
 

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA 

OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11.         Tel. 322 538 638 

Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506 

Email : cutob@pzitb.katowice.pl 
 

 

                                                             

SEMINARIA ORGANIZOWANE 

PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA 

Z/O PZITB  od MARCA do CZERWCA 2023 roku 

  
1. Miejsce Szkolenia  -  Budynek NOT Katowice, ul. Podgórna 4,  godz. 9

00
                                                               

2. Informacje, zapisy na szkolenie seminaryjne: 

- Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa Z/O PZITB - Podgórna 4, Katowice 

Tel. 500 764 577, 690 499 496, 322 538 638 
e-mail: szkolenie@pzitb.katowice.pl    biuro@pzitb.katowice.pl   

lub na stronie www.pzitb.katowice.pl 
 

 
MARZEC 2023r. 

 
8.03.2023r. 

ŚRODA 
9.00 – 13.15 

 
ODWOŁANE 

SKANERY W PRAKTYCE  
– szkolenie na sprzęcie firmy LEICA 

Skaning 3D w budownictwie - Ćwiczenia praktyczne  

 Budowa i zasada działania skanera laserowego. 
 Praktyczne ćwiczenia ze skanowania. 
 Import i opracowanie danych w Register360. 
 Możliwości opracowania danych w oprogramowaniu typu CAD. 

 
Ze względu na konieczność obsługi wielu stanowisk liczba miejsc jest ograniczona do 
10 -15 osób. 

 

  Wykładowca: Robert Szyszko 

Przedstawiciel Regionalny 3D Reality Capture Leica Geosystems, part of Hexagon 

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski 

  Koszt szkolenia:     400 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 280 zł 

         Członkowie PZITB Katowice:  260 zł 

 
9.03.2023r. 
9.00 – 13.00 
CZWARTEK 

 

 

Droga do uprawnień rzeczoznawcy budowlanego PIIB I PZITB - 
Rzeczoznawstwo budowlane 
 

 Rys historyczny, 

 Systematyka – nazewnictwo w opracowaniach rzeczoznawców 

 Układ ekspertyz i opinii technicznych  

 Co powinny zawierać poszczególne rozdziały w ekspertyzach i opiniach budowlanych 

 Zagadnienia formalno – prawne rzeczoznawstwa budowlanego 

- Rzeczoznawstwo budowlane PIIB (jaku ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy PIIB, specjalności 

opłaty} 

- Inne formy rzeczoznawstwa budowlanego: 

o rzeczoznawstwo PZITB (jak ubiegać się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego PZITB, 

specjalności, specjalista budowlany PZITB 

o rzeczoznawstwo instytucjonalne 

 Biegli sądowi  

mailto:szkolenie@pzitb.katowice.pl
mailto:biuro@pzitb.katowice.pl


Wykładowca:  dr inż. Kazimierz Konieczny 

Członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa 

Rzeczoznawca budowlany. Pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Wykładowca 
Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Specjalista w zakresie badań konstrukcji, materiałów 
budowlanych oraz zamocowań. Autor ponad 120 ekspertyz, 100 publikacji naukowych, trzech Instrukcji i 
Poradników ITB 

Koszt szkolenia:     180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 

 
15.03.2023r. 

ŚRODA 
9.00 – 14.00 

ON-LINE 

SZKODY W OBIEKTACH BUDOWLANYCH na skutek 
występowania oddziaływań losowych – zalania, pożary, 
wybuchy, bombardowania itp. 

Wykładowca:  dr hab. inż. Dariusz Bajno profesor PBŚ  

Pracownik Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Bydgoskiej. 
Pełni liczne funkcje w stowarzyszeniach naukowo technicznych oraz samorządach zawodowych, min.: 

 z-ca Przewodniczącego Zarządu Oddziału PZITB w Opolu na kadencję 2020-2024 r. 

 członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej przy Zarządzie Głównym 
PZITB 

 od października 2021r. przewodniczący Zespołu Rzeczoznawców przy Zarządzie Oddziału PZITB w 
Opolu. 

 wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa, kwalifikującej i przeprowadzającej egzaminy na uprawnienia budowlane  

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w zakresie konstrukcji budowlanych - Centralny 
Rejestr Rzeczoznawców oraz PZITB w specjalności - Budownictwo ogólne, konstrukcje i ustroje 
budowlane. Dariusz Bajno jest członkiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków w Opolu, organu 
opiniodawczego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami działającego przy Opolskim 
Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków oraz rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie: architektura i budownictwo, 
w specjalności: konstrukcje budowlane i inżynierskie, procesy fizykalne w obiektach zabytkowych 

Jest autorem 780 ekspertyz i opinii technicznych, 400 projektów z zakresu konstrukcji, autorem ponad 
100 publikacji naukowo technicznych, 3 monografii, 4 monografia „Remonty i modernizacja starego 
budownictwa” jest w przygotowaniu do wydruku. 

Koszt szkolenia:     170 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB:  bezpłatnie 

          Członkowie PZITB Katowice: bezpłatnie 

16.03.2023r.  

9.00 - 13.00 

CZWARTEK 

 
 

RODZAJE OPRACOWAŃ TECHNICZNYCH – oceny, opinie, 

ekspertyzy.  
 

Wymagania podstawowe, katastrofy budowlane, ocena stopnia zużycia 
obiektów budowlanych. 
 
 Wprowadzenie, wymagania podstawowe, 

 Okresowe kontrole obiektów budowlanych 

 Katastrofy budowlane – analiza, przykłady 

 Postępowania wyjaśniające po zaistnieniu katastrofy budowlanej 

 Obowiązki uczestników procesu budowlanego oraz właściciela lub zarządcy bezpośrednio 

po wystąpieniu awarii budowlanej 

 Odpowiedzialność osób odpowiedzialnych w razie wystąpienia katastrofy bądź awarii 

budowlanej 

 Ocena stopnia technicznego zużycia obiektów budowlanych 

 Trwałość materiałów budowlanych 

Wykładowca:  dr inż. Kazimierz Konieczny 

Członek Komitetu Rzeczoznawstwa Budowlanego i Specjalizacji Zawodowej Polskiego Związku 
Inżynierów i Techników Budownictwa 

Rzeczoznawca budowlany. Pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Wykładowca 



Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach. Specjalista w zakresie badań konstrukcji, materiałów 
budowlanych oraz zamocowań. Autor ponad 120 ekspertyz, 100 publikacji naukowych, trzech Instrukcji i 
Poradników ITB 

Koszt szkolenia:     180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

Członkowie PZITB Katowice:   50 zł 

  
KWIECIEŃ 2022r. 

 

 
4.04.2023r.  
WTOREK 

9.00 – 14.00 
 

Place zabaw, również wodne – normy, projektowanie, 
bezpieczeństwo, odbiory, kontrole. 
 

Program: 

 Zagadnienia ogólne 

 Wymagania polskich przepisów 

 Prawa i obowiązki organizatorów w zakresie urządzania placu, bezpiecznego 
użytkowania i jego utrzymania. 

 Zakres regulacji ujęty polską normą pn-en 1176-7:2009 

 Dostawy, montaż (instalowanie urządzeń) 

 Na placu zabaw – rodzaje urządzeń i ich usytuowanie 

 Kontrola i utrzymanie 

 Zakres regulacji ujęty polską normą pn-en 1177:2009 

 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki 

 Ogólne zasady odpowiedzialności wynikające 

 Z prowadzenia działalności związanej z funkcjonowaniem placu zabaw 

 Wskazówki praktyczne 

Wykładowca: mgr inż. Małgorzata Mazur 
Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i Studium Podyplomowego w zakresie budownictwa na 
terenach objętych eksploatacją górniczą na tym wydziale. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i 
zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kurs mykologiczno - 
budowlany na prawach studium podyplomowego na Politechnice Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz 35-letnie doświadczenie  zawodowe w wykonawstwie i 
projektowaniu.   
W latach 2007 - 2009 pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zajmuje się sporządzaniem 
opinii technicznych i ekspertyz budowlanych. Od 15 lat prowadzi wykłady z zakresu prawa budowlanego i 
zarządzania nieruchomościami na kursach i szkoleniach specjalistycznych.  
Pracowała w wykonawstwie obiektów wielkopowierzchniowych oraz budownictwa    mieszkalnego wielorodzinnego 
pełniąc funkcje nadzorcze i doradcze. Obecnie prowadzi własne Biuro Inżynierskie i pracuje jako inspektor nadzoru 
inwestorskiego 

Koszt szkolenia:    180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

19.04.2023r. 
ŚRODA 

9.00 – 14.00 
 

Zabezpieczenie przeciwwodne zawilgoconych i zagrzybionych 
obiektów budowlanych – zagadnienia fizykalne, renowacja i 
odgrzybianie. 

 Wybrane parametry charakteryzujące strukturę materiałów budowlanych 
   - wilgoć a wilgotność ceramicznych materiałów budowlanych? 
   - dyfuzyjność – współczynnik Sd 
   - wysokość podciągania w kapilarze 
 Źródła zawilgocenia budynku 
 Przyczyny i skutki zawilgocenia i zagrzybienia budynków 
    - analiza przyczyn zawilgocenia i związanych z nimi destrukcji 
    - skutki nieskutecznych izolacji 
 Diagnostyka hydroizolacji  
   - mapa przebiegu zawilgoceń 
   - zawilgocenia popowodziowe 
   - zasolenie przegród budowlanych 
 Dobór zabezpieczenia przeciwwodnego w zależności od poziomu zawilgocenia i poziomu 

ZWG - mechaniczne i chemiczne 
 Szczególne przypadki zabezpieczeń 
- przykłady 



Wykładowca:  mgr inż. Cezariusz Magott 

Koszt szkolenia: 180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 

 
20.04.2023r. 
9.00 – 13.00 
CZWARTEK 

 
 
 

 

Prawo wodne – zasady, ochrona wód i ujęć, zgody, pozwolenia, 
zgłoszenia wodno-prawne na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 
Prawo wodne. 
 
Program szkolenia: 

1. Podstawowe zasady Prawa wodnego: 
- zakres działania przepisów, 
- organy właściwe w gospodarowaniu wodami, 
- zasoby wodne. 

2. Podstawowe zasady korzystania z wód: 
- powszechne korzystanie z wód, 
- zwykłe korzystanie z wód, 
- zakaz zmiany kierunku spływu wód (art. 234 ustawy), 
- szczególne korzystanie z wód, 
- usługi wodne. 

3. Ochrona wód: 
- cele środowiskowe ochrony wód, 
- zakazy w tym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – odstępstwa, 
możliwość przeniesienia decyzji. 

4. Ochrona ujęć wodnych. 
5. Budownictwo wodne 

- urządzenia wodne, 
- rowy jako urządzenia budowlane, wodne, urządzenia melioracji wodnych, 
- legalizacja lub likwidacja urządzeń wodnych, 

6. Rodzaje zgód wodnoprawnych. 
7. Podstawowe zagadnienia związane z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych: 

- wymagane dokumenty, 
- strony postępowania, 
- podstawowe warunki ustalane w pozwoleniu, 
- przejęcie praw i obowiązków przez inny podmiot, 
- możliwość przeniesienia pozwolenia, 
- wygaśnięcie lub cofnięcie pozwolenia, 
- warunki ustalania kolejnego okresu obowiązywania, 
- tryb postępowania przy uzyskaniu pozwolenia – rola Kodeksu postępowania 
administracyjnego i procedura odwoławcza. 

8. Zgłoszenia wodnoprawne. 

 
Wykładowca:  mgr Mariusz Olszówka 

Mariusz Olszówka absolwent Prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 2009 roku 
pracujący w obszarze gospodarki wodnej jako zastępca dyrektora Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Katowicach a następnie w Wodach Polskich jako pełnomocnik Dyrektora Zarząd Zlewni w 
Katowicach, gdzie kierował między innymi działem współpracy z użytkownikami wód. Prowadzący szkolenie w 
Wodach Polskich z zakresu stosowania prawa administracyjnego przez Nadzory Wodne. Działając jako 
pełnomocnik uczestnik postępowań o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych oraz postępowań odwoławczych i 
skargowych. Obecnie dyrektor w MPWiK Mysłowice, gdzie między innymi odpowiada za gospodarkę wodami 
opadowymi. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie postępowań o udzielenie pozwoleń na 
rzecz gminy. 

 
Koszt szkolenia:  180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

25.04.2023r.  
WTOREK 

KONTROLE OKRESOWE W UTRZYMANIU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  – 
wymagania techniczne, zakres oceny stanu technicznego, zalecenia dotyczące 



9.00 – 14.00 
 

poprawy stanu technicznego obiektów, częstotliwość kontroli. 
Program: 

 Wprowadzenie do tematu kontroli okresowych obiektów budowlanych  

 Należyty stan techniczny obiektu 

 Rodzaje zużycia obiektu 

 Ocena stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych 

 Diagnoza obiektu w okresie eksploatacji 

 Kontrole okresowe  

 Kontrola roczna obiektu 

 Kontrola pięcioletnia 

 Kontrole innych obiektów budowlanych 

 Kwalifikacje osób przeprowadzających kontrole okresowe 

 Kontrole okresowe w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych użytkowania 
budynków mieszkalnych 

 Książka obiektu budowlanego w aspekcie kontroli okresowych 

 Najnowsze zmiany prawa budowlanego w zakresie elektronicznej książki obiektu 
budowlanego 

 Inne kontrole obiektów  
 Przepisy karne  

Wykładowca : mgr inż. Małgorzata Mazur 

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej i Studium Podyplomowego w zakresie 
budownictwa na terenach objętych eksploatacją górniczą na tym wydziale. Ukończyła studia 
podyplomowe w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz kurs mykologiczno - budowlany na prawach studium podyplomowego na 
Politechnice Krakowskiej. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej oraz 35-letnie doświadczenie  zawodowe w wykonawstwie i projektowaniu.   
W latach 2007 - 2009 pełniła funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zajmuje się 
sporządzaniem opinii technicznych i ekspertyz budowlanych. Od 15 lat prowadzi wykłady z zakresu 
prawa budowlanego i zarządzania nieruchomościami na kursach i szkoleniach specjalistycznych.  
Pracowała w wykonawstwie obiektów wielkopowierzchniowych oraz budownictwa mieszkalnego 
wielorodzinnego pełniąc funkcje nadzorcze i doradcze. Obecnie prowadzi własne Biuro Inżynierskie 
i pracuje jako inspektor nadzoru inwestorskiego 

Koszt szkolenia:     180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

 
26.04.2023r. 
16.00 – 20.00 

ŚRODA 

 

TERMOGRAFIA PRAKTYCZNA 
Szkolenie przedstawia podstawowe aspekty termografii w budownictwie. W ramach szkolenia 
przedstawiony zostanie przegląd stosowanych rozwiązań, najczęściej popełniane błędy 
podczas wykonywania pomiarów termicznych, a także zastosowania termografii podczas 
oceny termoizolacji, diagnostyki budowlanej, a także na przykład budownictwa drogowego.  

Program: 
 Przegląd rozwiązań technicznych 
 Podstawy termografii  
 Błędy popełniane podczas pomiarów  
 Przykładowe aplikacje termografii w budownictwie 

Wykładowca: mgr inż. Michał Bal  

Inżynier budownictwa, prawnik. Jako przedsiębiorca realizuje sieci sanitarne oraz drogi na terenie polski 
południowej. Jako inżynier nadzoruje budowy dróg oraz obiektów budowlanych, a także wykonuje oceny 
techniczne w zakresie fizyki budowli. Jako prawnik zajmuje się rynkiem zamówień publicznych oraz 
prawem budowlanym. Wykładowca Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.  

  
Koszt szkolenia:     180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:   50zł 

  
MAJ 2023r. 

 



 
10.05.2023r. 

ŚRODA 
9.00 – 14.00 

 

 

Mykologia budowlana 
 Czynniki biologiczne w budynkach 

 

 Grzyby jako przyczyna korozji biologicznej: 
 

 Występowanie i ogólna charakterystyka grzybów pleśniowych – morfologia i fizjologia
  

 Warunki rozwoju pleśni w budynkach mieszkalnych – mikroklimat, źródła substancji 
odżywczych, rodzaj materiałów budowlanych i wykończeniowych, sposób użytkowania 
pomieszczenia  

 Rozkład i korozja mikrobiologiczna w budynkach  
 Zagrożenia związane z rozwojem grzybów pleśniowych w budynkach dla użytkowników 

pomieszczeń – alergeny, mikotoksyny, związki lotne, syndrom chorego budynku 
 Właściwości grzybów pleśniowych najczęściej wykrywanych w pomieszczeniach.  
 Zapobieganie i usuwanie zagrzybienia – preparaty biobójcze 

 
Wykładowca: dr hab. inż. Małgorzata Piotrowska, prof. PŁ 

Koszt szkolenia:   180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

17.05.2023r. 
ŚRODA 

9.00 – 13.00 
 

 

Nowelizacja przepisów drogowych dla inżynierów budownictwa. 

 Istotne zmiany ustawy o drogach publicznych wynikające z: 

- USTAWY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw  (obowiązuje od 21 września 2022 
r.) 

- USTAWY z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (obowiązuje od 9 września 2022 r.)  

- USTAWY z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
(obowiązuje od 10 października 2022r.). 

 Nowe przepisy  wykonawcze dla dróg obowiązujące od 21 września 2022 r.  - 
rozporządzenie z 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych. 

 Wzorce i standardy, zasady wiedzy technicznej, zasady projektowania uniwersalnego 
w polskich przepisach dotyczących dróg publicznych. 

Wykładowca:  mgr inż. Ewa Mucha 

Koszt seminarium:  180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 

 
 

24.05.2023r. 
ŚRODA 

9.00 – 14.00 

 

Budownictwo drewniane. Domy modułowe i prefabrykowane. 

Program: 

 Obliczenia wg PN-EN 1995-1-1, Eurokod 5  

 Rozwiązania połączeń między ścianami oraz między podwaliną a fundamentem 
(kotwienie )  

 Stężanie ścian szkieletowych ( przepony, rygle, taśmy stężajace)  

 Obliczanie ścian szkieletowych na oddziaływanie wiatru  

 Obliczanie elementów ściskanych (słupków) z uwzględnieniem płyt poszycia lub 
przewiązek. 

 

Wykładowca:  dr inż. Janusz Brol  

Jest Adiunktem w Katedrze Inżynierii Budowlanej na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej, 
gdzie jest wykładowcą konstrukcji drewnianych. Główne doświadczenie zawodowe związane jest 
bezpośrednio z pracą naukowo-badawczą w zakresie konstrukcji drewnianych czego efektem jest 
wiele zrealizowanych badań, testów i projektów z zakresu konstrukcji drewnianych. Od 1997 roku jest 
członkiem PZITB, a od 2016 także członkiem Śląskiej Komisji Nauki Gliwickiego Oddziału PZITB Od 



2015r. jest przedstawicielem Politechniki Śl. z prawem głosu w Polskim Komitecie Normalizacji w 
Zespole Technicznym KT 215 ds. „Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów 
Drewnopochodnych. Pełni także funkcję kierownika badań B+R Wood Core House. Brał udział w 
licznych konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących problemów budownictwa w tym 
drewnianego. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych lub technicznych. Jest 
współwykonawcą licznych projektów i ekspertyz dotyczących konstrukcji drewnianych. 

Koszt seminarium:  180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

31.05.2023r. 
ŚRODA 

9.00 – 13.00 

 

Drony w budownictwie. 

 

Wykładowca:  mgr inż. Tomasz Gąsiorowski 

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Paliw i Energii i Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach na wydziale budownictwa poziom magisterski specjalności konstrukcje 
budowlane.  Biegły Sądowy z zakresu budownictwa,  Rzeczoznawca Budowlany do spraw jakości 
produkcji i usług Państwowej Inspekcji Handlowej, wieloletni Dyrektor Biura Rzeczoznawców i 
biegłych oraz Biura Projektowego, Właściciel Biura Ekspertyz w Trzebini, Główny projektant.  
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy budownictwa ogólnego, wieloletnie doświadczenie w realizacji 
budynków i obiektów budowlanych. Autor i współautor ekspertyz budowlanych, opinii sądowych, 
opracowań architektonicznych, konstrukcyjnych, drogowo-inżynieryjnych. Autor książek z zakresu 
budownictwa i szkód górniczych, procedur administracyjnych. Uprawniony przez ULC operator i pilot 

Bezzałogowych Statków Powietrznych.  
                                                                                    

  
CZERWIEC 2023r. 

 

 
6.06.2023r. 
WTOREK 

9.00 – 14.00 

 

Prawo Budowlane po kolejnych nowelizacjach – co nowego w 
drugim półroczu 2023 roku. 
 
Wykładowca: mgr inż. arch. Adam Wolny 
 
Kierownik Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej II Instancji w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim w Katowicach do 2022 r., prowadzący od wielu lat szkolenia stacjonarne i wyjazdowe 
dla przedstawicieli starostw powiatowych i urzędów miast na prawach powiatów z terenu woj. 
śląskiego z zakresu przepisów proceduralnych (KPA) i przepisów prawa materialnego. Od 2000 r. 
współpracuje z wieloma firmami i instytucjami w charakterze wykładowcy – prowadząc szkolenia, 
seminaria, zajęcia w ramach studium podyplomowego, kursy przygotowawcze na uprawnienia 
budowlane z zakresu przepisów prawa budowlanego, Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 

Koszt szkolenia:     230 zł (zw. VAT) 

                                                                                    

 
7.06.2023r. 

ŚRODA 
9.00 – 14.00 

 
 
 

 
DRGANIA I WIBRACJE - kiedy konieczna jest ekspertyza 
wibroakustyczna i kto ponosi za nią odpowiedzialność ?    

Program: 

 Czym są drgania i jakie są ich źródła? 
 Podstawy dynamiki budowli oraz dynamiki gruntów. 
 Obowiązujące przepisy prawne. 
 Wpływ drgań na budynki i ludzi. 
 Pomiary drgań w terenie – poligon, aparatura, analiza sygnału, dobór zespołu. 
 Co powinna zawierać ekspertyza wibroakustyczna? 
 Kto ponosi odpowiedzialność za wnioski płynące z ekspertyzy wibroakustycznej? 

 
Wykładowca:  dr inż. Natalia Pietrzak 

Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Właściciel firmy Dynafea Solutions.  
Specjalista w zakresie dynamiki gruntów oraz MES. Autorka anglojenzycznych artykułów dotyczących 
dynamiki gruntów i konstrukcji. Wielokrotna prelegentka międzynarodowych konferencji naukowych 



Koszt szkolenia:  180 zł (zw. VAT) 

Członkowie ŚlOIIB: 60 zł 

          Członkowie PZITB Katowice:  50 zł 
 

 
 
  



......................................................                                                                      .............................................. 
pieczątka zakładu pracy                                                                    miejscowość, data 
   

PZITB O/Katowice 
Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa 
ul. Podgórna 4  
40-026 KATOWICE 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA  NA  SZKOLENIE 
„............................................................. 

............................................................................................. 
...................................................................................................” 

w dniu ............... 
 

Lp. Nazwisko i imię(czytelnie) 
nr telefonu 

adres e-mail 
Przynależność  do Izby 

(nr SLK) 

1. 
 
 

   

2. 
 

   

3.    

 

KOSZT UCZESTNICTWA    zgodny z ofertą ………………………….. 
 

Należność  należy opłacić  na konto PKO BP SA O/Katowice 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506 
przed rozpoczęciem szkolenia 
 
Przekazanie karty zgłoszenia jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie zawartych w niej danych 
osobowych w zakresie objętym działalnością statutową PZITB oraz otrzymywania informacji o szkoleniach, 
kursach, konferencjach drogą pocztową lub elektroniczną oraz gwarantuje rezerwację miejsca ze strony  
PZITB, a osobę zainteresowaną zobowiązuje do uczestnictwa.  

 

 Nazwa Firmy………………………………………………………………………… 
 
NIP ……………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
………………………….                                            ………………………..                                          …………………………………….  
Główny księgowy                                                Dyrektor                                                             Podpis uczestnika 
 

 

 

 

 


