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 Rozpoczął się ostatni rok  pracy Oddziału PZITB w Katowicach  
w tej kadencji.

 W dniu 22 marca br odbyło się pierwsze posiedzenie  
zarządu w tym roku na którym  oceniono pozytywnie  działalność Oddziału   
za rok 2010 oraz zatwierdzono bilans. 

 W dniach 9  do 12 marca w hotelu Orle Gniazdo Wiśle odbyły się   
XXVI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji organizowane 
przez Oddział PZITB w Bielsku Białej przy współpracy oddziałów w Gliwicach,  
Katowicach i Krakowie. Tematem warsztatów było  Nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne w Budownictwie Ogólnym.  
 
 W dalszym ciągu prowadzimy szkolenia dla naszych koleżanek  
i kolegów zrzeszonych i nie zrzeszonych w Śląskiej Okręgowej Izbie  
Inżynierw Budownictwa oraz kursy przygotowawcze na uprawnienia  
budowlane.

 W roku bieżącym odbędzie się  kolejna Ogólnopolska Olimpiada  
Wiedzy Budowlanej dla uczniów  kończących w tym roku Państwowe 
Szkoły budownictwa, której patronat objął miedzy innymi Oddział PZITB  
w Katowicach oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 Rok ubiegły zakończyliśmy dobrym wynikami organizacyjnymi  
oraz finansowymi, i w tym miejscu dziękuję naszym koleżankom  
i kolegom za dotychczasową pracę w zarządzie, kołach , komisjach, agendach  
i w biurze naszego  Oddziału oraz proszę o dalsze zaangażowanie  
wszystkich w naszej działalności .

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

 W dniu 15 grudnia 2010 roku 
odbyło się uroczyste spotkanie opłatko-
we.  Spotkanie otworzył przewodniczący 
Oddziału kol. Andrzej Nowak, przed-
stawiając w krótkich słowach porządek 
spotkania: 
a. informacja o działalności oddziału  
w 2010 roku w zakresie działalności  
statutowej oraz gospodarczej – ref.  
kol Przewodniczący 
b. informacja o zamierzeniach progra-
mowych oddziału – ref. kol. Mieczysław 
Piotrowski 
c. wręczenie odznaczeń: 
1. Złota Odznaka PZITB z Diamentem .
2. Godność Zasłużony Senior
3. Medal  75-lecia  PZITB 
4. Książki dla Zasłużonych Seniorów  
/zgłoszonych przez Koło Seniorów/. 
d. wysłuchanie koncertu kolęd w wyko-
naniu szkolnego kwartetu smyczkowego 
z Technikum Budowlanego w Bytomiu. 
e. podzielenie się opłatkiem wigilijnym 
złożenie życzeń świątecznych
f. zakończenie spotkania . 

Ad.a.  W krótkich słowach 
przewodniczący Oddziału  
kol. Andrzej Nowak omówił 
działalności oddziału w 2010 
roku w zakresie działalności 
statutowej oraz gospodar-
czej. Podkreślił bardzo dobre  
wyniki osiągnięte w dzia-
łalności szkoleniowej oraz 

działania ośrodka CUTOB. Wszystkim 
koleżankom i kolegom którzy przyczynili 
się do uzyskania tak dobrych wyników, 
imiennie podziękował. 
Ad.b. Honorowy przewodniczący  
Oddziału, Kolega Mieczysław Piotrow-
ski. Przedstawił zgromadzonym zamie-
rzenia działań podejmowanych przez 
Krajowy Związek PZITB na najbliższy rok  
oraz zamierzenia na lata najbliższe. 
Poinformował o odwołaniu w roku 
2011 zebrań sprawozdawczo wybor-
czych, związane to jest z przejściem  
na kadencję czteroletnią. 

UROCZYSTE SPOTKANIE OPŁATKOWE  
KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB 

GRUDZIEŃ 2010Szanowne Koleżanki.
Szanowni Koledzy.
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Ad.c. Przewodniczący Oddziału  
kol. Andrzej Nowak wraz z honorowym  
przewodniczącym Oddziału kol.  
Mieczysławem Piotrowskim dokona-
li uroczystego wręczenia przyznanych  
odznaczeń i nagród: 

Złotą odznakę PZITB z diamentem  
otrzymali:
1. kol.  Zbigniew  DZIERŻEWICZ
2. kol. Barbara  SITKIEWICZ 

Godność Zasłużony Senior otrzymali: 
1. kol.  Jerzy  JANOWIEC
2. kol.  Jan  OSZCZEPALSKI 

Medal  75-lecia  PZITB otrzymali: 
1. kol.  Leszek  FURMAŃCZYK
2. kol.  Karol  KLAUS 
3. kol.  Barbara  MŁYNARSKA
4. kol.  Edward  OLSZEWSKI
5. kol.  Janusz  RZYMAN
6. kol.   Jerzy  SEIFERT
7. kol.  Maciej ZIMNY

Książki dla Zasłużonych Seniorów   
/zgłoszonych przez Koło Seniorów/  
otrzymali: 
1. kol.  Mirosław  FASKA
2. kol.  Winicjusz  KROTLA
3. kol.  Tadeusz  MIKULIK
4. kol.  Jan  OSZCZEPALSKI
5. kol.  Mieczysław  PIOTROWSKI
6. kol.  Jan  WITKOWSKI 

Ad.d. Uczestnicy spotkania wysłuchali 
koncertu kolęd w wykonania kwartetu 
smyczkowego z Technikum Budowlane-
go w Bytomiu. Zespół nagradzany był 
entuzjastycznie brawami przez zebra-
nych. Niektórzy śpiewali razem z grają-
cym zespołem. 

Ad.e. Zebrani podzielili się opłatkiem, 
składając sobie życzenia Świąteczne  
i Noworoczne

Ad.f. Przewodniczący Oddziału dzięku-
jąc wszystkim za udział w uroczystym  
posiedzeniu, zaprosił obecnych na spot-
kanie za rok.

Opracował: Tadeusz Mika

Wydawca
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

40-026 Katowice ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

e-mail biuro@pzitb.katowice.pl 

Zespół redakcyjny:
Tadeusz Mika - Redaktor  Informatora
Michał Korusiewicz - Z-ca Redaktora 

Grzegorz Wasylowski - Sekretarz 

Rada Programowa 
Mieczysław Piotrowski - Przewodniczący 

Marian Ostapczyk - Z-ca Przewodniczącego 
Tadeusz Cichocki- Członek 
Lech Grabowski  - Członek  

Koła Oddziału PZITB Katowice 
Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB 

Przewodniczący: Bronisław Sadowski 
Adres korespondencyjny:

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Winicjusz Krotla 

Adres korespondencyjny: 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

Tel/fax: 32 253 75 33,   32 255 46 65

Koło Terenowe przy Zarządzie Oddziału 
PZITB w Katowicach 

Przewodnicząca - Elżieta Sobera 
Adres korespondencyjny: 

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4
Tel/fax: 32 253 75 33, 32 255 46 65

Koło przy Państwowych Szkołach 
Budownictwa w Bytomiu 

Przewodnicząca - Ilona Mrozek 
Adres korespondencyjny:

41-902 Bytom, ul. Powstańców Śląskich 10
tel. 32 281 33 63; fax 32 281 97 02 

Koło przy Wyższej Szkole Technicznej 
w Katowicach

Przewodniczący - Krzysztof Godyń 
Adres korespondencyjny: 

40-555 Katowice, ul. Rolna 43 
tel. 32 202 50 34; fax. 32 252 28 75

Koło przy ‘Hydrobudowa Polska” S.A. 
Przewodniczący - Barbara Lipka 

Adres korespondencyjny: 
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 58 

tel. 32 78 31 346; fax. 32 78 31 335  

Koło przy KPBP ‘BUDUS” S.A.
Przewodniczący - Arkadiusz Kuberek 

Adres korespondencyjny: 
40-053 Katowice, ul. Barbary 21

tel. 32 35 99 354, fax. 32 35 99 372

Koło przy ‘Energoprojekt” 
Przewodniczący - Andrzej Szlosek 

Adres korespondencyjny: 
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15
tel.: 32 208 95 00, fax: 32 259 88 20

Drukarnia Kaga-Druk
40-607Katowice, ul. Sarmacka 7

kaga@kaga.x.pl

NAKŁAD: 400 szt.



Narodowej byliśmy – jednostki wykonawstwa inwe-
stycyjnego realizujące budownictwo mieszkaniowe 
– odsunięci praktycznie od środków inwestycji central-
nych, jedynego źródła pokrywania kosztów budowy 
zakładów zaplecza produkcyjnego. 
 Wstrzymanie budowy pod koniec lat 50-tych 
trzech dużych zakładów prefabrykacji oraz budo-
wy pierwszej w województwie katowickim fabryki  
domów (opartej o wypróbowaną technologię francuską 
– metodę Camus`a) w Katowicach-Załężu oznaczało 
praktycznie zastój w uprzemysławianiu budownictwa  
i z konieczności oparcie go w głównej mierze na poligo-
nowej produkcji elementów wielkoblokowych. Ten stan  
rzeczy wymuszał ciągłe poszukiwania nowych,  
tańszych technologii i takich między innymi jak:  
deskowania przestawne (osiedle Bederowiec), liczne 
odmiany metody ślizgowej wznoszenia budynków 
(Bytom, Zabrze, Sosnowiec, Jastrzębie itd.), regionalnej 
wielkiej płyty produkowanej w wytwórniach polowych 
- przenośnych – itd. itp.
 Liczne są przykłady twórczej myśli naukowców, 
projektantów, wykonawców. 
 Ciągle jednak brakowało – zanim Ministerstwo 
Górnictwa nie zdecydowało się na zakup fabryk  
domów z byłego NRD – uprzemysłowienia mieszka-
niówki w oparciu o przemysłową bazę produkcyjną. 
Pomysł zespołu działającego pod kierownictwem  
prof. Jana MIKOSIA prowadził do zaproponowania  
w oparciu o przeprowadzone badania laboratoryjne  
i próby metody prefabrykacji zwanej technologią  
„Pras-Bet”, eliminującej całkowicie proces szkodliwej 
wibracji i wprowadzającej sposób formowania elemen-
tów wielkowymiarowych zapewniający szybką rotację 
form. 
 Zaproponowano technologię wielostopniowego 
zagęszczania gorącej masy betonowej przez praso-
wanie z jednoczesnym próżniowaniem opierając się  

warstwą przeciwprzyczepnościową zostaje wypełniona 
ciekłą masą betonową podgrzaną do temp. 70 st. C.
- po ułożeniu tkaniny filtracyjnej na masę betonową 
wprowadzana jest pod płytową prasę hydrauliczną
- po zetknięciu się prasowanego elementu z górną  
płytą prasy następuje samoczynne włączenie  
urządzenia próżniującego, które wyprowadza  
powietrze i następnie odciąga nadmiar wody
- proces formowania elementów prowadzony jest pod 
naciskiem 50-60 kg na cm2 oraz przy wysokości próżni 
10 Tor ogółem w czasie 4-6 minut w jednym cyklu
- po zakończeniu formowania następuje wyprowadze-
nie formy wraz z prasowanym elementem spod prasy  
i rozformowaniem boków matrycy
Schemat technologii „Pras-Bet” pokazuje rysunek 2. 

P r e f a b r y k a c j a  n i e  j e s t  c e l e m , 
j e s t  ś r o d k i e m  d o  c e l u .

 O  h i s t o r i i  p r e f a b r y k a c j i  ś l ą s k i e g o  b u d o w n i c t w a  m i e s z k a n i o w e g o  s ł ó w  p a r ę  … … .  n o s t a l g i c z n i e 
( c . d .  c z .  I V )
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o znane procesy cząstkowe (próżniowanie betonu, 
prasowanie betonu) badane we Francji, w b. ZSRR  
i w Polsce. Zachęcające były z tego zakresu wyniki prac 
Instytutu BRS w Garston (Anglia), który opracował 
wspólnie z firmą GO-CON założenia technologiczne  
metody formowania GO-CON. 
 Przyjęty w technologii „Pras-Bet” zestaw zabiegów 
technologicznych nie był znany w kraju jak i za grani-
cą i wymagał przeprowadzenia badań, doświadczeń  
i wdrożenia.
 Zorganizowane w latach 69-70 Laboratorium 
Badawcze Przemysłowo-Uczelniane dla prowadzenia 
kompleksowych badań nad technologią i urządzeniami 
przyjęło nowatorski proces formowania: 
- specjalna forma (matryca), której dno wyłożone  

 Z cyklu historia  
śląskiego budowni-
ctwa mieszkaniowego 
krótka notka o bardzo 

ciekawej metodzie wznoszenia budynków mieszkal-
nych poprzez wypychane kondygnacje(tzw. wypych) 
spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska. 
Budzi to nadzieję na równie duże zainteresowanie  
innymi ciekawymi, nowatorskimi rozwiązaniami, które 
przyszło nam wdrażać w minionych dekadach. 
 Cofając się pamięcią, można za godną wspomnie-
niowej (niestety) wzmianki uznać głośną w latach 
60- do 80-tych ubiegłego wieku metodę przemysłowej 
produkcji i wymuszonego montażu budynków miesz-
kalnych zwaną potocznie „Pras-Bet”. 
 Ciekawy i wielce charakterystyczny dla ówczesnych 
czasów sposób jej powstania, pomysłu, prób labora-
toryjnych, prac badawczych, prób pół- i technicznych 
pod kierownictwem głównego pomysłodawcy prof. dr 
inż. Jana MIKOSIA (Politechnika Śląska) w urządzonym  
staraniem Chorzowskiego PPMB w Gliwicach labo-
ratorium aż po wypróbowanie przemysłowe metody  
w specjalnie zbudowanym do tego celu zakładzie  
(tzw. fabryki domów) w Bytomiu- Suchej Górze.
 Dodajmy, zbudowanym staraniem przedsiębiorstw 
Śląskiego Zjednoczenia BM w Katowicach (głównie 
Kombinatu Budowlanego w Bytomiu i Chorzowskie-
go PPMB oraz powołanej specjalnie Przemysłowej  
Wytwórni Elementów Wielkopłytowych „Pras-Bet”  
w budowie). 
 Koordynacja całości przedsięwzięcia „od pomysłu 
do przemysłu” należała do prof. J. MIKOSIA i współpra-
cującego z nim zespołu. 
 Jemu zawdzięcza metoda szerokie zainteresowanie 
ówczesnych władz, w tym wojewódzkich, w szczegól-
ności Wojewody gen. Jerzego ZIĘTKA. 
 Pozostając od 1959r. w gestii Wojewódzkiej Rady 
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O rozmiarze przedsięwzięcia które udało się z powodze-
niem wdrożyć świadczy załączony schemat organiza-
cyjny .

Zakres badań nad technologią był bardzo szeroki  
i obejmował beton żwirowy, a także beton na kruszywie  
łupkoporytowym.  Dotyczył – jak wspomniałem –  
zadań badawczych, projektowych, wykonawczych. 
Strukturę zadań, ich zakres, ilustruje rysunek 3.

 Ciekawe jest zestawienie wyników badań wy-
trzymałości betonu łupkoporytowego formowanego  
metodą „Pras-Bet” z wyróżnieniem wytrzymałości 
natychmiastowej, dobowej i 28-dniowej, a przede 
wszystkim wytrzymałości w okresie do 24 godzin tak 
ważnej w przemysłowej produkcji elementów.
 Opracowane w oparciu o ETO optymalne przedziały 
nacisku, podciśnienia i temperatury masy betonowej 
z użyciem i bez stosowania emulsji stały się podstawą 
technologii w zakresie niezbędnym do wytwarzania 
elementów. 
 Wyniki badań były rewelacyjne. Przykładowo,  
beton uzyskiwał wytrzymałość natychmiastową 6,80 
kg/cm2; po 24 godzinach 311,0 kg/cm2, po siedmiu 
dniach – 339,60 kg/cm2, a po 28 dniach wytrzymałość 
wynoszącą 386,70 kg/cm2. Wybrane optymalne para-

metry technologii to nacisk 50-60 kG/cm2; podciśnie-
nie 10-20 Tor; temperatura masy betonowej 70 st. C. 
 Próby przeprowadzano na stanowiskach  
badawczych z prasą 200 T (płytki) oraz z prasą 550 Ton 
(płyty 120/90/15) z zastosowaniem różnych matryc  
– matryca I – krakowska – Cebea; martyca II  
– wrocławska – ZREMB i matryca III – ZUT Zgoda Świę-
tochłowice – z zawiesiami próżniowymi płytowymi  
i przyssawkowymi. 
 Dla linii i zakładu pilotującego uwzględniono 
maksymalne gabaryty elementu prefabrykowanego  
3,0 x 6,0 m. 
 Oprzyrządowanie linii było wynikiem nakazanego 
przystosowania technologii „Pras-Bet” do przemy-
słowej produkcji stypizowanych elementów, których 
zestaw opracował Miastoprojekt Tychy w wersji W70-
SG-Pras-Bet. 

 Założono dzienną produkcję 650,0 m3 prefabryka-
tów – jak się później okazało  z uwagi na rozległą paletę 
typorozmiarów sprzeczną z zasadą techniki prasowania 
– znacznie zawyżoną. 
 Główne urządzenia prototypowe obejmowały:  
prasę hydrauliczną Ph 10.000 Ton, matrycę do formo-
wania elementów (różne wymiary, kształty), zawiesia 
próżniowe do transportu elementów, prototypowe 
urządzenia transportowe (silniki liniowe!) na stanowi-
sku studzenia, scalania i wykańczania elementów. 
 Główny obiekt produkcyjny zakładu bardzo zwarty, 
o wymiarach 84 x 104m, przeznaczony był do badań  
w skali przemysłowej. Układ technologiczny ilustruje 
rysunek 9.
 Rozwiązania architektoniczno - konstrukcyjne  
budynków mieszkalnych związane z technologią „Pras-
Bet” musiały – wobec obranego przez Resort Budow-
nictwa kierunku uprzemysłowionego budownictwa 
opartego o otwarte (??) systemy – bazować na syste-
mie W70. Cechowała je jednak duża odrębność sprowa-
dzająca się do: szczegółów konstrukcyjnych połączeń 
elementów, przyjęcia grubości 15 cm stropów pełnych 
zamiast otworowych o grubości 22 cm, przyjęcia ścian 
warstwowych, scalanych na sucho (!!)  w wytwórni  
i wykańczanych. 
 Przewidziano zastosowanie technologii przy  
budowie zaprojektowanych budynków mieszkalnych 
wykorzystujących ponad 90 typorozmiarów ele-
mentów zapewniających montaż budynków 5- i 11-  
kondygnacyjnych. 
 A w ogóle zakres zastosowania technologii był  
bardzo szeroki – obejmował elementy wielkowymiaro-
we dla budownictwa mieszkaniowego, przemysłowe-
go, komunalnego i drogowego. 
 Do dziś użytkowany jest odcinek ulicy Rybnickiej 
w Gliwicach, na którym ułożono elementy prasowane 
w okresie badań laboratoryjnych. Pozytywne doświad-
czenia z uniwersalną matrycą pozwalały na formowanie 
elementów otworowych o różnych kształtach i obrze-
żach, choć oczywiście najdogodniejsze dla technologii 
było formowanie elementów płaskich.
 Oszczędzając cement, umożliwiając zastosowanie 
różnych spoiw (cement, gips), zbrojenia siatkami sta-

lowymi i włóknem szklanym, technologia „Pras-Bet-u” 
wykazała swoją odmienność i przewagę nad angielską 
metodą GO-CON głównie w: sposobie odprowadzania 
wody i powietrza przy pomocy próżni, stosowaniu pra-
sowania gorącego zamiast zimnego, nacisku na masę 
betonową 58 kg/cm2 przy pomocy unikalnej prasy  
10 000 Ton, zamiast 28 kg/cm2 (prasa 5000 Ton),  
odmiennością warstwy filtracyjnej (tkanina zamiast 
papieru), przyspieszonym rytmie formowania rów-
nym 5 minut a nie 4 minuty. Ten sposób wytwarzania  
prefabrykatów znalazł uznanie Urzędu Patentowe-
go, który udzielił świadectw autorskich o dokonaniu 
wynalazku pt. „Sposób wytwarzania prefabrykatów 
betonowych przy użyciu mechanicznego prasowania 
i urządzenia do wytwarzania prefabrykatów beto-
nowych (opatentowane przez Urząd Patentowy PRL  
za numerem 106 909).
 W opisie patentowym stwierdzono, że:
 „W celu uniknięcia dotychczasowych trudności 
postawiono sobie za zadanie opracowanie sposobu  
według wynalazku, którego celem jest przyspieszenie 
wyprowadzenia nadmiaru wody zarobowej i powietrza 
z masy betonowej, zwiększenie stopnia jej zagęszczenia 
oraz przyspieszenie procesów wiązania i twardnienia 
betonu w uformowanych prefabrykatach. Cel ten zo-
stał osiągnięty stosując do formowania prefabrykatów 
sposób polegający na tym, że na duże formy układa się 
warstwę przeciwprzyczepnościową, na którą wlewa się 
gorącą masę betonową i na niej układa górną warstwę 
filtracyjną, a następnie formę wprowadza się do prasy 
i poddaje prasowaniu pod ciśnieniem od 35 do 150 kG 
na cm2 z jednoczesnym próżnowaniem 100 do 10 Tor  
i podgrzania od 60 do 120 st. C. 
 Realizacja sposobu według wynalazku umożliwia 
urządzenia formujące składające się z płyty dolnej pra-
sy wyposażonej w element płaski grzejny oraz płyty  
górnej zaopatrzonej w element odprowadzający  
powietrze i nadmiar wody z masy betonowej. 
 W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzo-
no, że sposób według wynalazku pozwolił znacznie  
przyspieszyć wyprowadzenie nadmiaru wody i powie-
trza z masy betonowej dzięki zastosowaniu większego 
ciśnienia prasowania z jednoczesnym próżnowaniem 
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dzięki stosowaniu gorącej masy i jej podgrzewaniu  
w czasie prasowania. 
 Zastosowanie sposobu i urządzeń wg wynalazku 
pozwoliło wyeliminować dotychczasowe trudności,  
a przede wszystkim pozwoliło uzyskać całkowite  
eliminacje hałasu.
 Wyższy stopień zagęszczenia masy betonowej  
w czasie prasowania, intensyfikacji procesu wiązania  
i twardnienia prefabrykatów, czego potwierdzeniem 
jest stwierdzony wzrost wytrzymałości natychmiasto-
wej wczesnej i końcowej”.
 Pokonując liczne trudności zbudowany zakład 
– Przemysłowa Wytwórnia Elementów Wielkopłyto-
wych „Pras-Bet” – jeszcze nie w pełni wyposażony –  

wyprodukował w skali przemysłowej pierwszą płytę  
w dniu, a jakże, Barbórki, 4.12.1973r. 
Linię prasowania w zakładzie ilustruje rys. nr 8
 Naturalną radość współtwórców technologii  
przyćmiła świadomość, że zakład nie ostanie się 
jako doświadczalny, pilotujący, ale przy istniejącym  
deficycie elementów prefabrykowanych wymagają-
cym ich przywozu praktycznie z wszystkich zakątków 
kraju- wcześniej niż się spodziewano zostanie wykorzy-
stany do celów wyłącznie produkcyjnych. Oczywiście  
z wyraźną stratą dla powodzenia dalszych prób, badań  
i doskonalania technologii.
 Jego zdolność produkcyjną określono  
na 100 000 m2 Pu.

 W roku 1960 zakład wyprodukował 21 000 m2 Pu 
(1400 izb) zwiększając produkcję w 1977 do 40 000 m2 
Pu (2900 izb), by w roku 1978 uzyskać produkcję ponad 
50 000 m2 (ponad 5000 izb). Inne wskaźniki charak-
terystyczne dla zakładu jak: ilość zatrudnionych (370 
osób), wartość majątku trwałego (265 mln zł), świad-
czyły o dużej konkurencyjności metody. Pogłębiająca 
się jednak i to nieprzerwanie od 1979r. zapaść budow-
nictwa mieszkaniowego skazywały wytwórnie – mimo 
czynionych prób uruchamiania zamiennej technologii, 
w tym tak modnej dzisiaj produkcji płyt wiórowych 
– m.in. typu Duracel (we współpracy z Zakładem Tech-
nologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu – prof. 
S. WNUK) stosowanie mikrosfer – na nieuchronne 
przebranżowienie. Obecnie zakład – po przebudowie 
– produkuje wyroby ceramiczne dla budownictwa. 
 Notka nie byłaby pełna, gdyby nie wspomnieć lu-
dzi zasłużonych w realizacji przedsięwzięcia. Było Ich 
wielu, dziesiątki. Nie tylko współtwórcy wynalazku, 
kierowani przez ówczesnego docenta dr inż. Jana MIKO-
SIA – inż. Bolesław LOSKA, Paweł SZWEJKOWSKI (+),  
inż. Jan WITKOWSKI, mgr inż. Czesław WOLNY ale cała 

rzesza współrealizatorów, m. in. mgr inż. Stanisław 
ORZEŁ, mgr inż. Stanisław SZKLARSKI (ZREMB Wrocław), 
mgr inż. Z. HILDEBRANDT (CBK U Chem Cebea Kraków), 
dyrektor CHYLIŃSKI i dr inż. KOPEĆ (ZUT Zgoda), mgr 
inż. H. ŚWITALSKI (Miastoprojekt Tychy), inż. Kazimierz 
JAKUBOWSKI (ChPMB), mgr inż. Kazimierz KNIAŻYCKI, 
inż. Bolesław KAIZER, inż. Jan MĘŻYK (PWPW Pras-Bet), 
mgr inż. Jarosław MALY, inż. Mieczysław LIGARSKI,  
mgr MICHALAK, mgr inż. Stanisław IWASYK (+) (KB 
Bytom), mgr inż. Władysław PAKIET, mgr inż. OLEKSO-
WICZ (ZBiD Śląsk), dyrektor MĄDRY (Zamet Strzybnica), 
dyrektor KĘSZCZYK (ZREMB Tychy).
 Niewątpliwie na największe uznanie zasługu-
je pomysłodawca, prof. dr inż. Jan MIKOŚ za pomysł  
i za podjęcie się nieprawdopodobnie ciężkiego  
zadania, udowodnienia w okresie budowy  
przysłowiowej „Drugiej Polski” – wbrew wszystkim  
przeciwnościom – że naprawdę „Polak potrafi”. Rola 
profesora jest nie do przecenienia.  

Jan Witkowski

Widok - Zakłady obecnie
Źródło-zumi.pl
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	 XXVI	 Warsztaty	 Pracy	 Projektanta	
Konstrukcji	 w	 tym	 roku	 zorganizował	 Oddział	
PZITB	z	Bielska-Białej	przy	współpracy	Oddziałów	
z	Gliwic,	Katowic	i	Krakowa.	Warsztaty	odbyły	się	
w	Centrum	Kongresów	i	Rekreacji	„Orle	Gniazdo”	
w	Szczyrku	w	dniach	9-12	marca	2011r.	
Konferencja	kontynuuje	rozpoczęty	przed	rokiem	
nowy	 czteroletni	 cykl	 pl.:	 „Nowoczesne	 rozwią-
zania	konstrukcyjno-materiałowo-technologicz-
ne”,	tematem	wiodącym	było	szeroko	rozumiane	
budownictwo	ogólne.
	 Organizatorzy	 przygotowali	 30	 wy-
kładów,	 z	 których	 duża	 część	 poświęcona	 była	
problematyce	 projektowania	 zgodnie	 z	 Euro-
kodami.	 Zgodnie	 z	 założeniem	 wykłady	
i	 komunikaty	 techniczno-informacyjne	
zostały	 wydane	 w	 Materiałach	 Konfe-
rencyjnych	 na	 1247	 stronach.	 Warszta-
tom	 towarzyszyły,	 jak	 co	 roku,	 wystawy	
produktów,	ofert	 i	dokonań	52	firm	oraz	
stoiska	 księgarskie	 z	 literaturą	 z	 zakresu	
budownictwa.	 W	 zorganizowanym	 kon-
kursie	na	Lidera	Wystawy	Nagrodę	Prze-
wodniczącego	Komitetu	Organizacyjnego	
–	 Janusza	 Kozuli	 otrzymała	 firma	 Neo-
strain	Sp.	z	o.o.	

	 Organizatorzy	 wrócili	 do	 tradycji.		
W	pierwszym	dniu	Warsztatów	wykład	inaugu-
racyjny	wygłosił	prof.	Stanisław	Kuś	pt.:	„Proble-
my	współczesnych	konstrukcji”.	Następnie	odby-
ło	się	spotkanie	z	przedstawicielami	Polskiej	Izby	
Inżynierów	Budownictwa		oraz	Wieczór	Inżynier-
ski	poświęcony	wdrożeniu	Eurokodów	w	Polsce.	
Wieczory	 drugiego	 i	 trzeciego	 dnia	 uświetniły	
zespoły	 artystyczne	 Teatru	 Polskiego	 z	 Bielska-
Białej	i	Crazy	Band	z	Chorzowa.	

	 W	 Warsztatach	 wzięło	 udział	 około	
500	uczestników.	Na	zakończenie	Warsztatów	ich	
przewodniczący	Janusz	Kozula	przekazał	symbo-
liczną	 pałeczkę	 Andrzejowi	 Nowakowi	 –	 prze-
wodniczącemu	PZITB	z	Katowic,	organizatorowi	
WPPK-2012.	 Tematyka	 kolejnych	 Warsztatów	
będą	 Konstrukcje	 metalowe,	 konstrukcje	 drew-
niane,	 lekka	 obudowa	 i	 posadzki	 przemysłowe.	
Zapraszamy.	

Janusz	Kozula	

 Organizatorzy „Warszta-
tów Pracy Projektanta Konstrukcji” 
zgodnie z tradycją organizują spot-
kanie Klubu Prezesów Oddziałów 
PZITB Polski Południowej. W spotka-
niu, które odbyło się w pierwszym dniu  
Warsztatów tj. 09.03.2011r. udział 
wzięli Przewodniczący Oddzia-
łów z Bielska-Białej (Janusz Kozula),  
Częstochowy (Waldemar Szleper),  
Katowic (Andrzej Nowak), Krakowa  
(Marian Płachecki), Kielc (Stefan  
Szałkowski), Opola (Wiesław Baran)  
i Wrocławia (Tadeusz Nawracaj). 
Zarząd Główny reprezentował Zastępca 
Przewodniczącego – Ireneusz Jóźwiak. 
Radę Konsultacyjną reprezentowali jej 
przewodniczący Mieczysław Piotrowski  
i Adam Chmura. Spotkanie zorganizował 
Oddział PZITB z Bielska-Białej 

– organizator Warsztatów. 

 Program spotkania obejmo-
wał między innymi : sprawozdanie z 
działalności KPPP za rok ubiegły ( Ra-
dosław Jasiński), informację o działal-
ności Rady Konsultacyjnej ( Mieczysław 
Piotrowski), działalność ZG PZITB ( Ire-
neusz Jóźwiak). Dyskutowano również  
i wymieniano poglądy na temat dalszej 

działalności Klubu Prezesów, współpracy  
Stowarzyszenia z Polska Izbą Inżynierów 
Budownictwa i Izbami Okręgowymi. 

 Uczestnicy spotkania byli  
jednomyślni w sprawie kontynuowa-
nia działalności Klubu. Mieczysław 
Piotrowski - jeden z założycieli KPPP  
i obecny przewodniczący Rady Kon-
sultacyjnej, poinformował zebranych  
o rezygnacji z pełnionej funkcji z uwagi 
na kłopoty zdrowotne. Zebrani z sza-
cunkiem przyjęli tę informację, podzię-
kowali za dotychczasowy wkład pracy  
i zaangażowanie. 
Na wniosek Tadeusza Nawracaja  
Mieczysławowi Piotrowskiemu na-
dano godność Prezesa Honorowego 
KPPP. Funkcję Przewodniczącego Rady  
Konsultacyjnej powierzono Adamowi 
Chmurze. Prezesem KPPP na następny 
rok został Waldemar Szleper z Oddziału 
Częstochowskiego. 
 
 Spotkanie przebiegało w miłej  
i przyjemnej atmosferze za co należy  
podziękować Kolegom z Oddziału PZITB 
z Bielska-Białej.

Janusz Kozula

KLUB PREZESÓW ODDZIAŁÓW PZITB 
POLSKI POŁUDNIOWEJ

X X V I  Wa r s z t a t y  P r a c y  P r o j e k t a n t a 
Ko n s t r u kc j i  –  WPPK-2011
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Kiedy Kol. Tadeusz Mika jako redagujący „Informator” 
zwrócił się do mnie z propozycją napisania dla „Informa-
tora Katowickiego Oddziału PZITB” publikacji na temat 
ekspertyz dotyczących problematyki z jaką spotykamy 
się w działalności zawodowej, długo zastanawiałem 
się co w takiej informacji podać? Po długim namyśle 
postanowiłem dawkować informacje dotyczące zadań 
i obowiązków rzeczoznawcy w kilku etapach. 
 W niniejszej publikacji podam jakie ważniej-
sze tematy były podjęte i dyskutowane na ostatniej  
XI Konferencji Naukowo – Technicznej, która odbyła się 
w Warszawie – Miedzeszynie 14-16 kwietnia 2010r.,  
ze zwróceniem szczególnej uwagi na podstawowe 
zasady postępowaniu przy opracowywaniu ekspertyz 
budowlanych. Omówię również z jak różnorodną prob-
lematyką może spotkać się rzeczoznawca, co będzie 
wynikało z kilku wykonywanych ekspertyz przez autora 
tej publikacji w ostatnim okresie.
 Na XI Konferencji w Miedzeszynie przypomniano  
o aktualności i ponownie dyskutowana była fundamen-
talna rola cech psychicznych i umysłowych eksperta, 
które już przed kilku laty sprecyzował prof. Jerzy Łepi-
cki. Jako najważniejsze wymienił on następujące:

a) krytycyzm
b) obiektywizm
c) umiejętność samokontroli
d) umiejętność podejmowania decyzji
e) bezstronność w innym sensie niż wymieniony  

w punkcie b) obiektywizm).
Prof. dr hab. Inż. Politechniki Warszawskiej Wojciech  
Radomski potwierdził także w swoim referacie na IX 
Konferencji, że wcześniej już przyjęte i sprecyzowane 
przez prof. L. Runkiewicza nazewnictwo dla opracowań 
i zakresów diagnostyki budowlanej stosowanej w naszej 
praktyce, dla których należy różnicować wykonywanie 
opracowania: ocena techniczna, opinia techniczna 
orzeczenie techniczne i ekspertyza techniczna. Bardzo 
ciekawym tematem badań jest także klasyfikacja i cele 
ekspertyz budowlanych przypominanych przez wyżej 

już wymienionego prof. W. Radomskiego.
 Prof. W. Radomski w swoich rozważaniach stwierdza 
także, że ekspert budowlany ma w swojej działalności 
do czynienia z dwoma obszarami – czysto technicznym 
i tym pozatechnicznym, mającym swe źródła w prze-
pisach prawnych i finansowych. Spotkać się też może  
z tzw. konfliktem interesów projektantów, wykonaw-
ców, inwestorów, użytkowników. Ekspert musi zatem 
dysponować nie tylko dużą wiedzą ogólną i budow-
laną, ale także mieć odpowiednie cechy charakteru 
i przestrzegać zasad etyki zawodowej, by nie ulegać 
naciskom i zachować bezstronność. To wysokie wyma-
gania, ale czy wolno rezygnować z ich stawiania?

 W oparciu o sygnalizowaną problematykę XI Konfe-
rencji Naukowo – Technicznej podam poniżej ciekawe 
własne uwagi wynikające z 3 opracowań problemo-
wych okresu wrzesień – październik 2010.

W zabytkowym budynku liczącym ponad 200 lat,  
przy generalnym remoncie pomieszczeń przeznaczo-
nych dla domu opieki społecznej dzieci wykonano 
kosztowne prace na trzech kondygnacjach: przyziemie, 
parter i pierwsze piętro. Nie ujęto w tym zakresie anali-
zy stanu technicznego dużej przestrzeni strychu z man-
sardowym drewnianym dachem pokrytym dachówką 
ceramiczną. Po okresie najbliższej zimy zauważono  
w wyremontowanych sufitach pomieszczeń pierwsze-
go piętra liczne zacieki. Komisja wizyjna z udziałem 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uznała, że na-
leży w najbliższym okresie wiosenno – letnim wykonać 
taki remont. O przygotowanie dokumentacji techniczno 
– organizacyjnej i kosztorysowej zwrócono się do od-
powiedniej jednostki projektowej. Jej przedstawiciele 
po wizji lokalnej własnych specjalistów zgłosili, że nie-
zależnie od uzupełnienia szczelności pokrycia koniecz-
ne jest wzmocnienie konstrukcji drewnianej nośnej 
dachu, w którym krokwie, płatwie i słupy są osłabione 
przez głębokie ubytki drewna tych elementów spowo-

O d p o w i e d z i a l n o ś ć  o  j a k i e j  n a l e ż y  w i e d z i e ć  
p r z y  p o d e j m o w a n i u  s i ę  w y k o n y w a n i a  

e k s p e r t y z  i  o p i n i i .

dowane zarówno korozją biologiczną drewna, jak rów-
nież przez owady niszczące drewno. Poproszony przez 
autorskie biuro projektowe o wykonanie ekspertyzy 
„mykologiczno – budowlanej” specjalista wykonał taką 
opinię, opisując w 85% zawartości jej treści dane o bio-
logii i rozwoju szkodników (nawet kształty składanych 
jaj, ich ilość, okres wylęgania wszystkich chrząszczy), 
nazwę preparatów dla zabezpieczeń drewna przed 
nimi. Zresztą podobnie tylko dla grzybów niszczących 
drewno, oraz inne szczegóły dla różnych rodzajów 
drewna (liściaste i iglaste). Nie było natomiast żadnego 
stwierdzenia określającego w procentach osłabienie 
przez te uszkodzenia przekroju głównych elementów 
drewnianych, które są potrzebne konstruktorowi dla 
wydania opinii o bezpieczeństwie konstrukcji. 
Niestety takie przypadki są przykre i nie miłe dla eks-
perta kiedy musi skrytykować mniej odpowiedzialnego 
lub nieprzygotowanego jeszcze do samodzielnej dzia-
łalności rzeczoznawczej mykologa.

Inny przykład polega na przedstawieniu zlecenia źle 
precyzującego zakres zlecanej opinii.
Stosowane sformułowanie w zleceniu omawianego 
tematu polega na określeniu zakresu jakiego oczekuje 
Zleceniodawca „o wyrażenie niezobowiązującej opinii” 
lub „porównanie z grubsza ze stanem faktycznym”. 
Dotyczy ten przykład zlecenia przez przedstawiciela fir-
my zagranicznej zbadania bezpieczeństwa zawieszonej 
reklamy wielkoformatowej o wymiarach 10,0 x 20,0 m 
przy jednej z głównych ulic dużego miasta, na której 
odbywa się ruch pieszy i samochodowy. Reklama ta za-
wieszona jest na stalowych konstrukcjach wsporczych 
w odległości ca 1,20 m od ściany murowanej do której 
jest mocowana. 
Zbadany przez rzeczoznawcę temat wykazał, że rekla-
ma była zaprojektowana przez autora z innego miasta 
odległego o ca 300 km od miejsca jej zawieszenia. 
Dokumentacja była opracowana niedokładnie (brak 
pełnych obliczeń i rysunków konstrukcyjnych zawiesze-
nia i umocowania), bez sprawdzenia, ale zatwierdzona 
przez Urząd Miasta z wydanym pozwoleniem na wyko-
nawstwo (?).
Wykonanie i zawieszenie zostało zrealizowane przez 

wykonawcę(-ów) nieznanych, bez nadzoru, ale z dużą 
ilością błędów. Opracowana ekspertyza wykazała 
te wszystkie braki i grożące niebezpieczeństwa oraz 
wskazała zakres pilnych uzupełnień dla konstrukcji oraz 
wykonawców tych uzupełnień. Przedstawiciel firmy re-
klamującej się, zlecającej tak sprecyzowany zakres jak 
podano na wstępie, nie bardzo orientuje się w potrze-
bie pilnego wykonania uzupełnień.

Trzeci podany niżej przykład również uznałem, że wart 
jest przedstawienia Czytelnikom Informatora.
W trakcie budowy Autostrady A-1 okazało się,  
że wytyczona trasa jej przebiegu zbliżyła się na odle-
głość kilku metrów do wybudowanego kilkanaście lat 
temu obiektu mieszkalnego. Jest to budynek dwuro-
dzinny o bardzo solidnej konstrukcji i wysokiej klasy 
wykończeniu wnętrz. Jednak zbliżenie się budowanej 
autostrady bezpośrednio do granicy działki właściciela 
nieruchomości i utrudnienie dojazdu z powodu robót 
ziemnych do budynku oraz zalewanie terenu działki 
przez wody z opadów atmosferycznych spowodowały, 
że właściciel zażądał zwrotu należności za nierucho-
mość. Inwestor realizujący autostradę zlecił wykonanie 
wyceny wartości nieruchomości przez wskazaną przez 
siebie firmę. Wykonana wycena była jednak dwukrot-
nie zaniżona w stosunku do oczekiwanej kwoty przez 
właściciela. Właściciel zwrócił się zatem do autora ni-
niejszej informacji o wykonanie ekspertyzy technicznej 
ustalającej czy zużycie naturalne techniczne budynku 
było tak wielkie jak przedstawiło biuro wycen wyko-
nujących operat. Taka ekspertyza ustaliła na podstawie 
przeprowadzonych badań w terenie, że stopień zużycia 
jest znaczny, ale spowodowany zniszczeniami dokona-
nymi w trakcie budowy autostrady, a nie wadami tech-
nicznymi budynku. Przykład podany tutaj wskazuje, że 
w takich przypadkach wiedza oraz dodatkowe kwali-
fikacje rzeczoznawcy majątkowego autora ekspertyzy 
pozwoliły na ułatwienie możliwości rozstrzygnięcia 
sporu między właścicielem a inwestorem.

Winicjusz	Krotla
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MAJ 2011 r

11.05.2011r.
ŚRODA

Przepisy Ustawy o ochronie zabytków oraz Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w procesie 
budowlanym (przygotowaniu, projektowaniu, budowie - robotach budowlanych - utrzy-
maniu obiektów - ich renowacji i rewitalizacji). Przepisy związane. Wymagane uprawnie-
nia osób. Obowiązki. Właściwości organów.

Wykładowca : dr inż. Jerzy DYLEWSKI

18.05.2011r.
ŚRODA

Stropodachy - projektowanie i wykonanie z uwzględnieniem obciążeń heliometrycz-
nych (pojęcia podstawowe, klasyfikacja, rozwiązania materiałowe, zjawiska fizyczne 
występujące w stropodachach. Szczegóły konstrukcyjne. Przykłady błędów popełnia-
nych przy projektowaniu. Przykłady poprawnych rozwiązań (wzorce)

Wykładowca: doc. dr inż. Rudolf MACIEJOŃCZYK

25.05.2011r.
ŚRODA

Kosztorysowanie robót budowlanych. Kosztorys inwestorski - rola i znaczenie
Przedmiary robót. Podstawy prawne. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-
bót budowlanych - zakresy, sposoby sporządzania zamówienia o roboty. Dokumentacja 
opisująca przedmiot zamówienia o roboty. Kosztorys ofertowy. Kosztorys wykonawczy. 
Pomoce techniczne służące wyliczeniu kosztów. Ryzyko.
Wskazówki praktyczne.

Wykładowca : dr inż. Janusz TRACZYK

CZERWIEC 2011 r.

01.06.2011r.
ŚRODA

Zasady projektowania elementów konstrukcji stalowych wg Eurokodu PN-EN 1993-1-1

Wykładowca : dr inż. Marian KAZEK

08.06.2011r.
ŚRODA

Charakterystyczne przykłady obiektów budowlanych krajowych i zagranicznych wykonanych z 
betonów wysokowartościowych, samozagęszczanych , włóknobetonów
oraz w technologii betonów architektonicznych. Przegląd osiągnięć w tym zakresie z ukierunko-
waniami możliwości stosowania w warunkach krajowych.

Wykładowca : mgr inż. Marian OSTAPCZYK

15.06.2011r.
ŚRODA

Ocena stanu technicznego budynków wielkopłytowych na etapie użytkowania zgodnie z prze-
znaczeniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym, zgodnym z zakresem wymagań 
podstawowych - bezpieczeństwa konstrukcji. Obowiązek opracowania orzeczeń technicznych lub 
ekspertyz w świetle przepisów Prawa budowlanego i rozwiązań wykonawczych

Wykładowca : mgr inż. Zbigniew DZIERŻEWICZ

22.06.2011r.
ŚRODA

FIDIC 2000. Inżynier kontraktu. Wprowadzenie. Dokumentacja kontraktowa (wybrane działy). 
Dokumentacja projektowa i finansowa. Prawa i obowiązki uczestników kontraktu. Procedury 
pracy Inżyniera Kontraktu. Modyfikacje warunków kontraktów FIDIC. Wybrane przykłady 
warunków szczególnych.

Wykładowca : dr inż. Paweł Olaf NOWAK

SEMINARIA ORGANIZOWANE
PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA I RZECZOZNAWSTWA Z/O PZITB  

w I kwartale 2011 roku

PLAN DZIAŁALNOŚCI KOŁA TERENOWEGO 
PRZY ODDZIALE  KATOWICKIM PZITB NA 2011 ROK

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Koleżanki i Kolegów, również członków 
 Rodzin i Znajomych. Chętnie też przyjmiemy inne propozycje korygując plan.

 Pełne informację spotkań będą uzupełniane na bieżąco w stosownym terminie.
 Zgłoszenie i wszelkie informacje kierować do przewodniczącej Koła Elżbiety Sobera,

 e-mail: anel.es@interia.pl, Tel/fax 32 2064143 lub do Sekretariatu Oddziału PZITB 
 Katowice ul Podgórna 4, Tel 32 2537533. 

28.05.2011 Wyjazd do Krakowa, zwiedzanie ciekawych realizacji oraz spektakl Teatralny.  
Wyjazd samochodami prywatnymi. 

14.06.2011 Zwiedzanie budowy Kompleksu Galerii Handlowej z Dworcem PKP w Katowicach. 

23, 24, 25 Wyjazd do Warszawy połączony ze Zwiedzaniem Centrum Nauki 2011 „Kopernik”  
i innych obiektów, udział w spektaklach teatralnych.

11.10.2011 Zwiedzanie budowy Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Kopalniana 

Pozdrowienia	z	Życzeniami	owocnej	współpracy	-	za	Zarząd	Koła	Terenowego	
Elżbieta	Sobera
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UCHWAŁA NR 1/2010
XLVI NADZWYCZAJNEGO KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

POLSKIEGO ZWIĄZKU INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

z dnia 14 grudnia 2010 roku

1. XLVI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związ-
ku Inżynierów i Techników Budownictwa z dnia 14 grudnia 2010 
roku w Warszawie potwierdza, że kadencja naczelnych władz  
Związku, wybranych w czerwcu 2008 roku na XLIII Krajowym 
Zjeździe Delegatów PZITB w Krakowie oraz Oddziałowych 
władz Związku i Delegatów, wybranych na Walnych Zgroma-
dzeniach Oddziałów trwa –zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu PZITB,  
uchwalonego 6 czerwca 2008 roku – cztery lata i kończy się  
w roku 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Urodził  się w Gnaszynie (obecnie dzielnica Częstochowy).  
 Ukończył studia  na Wydziale Budownictwa Przemysłowego  
i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W okresie studiów był działaczem  
Zrzeszenia Studentów Polskich Politechniki Śląskiej – w tym przewodni-
czącym Rady Uczelnianej, a także członkiem Rady Naczelnej ZSP w Warsza-
wie.  Po obronie dyplomu został asystentem, później starszym asystentem  
w Katedrze Budownictwa Żelbetowego. Oprócz zajęć dydaktycznych brał udział w wielu pracach  
naukowo-badawczych dotyczących konstrukcji posadowionych na terenach objętych szkodami górniczymi,  
uczestniczył w opracowaniu kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu budownictwa ogólnego  
i specjalistycznego. 

 Za udział w realizacji prototypowego 14-piętrowego budynku na osiedlu Tysiąclecia w Katowi-
cach metodą wypychania kondygnacji otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Opinie  
pochodzące z Politechniki Śląskiej z tego okresu podkreślają Jego duże uzdolnienia badawczo-naukowe,  
solidną teoretyczną wiedzę oraz umiejętne, praktyczne ich wykorzystanie. Ta opinia została potwierdzona 
podczas pracy w Centralnym Ośrodku Studiów, Projektów i Realizacji „INWESTPROJEKT” w Katowicach w latach 
1973-1987. Ten okres pracy dotyczył głównie budownictwa mieszkaniowego. Według Jego projektów wybu-
dowano osiedla mieszkaniowe w Katowicach, Sosnowcu, Rybniku, Wodzisławiu, Świętochłowicach i Nowym  
Sączu. Zaprojektował system deskowań IK wdrożony w 21 przedsiębiorstwach i był autorem lub współautorem  
6 patentów i 3 wzorów użytkowych. Realizacja ww. zadań została wyróżniona m.in. – 3-krotnie nagrodami 
Ministra Budownictwa oraz nagrodą Ministra Administracji.

  W 1987 r. zorganizował własny Zakład Projektowania i Wdrożeń, wychodząć naprzeciw  
zmieniającym się potrzebom rynku budowlanego. Powstały tu projekty wielu znaczących obiektów m.in.:  
Oddziałów Banku Handlowego w Katowicach i Gdańsku, modernizacji Stadionu Śląskiego – I i II etap – widownia  
z zapleczem oraz Oddziału Okręgowego NBP w Katowicach. Ten ostatni obiekt uzyskał nagrodę Grand 
Prix w konkursie „Architektura Roku Województwa Śląskiego” w 2005r. oraz nagrodę II stopnia Ministra  
Budownictwa.

 Od 1967r. był członkiem PZITB, w późniejszym czasie uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanegu, 
został członkiem ŚlOIIB. W kwietniu 2010r. został wybrany członkiem Rady ŚlOIIB, działał w Komisji  Prawno 
- Regulaminowej.

  Był odważnym inżynierem, podejmował najtrudniejsze tematy i zawsze dbał o bezpieczeństwo 
oraz jakość projektowanych obiektów.

Odszedł od nas, ale pamięć o Nim zostanie w naszych sercach na zawsze.
 
        Przyjaciele

TEODOR  BADORA
 1941 – 2011
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OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”
Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 032 253 86 38 oraz 032 253 75 33

Zespół ds. ekspertyz, opinii 
i orzeczeń technicznych

wykonuje: 
 • ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane •  ekspertyzy mykologiczne • orzeczenia 
dotyczące oceny stanu technicznego 
obiektów i robót • oceny jakości robót 
budowlanych i instalacyjnych • opinie 
dotyczące oceny jakości dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych • opinie 
dotyczące izolacyjności cieplnej bu-
dynków • zakładanie książek obiek-
tów budowlanych • dokonywanie 
przeglądów technicznych rocz-
nych i pięcioletnich obiektów 
budowlanych 

Zespół ds. usług 
inwestycyjnych

prowadzi działalność 
w zakresie: • przygotowania  

inwestycji • realizacji budowy • nadzorów inwestorskich • przeprowadzania odbioru 
robót• przeprowadzania przetargów 
na wykonanie robót i sporzą-
dzenie dokumentacji 

Zespół ds. wycen majątkowych 
i kosztorysowania

wykonuje: • wyceny przedsiębiorstw i skład-
ników majątkowych na potrzeby 
prywatyzacji • wyceny składników 
majątkowych na potrzeby likwida-
cji przedsiębiorstw państwowych  • wyceny maszyn, urządzeń i wypo-
sażenia • wyceny gruntów • wyceny 
majątku na potrzeby kupna/sprzedaży, 

oraz zabezpieczenia kredytu • wyce-
ny majątku na potrzeby ustalenia 

wartości aportów w spółkach  • opracowania kosztorysowe 
z zakresu budownictwa  • sprawdzanie i wery-

fikacje kosztorysów   • rozliczanie kosztów 
wykonanych robót  

Zespół ds. analiz 
ekonomicznych i prawnych

wykonuje:  • analizy ekonomiczne i finan-
sowe • analizy prawne stanu i 

statusu prawnego gruntów i nieru-
chomości • analizy perspektyw rozwoju 

przedsiębiorstw • oceny wymagań ochro-
ny środowiska i ochrony dóbr kultury  • programy dla procedur prywatyzacyjnych • obsługę użytkowania praw majątkowych 
i kapitału • sporządzanie business-planów

Zespół ds. obsługi nieruchomości
oferuje usługi w zakresie:  

• zarządzania nieruchomościami • pośred-
nictwa w obrocie nieruchomościami

USŁUGI
wykonywane są przez najwyższej klasy 

rzeczoznawców i specjalistów.

STOSUJEMY
skuteczny i na wysokim poziomie 

system kontroli jakości.

GWARANTUJEMY
terminowe wykonanie 

zleconych usług!

Usługi kalkulowane są po
  CENACH KONKURENCYJNYCH!

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


