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Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Mijający rok był dla nas szczególny, ponieważ przypadło w nim 80-lecie powstania 
Oddziału PZITB w Katowicach. W uroczystości obchodów tego Jubileuszu wzięli 

udział działacze PZITB oraz wielu zaproszonych gości, wśród nich przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego  
i przedstawiciele stowarzyszeń oraz samorządów gospodarczych i zawodowych. Mijający rok jest też ostatnim 
rokiem obecnej kadencji Zarządu naszego Oddziału. W czwartym kwartale br. rozpoczynamy w kołach zebrania 
sprawozdawczo - wyborcze, potrwają one do 15. stycznia 2016 r. W marcu 2016 roku planowane jest Walne 
Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Członków Oddziału, na którym wybrane zostaną nowe władze Oddziału  
na kadencję 2016÷2020. 

W tym roku Katowicki Oddział PZITB był ponownie wraz ze Śląska Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa i Śląską 
Izbą Budowlaną organizatorem Konferencji VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt.: „Aspekty 
techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności 
publicznej do obowiązujących norm i wymogów” w ramach przedsięwzięcia programowego „Rewitalizacja 
osiedli mieszkaniowych i miast”. Pierwsza konferencja VII. Forum odbyła się w auli Wyższej Szkoły Technicznej 
w Katowicach w dniach 10-11 maja, a druga 12. października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym  
w Katowicach, w ramach V Międzynarodowego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw - podczas niej 
dokonano reasumpcji pierwszej konferencji. Tego dnia świętowaliśmy także razem z innymi członkami Forum 
Budownictwa Śląskiego Śląski Dzień Budowlanych. 

20 listopada, podczas XVIII Gali Budownictwa w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, uhonorowano nasz 
Oddział Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa - w uroczystości wzięły udział koleżanki i koledzy z Oddziału. 
Katowicki Oddział PZITB jest organizatorem przyszłorocznych XXXI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta 
Konstrukcji na temat NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH - KONSTRUKCJE METALOWE, 
POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA i RUSZTOWANIA – od jesieni trwają prace Komitetu Organizacyjnego. 
Warsztaty odbędą się w dniach 24 do 27 lutego 2016 roku w Orlim Gnieździe w Szczyrku.
Kontynuujemy organizowanie seminariów szkoleniowych, w których uczestniczą także członkowie ŚlOIIB i kursy 
przygotowawcze dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane.

Koleżankom i kolegom z kół oraz zarządu i wszystkim pracownikom naszego Oddziału  
dziękuję za współpracę w kończącym się roku.

Koleżanki i Koledzy 
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, żegnamy stary rok  

i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.  
Życzę Wam wszystkim zdrowia, radości, spełnienia marzeń  

oraz zawodowej i stowarzyszeniowej satysfakcji. 

Przewodniczący Oddziału
Andrzej Nowak

W IV kwartale bieżącego roku, oraz  
w I kwartale 2016 roku we wszystkich 
jednostkach organizacyjnych 
naszego Związku, tj. Zarządzie 
Głównym, oddziałach terenowych 
oraz kołach, odbędzie się akcja 
sprawozdawczo-wyborcza. W trakcie 
zebrań sprawozdawczo-wyborczych 
nastąpi ocena pracy Zarządów przez 
udzielenie absolutorium. Następnie 
zostaną wybrane nowe władze  
na kadencję 2016÷2020. Będzie 
okazja do podsumowania działalności 
Stowarzyszenia, tak sukcesów,  
jak i błędów, czy zaniedbań. Będzie 
okazja spojrzenia na dotychczasowe 
formy działania oraz wypracowania 
- drogą dyskusji - sposobów 
przeciwstawienia się trudnościom  
z jakimi boryka się Stowarzyszenie.
W tej kadencji szczególnym 
problemem okazała się likwidacja kół 
zakładowych w przedsiębiorstwach, 
które ogłosiły upadłość, jak również 
naturalny ubytek starszych członków. 
Równoczesny mały nabór nowych, 
młodych osób powoduje stopniowe 
zmniejszanie się ilości członków 
Stowarzyszenia. Zjawisko to notowane 
jest w większości oddziałów w kraju. 
Zdajemy sobie sprawę, że PZITB jako 
organizacja, w której uczestnictwo jest 
dobrowolne, nie może konkurować  
z samorządem zawodowym, 
do którego przynależność jest 

obowiązkowa, zrzeszającym osoby 
pełniące samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie. Są to z reguły ludzie młodzi, 
aktywni zawodowo. Stowarzyszenie nasze 
może jedynie zaproponować samorządowi 
pomoc poprzez organizowanie szkoleń 
zawodowych, służących także członkom 
stowarzyszenia, bowiem doskonalenie 
zawodowe jest obowiązkiem statutowym 
członków samorządu zawodowego  
oraz stowarzyszenia.
W tym zakresie Katowicki Oddział PZITB 
odnotował w latach 2012÷2015 wymierne 
osiągnięcia organizując:
•	 2	 konferencje	 techniczne	 w	 formie	

warsztatów: WPPK-2012 dla 540 
uczestników oraz konferencję dot. 
budownictwa na terenach górniczych 
dla 110 słuchaczy, 

•	 151	seminariów	dla	5106	osób,
•	 5	prezentacji	firm	dla	161	osób,
•	 22	prelekcje	i	odczyty	dla	374	osób,
•	 3	wykłady	otwarte	dla	115	osób,
•	 22	kursy	przygotowawcze	do	egzaminu	

na uprawnienia budowlane dla 996 osób.

Dochody z działalności szkoleniowej 
zapewniły Oddziałowi wypełnianie 
pozostałych obowiązków statutowych 
wobec swoich członków, w tym dotacje do 
szkoleń w innych jednostkach.

WYBORY 2016
Zgodnie z aktualnym Statutem 
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa 
kadencja trwa 4 lata i obejmuje lata 2016÷2020. 
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Dla ułatwienia Koleżankom i Kolegom przygotowania i przeprowadzenia akcji sprawozdawczo-wyborczej 
w Kołach przedstawiamy najważniejsze zasady postępowania, które wynikają ze Statutu PZITB  
oraz regulaminów.

1. Walne Zebrania Kół [WZK] muszą się odbyć najpóźniej w styczniu 2016 roku, jako zebrania członków Kół.

2. O miejscu Walnego Zebrania Zarząd Koła ma obowiązek powiadomić wszystkich swoich członków 
pisemnie (ewentualnie przy współpracy z sekretariatem Oddziału), telefonicznie bądź osobiście. W tych 
ostatnich przypadkach konieczne jest odnotowanie sposobu powiadomienia na liście członków. Termin 
powiadomienia powinien nastąpić co najmniej 7 dni przed zebraniem.

3. Zebranie może odbyć się w lokalu macierzystego przedsiębiorstwa lub w salach budynku NOT (Katowice 
ul. Podgórna 4) - w tym przypadku termin zebrania musi być wcześniej uzgodniony z sekretariatem 
Katowickiego Oddziału PZITB, tel/fax (32)2554665.

4. O terminie i miejscu zebrania należy poinformować sekretariat Oddziału PZITB w Katowicach  
przy ul. Podgórnej 4, z którym należy ustalić listę członków Koła (ze względu na opłacone składki 
członkowskie).

5. Walnemu Zebraniu przewodniczy członek Koła niewchodzący w skład ustępującego Zarządu Koła.

6. W zebraniu uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Oddziału.

7. Przedmiotem Walnego Zebrania powinny być:
- wybór przewodniczącego Zebrania oraz członków Prezydium,
- omówienie działalności Koła w dobiegającej końca kadencji, obejmujące sprawozdanie Zarządu Koła  

i Komisji Rewizyjnej Koła oraz dyskusję nad sprawozdaniami i propozycję tematów do pracy w nowej 
kadencji,

- udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
- wybór nowego Zarządu składającego się z: przewodniczącego, jego zastępcy (lub zastępców), 

sekretarza, skarbnika (szczególnie ważna funkcja, jeśli składki zbierane są przez Koło, a nie wpłacane 
indywidualnie przez członków w sekretariacie Oddziału) i ewentualnie członków Zarządu; łącznie 
Zarząd Koła winien liczyć od 4 do 7 osób,

- ustalenie wytycznych działania na następną kadencję (2016÷2020),
- inne sprawy dotyczące Koła lub Związku. 

8. Wybory muszą być tajne.

Tryb przygotowania i przeprowadzenia 
Walnych Zebrań Sprawozdawczo–Wyborczych w Kołach

9. Z zebrania musi być sporządzony protokół obejmujący:
- datę i miejsce zebrania,
- liczbę członków Koła, liczbę obecnych na zebraniu (potwierdzoną listą obecności i stanowiącą załącznik  

do protokołu),
- skład Prezydium zebrania,
- ważniejsze postanowienia lub postulany zebrania,
- wyniki wyborów do Zarządu Koła z podaniem:

- imienia i nazwiska,
- adresu domowego, telefonu, adresu e-mail,
- adresu służbowego i telefonu.

10. Protokół podpisany przez przewodniczącego zabrania oraz protokolanta musi być doręczony do sekretariatu 
Oddziału PZITB w Katowicach do 7 dni po odbyciu zebrania.

Uchwałą Zarządu Oddziału z dnia 29 września 2015 r. postanowiono, z powodu stosunkowo małej ilości członków, 
że w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków będą uczestniczyć wszyscy członkowie zrzeszeni w 
Kołach Katowickiego Oddziału. Zabranie to odbędzie się 30 marca 2016 roku.

Harmonogram Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w Kołach przedstawia się następująco:

Koło
i obecny Przewodniczący Koła Data i miejsce WZSW

1
Koło przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB

Przewodniczący Bronisław Sadowski

styczeń 2016, 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4,
tel/fax 32 2554665

2
Koło Seniorów przy ZO PZITB

Przewodniczący Tadeusz Cichocki

12 stycznia 2016, 
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4,
tel/fax 32 2554665.

3
Koło Terenowe przy ZO PZITB

Przewodnicząca Elżbieta Sobera

12 stycznia 2016 godz. 11.00
40-026 Katowice, ul. Podgórna 4,
tel/fax 32 2554665.

4
Koło przy Państwowych Szkołach  

Budownictwa w Bytomiu
Przewodnicząca Ilona Mrozek

styczeń 2016 godz. 14.30
41-902 Bytom, ul. Powstańców Śl.10,
tel/fax 32 2813363.

5
Koło przy Wyższej Szkole Technicznej
Przewodniczący Krzysztof Michalik

16 stycznia 2016, 
40-555 Katowice, ul. Rolna 43,
tel. 602326161.

6
Koło przy „Energoprojekt” S.A.

Przewodniczący Andrzej Szlosek

styczeń 2016,
40-159 Katowice, ul. Jesionowa 15,
tel 32 2089500.

Uwaga: Terminy zebrań w  poz: 1; 4 i 6 zostaną podane w późniejszym czasie.
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Zarząd Oddziału
Andrzej Nowak przewodniczący 
Jan Witkowski wiceprzewodniczący 
Marian Ostapczyk wiceprzewodniczący 
Andrzej Szydłowski sekretarz 
Bożena Bujoczek skarbnik 
Barbara Bandurowska członek Zarządu Komisja Odznaczeń
Tadeusz Cichocki członek Zarządu 
Arkadiusz Kuberek członek Zarządu 
Kazimierz Konieczny członek Zarządu 
Michał Korusiewicz członek Zarządu Komisja Nowych Technik
Barbara Lipka członek Zarządu 
Ilona Mrozek członek Zarządu Komisja Młodej Kadry
Barbara Sitkiewicz członek Zarządu 
Elżbieta Sobera członek Zarządu Komisja Samopomocy Koleżeńskiej
Danuta Todor–Kazek członek Zarządu 
Grzegorz Wasylowski członek Zarządu 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna
Janusz Krasnowski przewodniczący 
Elżbieta Kincel członek 
Maria Świerczyńska członek 
Oddziałowy Sąd Koleżeński
Stefan Czarniecki przewodniczący 
Krystyna Ogaza – Basińska sekretarz 

Przewodniczący Kół Zakładowych
Bronisław Sadowski Koło CUTOB 
Tadeusz Cichocki Koło Seniorów 
Elżbiera Sobera Koło Terenowe 
Ilona Mrozek Koło przy PSB Bytom 
Krzysztof Michalik Koło przy WST Katowice 

Osoby odpowiedzialne za Komisje działające przy Oddziale
Michał Korusiewicz  Komisja Nowych Technik 
Elżbiera Sobera Komisja Samopomocy Koleżeńskiej  
Ilona Mrozek Komisja Młodej Kadry 
Barbara Bandurowska  Komisja Odznaczeń 

Skład osobowy organów Katowickiego Oddziału PZITB 
w XXXII kadencji

Przyszedł czas spojrzenia na to, co w mijającej kadencji dokonaliśmy dla naszych członków, naszego 
zawodu i środowiska oraz jak pracował Zarząd Oddziału i Zarządy Kół bezpośrednio skupiających 
członków Katowickiego Oddziału PZITB.

Rok 2012
•	 21	 lutego	 –	 Zwiedzanie	 Centrum	 Informacji	 Naukowej	 i	 Biblioteki	 Akademickiej	 Uniwersytetu	

Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zorganizowane przez Koło Terenowe  
przy Katowickim Oddziale. 

•	 7÷10	 marca	 -	 Katowicki	 Oddział	 głównym	 organizatorem	 XXVII	 Warsztatów	 Pracy	 Projektanta	
Konstrukcji w Szczyrku, przy współudziale Oddziałów w Bielsku -Białej, Gliwicach i Krakowie. 
W Warsztatach uczestniczyło 540 osób z całego kraju oraz 48 wystawców stoisk z materiałami 
wspomagającymi pracę projektanta; uczestnicy wysłuchali 32 wykładów.

•	 17	 kwietnia	 –	 XXXII	Walne	 Zgromadzenie	 Sprawozdawczo	 -	Wyborcze	 Delegatów	 Katowickiego	
Oddziału. Ustępujący Zarząd poprzedniej kadencji otrzymał absolutorium. W głosowaniu tajnym 
wybrano na kadencję 2012÷2016 nowy Zarząd Oddziału, Oddziałową Komisję Rewizyjną, 
Oddziałowy Sąd Koleżeński oraz delegatów na XLVII Krajowy Zjazd Delegatów PZITB.

•	 17	 kwietnia	 -	 Zwiedzanie	 budowy	 kompleksu	 Galerii	 Handlowej	 i	 Dworca	 PKP	 Katowice,	
zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

•	 08	 maja	 –	 Zwiedzanie	 budowy	 Muzeum	 Śląskiego	 w	 Katowicach	 zorganizowane	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale.

•	 29	maja	–	Prelekcja	firmy	IMPERVIUS	Sp.	z	o.o	o	specjalistycznych,	nowych	rozwiązaniach	izolacji	  
i uszczelnień konstrukcji zorganizowana przez Komisję Nowych Technik.

•	 1÷3	 czerwca	 –	W	 Szczecinie	 XLVII	 Sprawozdawczo-Wyborczy	 Krajowy	 Zjazd	 Delegatów	 PZITB.	  
W głosowaniu tajnym wybrano na kadencję 2012÷2016: nowego przewodniczącego Zarządu  
– kol. Ryszarda Trykosko z Gdańska oraz członków Zarządu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. 
W skład Zarządu Głównego wybrano m.in. delegatów naszego Oddziału: kolegów Stefana 
Czarnieckiego i Andrzeja Nowaka, natomiast do składu Krajowego Sądu Koleżeńskiego kol. Tadeusza 
Cichockiego.

•	 19	 czerwca	 -	 Zwiedzanie	 budowy	 Muzeum	 Śląskiego	 w	 Katowicach	 zorganizowane	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale.

•	 21÷23	 września	 –	 Wyjazd	 techniczno-turystyczny	 do	 Warszawy,	 zorganizowany	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie budów: metra i Muzeum Historii 
Żydów Polskich, zwiedzanie stolicy oraz spektakle teatralne.

•	 11	grudnia	-	Spotkanie	wigilijne	członków	Oddziału.
Rok 2013

•	 7	 lutego	 –	 Zwiedzanie	 budowy	 Kompleksu	 Galerii	 Handlowej	 i	 Dworca	 PKP	 w	 Katowicach;	
zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.

•	 5÷8	marca	 -	 Katowicki	 Oddział	 PZITB	współorganizatorem	 XXVIII	Warsztatów	 Pracy	 Projektanta	
Konstrukcji w Wiśle. Głównym organizatorem WPPK 2013 był Małopolski Oddział PZITB.  
W Warsztatach uczestniczyło 475 osób z całego kraju.

Kalendarium wydarzeń 
w XXXII kadencji (lata 2012÷2016)
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•	 26÷28	 września	 -	 Wycieczka	 techniczno-turystyczna	 do	 Warszawy,	 zorganizowana	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie pierwszej linii Metra, Planetarium  
w Centrum Nauki Kopernik, spektakle teatralne.

•	 07	listopada	-	XVII	Gala	Budownictwa.	Kolegę	Mariana	Ostapczyka	wyróżniono	tytułem	honorowym	
oraz medalem „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, a kolegów Janusza Krasnowskiego i Kazimierza 
Koniecznego - tytułem honorowym „Autorytet Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. 

•	 12	grudnia	-	Jubileuszowe	spotkanie	wigilijne	członków	Oddziału.

Rok 2015
•	 26	lutego	-	Wycieczka	techniczna	na	budowę	Stadionu	Miejskiego	w	Tychach,	zorganizowana	przez	

Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.
•	 04	 marca	 -	 Wycieczka	 techniczna	 na	 budowę	 Hali	 Widowiskowo	 -	 Sportowej	 w	 Gliwicach,	

zorganizowana przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.
•	 12	marca	-	Zebranie	sprawozdawcze	Zarządu	Oddziału	za	2014	rok.
•	 25÷28	 marca	 -	 Katowicki	 Oddział	 PZITB	 współorganizatorem	 Jubileuszowych	 XXX	 WPPK-2015	  

w Szczyrku. Głównym organizatorem był Oddział PZITB w Bielsku -Białej. W Warsztatach uczestniczyło 
497 osób z całego kraju

•	 10÷11	 czerwca	 -	 Byliśmy	 współorganizatorem,	 wspólnie	 z	 Izbą	 Budownictwa	 oraz	 ŚlOIIB,	  
„VII Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości w Wyższej Szkole Technicznej  
w Katowicach.

•	 maj	2015	-	Wydanie	Kroniki	80-lecia	Oddziału	Katowickiego	PZITB
•	 24	czerwca	-	Uroczystość	80-lecia	Oddziału	Katowickiego	PZITB	-	spotkanie	w	Katowicach-Giszowcu.
•	 25÷27	 września	 -	 Wycieczka	 techniczna	 zorganizowana	 przez	 Koło	 Terenowe	 przy	 Katowickim	

Oddziale do Warszawy; w programie zwiedzanie drugiej nitki Metra, budynku Rady Ministrów, 
muzeum w Zamku na wodzie w Łazienkach, spektakle teatralne.

•	 20	 listopada	 -	XVIII	Gala	Budownictwa	w	Pałacu	Kultury	Zagłębia	w	Dąbrowie	Górniczej.	Na	Gali	
uhonorowano Katowicki Oddział PZITB Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa.

W kadencji 2012÷2016 odeszło od nas na zawsze wielu aktywnych działaczy naszego Oddziału PZITB. 
03 lutego 2012 zmarł Mieczysław Józef Piotrowski, Członek Honorowy PZITB,  

przewodniczący Zarządu Oddziału w latach 1981÷1990,  
a 10 sierpnia 2013 - Witold Świądrowski, Członek Honorowy PZITB,  

przewodniczący Zarządu Oddziału w latach: 1957÷1962.
Pożegnaliśmy także m.in.: Irenę Grajek, Annę Schewior, Mariana Kasprzyka,  

Stanisława Krzyżaniaka i Mariana Faskę.

Część Ich pamięci.

•	 19	marca	-	Zebranie	sprawozdawcze	Zarządu	Oddziału	za	2012	rok.
•	 20	 marca	 –	 Zwiedzanie	 budowy	 siedziby	 Narodowej	 Orkiestry	 Symfonicznej	 Polskiego	 Radia	  

w Katowicach, zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale, kolejne zwiedzanie  
tej budowy w czerwcu.

•	 23	 kwietnia	 –	 Zwiedzanie	 budowy	 Muzeum	 Śląskiego	 w	 Katowicach,	 zorganizowane	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale, kolejne zwiedzanie tej budowy w czerwcu.

•	 18	 września	 –	 Konferencja	 V	 Śląskie	 Forum	 Inwestycji,	 Budownictwa,	 Nieruchomości,	 której	
współorganizatorami były Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
oraz Katowicki Oddział PZITB.

•	 20÷22	 września	 –	 Wycieczka	 techniczno-turystyczna	 do	 Warszawy,	 zorganizowane	 przez	 Koło	
Terenowe przy Katowickim Oddziale; w programie zwiedzanie budów: wieżowca przy ul Złotej 44  
i Muzeum Historii Żydów Polskich, zwiedzanie stolicy oraz udział w spektaklach teatralnych.

•	 24	września	-	Spotkanie	z	 rektorem	oraz	kanclerzem	WST,	m.in.	w	sprawie	reaktywacji	Koła	PZITB	
przy uczelni.

•	 15	 listopada	 -	 XVI	 Gala	 Budownictwa,	 której	 współorganizatorami	 są:	 Śląska	 Izba	 Budownictwa,	
Śląska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział PZITB.

•	 16	listopada	-	III	edycja	konkursu	„Śląskie	Budowanie”	w	Operze	Śląskiej	w	Bytomiu.	Kolegów	Jana	
Witkowskiego oraz Franciszka Buszkę wyróżniono Tytułem Honorowym oraz Medalem „Osobowość 
Budownictwa Śląskiego”.

•	 11	grudnia	-	Spotkanie	wigilijne	członków	Oddziału.	

Rok 2014
•	 19	marca	-	Zebranie	sprawozdawcze	Zarządu	Oddziału	za	2013	rok.
•	 20	marca	–	Zwiedzanie	budowy	zespołu	biurowego	„a4	Bisness	Park”	w	Katowicach	przy	ul	Francuskiej	

zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale.
•	 24	 marca	 –	 Zwiedzanie	 budowy	 Międzynarodowego	 Centrum	 Kongresowego	 w	 Katowicach	

zorganizowane przez Koło Terenowe przy Katowickim Oddziale. 
•	 26÷29	marca	 -	 Katowicki	 Oddział	 PZITB	współorganizatorem	 XXIX	Warsztatów	 Pracy	 Projektanta	

Konstrukcji w Szczyrku. Głównym organizatorem był Oddział PZITB w Gliwicach. W Warsztatach 
uczestniczyło 511 osób z całego kraju.

•	 28÷29	 marca	 -	 VI	 Śląskie	 Seminarium	 Budowlane	 w	 Ustroniu,	 którego	 współorganizatorami	 są:	
Śląska Izba Budownictwa, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Katowicki Oddział 
PZITB.

•	 16÷18	maja	-	Wycieczka	techniczno	–	turystyczna	do	Łodzi,	zorganizowana	przez	Koło	Terenowe	przy	
Katowickim Oddziale.

•	 16÷17	 września	 -	 Nadzwyczajny	 XLVIII	 Krajowy	 Zjazd	 Delegatów	 PZITB	 w	 Krynicy	 z	 udziałem	
przedstawicieli naszego Oddziału. Byli to koledzy: Andrzej Nowak, Jan Witkowski, Marian Ostapczyk, 
Stefan Czarniecki, Janusz Krasnowski i Tadeusz Cichocki. 

•	 24÷26	 września	 –	 Konferencja	 Techniczna	 „Obiekty	 budowlane	 na	 terenach	 górniczych”	
zorganizowana przez Katowicki Oddział w Parku Tradycji w Siemianowicach Śląskich.
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1. Koło Seniorów Oddziału PZITB w Katowicach

Zarząd Koła Seniorów w kadencji 2012÷2016 pracował w składzie: Tadeusz Cichocki - przewodniczący, 
Stanisław Szypuła - wiceprzewodniczący, Kazimierz Drzewiecki - sekretarz, Krystyna Ogaza-Basińska 
- członek, Winicjusz Krotla - członek, Jan Oszczepalski - członek.
Program pracy Koła na kadencję 2012÷2016 obejmował następujące priorytety: 
•	 ochrona	praw	członkowskich	seniorów	i	ich	stabilizacji	materialnej	w	oparciu	o	Regulamin	Funduszu	

Samopomocy Koleżeńskiej, 
•	 inspirowanie	działań	na	 rzecz	utrzymania	 jedności	w	Związku	 i	 integracji	 środowiska	 techników	  

i inżynierów budownictwa, 
•	 rozwijanie	więzi	koleżeńskich	z	udziałem	przedstawicieli	naczelnych	i	terenowych	władz	Związku	

oraz Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
•	 inspiracja	działań	w	zakresie	humanizacji	środowiska	seniorów,	wywieranie	wpływu	przez	członków	

w sprawach dot. podnoszenia roli i rangi Związku oraz moralnej wartości pracy społecznej, 
•	 składanie	 wniosków	 o	 nadanie	 odznaczeń,	 dbanie	 o	 prestiż	 polskiego	 technika	 i	 inżyniera	

budownictwa, 
•	 utrzymanie	kontaktów	z	Kołami	Młodej	Kadry,	
•	 dbałość	o	aktywność	Koła	Seniorów,	
•	 szeroko	rozumiana	współpraca	z	Zarządem,	kołami,	ŚlOIIB	i	krajowymi	oddziałami	PZITB	w	zakresie	

spraw dot. środowiska budowlanych.
Działacze Koła Seniorów brali czynny udział w pracach Związku pełniąc zaszczytne funkcje:
•	 kol.	Krystyna	Ogaza-Basińska	jest	członkiem	Sądu	Dyscyplinarnego	PZITB	Oddział	Katowice,	
•	 kol.	 Tadeusz	 Cichocki	 jest	 członkiem	 Zarządu	 PZITB	 Oddział	 Katowice,	 delegatem	 na	 Zjazd	

Krajowy oraz członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego i Prezydium Głównej Komisji Seniorów  
przy Zarządzie Głównym PZITB w Warszawie.

Corocznie Zarząd organizował spotkania świąteczno - noworoczne z udziałem gości: przewodniczącego 
kol. Andrzeja Nowaka i przewodniczącego Rady ŚlOIIB Franciszka Buszki. Seniorzy naszego Koła brali 
również udział: w Śląskim Dniu Budowlanych w ramach Śląskiego Forum Inwestycji, Budownictwa, 
Nieruchomości. Zaznaczali swoją obecność w spotkaniach, zjazdach, obchodach X-lecia ŚlOIIB, 
Zjeździe Nadzwyczajnym PZITB w Krynicy, obchodach 80-lecia Katowickiego Oddziału PZITB  
i innych spotkaniach oraz konferencjach Głównej Komisji Seniorów, m.in. w Łodzi (2015 r.), w Bielsku 
Białej (2014 r.) i w Bydgoszczy (2015 r.).
Stała współpraca z innymi kołami seniorów opiera się o zasadę pomocy koleżeńskiej w organizacji 
spotkań dot. problematyki budownictwa. Należy tu wymienić spotkanie koleżeńskie w Wiśle w styczniu 
2013 roku, w którym uczestniczyli koledzy i koleżanki z Oddziałów PZITB Toruń, Olsztyn, Lublin, Kielce 
oraz Katowice.

Koło Seniorów przyjęło zaproszenie do Gliwickiego Koła Seniorów na spotkanie noworoczne.  
W przyjemnej atmosferze, na rozmowach i przy dźwiękach muzyki spędziliśmy miły wieczór.
Spotkania koleżeńskie pod hasłem „ocalić od zapomnienia” obejmują szerokie spektrum tematów, 
jak: samopomoc koleżeńska, rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych, nowości 
techniczne, działalność Komisji Młodej Kadry oraz udział w programie ”Seniorzy XXI wieku”.
Organizowane konferencje „Człowiek-Przyroda-Budownictwo” dają wiele satysfakcji i radości, dzięki 
możliwości odwiedzania ciekawych miejsc i spędzania wspólnie czasu.
Każdego roku wręczane są listy gratulacyjne koleżankom i kolegom, którzy ukończyli 70, 75, 80, 85, 
90 i więcej lat. W roku 2012 otrzymało je trzech członków, w roku 2013 dwóch członków, w roku 2014 
siedmiu członków, w roku 2015 dwóch członków.
Godność „Zasłużony Senior PZITB” - wyróżnienie honorowe zostało przyznane w tej kadencji także 
członkom Koła Seniora w naszym Oddziale.

Z życia kół  
zrzeszonych w PZITB Oddział Katowice  

w kadencji 2012÷2016
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Koło oczekuje seniorów, którzy chcą być jego członkami i brać czynny udział w pracach Koła - wystarczy 
wyrazić taką wolę w Oddziale.
W tej kadencji odeszli od nas na wieczny spoczynek najstarsi koledzy: Witold Świądrowski (99 lat), 
Stanisław Krzyżaniak (93 lat) wspaniały kolega i przyjaciel wielu środowisk, autor licznych tomików 
wierszy, to m.in.: „Świątynia dumania”, „Łabędzi śpiew”, „Przymierze z życiem”, „Pejzaże w półcieniach”.
W latach 2012÷2016 udzielono w ramach pomocy koleżeńskiej, ze szczególnym poparciem 
przewodniczącego	Zarządu	Oddziału	kol.	Andrzeja	Nowaka,	szereg	zapomóg	finansowych	dla	seniorów,	
za co serdecznie dziękujemy.
Zarząd Koła Seniorów w imieniu wszystkich seniorów składa wyrazy uznania i serdeczne podziękowania: 
koledze Andrzejowi Nowakowi oraz koleżankom Barbarze Sitkiewicz i Barbarze Bandurowskiej  
za stworzenie miłej i ciepłej atmosfery spotkań, a także służenie pomocą potrzebującym wsparcia 
seniorom.

2. Koło Terenowe przy Oddziale PZITB w Katowicach

Najlepiej działającym w kadencji 2012÷2016 jest Koło Terenowe przy Oddziale PZITB w Katowicach, 
kierowane przez kol. Elżbietę Sobera. Koło to kontynuuje dobre tradycje z poprzednich kadencji pod 
wodzą śp. Ireny Grajek.
W tej kadencji w skład Zarządu Koła weszli: Elżbieta Sobera – przewodnicząca, Juta Worsztynowicz 
– wiceprzewodnicząca, Romuald Grosse - sekretarz, Leszek Furmanik - sekretarz, Krystyna Styrczula 
- członek.
Koło Terenowe przy naszym Oddziale skupia członków pracujących w wielu przedsiębiorstwach 
budowlanych i jednostkach projektowych. Zrzesza również wielu emerytów. Ostatnio koło to przejęło 
licznych członków ze zlikwidowanych kół przy Hydrobudowie-Śląsk oraz przy Przedsiębiorstwie BUDUS.
Dzięki wzajemnemu zrozumieniu członków Zarządu został opracowany oraz wykonany plan pracy na 
poszczególne lata obejmujący:
•	 organizację	prelekcji	na	temat	ciekawych	rozwiązań	technologicznych	w	budownictwie,
•	 organizację	wycieczek	o	charakterze	techniczno-turystycznym	do	Warszawy,	Łodzi,	Krakowa,	itp.
•	 przy	 okazji	 wycieczek	 organizowane	 jest	 uczestnictwo	 w	 spektaklach	 teatralnych,	 zwiedzanie	

muzeów, itp.
•	 zwiedzanie	budów	na	terenie	Śląska,	na	których	realizowane	są	ciekawie	rozwiązania	techniczne	

oraz technologiczne.
Członkowie Koła mieli okazję wysłuchania 3 prelekcji, zwiedzania 10 budów, uczestniczenia  
w 5 wycieczkach techniczno-turystycznych w Polsce, a w ich ramach w spektaklach teatralnych  
– wykaz zwiedzanych budów i zorganizowanych wycieczek techniczno – turystycznych znajduje się 
w Kalendarium upływającej kadencji. Ta forma działania wzmacnia więzi pomiędzy członkami i służy 
realizacji statutowych idei naszego Stowarzyszenia.

3. Komisja Nowych Technik

Komisja Nowych Technik kierowana jest przez 
Michała Korusiewicza. Najważniejsze działania 
komisji w latach 2012÷2016 to:
1. Prezentacja nowych technik i urządzeń  

oraz zasad etycznych w gablocie PZITB przy  
ul. Podgórnej 4 w Katowicach. Były to: urządzenia 
do detekcji zbrojenia, śniegomierz i pomiar 
obciążenia śniegiem, beton - korozja, wpływy pochodzenia górniczego, Kodeks etyczny inżyniera, 
kompozytowe zbrojenie betonu, termomodernizacje i docieplenia budynków, budownictwo 
ekologiczne, błędy wykonawcze, konstrukcje betonowe.

2. Współpraca inżynierska w ramach Społecznej Grupy Inicjatywnej ds. zabytków Bytomia - Biuro 
Organizacji Pozarządowych Rynek 26/5 w Bytomiu.

3. Udział w programie Politechniki Śląskiej „Spotkanie z zabytkiem” oraz prace w ramach Konkursu 
Zabytek Roku. 

4. Zrealizowanie prelekcje na następujące tematy:
•	 Powłoki	 uszczelniające	 i	 ochronne	 konstrukcji	 budowlanych	 -	 mineralne,	 bitumiczne	  
i	polimorficzne.

•	 Diagnostyka	korozyjna	konstrukcji	żelbetowych.
•	 Wielkie	projekty	architektoniczne	–	studium	tożsamości:
-	Odbudowa	Warszawy,	dyskusja	i	pokaz	filmu	„Jak	feniks	z	popiołów”,
- Historia Australii -  programy narodowe: budowa Opery Sydney,
- Budownictwo monumentalne - zasilanie z wykorzystaniem energii odnawialnej na przykładzie 

budynku w Warszawie oraz wieży w Chile.
•	 Nowoczesne	budownictwo	-	aktywne	solarnie	na	przykładzie	Solar	Decathlon	Europe	2014.
•	 Modernizacja	„wielkiej	płyty”	na	przykładzie	Francji.
•	 Bytomska	kamienica	-	stan	techniczny	i	niepewna	przyszłość.
•	 Kompozytowe	zbrojenie	betonu.
•	 „Green	Wall”-	przegląd	technologii.
•	 Projektowanie	wg	Eurokodu	6;	błędy	wykonawstwa	popełniane	podczas	wznoszenia	ścian.
•	 Nowoczesne	budownictwo	-	aktywne	solarnie	na	przykładzie	Solar	Decathlon	Europe	2012.

5. Wydanie „Biuletynu KNT”, a w nim publikacje dotyczące wyżej wymienionych tematów i zagadnień. 
6.  Wdrożenie technologii „Green Wall” w Katowicach - opracowanie przekazane prezydentowi Katowic 

Piotrowi Uszokowi.
7. Udział w pracach Koła trwałości budowli „Trwałość” – CKI Politechniki Śląskiej w Rybniku.
8. Opracowanie i przekazanie propozycji zmian dot. Prawa budowlanego i Kodeksu budowlanego 
przewodniczącemu	PZITB	kol.	Ryszardowi	Trykosko,	będącego	członkiem	Komisji	Kodyfikacyjnej.

9. Współorganizacja wyjazdów technicznych z innymi Kołami oraz współorganizacja szkoleń 
seminaryjnych w Oddziale.
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Wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy

Przybyłych na uroczystość przywitał Andrzej Nowak, przewodniczący Zarządu Katowickiego Oddziału 
PZITB. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wiktor Piwkowski, sekretarz Zarządu Krajowego PZITB, 
Stefan Czarniecki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Franciszek Buszka, przewodniczący Rady ŚlOIIB  
oraz przewodniczący Oddziałów PZITB z Krakowa, Opola, Bielska i Częstochowy. 
Historię Oddziału przybliżył Marian Ostapczyk, główny redaktor wydanej z okazji jubileuszu  
„Kroniki 80-lecia Oddziału Katowickiego PZITB”, obejmującej lata 1935-2015.

Jubileusz był też okazją dla uhonorowania osób aktywnych w pracy dla Oddziału PZITB w Katowicach. 
Złote Odznaki Honorowe za zasługi dla województwa śląskiego otrzymali: Tadeusz Cichocki, Janusz 
Krasnowski i Marian Ostapczyk, Złote Honorowe Odznaki PZITB z Diamentem - Barbara Bandurowska, 
Kazimierz Drzewiecki i Elżbieta Kincel, Złotą Honorową Odznakę PZITB otrzymała Bożena Bujoczek,  
a Srebrne Honorowe Odznaki PZITB – Małgorzata Mazur, Ilona Mrozek, Danuta Todor-Kazek  
i Norbert Kincel.
Uroczystość uświetnił występ wokalistki związanej zawodowo z Teatrem Muzycznym w Chorzowie, 
której towarzyszył kameralny zespół instrumentalny. W programie koncertu znalazły się popularne 
melodie operowe. Solistka zaprosiła także uczestników spotkania do wspólnego śpiewu kilku utworów. 
Po części koncertowej była też okazja do rozmów i wspomnień w gronie stowarzyszeniowych kolegów.

Maria Świerczyńska

Obchody 80-lecia  
Katowickiego Oddziału PZITB

W dniu 24 czerwca obchodziliśmy uroczyście  jubileusz 80-lecia naszego Oddziału PZITB. 
Z tej okazji odbyło się w Katowicach-Giszowcu w „Dworku pod Lipami”  
spotkanie członków Oddziału oraz zaproszonych gości.

Kolejny wyjazd techniczno – turystyczny do Warszawy zorganizowany tradycyjnie przez 
Koło Terenowe przy Oddziale PZITB w Katowicach pod kierownictwem  

Elżbiety Sobery, przewodniczącej koła odbył się w dniach 23-25 września 2015.

W tym roku głównym celem zwiedzania były: druga linia warszawskiego metra - oddana do użytku  
8 marca 2015 - oraz Muzeum Historii Żydów Polskich z otwartą tu stałą wystawą. Oba te obiekty 
mieliśmy okazję poznać na różnych etapach ich realizacji, w czasie wcześniejszych naszych wyjazdów. 
Zwiedzanie metra odbywało się pod opieką przedstawicieli służb obsługujących metro - dzięki nim 
mogliśmy zwiedzić miejsca dostępne na co dzień tylko dla pracowników: dyspozytornię ruchu, 
wentylatornię i torowisko odstawcze oraz usłyszeć o szczegółach i uciążliwościach poszczególnych 
etapów budowy. Linia jest obsługiwana 20 pociągami Siemens Inspiro. Wg informacji warszawskiego 
Zarządu Transportu Miejskiego na początku czerwca 2015, po niespełna trzech miesiącach eksploatacji 
linii, przejechało nią ponad 7,6 mln pasażerów; w dni robocze korzysta z niej ok. 100 tys. pasażerów. 

Stała wystawa pt. „1000 lat historii Żydów 
polskich” zorganizowana w muzeum na pow. około 
4200 tysięcy m2, to interaktywna ekspozycja, 
złożona z 8 tematycznych galerii. Prezentują 
one chronologicznie 1000 lat historii Żydów  
na tle najważniejszych wydarzeń z historii naszego 
kraju. Projekt wystawy został opracowany 
przez międzynarodowy zespół 120 historyków 
i muzealników z Polski, Izraela i Stanów 
Zjednoczonych.

W piątkowy i sobotni wieczór - dzięki operatywności 
kierowniczki wyjazdu - mieliśmy okazję obejrzenia 
dwóch spektakli teatralnych, Przez pozostałą część 
czasu każdy z uczestników mógł na swój sposób 
zwiedzać stolicę. 

W niedzielę komunikacja w mieście była nieco utrudniona z powodu odbywającego się ulicami miasta 
Warszawskiego Maratonu, za to można było spotkać zawodników w biegu lub po zakończonych 
zawodach. Kilka osób skorzystało z możliwości wejścia do udostępnionego w tym dniu do zwiedzania 
budynku Rady Ministrów, inni wybrali zwiedzanie m.in. Muzeum Narodowego, w którym oprócz 
bardzo ciekawych zbiorów można było obejrzeć unikatową Galerię Faras - jedyną w Europie ekspozycję 
zabytków kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego.

Maria Świerczyńska

Charakterystyka techniczna 2 linii metra:  
•	Długość	linii:	6,1	km
•	Liczba	stacji:	7
•	Zagłębienie	peronu	poniżej	poziomu	terenu:	 

od 13 do 23 m.
•	Rozstaw	szyn:	1435	mm.
•	Maksymalne	nachylenie:	 

3,814%, tor południowy na odcinku Nowy 
Świat-Uniwersytet–Centrum Nauki Kopernik.
•	System	zasilania:	trzecia	szyna,	750	V	DC
•	Częstotliwość	kursowania:	około	3	minut.
•	Czas	przejazdu:	10-12	minut.
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Wydawca
Polski Związek 

Inżynierów i Techników Budownictwa
40-026 Katowice ul. Podgórna 4

Tel/fax:	32	255	46	65
e-mail biuro@pzitb.katowice.pl 

Zespół redakcyjny:
Janusz Krasnowski

Maria Świerczyńska
Grzegorz Wasylowski

Koła Oddziału PZITB Katowice 

Koło Przy Ośrodku Rzeczoznawców CUTOB 
Przewodniczący: Bronisław Sadowski 

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

Tel/fax:		32	255	46	65

Koło Seniorów 
Przewodniczący - Tadeusz Cichocki

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

Tel/fax:			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	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 ‘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:	300	szt.

Konferencja VII Śląskie Forum  
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

Konferencja VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości nt.: „Aspekty 
techniczne i ekonomiczne dostosowania efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej do obowiązujących norm i wymogów” w ramach 
przedsięwzięcia programowego „Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych i miast” odbyła się 

w dniach 10÷11.06.2015r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.

Wybór przedsięwzięcia programowego i tematu 
konferencji był kontynuacją i rozwinięciem 
poprzedniego, VI Śląskiego Forum we wrześniu 
2014 roku, dotyczącego wielkopłytowego 
budownictwa mieszkaniowego, którego 
użytkownikami jest blisko 10 milionów ludności 
kraju i 1,5 miliona w regionie. Wybór ten był 
także uzasadniony koniecznością wdrażania 
obowiązujących Dyrektyw i Rozporządzeń 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE oraz 
wynikających z nich regulacji krajowych.
Organizatorem konferencji VII Śląskie Forum 
Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości 
- objętej honorowym patronatem ministra 
infrastruktury i rozwoju, wojewody śląskiego 
i marszałka województwa śląskiego - były 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 
oraz uczestnicy Forum Budownictwa Śląskiego, 
m.in.: Śląska Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa wraz ze Śląską Izbą Budownictwa 

w Katowicach oraz Katowickim Oddziałem 
PZITB, a współorganizatorami m.in.: Polska 
Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek 
Inżynierów i Techników Budownictwa  
w Warszawie, Instytut Techniki Budowlanej  
w Warszawie. Tradycyjnie zaproszenia do udziału 
w konferencji zostały skierowane do branżowych 
komisji sejmu i senatu, resortowych członków 
rządu, państwowych i samorządowych władz 
województwa śląskiego oraz największych 
krajowych i regionalnych organizacji 
budownictwa, ochrony środowiska i zarządzania 
nieruchomościami.
Konferencja była wspólnym przedsięwzięciem 
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW będzie 
wiodącą instytucją wdrażania przedsięwzięć 
zwiększających efektywność energetyczną 
budynków z udziałem środków UE z krajowego 
programu „Infrastruktura i Środowisko”. 

W naszym regionie takie samo, bardzo 
istotne znaczenie będzie miał Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska. Na podstawie 
porozumienia zawartego z Ministerstwem 
Gospodarki będzie on instytucją wdrażającą 
„Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji 
na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej”.
Autorzy i uczestnicy konferencji opowiedzieli 
się za koniecznością kontynuacji prowadzonych  
od wielu lat remontów zasobów mieszkaniowych 
w technologiach uwzględniających energo-
oszczędność. Nowy wymiar i możliwości 
finansowe,	z	perspektywy	budżetowej	UE	na	lata	
2014-2020, dla kontynuowania kompleksowej 
modernizacji istniejących zasobów mieszka-
niowych, wśród nich wielkopłytowych, a także 
nowego budownictwa mieszkaniowego, otwiera 
przesądzony strategiczny cel i kierunek rozwoju 
całej Unii Europejskiej, jakim jest zwiększanie 
efektywności energetycznej. Wg danych Komisji 
Europejskiej: „Sektor budowlany odpowiada  
za największą konsumpcję energii w Europie,  
np.	pochłania	prawie	40%	całkowitego,	finalnego	
zużycia energii elektrycznej w UE, odpowiadając 
tym samym za 36% europejskiej emisji gazów 
cieplarnianych. Głównym emitentem większości 
państw starego kontynentu, w tym także Polski, 
pozostają budynki wzniesione jeszcze przed 
wdrożeniem pierwszych ogólnoeuropejskich 
norm w zakresie gazów cieplarnianych”.
Główne podstawy prawne zwiększania 
efektywności energetycznej budynków wyzna-
czają: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. oraz 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia  
9 marca 2011 r. oraz kolejne regulacje krajowe, 
dokonane zwłaszcza w roku ubiegłym.
Od 1 stycznia 2014 r. zaczęło obowiązywać 
nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
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z 12 kwietnia 2002 r. (wraz z późniejszymi 
zmianami) w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. W lipcu 2014 r. opublikowano 
nowelizację rozporządzenia w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku. We wrześniu 2014 r. 
prezydent podpisał ustawę o charakterystyce 
energetycznej budynków, która weszła w życie 
9 marca 2015 r. W grudniu nastąpiła zmiana 
ustawy Prawo budowlane. Sejm uchwalił 
ustawę o odnawialnych źródłach energii 
OZE. Trwają prace nad nowelizacją ustawy  
o efektywności energetycznej. Realizacja 
zapisów tych wszystkich dokumentów powinna 
wpłynąć na rozwój nowych technologii  
w budownictwie energooszczędnym.
Kierując się tymi nowymi wymogami prawnymi 
oraz normami, Rada Programowo-Naukowa 
„VII Śląskiego Forum”, uznała za celowe 
przyjęcie następujących rządowych podstaw 
programowych konferencji: „Narodowy 
Plan Rewitalizacji 2022 – Założenia 2014”, 
Krajowy Plan Działań w obszarze efektywności 
energetycznej, „Program Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009÷2032”.
Bardzo inspirującą podstawą programową dla 
organizatorów Forum był Raport - „Strategia 
modernizacji budynków: mapa drogowa 
2050”. Na jego podstawie, przyjęte zostało, 
jako cel programowy uzyskanie wymiernych 
korzyści ekonomicznych, środowiskowych  
i społecznych aktywnego wdrażania programu 
termomodernizacji budynków mieszkalnych  
i użyteczności publicznej w zakresie: 
oszczędności energii, zmniejszenia emisji 
cieplarnianej i poprawy jakości powietrza, 
poprawy stanu technicznego budynków, 
zwłaszcza w technologii wielkopłytowej, 

rozwoju sektora budowlanego, ograniczania 
ubóstwa energetycznego.

Jako	 cel	 finansowy	 przedsięwzięcia	
przyjęto zapewnienie maksymalnego 
publicznego	 wsparcia	 finansowego	 dla	
głębokiej, kompleksowej modernizacji 
energetycznej wielorodzinnych budynków 
mieszkaniowych i użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów 
na energooszczędne - z krajowego Programu 
Operacyjnego: „Infrastruktura i Środowisko” 
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 
w zakresie m.in.: ocieplenia obiektu, wymiany 
okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne, przebudowy systemów 
grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem 
do źródła ciepła), systemów wentylacji  
i klimatyzacji, instalacji odnawialnych źródeł 
energii OZE w modernizowanych energetycznie 
budynkach, instalacji systemów chłodzących,  
w tym również z OZE.
Organizowana po raz siódmy konferencja Śląskie 
Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości 
była wydarzeniem poprzedzającym V Europejski 
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw  
w Katowicach, organizowany przez Regionalną 
Izbę Gospodarczą w Katowicach w dniach  
12÷14 października 2015 r. W drugim dniu 
Kongresu 13 października br. odbyła się  
w audytorium Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego druga konferencja  
VII. Śląskiego Forum, będąca reasumpcją 
pierwszej konferencji. 

Maria Świerczyńska

Jubileuszowa XXV edycja Konkursu PZITB 
„Budowa Roku 2014”

Konkurs PZITB „Budowa Roku” należy do najbardziej prestiżowych 
przeglądów osiągnięć polskiego budownictwa. Przedmiotem konkursu były 
zrealizowane w 2014 roku obiekty zgłoszone przez inwestorów, generalnych 
wykonawców, deweloperów, jednostki projektowe bądź samorządy 
terytorialne. Nagrody i wyróżnienia przyznano w dziesięciu kategoriach.
Członkowie PZITB ze Śląska aktywnie uczestniczą w pracach konkursu.  
Jan Witkowski był członkiem Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Budowa 
Roku 2014”, a członkami Sądu Konkursowego byli: Stefan Czarniecki,  
Urszula Kalik, Janusz Kozula i Waldemar Szleper.

Infrastruktury i Rozwoju dobiegła końca. 
Nagrodzone i wyróżnione obiekty budowlane 
charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami 
technolog., funkcjonalnością, wysoką jakością 
wykonawstwa robót, dobrą organizacją procesu 
budowlanego, wysokim poziomem zapewnienia 
bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska 
oraz jakością materiałów konstrukcyjnych  
i wykończeniowych.

W dniu 23 czerwca 2015 r. odbyła się w gmachu 
Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie 
uroczystość rozdania nagród laureatom 
Konkursu PZITB „Budowa Roku 2014”.
Jubileuszowa XXV edycja konkursu 
organizowana przez Polski Związek Inżynierów 
i Techników Budownictwa, Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju oraz Główny Urząd 
Nadzoru Budowlanego, pod honorowym 
patronatem minister Marii Wasiak z Ministerstwa 



20 Informator KatowIcKIego oddzIału PZITB Informator KatowIcKIego oddzIału PzItB 21

Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
przy pl. Wojciecha Kilara 1

Tytuł „Budowa Roku 2014” (Nagroda I stopnia)
Obiekty kultury i sztuki (Grupa IV)

Inwestor: Miasto Katowice
Inwestor zastępczy: BUD-INVENT Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Warbud SA, Warszawa
Jednostka projektowa: KONIOR STUDIO architektura kontekstu, Katowice; Buro Happold Polska  
Sp. z o.o., Warszawa; PA Pracownia Akustyczna Kozłowski Spółka Jawna, Wrocław przy współudziale  
i konsultacjach Nagata Acoustics, Japonia
Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Strzelczyk
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Krzysztof Duda (branża konstrukcyjno-budowlana),  
mgr inż. Ewa Barańska-Łada (branża sanitarna), mgr inż. Jacek Stefaniak (branża elektryczna),  
mgr inż. Łukasz Gmyrek (branża drogowa), mgr inż. Mariusz Gniadek (branża telekomunikacyjna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Konior (architektura), 
mgr inż. Sławomir Pastuszka (konstrukcja)

Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2

Tytuł „Budowa Roku 2014” (Nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa X)

Inwestor: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa SA, Warszawa
Inżynier kontraktu: Wiesław Strzałkowski – lider Zespołu Inżyniera, 
Jednostka projektowa: PRI INWESTOR s.c., Dąbrowa Górnicza Consultor Sp. z o.o., Poznań
Kierownik budowy: mgr inż. Julian Kiełbasa
Inspektor nadzoru: inż. Wiesław Strzałkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Michał Kapturczak (architektura)

Artykuł przygotowano w oparciu o materiał zamieszczony na stronie internetowej 
www.budowaroku.pl/pdf/katalog-br2014.pdf

Maria Świerczyńska

Oto nagrodzone budowy z Katowic:
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Gala Budownictwa 
Dobrze ….  o nas

Zainicjowana przez śp. Barbarę BLIDĘ  
i rozwijana pod kierownictwem 
Tadeusza Wnuka działalność 
Śląskiej Izby Budownictwa,  
ma na celu m.in. promowanie 
osiągnięć organizacji gospodarczych 
i	 osób	 fizycznych	 związanych	 
z budownictwem. Promocje  
te przyjmują szczególny charakter 
w trakcie corocznych tzw.  
Gali Budownictwa.      

W bieżącym roku organizowana już  
po raz osiemnasty uroczystość odbyła 
się w odrestaurowanym Pałacu Kultury 
Zagłębia w Dąbrowie Górniczej w dniu  
20 listopada. Organizatorem tegorocznej XVIII 
Gali Budownictwa była Kapituła Konkursu 
„Śląskie Budowanie” oraz Prezydent Miasta 
Dąbrowa Górnicza. W jej trakcie spotkało 
nas – środowisko budowlanych skupione  
w Katowickim Oddziale PZITB – duże 
wyróżnienie. Oddział nasz został wyróżniony 
Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa, którą 
w imieniu Zarządu przyjął kolega Marian 
Ostapczyk, wiceprzewodniczący Zarządu 
Oddziału.
Z kolei kolega Andrzej Nowak, wieloletni 

przewodniczący Zarządu 
Katowickiego Oddziału, 
został wyróżniony 
godnością „Osobowość 
Budownictwa”, dołączając tym 
samym do grona wyróżnionych poprzedników, 
członków naszego Oddziału, kolegów: Jana 
Witkowskiego i Mariana Ostapczyka oraz 
śp. Mieczysława Piotrowskiego. W karierze 
zawodowej i pracy społecznej Andrzeja 
Nowaka stanowi to znaczące uwieńczenie jego 
długoletniej pracy w funkcji przewodniczącego 

Katowickiego Oddziału PZITB.
Tą samą godnością zostali wyróżnieni Grzegorz 
Gowarzewski – prezes zasłużonej, najstarszej  
w kraju Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
oraz Rajmund Sorowski. Wręczenia powyższych 
wyróżnień dokonali prezydent Śląskiej Izby 
Budownictwa Tadeusz Wnuk, Prezydent 
Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza, 
posłanka na Sejm RP Beata Małecka-Libera oraz 
przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa Franciszek Buszka.
Galę uświetnił wspaniały występ Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”.

Jan Witkowski
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OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO

„CUTOB”
Oddziału Katowickiego PZITB

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, tel/fax: 32 253 86 38

Zespół ds. ekspertyz, opinii 
i orzeczeń technicznych

wykonuje: 
 • eks per ty zy kon struk cyj no-bu dow  la ne •  eks per ty zy my ko  lo gicz ne  • orze cze nia 
do ty czą ce oce ny sta nu tech nicz ne go 
obiek tów i ro bót  • oce ny ja ko ści ro bót 
bu dow  la nych i in sta  la cyj nych  • opi nie 
do ty czą ce oce ny ja ko ści do ku men ta cji 
pro jek to wo-ko szto ry so wych  • opi nie 
do ty czą ce izo la cyj no ści cie pl nej bu-
dyn ków  • za kła da nie książek obiek-
tów bu dow la nych  • do ko ny wa nie 
prze glą dów tech nicz nych rocz nych 
i pię ciolet nich obiek tów bu-
dowla nych 

Zespół ds. usług 
inwestycyjnych

prowadzi działalność 
w zakresie: • przygotowania  

inwestycji • realizacji budowy • nadzorów inwestorskich • przeprowadzania odbioru 
robót• przeprowadzania przetargów 
na wykonanie robót i sporządze-
nie 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 sta-
tusu prawnego gruntów i nierucho-
mości • 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



XXXI Ogólnopolskie WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI, 
kontynuujące kolejny czteroletni cykl szkoleniowy zatytułowany:

NAPRAWY I WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 
KONSTRUKCJE METALOWE, POSADZKI PRZEMYSŁOWE, LEKKA OBUDOWA

odbędą	się	w	dniach	24÷27	lutego	2016	roku
w Szczyrku w Hotelu „Orle Gniazdo”

Problematyka warsztatów i prezentacja w formie wykładów i seminariów nadaje „Warsztatom Pracy 
Projektanta Konstrukcji” charakter zawodowego szkolenia specjalistycznego. 

Spełnia ono wymogi określone w systemach zapewnienia, jakości i zarządzania jakością 
w przedsiębiorstwach budowlanych zgodnie z normami serii PN-ISO-9000 

oraz oczekiwania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa dotyczące stałego dokształcania. 

Cykl	 36	 wykładów	 poświęcony	 został	 zagadnieniom	 napraw	 i	 wzmocnień	 konstrukcji	 metalowych,	
posadzek przemysłowych, rusztowań oraz lekkiej obudowy. 

Tradycyjnie szczególny nacisk położony został nacisk na praktyczną stronę nie tylko projektowania, ale 
także wykonywania i odbioru wzmocnień. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, wykłady 

obejmują również współczesne i najbardziej aktualne problemy projektowe. 

W wykładach omówione zostaną takie zagadnienia jak:
•	 rozwiązania	konstrukcyjno-materiałowe	istniejących	obiektów
•	 diagnostyka	konstrukcji	metalowych
•	 obliczenia	istniejących	konstrukcji
•	 zasady	napraw	i	wzmocnień
•	 wzmocnienia	konstrukcji
•	 naprawy	i	wzmocnienia	posadzek	przemysłowych,	lekkiej	obudowy	i	zastosowanie	rusztowań
•	 prawne	aspekty	przebudów,	wzmocnień	i	napraw	konstrukcji	metalowych

Wykłady zawarte zostaną w kilku tomach materiałów konferencyjnych zamykających w sobie, w formie 
podręcznikowej, większość zagadnień z jakimi spotkać się dzisiaj może projektant.

Adres Komitetu Organizacyjnego 
PZITB Oddział Katowice, 40-026 Katowice, ul. Podgórna 4

tel./fax.	322554665;	322538638
e-mail:	szkolenie@pzitb.katowice.pl;	biuro@pzitb.katowice.pl

Szczegółowe informacje organizacyjne wraz z Komunikatem nr 1 
zamieszczone są również na naszej stronie internetowej: www.pzitb.katowice.pl


