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KOMUNIKAT nr 1

ZAPROSZENIE�NA�KONFERENCJĘ
Przedsięwzięcie programowe

„DOSTOSOWANIE�WIELKOPŁYTOWEGO*�BUDOWNICTWA�MIESZKANIOWEGO
DO�WSPÓŁCZESNYCH�WYMAGAŃ�I�POTRZEB”

w dniach 24�–�25�września�2014�r.
w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43

– EKSPLOATACJA�– REMONTY�i�MODERNIZACJA�–
– REWITALIZACJA�OSIEDLI�– FINANSOWANIE�–

VI. WA�RUN�KI�UCZEST�NIC�TWA

1.  Uczest�nic�two�w kon�fe�ren�cji�za�pew�nia:

Wstęp na se sje ple nar ne, warsz ta ty i sto iska Part ne rów Me ry to rycz nych, Ko ope ra -
cyj nych, Wy staw ców; peł ne tek sty wy kła dów na pły cie CD oraz ich syn te tycz ne pu -
bli ka cje w spe cjal nym wy da niu cza so pi sma – „Fo�rum�Bu�dow�nic�twa�Ślą�skie�go”;
in ne ma te ria ły; dwu dnio we wy ży wie nie (dwie prze rwy ka wo we, dwa obia dy).

2. Kosz�ty�uczest�nic�twa�w dwu�dnio�wej�kon�fe�ren�cji�wy�no�si: – 600 zł
• a�dla�członków�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów
Budownictwa�(podając�nr�SLK) – 300�zł

• do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

• rezerwacja hotelu we własnym zakresie przez uczestnika

Opła�ty�pro�si�my�wno�sić�na kon�to�
Ślą�ska�Izba�Bu�dow�nic�twa

Bank�BZ�WBK

90 1090 2024 0000 0001 0871 4597
z po da niem imie nia i na zwi ska i wy bra nej opcji wpła ty

w ter�mi�nie�do 30�lip�ca 2014�r.�

o uczest�nic�twie�w kon�fe�ren�cji�de�cy�du�je�ko�lej�ność wpłat�na kon�to

Szcze�gó�ło�wy�pro�gram�kon�fe�ren�cji�z po�dzia�łem�na se�sje�te�ma�tycz�ne

i ich�au�to�rów,�for�mu�larz�„Kar�ty�Uczest�nic�twa”

oraz�wy�kaz�re�ko�men�do�wa�nych�ho�te�li�

znaj�du�je�się�na stro�nie�in�ter�ne�to�wej�

Ślą�skiej�Izby�Bu�dow�nic�twa�– www.izba�bud.pl�

Adres:�ul. Szeligiewicza 20 lok. I, 40-074 Katowice

tel. (32) 258-90-00, fax (32) 204-10-58

izbabud@izbabud.pl

Kontakt�bezpośredni�– Agnieszka Nowak – Z-ca Dyrektora – 667 930 199

*łącznie z wielkoblokowym



I.�����UZA�SAD�NIE�NIE�WY�BO�RU�PRZED�SIĘ�WZIĘ�CIA IV.�����RA�MO�WY�PRO�GRAM�KON�FE�REN�CJI

V.�����PA�TRO�NA�TY�ME�DIAL�NE

1.   Naj�więk�sza�kon�cen�tra�cja bu dow nic twa miesz ka nio we go w tej tech no lo gii w la -
tach po przed nich na te re nie obec ne go wo je wódz twa ślą skie go. Sza cu je się, że
za miesz ku je w nich obec nie po nad 1,5�mln�miesz kań ców re gio nu, a w Pol sce 25%
lud no ści.

2.   Ce�lo�wość�za�pew�nie�nia kon ty nu acji pu blicz ne go wspar cia fi nan so we go dal szej
mo der ni za cji i re wi ta li za cji wiel ko pły to we go bu dow nic twa miesz ka nio we go, za rzą -
dza nych przez spół dziel nie i wspól no ty miesz ka nio we re gio nu i kra ju.

1.   Przy wró ce nie bu dyn kom miesz kal nym spraw no ści tech nicz nej po przez ich mo der -
ni za cję i przy sto so wa nia do ak tu al nych prze pi sów tech nicz no-bu dow la nych, wy -
ma gań użyt ko wych i tech no lo gicz nych, któ re stwa rza ją no wą ja kość miesz kań com.

2.   Ob ni że nie kosz tów utrzy ma nia bu dyn ku, pod wyż sze nie war to ści nie ru cho mo ści
oraz atrak cyj no ści bu dyn ków i osie dla.

3.   Po pra wa ja ko ści ży cia i od two rze nie wię zi spo łecz nych w wiel kich osie dlach
– „Hu ma ni za cja” blo ko wisk.

4.   Re ali za cja ce lów in te gra cyj nych w za kre sie za po trze bo wań kul tu ral no -oświa to -
wych, spo łecz nych, usłu go wych oraz za pew nia ją cych moż li wość re kre acji.

1.   Oce na trwa ło ści i bez pie czeń stwa kon struk cji bu dyn ków z wiel kiej pły ty.

2.   Oce na sta nu tech nicz ne go ist nie ją cych bu dyn ków wiel ko pły to wych w Pol sce oraz
wa run ki ich bez piecz ne go utrzy ma nia i użyt ko wa nia.

3.   Re mon ty, na pra wy i ter mo izo la cję bu dyn ków z wiel kiej pły ty w ce lu pod nie sie nia
kom for tu użyt ko we go miesz kań i ogra ni cze nia start ener gii ciepl nej.

4.  Prze bu do wa – mo der ni za cję bu dyn ków wiel ko pły to wych w do sto so wa niu
do współ cze snych wy ma gań.

5.   Kierunki rewitalizacji budynków i osiedli wielkopłytowych.

6. For my fi nan so wa nia mo der ni za cji i re wi ta li za cji bu dyn ków oraz osie dli z wiel kiej
pły ty z za sto so wa niem źró deł i in stru men tów fi nan so wa nia miesz kal nic twa okre -
ślo nych w obec nym pro jek cie Kra jo wej Po li ty ki Miej skiej.

1.   Wy�stą�pie�nia�i wy�kła�dy�człon�ków�Ra�dy�Pro�gra�mo�wo�-Na�uko�wej

• Wpro wa dza ją ce: – mgr�inż.�An�drzej�Roch�Do�bruc�ki�– Pre zes Ra dy
Pol skiej Izby In ży nie rów Bu dow nic twa w War sza wie; dr�inż.�Ja�nusz
Żbik – Pod se kre tarz w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju (w uzgad -
nia niu); dr�inż.�Jan�Bo�bro�wicz�– Dy rek tor In sty tu tu Tech ni ki Bu dow -
la nej w War sza wie.

• Syn te tycz ne pre zen ta cje wy kła dów ka dry na uko wej wyż szych uczel -
ni tech nicz nych re gio nu i kra ju, za rzą dza ją cych za so ba mi bu dow nic -
twa w tej tech no lo gii, eks per tów i prak ty ków.

2.   Pre�zen�ta�cje�Part�ne�rów�me�ry�to�rycz�nych,�Ko�ope�ra�cyj�nych,
Wy�staw�ców
– ja ko or ga ni za cje pro du cenc kie i wy ko naw cze dal szej mo der ni za -
cji re wi ta li za cji wiel ko pły to we go bu dow nic twa miesz ka nio we go oraz
in sty tu cji ban ko wych, fi nan so wych, ubez pie cze nio wych, szko le nio -
wych i wy daw nictw na uko wo -tech nicz nych.

•    Pa�ne�le�dys�ku�syj�ne ka dry kie row ni czej spół dziel ni miesz ka nio wych
i wspól not, spo�tka�nia�spe�cja�li�stycz�ne,�pro�mo�cyj�ne,�ka�me�ral�ne.

1.   Prasa,�radio,�telewizja.

2.  Kra�jo�we�i�regionalne�wy�daw�nic�twa�tech�nicz�ne:
„In ży nier Bu downic twa”
„Bu il der”
„Prze gląd bu dow la ny”
„In ży nie ria i bu dow nic two”
„Ma te ria ły bu dow la ne”
„Mu ra tor”
„Za wód ar chi tekt”
„Ar chi tek tu ra i bu dow nic two”
„Forum Budownictwa Śląskiego”
– w uzgadnianiu

III.�����TE�MA�TY�KA�PRO�BLE�MO�WA�KON�FE�REN�CJI

II.�����ZA�ŁO�ŻE�NIA�PRO�GRA�MO�WE�PRZED�SIĘ�WZIĘ�CIA




