsumowaniu Narady należy stwierdzić:  
„Tak dalej Seniorzy - nic o Was bez Was”.

Tadeusz Cichocki
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Zjazd Krajowy Delegatów PZITB
W dniach 4-5 czerwca 2016 r. obradował w Olsztynie XLIX Krajowy Zjazd Delegatów  

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,  
w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich oddziałów PZITB w Polsce.

W przeddzień obrad uczestnicy zjazdu – po powitaniu i zakwaterowaniu - wysłuchali  
w gmachu Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej koncert przebojów kinowych w nowym wykonaniu  
pt. „The Best of Broadway”.
Podczas pierwszego dnia obrad swoje przemówienia wygłosili zaproszeni goście, wręczono odznaczenia 
oraz przedstawiono sprawozdanie ustępującego Zarządu PZITB. W tym dniu odbyły się również 
wybory przewodniczącego PZITB, którym niemal jednogłośnie został wybrany Ryszard Trykosko,  
oraz wybory do władz PZITB.
W ostatnim dniu Zjazdu ogłoszono wyniki wyborów na członków Zarządu Głównego, Głównej 
Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów do Rady FSNT NOT.  
Przeprowadzono również dyskusję nad programem działania stowarzyszenia w nowej kadencji. 
Z Katowickiego Oddziału w obradach uczestniczyli delegaci: Kazimierz Konieczny, Andrzej Nowak, 
Andrzej Szydłowski i Jan Witkowski oraz członkowie organów krajowych PZITB w mijającej 
kadencji: Stefan Czarniecki, jeden z dwóch zastępców przewodniczącego PZITB i Tadeusz Cichocki,  
członek Głównego Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego zostali wybrani Kazimierz Konieczny  
i Andrzej Szydłowski, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego Tadeusz Cichocki. Stefan Czarniecki  
otrzymał godność Członka Honorowego PZITB. 

Andrzej Szydłowski
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W	 zjeździe	 uczestniczyło	 184	 spośród	 201	 delegatów	 reprezentujących	 ponad	 115-tysięczną	
rzeszę członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Wśród zaproszonych gości  
byli m.in.: Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa i Infrastruktury, Jacek 
Szer, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Stanisław Kuś, przewodniczący I Komitetu 
Organizacyjnego PIIB oraz przedstawiciele stowarzyszeń naukowo- technicznych. 

W wystąpieniu otwierającym obrady XV Krajowego Zjazdu PIIB prezes Krajowej Rady PIIB Andrzej 
Roch Dobrucki podkreślił priorytety samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zrzeszającego 
osoby wykonujące odpowiedzialny zawód zaufania publicznego. Są to dbałość o wysokie kwalifikacje 
merytoryczne członków oraz zagwarantowanie przestrzegania przez nich zasad etyki zawodowej.  
Od nich zależy ranga naszego zawodu oraz przyszłość samorządu w niełatwych dla branży budowlanej 
uwarunkowaniach. 

Po wyborach przewodniczącego i prezydium Zjazdu oraz komisji zjazdowych odbyła się debata 
programowa nt. „Co pomaga, a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”, 
w celu określenia działań PIIB ukierunkowanych na poprawę warunków wykonywania zawodu,  
co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu jego społecznego prestiżu. Debata obejmowała 
4 grupy tematyczne: uwarunkowania prawne wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, 
samorząd zawodowy inżynierów budownictwa, dopuszczanie do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz uwarunkowania ekonomiczne wykonywania zawodu inżyniera 
budownictwa. Podsumowaniem dyskusji było sformułowanie „Stanowiska XV Krajowego Zjazdu PIIB  
w sprawie wykonywania zawodu inżyniera budownictwa”, które zawiera wykaz najważniejszych zadań  
i celów w średnio i długoterminowej perspektywie działalności PIIB. W tym dniu delegaci ocenili również 
działalność samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w 2015 roku, przyjmując sprawozdania 
przewodniczących wszystkich krajowych organów statutowych oraz udzielając absolutorium Krajowej 
Radzie PIIB. Przyjęli także budżet na 2017 rok. 

W drugim dniu obrad XV Zjazdu PIIB odbyła się uroczystość wręczenia odznak honorowych PIIB 
osobom wyróżniającym się w pracach samorządu. Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko,  
wręczył Andrzejowi R. Dobruckiemu Odznakę Honorową „Zasłużony dla PZITB”. Odbyła się również 
dyskusja na temat wniosków, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków, zakończona przyjęciem 
sprawozdania przewodniczącego KUiW.

Maria Świerczyńska

XV Krajowy Zjazd Sprawozdawczy 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB w dniach 24-25 czerwca 2016 
w Warszawie delegaci podsumowali działalność samorządu zawodowego inżynierów 
budownictwa w 2015 roku oraz uczestniczyli w ważnej debacie nt. „Co pomaga,  
a co przeszkadza w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa?”
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Pokłosie Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2015”

Wzorem lat minionych i obecny rok przyniósł  
wyróżniającym się budowom w województwie śląskim  

spodziewane uznanie jurorów Sądu Konkursowego i Komitetu Organizacyjnego.

Podczas uroczystej gali w dniu 12 maja br. w siedzibie NOT w Warszawie, przedstawiono 
laureatów tegorocznego konkursu PZITB, m.in. realizatorów wyróżnionych budów  
w województwie śląskim.

Wśród nich na szczególne podkreślenie zasługują następujące obiekty:

1. Tytuł „Budowa Roku 2015” – nagrodę I st. w grupie VI – obiekty użyteczności publicznej 
uzyskało Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach przy ul. Korfantego 35.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe to wielofunkcyjny, złożony konstrukcyjnie i architektonicznie 
obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej, uzupełniających potrzeby miasta.
Obiekt zrealizowany jako trzeci, wyróżniający się na tle postindustrialnej przestrzeni pokopalnianej 
Kopalni „Katowice” – po siedzibie NOSPR i Muzeum Śląskiego, obok wybudowanego w latach 60. 
kompleksu „Spodka”, doskonale kształtuje współczesne oblicze urbanistyczne miasta, dowodnie 
podkreślając możliwości w tym zakresie. 

W przeważającej części przeznaczony jest dla gości organizowanych tu imprez. Ma także strefę dostępu 
do użytku publiczności – zielone przejście przez dach budynku, przybierające w tym miejscu formę 
przesmyku (doliny), a także stanowiące foyer główne łączące wejście od strony tzw. „placu honorowego” 
z wejściem od strony projektowanej ul. Olimpijskiej.
Funkcję budynku można określić ogólnie jako: wystawienniczą, targową, widowiskową, kongresową, 
konferencyjną.
Konstrukcyjnie budynek jest halą o wym. 92x235m. Częściowo podpiwniczony, posiada 1 - 3 kondygnacji 
nadziemnych. Podzielony jest dylatacjami na 8(!) części. Podział dylatacjami pokrywa się z podziałem 
na zróżnicowane systemy konstrukcyjne oraz częściowo odpowiada podziałowi funkcjonalnemu. 
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Budynek obejmuje 4 strefy przestrzenno-funkcjonalne o zróżnicowanej konstrukcji:
- A – sala wielofunkcyjna – o konstrukcji żelbetowej, dach o konstrukcji stalowej
- B1 – część konferencyjno- biurowa – cała o konstrukcji żelbetowej
- B2 – audytorium z zapleczem i B3 – hol główny z foyer – o stalowej konstrukcji nośnej dachu połączonej 
ze stropem żelbetowym, pozostałe elementy o konstrukcji żelbetowej.

Powierzchnia zabudowy - 21.721 m2, pow. użytkowa - 34.899 m2,  
kubatura budynku – 388.500 m3; cykl realizacji - 40 miesięcy.

Inwestor: Miasto Katowice
Inwestor zastępczy: Grontmij Polska Sp. z o.o., Poznań
Generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa
Jednostka projektowa: JEMS Architekci Sp.z o.o.
Kierownicy budowy: mgr inż. Piotr Tobiszewski, mgr inż. Andrzej Glinka, mgr inż. Paweł Kornata
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Franciszek Bieroński, mgr inż. Adam Jezierski, mgr inż. Ryszard Czerwiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Mroczkowski (architektura),  
dr inż. Piotr Pachowski ( konstrukcja)
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2. Tytuł „Budowa Roku 2015” – nagroda I st. w grupie VII – obiekty drogowe i kolejowe: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości 
usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych o numerach  
1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie-Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice-Jaworzno Szczakowa” 
POliŚ 7.1-69.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów i przywracanie parametrów  
na ww. trasie i przystosowanie do właściwych prędkości ruchu. Wykonano m.in. komplet robót 
torowych łącznie z wykonaniem rozjazdów, sieci trakcyjnej, remont 9 wiaduktów, 9 mostów  
i 19 przepustów. Cykl realizacyjny zamknął się w 29 miesiącach.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
Generalny wykonawca: ZUE SA, Kraków
Jednostka projektowa: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o
Kierownicy budowy: mgr inż. Krzysztof Wolski, inż. Leszek Stefański
Inspektorzy nadzoru: tech. Kazimierz Koziński, mgr inż. Michał Pricop, tech. Zbigniew Wójcik,  
mgr inż. Dorota Przybyła, inż. Henryk Żabnicki, tech. Andrzej Latawiec, mgr inż. Lucjan Powązka,  
tech. Janusz Kaczyński, inż. Ryszard Staroń, inż. Kazimierz Odyjas – koordynator prac inspektorów 
nadzoru. Inżynier projektu: ECM Group Polska SA Warszawa, inż. Włodzimierz Popczyk 
Generalny projektant: mgr inż. Krzysztof Majchrzak
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Ponadto: 
A. W gr. I – osiedla mieszkaniowe, budynki mieszkalne wyróżniony został inwestor i wykonawca  
z Cieszyna Budynku mieszkalnego wielorodzinnego Walewska Residence wraz z zagospodarowaniem 
terenu w Warszawie przy ul. Walewskiej 4a - tytuł „Budowa Roku 2015” nagroda I stopnia.
Inwestor, deweloper: ATAL SA w Cieszynie
Generalny wykonawca: ATAL Wykonawstwo Sp. z o.o. S.K.A. w Cieszynie

B. W gr. VII – obiekty drogowe i kolejowe wyróżniony został generalny wykonawca Rozbudowy 
drogi Krajowej Nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna Firesta-Fiser Sp. A. z Cieszyna, Oddział w Polsce  
oraz generalny wykonawca budowy pn. Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych systemu 
ETCS – Modernizacja linii kolejowych E30 etap II – na odcinku Legnica. Węgliniec-Bielawa Dolna – 
konsorcjum firm: Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Spółka z o.o., Katowice; Bombardier 
Transportation Sweden AB, Szwecja.
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C. W gr. X – obiekty oceniane indywidualnie wyróżniona nagrodą III st. została Przebudowa Stawu 
Południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu.

D. W gr. V – obiekty użyteczności publicznej wyróżniono nagrodą III stopnia Modernizację stadionu 
miejskiego wraz z wyposażeniem w Tychach przy ul. Edukacji i ul. Baziowej.
Obiekt o wymiarach 183x159.3 m oprócz podstawowej funkcji sportowo-widowiskowej pełni 
funkcje pomocnicze: biurową, gastronomiczną i odnowy biologicznej. Widownia przekryta dachem 
mieści 15 tys. gości. Stadion o ciekawym rozwiązaniu konstrukcyjnym spełnia wysokie standardy 
międzynarodowe. 
Pow. zabudowy - 16.789 m2, użytkowa – 36.291 m2, kubatura budynku – 141.095 m3; 
cykl budowy 32 miesiące.

Inwestor: Tyski Sport SA, Tychy
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA
Jednostka projektowa: Perbo – Inwestycje Sp. z o.o. Kraków
Kierownik budowy: inż. Antoni Kafar
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Gawłowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Poznański (architektura), dr inż. Andrzej Kowal (konstrukcja) 
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Przedstawiając ten skrótowy zapis chciałoby się 
wyrazić nadzieję, że podtrzymując dobrą tradycję 
budowy, nasze województwo w przyszłym roku 
znajdzie się ponownie w gronie województw  
z wyróżnionymi realizacjami.

Jan Witkowski



22 Informator KatowIcKIego oddzIału PZITB

„Non omnis moriar”
Pamięci Tadeusza Mikulika

W styczniu 2016 pożegnaliśmy  
naszego nieodżałowanej pamięci Kolegę Tadeusza.

Spoczął na nekropolii katowickiej On, syn ziemi kieleckiej  
z urodzenia, Warszawiak z wyboru, żołnierz AK,  

- Powstaniec Warszawski ps. Wit z Batalionu Parasol,  
zasłużony w rozwoju województwa katowickiego i śląskiego.

Obrzędy pogrzebowe odbyły się z honorami wojskowymi,  
orkiestrą wojskową i salwą honorową.

Zasłużył na takie pożegnanie.
A mimo to nie możemy – bliscy Śp. Tadeuszowi – uwierzyć w Jego odejście i to,  
że nie ma Go wśród nas. Czujemy wciąż Jego obecność, wydaje się nam, że nadal jest z nami, 
obecny całą swoją pogodą ducha, werwą, pełen energii i pomysłów, nieustannie  zatroskany 
sprawami Kraju, Stowarzyszenia; współczesny „Kolumb” okresu okupacji, wiecznie aktywny  
i uczynny.
Urodzony w Kielcach, swoje chłopięce  i młodzieńcze lata spędził w Warszawie ucząc się  
na „tajnych kompletach” pracując i sposobiąc się do walki z okupantem niemieckim.  
Porwany powstańczym zrywem walczył od  pierwszego dnia w Powstaniu Warszawskim  
w Batalionie „Parasol”.
Jego udziałem była nadzieja i żal po jej utracie, walka a potem poniewierka jeniecka, pobyt  
w obozie jenieckim Munchen Gladbach i niewolnicza praca.
Wyzwolony zaangażował się czynnie w polski ruch emigrancki. Po upragnionym powrocie do 
Ojczyzny podjął studia na Politechnice Wrocławskiej kończąc ją zdobyciem zawodu inżyniera 
architekta.
Zaznał goryczy w postaci przedłużanego aresztu i śledztwa.
Podjął pracę w Zjednoczeniu BM w Bielsku-Białej stąd już w 1956r. przeszedł  
do „zdecentralizowanego” Zarządu BM „Śląsk”, gdzie pracował nieprzerwanie do 1975r. 
kolejno – jako naczelnik , a następnie  zastępca dyrektora naczelnego ds. środków produkcji.  
Należał do wyróżnianych przez generała J. Ziętka dyrektorów, cieszył się jego poparciem.
W Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji Miejskich pracował jako zastępca dyrektora do 1979r.,  
gdy na skutek pogarszającego się stanu zdrowia przeszedł na kombatancką rentę kontynuując 
pracę w Zarządzie Oddziału PZITB.
Tu tworzył zręby Ośrodka Szkolenia rozwijając różne formy szkolenia kursowego, 
podyplomowych studiów z zakresu gospodarki nieruchomościami i kursów przygotowawczych 
do egzaminu na uprawnienia budowlane. Praca dała okazję „sprofitowania” Jego talentów 
organizacyjnych i zjednała licznych przyjaciół spoza województwa – wykładowców  
i słuchaczy.
Wytrwał na stanowisku dyrektora Ośrodka do 2006r. pozostawał z nami w kontakcie do końca.
Pozostał po Nim smutek i żal ale i świadomość, że zrządzeniem losu dane nam było obcować, 
współpracować z Nim.

Cześć Jego pamięci
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, 
że w dniu 9 lipca 2016 roku odszedł od nas  
na zawsze w wieku 65 lat dr inż. Marian Kazek  
- wspaniały Człowiek i nieodżałowany Kolega. 
Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
od jej założenia, delegat na Zjazdy ŚlOIIB trzech kadencji, członek 
Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane – od 1995 roku  
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, następnie w ŚlOIIB. 
Poważany i doceniany wychowawca młodzieży oraz wielu pokoleń 
inżynierów budownictwa. Od wielu lat prowadził szkolenia i seminaria 
zawodowe organizowane przez oddziały PZITB pod patronatem Śląskiej 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Brał czynny udział w licznych 
przedsięwzięciach  ŚlOIIB w Katowicach oraz Placówki Terenowej ŚlOIIB 
w Gliwicach.
Był wieloletnim pracownikiem Wydziału Budownictwa Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, wybitnym inżynierem i naukowcem, specjalistą 
w dziedzinie konstrukcji metalowych oraz projektowania budowli  
na terenach górniczych, członkiem Sekcji Konstrukcji Metalowych Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
Od 1990 roku prowadził również biuro inżynierskie „Specbud"  
w Gliwicach zajmujące się opracowywaniem opinii i ekspertyz wszelkiego 
rodzaju konstrukcji i obiektów budowlanych, wykonywaniem  projektów 
konstrukcji budowlanych, a także opracowywaniem programów 
komputerowych do inżynierskich obliczeń konstrukcji budowlanych. 
Za swoją działalność został odznaczony Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej i Odznaką Zasłużony dla Politechniki  Śląskiej,  Nagrodą 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Wielką Nagrodą 
Prezydenta Izby Budownictwa z siedzibą w Katowicach dla Katedry 
Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa. 
Żegnamy Człowieka wyjątkowego - prawego i wrażliwego, przyjaznego  
i życzliwego ludziom. 

Zarząd Oddziału PZITB w Katowicach

Pamięci Mariana Kazka



Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  
Oddział w Katowicach zaprasza  

Projektantów, Wykonawców i Inspektorów Nadzoru 
na konferencję

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH
„Diagnozowanie, sposoby wzmocnień i napraw istniejących konstrukcji”,

która odbędzie się w dniach 9 ÷ 10 listopada 2016 roku  
w Siemianowickim Centrum Kultury - Park Tradycji  

w Siemianowicach Śląskich - Michałkowicach.

 Konferencja organizowana w formie wykładów i warsztatów ma stanowić pomoc  
projektantom, wykonawcom oraz inspektorom nadzoru przy diagnozowaniu i wzmacnianiu  

istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych.  
Jest kontynuacją I Konferencji zorganizowanej w 2014 roku przez Katowicki Oddział PZITB. 

Celem Konferencji jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej i gotowej do bezpośredniego 
zastosowania wiedzy na wybrany temat. 

Konferencja obejmuje około 15 wykładów  
przedstawionych przez zaproszonych w tym celu wybitnych specjalistów.

Konferencji będą towarzyszyć stoiska wystawiennicze specjalistycznych firm  
i przedsiębiorstw, związane z główną tematyką Konferencji.

Szczegółowy program Konferencji, karta zgłoszenia oraz koszty uczestnictwa zawarte są w stosownym 
komunikacie konferencyjnym, który zamieszczony jest na stronie internetowej www.pzitb.katowice.pl .


