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Bu dy nek X Wy dzia łu Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ślą skiej

ul. M. Strzo dy 10, Gli wi ce

10.30 – 10.45 Otwar�cie�kon�fe�ren�cji

Pre�zy�dent�ŚIB�Ma�riusz�Czy�szek�
Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�Ro�man�Kar�wow�ski

10.45 – 11.00 Od�bu�do�wa�Ukra�iny�–�wy�zwa�nia�sto�ją�ce�przed bran�żą

prof.�dr�hab.�inż.�An�drzej�Sza�ra�ta�–�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�In�ży�nie�rii�Lą�do�wej�Po�li�tech�ni�ki�Kra�kow�skiej
11.00 – 12.10 Czło�wiek,�po�trze�by,�śro�do�wi�sko�a no�wo�cze�sne�tech�no�lo�gie

Pro wa dzą cy – dr�hab.�inż.�arch.�Klau�diusz�Fross,�prof.�PŚ�-Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Ar�chi�tek�tu�ry
Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
•  Ko smicz ny ar chi tekt i kon struk tor (mgr inż. arch. Wik to ria Dzia du ła) 
•  No we tech no lo gie w bu dow nic twie – in spek cje z wy ko rzy sta niem mie sza nej rze czy wi sto ści

(mgr inż. Ro xa na Fross) 
•  Mi kro -prze strze nie pu blicz ne, da chy użyt ko we i bal ko ny przy szło ści

(dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, prof. PŚ)
•  Ścież ka ada pta cyj na – tor tre nin go wy dla nie wi do mych

(dr hab. inż. arch. Ka ta rzy na Uj ma -Wą so wicz, prof. PŚ; dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, prof. PŚ) 
•  Mo de lo we re wi ta li za cje obiek tów za byt ko wych (mgr inż. Ma riusz Czy szek,

dr hab. inż. arch. Klau diusz Fross, prof. PŚ) 
•  Ochro na obiek tów w cza sie woj ny, me to dy re kon struk cji i re stau ra cji obiek tów

dzie dzic twa kul tu ro we go (dr Ol ga Su kha no va)
12.10 – 12.30 Prze�rwa�ka�wo�wa

12.30 – 13.40 In�no�wa�cje�w bu�dow�nic�twie

Pro wa dzą cy – prof.�dr�hab.�inż.�Jo�an�na�Bzów�ka�–�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki�Ślą�skiej
•  Szkło w za sto so wa niach kon struk cyj nych (dr hab. inż. Mar cin Ko złow ski, pro fe sor PŚ)
•  Wpływ błę dów wy ko naw czych sys te mu ETICS na stra ty cie pła w bu dyn kach miesz kal nych

(dr hab. inż. Pa weł Krau se)
•  Na wierzch nia dro go wa wspo ma ga ją ca sys te my grzew cze obiek tów bu dow la nych

(dr inż. Woj ciech So ro ciak) 
13.40 – 14.50 BIM�w dy�dak�ty�ce,�na�uce,�prak�ty�ce�i w usta�wo�daw�stwie

Pro wa dzą cy – dr�hab.�inż.�Ma�ciej�Ma�jor,�prof.�PCz�–�Dzie�kan�Wy�dzia�łu�Bu�dow�nic�twa�Po�li�tech�ni�ki
Czę�sto�chow�skiej
•��Bu dow nic two z wy ko rzy sta niem tech no lo gii BIM (dr hab. inż. Ma ciej Ma jor, prof. PCz)
•  Cy fro we tech no lo gie w cy klu ży cia obiek tów bu dow la nych (prof. dr hab. inż. Ma rek Sa la mak)
•  Ak tu al ny stan le gi sla cji w Pol sce oraz dzia ła nia gru py ds. roz wo ju BIM w Mi ni ster stwie Roz wo ju

i tech no lo gii (dr inż. To masz Pio trow ski)
14.50 – 15.00 Pod�su�mo�wa�nie�pierw�sze�go�dnia�kon�fe�ren�cji

Pre�zy�dent�ŚIB�Ma�riusz�Czy�szek,�Prze�wod�ni�czą�cy�Ra�dy�ŚlO�IIB�Ro�man�Kar�wow�ski
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XII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości



9.00 – 9.10 Otwarcie�drugiego�dnia�konferencji

Prezydent�ŚIB�Mariusz�Czyszek�
Przewodniczący�Rady�ŚlOIIB�Roman�Karwowski

9.10 – 11.25 Alternatywne�źródła�i�zarządzanie�energią

Prowadzący�Mariusz�Czyszek�–�Prezydent�Śląskiej�Izby�Budownictwa
•  Alternatywne źródła energii w dobie transformacji energetycznej (dr inż. Marcin Szczygieł)
•  Obiekty infrastruktury komunalnej efektywne energetycznie – dobre praktyki RCGW S.A.

w Tychach (Zbigniew Gieleciak)
•  Transformacja energetyczna w ciepłownictwie – elektrociepłownia przyszłości (Justyna Mirek) 
•  Pompy ciepła – fakty i mity – innowacja i oszczędność czy smutna konieczność (Paweł Siewiorek)

11.25 – 11.45 Przerwa�kawowa

11.45 – 14.00 Planowane�zmiany�w�ustawie�Prawo�budowlane

Prowadzący�Roman�Karwowski�–�Przewodniczący�Rady�Śląskiej�Okręgowej�Izby�Inżynierów
Budownictwa
•  Nowelizacja prawa budowlanego (przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii)
•  Cyfryzacja procesu inwestycyjnego (przedstawiciel Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego)

14.00 – 14.15 Zakończenie�konferencji

Prezydent�ŚIB�Mariusz�Czyszek,�Przewodniczący�Rady�ŚlOIIB�Roman�Karwowski
14.30 Lunch
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