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Jest taki dzień,
tylko jeden raz do roku,
Dzień, zwykły dzień,
który liczy się od zmroku,
Jest taki dzień,
gdy jesteśmy wszyscy razem…
Prawdziwie radosnych,
rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
w pięknej, zimowej oprawie
oraz uśmiechu i życzliwości
na każdy dzień Nowego Roku 2010
życzy Rada ŚlOIIB

Skocznia narciarska w Wiśle Malince
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
Z początkiem października obchodziliśmy uroczyście „Śląski
Dzień Budowlanych”, który stał
się okazją do podsumowania
mijającego roku oraz uhonorowania zasłużonych pracowników odznaczeniami resortowymi, wojewódzkimi i samorządowymi; szczegółowa relacja zamieszczona jest
w niniejszym Informatorze.
Mija kolejna, druga już kadencja funkcjonowania
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Rozpoczęła się kampania wyborcza delegatów na
zjazdy okręgowe. Zbliżający się IX Zjazd będzie zjazdem sprawozdawczo-wyborczym. Czekają nas wybory
do okręgowych i krajowych organów na III kadencję, przypadającą na lata 2010-2014. Zadecydujemy,
kto będzie reprezentował samorząd zawodowy przez
najbliższe lata. Wszyscy czynni członkowie Śląskiej
Okręgowej Izby ( wg stanu na dzień 30 września 2009
) dostali imiennie zaproszenia do wzięcia udziału w obwodowych zebraniach wyborczych. Zawiadomienia zostały dołączone do 10. numeru miesięcznika „Inżynier
Budownictwa”. Zgodnie z planem obwodowe zebrania
wyborcze rozpoczęły się w listopadzie 2009 roku i zakończą w styczniu 2010 roku. Odbyły się już wybory
delegatów w Rybniku i w Gliwicach oraz prawdopodobnie w Bielsku-Białej. Terminarz planowanych zebrań
wyborczych w pozostałych obwodach podano również
w niniejszym Informatorze.

Przypominam członkom Śląskiej Izby o powinności
uczestniczenia w zebraniach wyborczych delegatów
na zjazdy. Podczas IX Zjazdu ŚlOIIB, który odbędzie
się 10 kwietnia 2010 zostaną wybrani przewodniczący
i członkowie:
Rady ŚlOIIB
okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
okręgowej Komisji Rewizyjnej
okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej z Rzecznikiem Koordynatorem, a także delegaci
na Zjazd Krajowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady Izby, IX Zjazd
Krajowy odbędzie się 18-19 czerwca 2010.
Delegaci na zjazdy okręgowe oraz Krajowy Zjazd
Izby wybiorą przyszłe składy osobowe organów izb
okręgowych i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa,
od których zależeć będzie funkcjonowanie samorządu
zawodowego w III kadencji. Wybierzmy najlepszych
delegatów. Ponownie apeluję: niech nikogo nie zabraknie na zebraniach wyborczych.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego
Narodzenia i Nowym Rokiem pragnę złożyć wszystkim Członkom Śląskiej Okręgowej Izby oraz Pracownikom biura życzenia nastrojowych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz samych szczęśliwych zdarzeń
w nadchodzącym Nowym Roku.
Przewodniczący Rady ŚlOIIB
Stefan Czarniecki

ŚLĄSKI DZIEŃ BUDOWLANYCH
W dniu 1 października 2009 po raz drugi obchodzony
był Śląski Dzień Budowlanych, zorganizowany w ramach Forum Budownictwa Śląskiego. Uroczysta gala
miała miejsce w Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej
„Symfonia” w Katowicach, a jej głównym organizatorem była Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
Powstałe przed blisko dwu laty „Forum” stanowi
platformę współdziałania samorządów zawodowych
i gospodarczych; reprezentuje aktualnie ponad 40
tysięcy osób kadry inżynieryjno-technicznej oraz 300
organizacji gospodarczych z sektora budownictwa,
w tym także górniczego, nieruchomości i ekologii.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz
regionalnych, przedstawiciele branży budowlanej na
Śląsku: samorządu zawodowego – wśród nich delegaci
na zjazdy ŚlOIIB i Zjazd Krajowy z przewodniczącym
Rady ŚlOIIB Stefanem Czarnieckim, reprezentanci izb


gospodarczych i stowarzyszeń naukowo-technicznych,
a także przedstawiciele mediów. Wśród zaproszonych
gości byli: posłanka na Sejm RP Ewa Malik, Mirosław
Sekuła, i Adam Wykręt, wicewojewoda śląski Adam
Matusiewicz, prezydenci i wiceprezydenci oraz burmistrzowie niektórych śląskich miast, przedstawiciele firm budowlanych. Forum Budownictwa Śląskiego
reprezentowali sygnatariusze porozumienia z lutego
2009, w wyniku którego powstało Forum, a Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa – wiceprezesi PIIB
Zbysław Kałkowski i Stefan Wójcik. W uroczystości
uczestniczyła także delegacja Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa – Oddział w Żylinie. Nadesłano
liczne listy gratulacyjne.
Chwilą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych
górników, po czym odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, w tym przedstawicieli stowarzyszeń obchodzących w 2009 roku swoje jubileusze: 90-lecia PZITS
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i SEP oraz jubileusz 75-lecia PZITB. O problemach
budownictwa na Śląsku bardzo interesująco mówił
członek honorowy PZITB Mieczysław Piotrowski.
W swoich wystąpieniach przewodniczący Rady
ŚlOIIB Stefan Czarniecki i prezydent Śląskiej Izby
Budownictwa w Katowicach Tadeusz Wnuk zwracali uwagę na trudności gospodarcze mijającego roku
i okres dekoniunktury w budownictwie. Podkreślali
konieczność skupienia się na odbudowie szkolnictwa
zawodowego dla budownictwa i zmianach legislacyjnych ułatwiających proces inwestycyjny oraz zapobiegających nieuczciwej konkurencji.
Śląski Dzień Budowlanych stał się także okazją do
uhonorowania odznaczeniami indywidualnymi i zbiorowymi zasłużonych osób i firm, które w mijającym
roku oraz kończącej się kadencji ŚlOIIB odniosły sukces lub zasłużyły na wyróżnienie.
Spośród członków ŚlOIIB uhonorowani zostali: kol.
Henryk Nowak – Złotą Honorową Odznaką za Zasługi
dla Województwa Śląskiego; Złote Honorowe Odznaki Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa otrzymali:
kol. kol. Czesława Bella, Marek Karnowski, Andrzej
Stasiński, Sławomir Stolarski i Andrzej Wybraniec,
a Srebrne Honorowe Odznaki PIIB – kol. kol Zdzisław
Mądry, Marek Młynarski i Kazimierz Szwed.
Medalem imienia Króla Kazimierza Wielkiego
Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie wyróżniona została Śląska Izba Inżynierów
Budownictwa.

Medal dla ŚlOIIB odebrał z rąk Antoniego Falikowskiego przewodniczący ŚlOIIB Stefan Czarniecki

Laureaci Konkursu Budowa Roku 2008 otrzymali
okolicznościowe dyplomy (nagrodzone budowy zostały
przedstawione w poprzednim numerze Informatora
ŚlOIIB), a Instytut Gospodarki Nieruchomościami przygotował Złote Laury dla wyróżniających się
w pracy.
Uroczystość uświetnił koncert kameralistów Lason
Ensamble. Śląski Dzień Budowlanych był dobrą okazją do spotkań i rozmów ludzi z branży budowlanej.
Maria Świerczyńska

Laureaci Złotych i Srebrnych Honorowych Odznak PIIB
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KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

EKOLOGIA A BUDOWNICTWO

Na zdjęciu od lewej Janusz Kozula i Leonard Runkiewicz

W dniach 22-24 października 2009 odbyła się
w Bielsku-Białej XIX Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia
a Budownictwo”, która została zorganizowana przez
Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników
Budownictwa w Bielsku-Białej. Współorganizatorami
Konferencji byli: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Politechnika Śląska Wydział Budownictwa,
Politechnika Krakowska i Komitet Ekologii PZITB.
Komitet Organizacyjny pracował pod przewodnictwem Janusza Kozuli, a Rada Naukowo-Techniczna
pod przewodnictwem prof. Leonarda Runkiewicza. Patronat medialny objęły czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” oraz „Izolacje”.
W czasie Konferencji wygłoszono 16 referatów
i 2 komunikaty techniczne. Referaty zostały opublikowane w Materiałach Konferencyjnych. Referaty
przedstawione na Konferencji zostały zgłoszone przez
uczestników i zakwalifikowane przez Radę Naukowo-Techniczną, w skład której wchodzili profesorowie Leonard Runkiewicz, Jan Jeż , Ryszard Kostuch,
Krzysztof Stypuła, Jerzy Ślusarek oraz dr inż. Halina Prejzner, dr inż. Wojciech Rayski, dr inż. Henryk
Raszka, mgr inż. arch. Henryk Buszko i mgr inż. Stefan Czarniecki.
W Konferencji wzięło udział 60 uczestników reprezentujących wyższe uczelnie, instytuty naukowe,
biura projektowe i wykonawstwo. Wśród uczestników
Konferencji znajdowali się również członkowie naszej
Izby.



Obrady prowadzone były w pięciu oddzielnych sesjach, po których odbywały się dyskusje tematyczne.
Do ciekawszych problemów poruszonych na Konferencji należy zaliczyć:
• realizacje obiektów budowlanych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju zaprezentowane
przez prof. Leonarda Runkiewicza,
• osłony przeciwdźwiękowe w budownictwie komunikacyjnym omówione przez prof. Ryszarda Kostucha
i prof. Barbare Rymszę,
• redukcja emisji dwutlenku węgla jako wskaźnika
postępu EU do zrównoważonego rozwoju, omówiona przez dr inż. Michała Piaseckiego,
• rewitalizacja terenów nadrzecznych na wybranych
przykładach ujętych w referacie dr inż. arch. Borysa Siewczyńskiego.
Konferencji towarzyszyły wystawy firm sponsorujących i interesujące prezentacje promocyjne tych
firm. Mgr inż. Ewa Kosmala przedstawiła ofertę naturalnej wełny mineralnej nowej generacji, a mgr inż.
Marcin Feliks omówił ekologiczne kryteria przy tworzeniu produktów innowacyjnych. Odbyło się również
ciekawe wieczorne spotkanie dyskusyjne na temat
„Systemu wartości”, które poprowadził dr inż. arch.
Aleksander Franta.
XIX Konferencja „Ekologia a Budownictwo” przeszła do historii. W podsumowaniu obrad stwierdzono, że reprezentowała dobry poziom merytoryczny.
Uznano, że wymiana poglądów między inżynierami,
architektami i przyrodnikami przynosi obustronne korzyści. Podkreślono, że Konferencja przyczynia się do
podniesienia poziomu świadomości ekologicznej.
Za dwa lata, w 2011 roku (konferencja odbywa się
w cyklu dwuletnim), odbędzie się Jubileuszowa, XX
Konferencja. Tegoroczna Konferencja była sponsorowana przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz firmy Austrotherm i Knauf Insulation.
Dzięki tej pomocy finansowej organizatorzy mogli rozwiązać szereg problemów organizacyjnych i utrzymać
właściwy poziom i standard.
Organizatorzy posiadają w sprzedaży Materiały
Konferencyjne, w których zawarto 16 referatów na 151
stronach – cena 50 zł.
Janusz Kozula
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Co nowego w PIIB
W dniu 23 września 2009 w czasie trwania 55
Konferencji Krynickiej odbyło się posiedzenie Rady
Krajowej. Posiedzenie przebiegało według ustalonego
porządku obrad.
Wiceprezes Krajowej Rady Stefan Wójcik zreferował teść zapytania ofertowego dotyczącego wyboru
ubezpieczyciela oraz zatwierdzenie listy ubezpieczycieli, do których będą skierowane zapytania ofertowe. O bieżących pracach legislacyjnych poinformował
wiceprezes Andrzej Roch Dobrucki. Sekretarz Janusz
Rymsza przekazał informację o kampani sprawozdawczo-wyborczej naszego samorządu w przyszłym roku,
o rocznej inwentaryzacji majątku Izby oraz omówił
temat zakupu nieruchomości na potrzeby Izby. Realizację budżetu Izby za 8 miesięcy zreferował skarbnik
Andrzej Jaworski.
Przyjęte na posiedzeniu Prezydium uchwały były
przedmiotem obrad Krajowej Rady w dniu 14 października 2009.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Krajowa
Komisja Prawno-Regulaminowa otrzymały projekt
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych – projekt znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa wspólnie
z PZITB wystąpiła do ministra Olgierda Dziekońskiego z projektem zmiany Prawa budowlanego w zakresie uprawnień dla inżynierów i techników.
W dniach 22 – 25 października 2009 w Ostrawie
miało miejsce spotkanie przedstawicieli Izb Inżynierów tzw. Grupy Wyszehradzkiej. Tematem obrad była
m. in. sprawa wzajemnej współpracy oraz kierunków
kształcenia inżynierskiego.
Stefan Wójcik
wiceprezes Krajowej Rady PIIB

ZAWODY NARCIARSKIE
Placówka terenowa Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Bielsku-Białej organizuje

III Zawody Narciarskie
w kategorii slalom-gigant

Zapraszamy zainteresowanych sportową rywalizacją i integracją
naszego środowiska członków Izby wraz z rodzinami do udziału
w zawodach w slalomie gigancie, które odbędą się w Szczyrku
na stoku Skrzycznego w różnych kategoriach wiekowych.

Termin 30.01.2010 ( sobota)

Koszt uczestnictwa:
20 zł od członka Izby, 30 zł od pozostałych osób.
Zgłoszenia telefoniczne lub e-mail:
tel. 33 8100474, 33 8100486; soiib_bielsko@poczta.onet.pl
Organizatorzy przewidują
nagrody dla zwycięzców i liczne niespodzianki.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej ŚlOIIB.
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kalendarium

ważniejszych wydarzeń

w okresie od 20 sierpnia do 5 listopada 2009
20.08. Plenarne posiedzenie Rady ŚlOIIB w Katowicach
27-30.08. Wyjazd techniczno-turystyczny Polska – Niemcy
Udział w Targach Maszyn Budowlanych i Urządzeń
28.08.
Technicznych dla Infrastruktury
Udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego
w Państwowych Szkołach Budowlanych w Bytomiu
03.09.
Uczestniczenie w obchodach 75-lecia PZITB w Krakowie
Udział w posiedzeniu Rady Śląskiej Izby
04.09.
Budownictwa
Uczestniczenie w otwarciu Targów Maszyn Budowlanych i Urządzeń Technicznych dla Infrastruktury
10.09. oraz Technologii, Produkcji i Wykorzystania Betonu
(EXPO Silesia w Sosnowcu)
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB
Udział w Międzynarodowych Targach Energetycz15-17.09.
nych ENERGETAB 2009
Udział w 55 Konferencji Naukowej Komitetu Inży20-25.09.
nierii Lądowej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szkolenie dla rzeczników i sędziów sądów dyscypli24-26.09. narnych – organizowane przez Opolską Okręgową
Izbę Inżynierów Budownictwa
Posiedzenie plenarne Okręgowego Sądu
Dyscyplinarnego
26.09.
Posiedzenie plenarne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
01.10. Śląski Dzień Budowlanych 2009
Narada szkoleniowa skarbników i sekretarzy w Ot02-03.10. wocku zorganizowana przez Polską Izbę Inżynierów
Budownictwa
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB
09.10.
w Katowicach
10.10. Plenarne wyjazdowe posiedzenie Rady ŚlOIIB
Posiedzenie Kolegium „Forum Budownictwa
13.10.
Śląskiego”
Kontrola zarządzania majątkiem Izby przez Okrę19.10.
gową Komisję Rewizyjną
Udział w Konferencji Ekologia a Budownictwo
22-24.10.
w Bielsku-Białej
Wizyta Przewodniczącego Rady ŚlOIIB w CKAIT
22-25.10.
Oddział Ostrava
Udział w Konferencji „Śląskie Forum Inwestycji,
23-24.10.
Budownictwa, Nieruchomości” w Ustroniu
Posiedzenie zespołu roboczego Komisji Współpracy
27.10.
z Zagranicą
Rozprawa Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego
29.10.
w sprawie odpowiedzialności zawodowej projektanta
Posiedzenie Prezydium Rady ŚlOIIB
05.11.
w Katowicach



Konferencja Forum
Budownictwa Śląskiego
W dniach 23 – 24 października 2009 w Ustroniu
odbyła się wielotematyczna konferencja pod hasłem
„Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości”. Główne tematy konferencji to: rynek nieruchomości, termomodernizacja, partnerstwo publiczno-prywatne oraz system kształcenia kadr dla
budownictwa. Uczestnicy konferencji mieli możliwość
poznania i podyskutowania o nowych uregulowaniach
prawnych dotyczących rynku nieruchomości w Polsce
i w krajach zachodnich. Zwracano uwagę na znaczenie
programu termomodernizacji i konieczność zintensyfikowania działań w tym obszarze. Bardzo interesujący
był wykład o drodze do budynku zero-energetycznego.
W partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) jest szansa na realizację ważnych inwestycji w sferze usług
publicznych, dla których środki publiczne są niewystarczające.
Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania
się z systemami kształcenia kadr dla budownictwa na
poziomie zasadniczym i średnim oraz wyższym. Systemy te nie są ze sobą spójne; system kształcenia na
poziomie podstawowym i średnim nie koresponduje
z systemem kształcenia na poziomie wyższym. Poziom
wykształcenia średniego jest niski, a istniejące uregulowania uniemożliwiają technikom uzyskanie uprawnień budowlanych. Podniesienie poziomu kształcenia
zawodowego i średniego wymaga znacznego zwiększenia nakładów na oświatę, a także większego zaangażowania pracodawców w organizowanie praktyk, szkoleń dla nauczycieli zawodu oraz doposażenie pracowni
i warsztatów szkolnych. Korzystne byłoby zawarcie
porozumienia pracodawców w ramach Śląskiego Programu Edukacji Budowlanej.
Rudolf Mokrosz

KOMUNIKAT
Zapraszamy ponownie na interesujące spotkanie informacyjne dotyczące obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
zawodowej członków PIIB: ”Inżynier świadomy
konsekwencji i zagrożeń – praktyczne aspekty
odpowiedzialności”

Omawiane tematy:
• Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne (pojęcie szkody, delikt, kontrakt, przesłanki odpowiedzialności, przedawnienie
roszczeń);
• Obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej w odniesieniu do
wykonywanej pracy (pełnienie funkcji: projektanta, kierownika
budowy, inspektora nadzoru, prowadzona działalność gospodarcza, rozwiązywanie problemów z Inwestorem za pomocą posiadanego ubezpieczenia OC zawodowej);
• Dobrowolne ubezpieczenie OC działalności gospodarczej
a obowiązkowe ubezpieczenie OC zawodowej (omówienie zakresu
ochrony ubezpieczeniowej, wykazanie różnic, realne zagrożenia
– rozwiązywanie problemów);
• Zmiany w Prawie budowlanym związane ze zwiększeniem odpowiedzialności zawodowej oraz konsekwencje prawne i zawodowe;
Gwarancje należytego wykonywania kontraktu oraz usunięcia
wad i usterek (wymagania zamawiającego a realne możliwości
uzyskania oferty, procedury otrzymania gwarancji);
• Propozycje ubezpieczeń dobrowolnych dla członków PIIB (specjalne zniżki w ubezpieczeniu mienia prywatnego i mienia firmowego, ubezpieczenia medyczne oraz ubezpieczenia OC działalności
gospodarczej i OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej budynków).
Czas trwania spotkania – około 4 – 5 godzin.
Prowadzący:
Robert Popielarz – Dyrektor Biura Hanza Brokers Sp. z o.o.
Dla członków PIIB wstęp bezpłatny, dla osób niezrzeszonych
620 zł (brutto).
Proponowane terminy spotkań: 11, 14 i 18 grudnia 2009.
Miejsce spotkania: Budynek NOT - Katowice, ul. Podgórna 4.
Zgłoszenia udziału w spotkaniach przyjmujemy pod numerami
telefonu: (32)2554552; (32)6080722.

TERMINARZ ZEBRAŃ W OBWODACH WYBORCZYCH

W związku ze zbliżającym się końcem II kadencji Izby Inżynierów Budownictwa, niezbędne jest wybranie
delegatów na zjazdy w nowej kadencji. Odbyły się już zebrania wyborcze w obwodzie 3 w Gliwicach i w obwodzie
6 w Rybniku oraz prawdopodobnie w obwodzie 1 w Bielsku.
Przypominamy o miejscach i terminach zebrań wyborczych w pozostałych obwodach.
obw.
2
4, 5
7

miejsce
Młodzieżowy Dom Kultury
Górnośląskie Centrum Kultury
MOSiR

adres
Częstochowa
ul. Łukasińskiego 50/68
Katowice I, II
Pl. Sejmu Śląskiego
Sosnowiec
ul. Żeromskiego 9

data

godz.

odpowiedzialny

11.12.2009

1400

Waldemar Szleper

16.01.2010

900
i 1400

Andrzej Nowak

12.12.2009

900

Krzysztof Ciesiński

Członkowie Izby otrzymali zaproszenia wraz z 10. numerem Inżyniera Budownictwa. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu w swoim obwodzie wyborczym, telefonicznie lub mailem.
IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędzie się 10 kwietnia 2010 r.
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XXV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY

PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

BESKIDY

GLIWICE

SZCZYRK, 10 ÷ 13 marca 2010 roku

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Gliwicach
przy współpracy Oddziałów w Bielsku-Białej, Katowicach i Krakowie

XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie
„Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – Beskidy-Gliwice 2010”
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Program WPPK (10 ÷ 13.03.2010) obejmuje:

● wykłady zamówione u autorów wywodzących się z renomowanych uczelni, instytutów, biur i pracowni projektowych (Współczesne betony, betony ze zbrojeniem

strukturalnym (rozproszonym); betony samozagęszczalne, konstrukcyjne betony lekkie, deskowania i rusztowania; dylatacje i przerwy robocze, metody układania
i zagęszczania betonu; metody i środki pielęgnacji, stal
zbrojeniowa i sprężająca, konstrukcje sprężone, zabezpieczenia przeciwwodne fundamentów i ścian, zabezpieczenia przeciwkorozyjne, kontrola robót betonowych
i żelbetowych, pożary konstrukcji żelbetowych, zabezpieczenie ustrojów przed katastrofami postępującymi:
ustroje ścianowe, szkieletowe belkowe i płytowo-słupowe, zbrojenie przeciwskurczowe, obliczanie i zalecenia
konstrukcyjne w budownictwie powszechnym, projektowanie i wykonanie grubych ścian i płyt betonowych,
zasady konstruowania i obliczania: konstrukcji z elementów drobno-, średnio- i wielkowymiarowych oraz
konstrukcji zespolonych typu beton – beton, uwzględnianie wpływów dynamicznych i zmęczeniowych w projektowaniu konstrukcji, elementy połączeń w gotowych
konstrukcjach, normy związane z betonem – stan, przewidywane ewolucje (informacja));

● referaty i komunikaty opracowane przez kadrę techniczną przodujących firm wykonawczych i produkcyjnych, dyskusje tematyczne zainspirowane przez wygłoszone wykłady, referaty i komunikaty;
● prezentacje firm oferujących programy komputerowe
oraz firm produkujących i oferujących materiały i sprzęt
dla budownictwa;
● prezentację wydawnictw technicznych i naukowych;
● spotkania kameralne, specjalistyczne i promocyjne.
Wydane będą tradycyjnie materiały obejmujące wygłoszone wykłady (do 1500 str.) oraz informacje techniczno-handlowe specjalistycznych firm.
Patron branżowy

Sponsorzy wiodący

Polska Izba Inżynierów
Budownictwa Rada Krajowa
Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
w Krakowie
Śląska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
w Katowicach

Adres Komitetu Organizacyjnego:
PZITB Oddział w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
Tel./fax (0-32) 231-13-27, e-mail: pzitb.gliwice@ vp.pl
Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1
i Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa zamieszczone są na:

www.pzitb.gliwice.pl
KOSZT UCZESTNICTWA*) „1-8” nr opcji
*) W tabeli podane zostały ceny brutto dla aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT równej 0%. W przypadku zmiany stawki
VAT do dnia odbywania się WPPK, tj. 10.03.2009 r., konieczna będzie dopłata według ewentualnie zmienionej stawki podatku VAT.
Standard

(decyduje data wpływu środków
na konto PZITB Oddział Gliwice)

● dla „niewymagających”
standard hotelu –**
CKIR „Orle Gniazdo”
Segment „A” i „B”

Uczestnicy Konferencji
członkowie
PZITB

Liczba

miejsc
niestowarzyszeni

990 zł

180

„3” 1090 zł „4” 1190 zł

130

● dla „wymagających”
standard hotelu –***+
Hotel „Meta International”

„5” 1290 zł „6” 1390 zł

90

● „bez noclegów i śniadań”

„7”

60

„1”

890 zł „2”

(wyłącznie pokoje po renowacji)

● „podstawowy”
standard hotelu –***
CKIR „Orle Gniazdo”
Segment „C”

(stała linia autobusowo-busowa)

690 zł „8”

790 zł

Dopłata za pokój jednoosobowy w obu hotelach – 200 zł

Opłaty prosimy wnosić na konto
PZITB Oddział Gliwice ING Bank Śląski I/O Gliwice
nr 23 1050 1285 1000 0022 4616 2115
z podaniem nazwiska uczestnika i wybranego numeru opcji
wpłaty wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA. O uczestnictwie
w WPPK i otrzymaniu wybranego standardu decyduje kolejność wpłat na konto. Ze względu na duże zainteresowanie
na stronie internetowej www.pzitb.gliwice.pl podawane będą
aktualnie dostępne liczby miejsc w poszczególnych opcjach.
Sponsorzy wspomagający

Patroni medialni i multimedialny
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Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu
19 października 2009 roku odszedł od nas nagle

Kolega mgr inż.

Stanisław Bulski

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek o wysokiej kulturze osobistej, zawsze uczynny i koleżeński,
niezwykle solidny, świetny fachowiec. Budownictwo było jego pasją.
Interesował się historią, lubił podróże, świetnie jeździł na nartach.
Był absolwentem Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej, doświadczonym, cenionym inżynierem budowlanym – projektantem,
rzeczoznawcą oraz biegłym sądowym, wieloletnim pracownikiem Biura Projektów KOKSOPROJEKT. Będąc na emeryturze nadal prowadził własną Pracownię Projektów i Ekspertyz.
Zawsze chętny do pracy społecznej. Działał aktywnie w strukturach
Związku Harcerstwa Polskiego, w Towarzystwie Miłośników Sławkowa – miasta, z którego pochodził. Był wieloletnim skarbnikiem
i członkiem Zarządu Oddziału PZiTB w Gliwicach.
Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in. Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Honorową Złotą
Odznaką PZiTB, medalem 75-lecia PZiTB.
Cześć Jego Pamięci !
Koleżanki i Koledzy

Zespół redakcyjny
Marek Karnowski, Janusz Krasnowski,
Rudolf Mokrosz, Maria Świerczyńska
Biuro Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach
40-062 Katowice, ul. Podgórna 4
tel/fax: [32] 255-45-52; [32] 608-07-22
www.slk.piib.org.pl
e-mail: biuro.slk@piib.org.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek od 9:00 do 15:00
Dyżury członków Prezydium Rady ŚlOIIB
wtorek-piątek od 14:00 do 16:00
Obsługa prawna członków Izby:
czwartek od 13:00 do 16:00
Biuro Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
od 7:00 do 15:00
czwartek od 8:00 do 18:00”
Placówka terenowa w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko–Biała, ul. 3-go Maja 10,
pokój nr 15
tel: [33] 810-04-86; tel/fax. [33] 810-04-74
e-mail: soiib_bielsko@poczta.onet.pl
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00
Placówka terenowa w Częstochowie
42-200 Częstochowa,
ul. Kopernika 16/18, pokój 17
tel/fax: [34] 324-43-96
e-mail: bdpiib@op.pl
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
od 8:00 do 16:00
środa od 10:00 do 18:00

POZOSTANĄ W NASZEJ PAMIĘCI

Non omnis moriar
W ostatnim okresie odeszli od nas na zawsze niżej wymienieni
członkowie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Stanisław Bulski, Robert Buława,
Franciszek Chojnowski, Stanisław Gajewski,
Barbara Jarocka-Mucha, Mirosław Karcz,
Czesław Nicia, Grzegorz Noculak, Jacek Potrawiak,
Tadeusz Szpunar, Franciszek Wawro
Zatrzymajmy się na chwilę i uczcijmy pamięć
naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów



Rada Programowa
Franciszek Buszka, Janusz Kozula,
Tadeusz Mika, Waldemar Szleper,
Maria Świerczyńska
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Placówka terenowa w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Dubois 16
pokój, nr 3 i 7
tel/fax: [32] 231-13-27
e-mail: pzitb.gliwice@vp.pl
Godziny pracy:
poniedziałek od 15:00 do 18:00
wtorek - piątek od 9:00 do 13:00
Placówka terenowa w Rybniku
44-200 Rybnik,
ul. Jankowicka 23/25 III p.
tel/fax: [32] 756-95-55
e-mail: slk.pirybnik@wp.pl
Godziny dyżurów:
wtorek i czwartek od 15:00 do 17:00

grudzień 2009

