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Na dobry początek
To już kolejna 33cia (lata 2008−2011)
rozpoczęta kadencja Oddziału Wrocław−
skiego PZITB− kadencja, która zamyka ju−
bileusz 60−lecia obecności PZITB na Dol−
nym Śląsku.
W poczuciu odpowiedzialności za
Oddział, realizując obowiązek statutowy,
z optymizmem i wiarą w normalność za−
wodową i społeczną, kwietniowe Walne
Zgromadzenie Delegatów Oddziału do−
konało wyborów nowych władz i wyzna−
czyło cele na najbliższe lata.
W miesiącu czerwcu Krajowy Zjazd
w Krakowie zamknął kadencję 2005−
2008, wybrał nowe władze krajowe oraz
przyjął nowy statut. Kolejny raz obrady
zjazdu krajowego utwierdziły nas człon−
ków PZITB w przekonaniu, że jesteśmy
organizacja żywą−elitarną a siłą związku
jest 74 letnia tradycja, aktywność i do−
świadczenie zawodowe jego członków.
Postanowiliśmy w pierwszym biuletynie
obecnej kadencji poinformować wszystkich
członków naszego Oddziału o składzie no−
wych władz Krajowych, o władzach Od−
działu i wchodzących w jego skład Kół. W
ogólnym zarysie przedstawiamy też zamie−
rzenia na najbliższą przyszłość.
Jest nas wszystkich członków Oddzia−
łu Wrocławskiego PZITB ponad 600. Je−
steśmy aktywni w branży na różnych po−
lach i w różnym zakresie −mamy nadzie−
ję, że to członkowie zechcą współreda−
gować kolejne numery biuletynu wraz z
nami. Od nas wszystkich zależeć będzie
czy biuletyn chociaż w części odzwier−
ciedli działania członków PZITB i spełni
ich oczekiwania bez względu na okres
przynależności do związku. Jak dotych−
czas starać się też będziemy w najskrom−
niejszym nawet zakresie dokumentować

nasze działania w przestrzeni regulowa−
nego prawem krajowym i unijnym zawo−
du inżyniera budowlanego.
Rynek budowlany ulega ciągłym, bar−
dzo dynamicznym zmianom. Po raz
pierwszy w okresie powojennym pojawi−
ła się nadwyżka podaży mieszkań nad po−
pytem− mieszkanie stało się towarem. Jed−
nym z wyznaczników tych zmian są na−
kłady: na rok 2008 zapowiedziano inwe−
stycje drogowe o wartości 28 mld zł a na
budownictwo ogólne ponad 110 mld zł.
Wolny rynek spowodował zwiększo−
ne zainteresowanie naszym zawodem, za−
potrzebowanie na kadrę techniczną, co
wiąże się z wymaganiami kształcenia na
różnych poziomach oraz w różnych spe−
cjalnościach. Decydenci w naszej branży
podjęli dyskusję wskazując na koniecz−
ność przywrócenia szkolnictwa zawodo−
wego na poziome średnim, którego absol−
wenci stanowiliby wsparcie dla kształco−
nych na poziomie wyższym inżynierów
oraz magistrów inżynierów. Na Dolnym
Śląsku kształcimy na poziomie wyższym
inżynierów i magistrów inżynierów bu−
downictwa na Politechnice Wrocławskiej
i jej zamiejscowych ośrodkach w Jeleniej
Górze, Legnicy i Wałbrzychu i w biulety−
nie podaliśmy kilka informacji dotyczą−
cych kształcenia.
W oczekiwaniu na uwagi oraz mate−
riały− na adres Zespołu Redakcyjnego− do
kolejnych biuletynów, życzę Koleżankom
i Kolegom aby w Stowarzyszeniu czuli się
potrzebni i na jego forum dzielili doświad−
czeniem życiowym i działaniami zawo−
dowymi.
Tadeusz Nawracaj
Przewodniczący Oddziału
Wrocławskiego PZITB

Zarząd Główny PZITB
– XLIII Krajowy Zjazd Delegatów
W Krakowie 6 i 7czerwca br. w sali
konferencyjnej Hotelu Europejskiego
odbyły się obrady XLIII Krajowego Zjaz−
du Delegatów PZITB.
Zjazd zorganizował Oddział Mało−
polski PZITB. Obradom przewodniczył
kol. Janusz Kawecki.

Glos delegata, Przewodniczącego Oddziału Wrocław−
skiego, dotyczący sprawozdania Komisji Rewizyjnej

W uroczystej części obrad, w gło−
sowaniu tajnym, delegaci nadali− na
wniosek Zarządu Głównego– godność
Członka Honorowego PZITB za wybit−
ne zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia
następującym kolegom: Andrzejowi
Ajdukiewiczowi, Zdzisławowi Bine−

rowskiemu, Zygmuntowi Garwolińskie−
mu i Marianowi Krzysztofiakowi.
Nagrody PZITB za rok 2007 wrę−
czono:
– kol. Maciejowi Z. Błachowi nagro−
dę im. Profesora W.Żenczykowskiego
– kol. Walterowi Wuwerowi nagro−
dę im. Profesora S. Bryły.
Głównymi celami Zjazdu było
uchwalenie nowego Statutu PZITB, wy−
pracowanie kierunków pracy stowarzy−
szenia w nowych uwarunkowaniach
prawnych, gospodarczych i społecz−
nych oraz wybór przewodniczącego
PZITB na następną kadencję.
W dyskusjach delegaci wskazali na
pilne zadania czekające stowarzysze−
nia. Są to miedzy innymi: odbudowa
kadry technicznej budownictwa
zwłaszcza w zakresie wykonawstwa,
przywrócenia uprawnień budowla−
nych dla techników oraz uprawnień
budowlanych bez ograniczeń dla in−
żynierów oraz współpraca ze wszyst−
kimi zainteresowanymi instytucjami w
celu wypracowania współczesnych
standardów kształcenia ogólnego i za−
wodowego.
Troską stowarzyszenia winno być
kształcenie kadry wszystkich poziomów
dostosowane do nowych technologii
projektowania i wykonawstwa oraz
wymagań stawianych budownictwu

w warunkach gospodarki rynkowej.
Zwrócono uwagę na potrzebę kontynu−
owania dobrych wzorców współpracy
PZITB i Polskiej Izby Inżynierów Bu−
downictwa w zakresie systematyczne−
go podnoszenia kwalifikacji zawodo−
wych kadry inżynieryjno−technicznej
budownictwa (szkolenia, kursy spe−
cjalistyczne itp.).

Delegaci na sali obrad

Kolacja koleżeńska w czasie zjazdu

W wyniku wyborów przewodniczą−
cym PZITB na kolejną kadencję został
kol. Wiktor Piwkowski.
W skład organów statutowych
szczebla krajowego weszli następują−
cy koledzy z naszego oddziału: prze−
wodniczący kol. Tadeusz Nawracaj ,
kol. Bronisław Wosiek został sekreta−
rzem Głównej Komisji Rewizyjnej, kol.
Bogdan Podolski przewodniczącym
Głównego Sądu Koleżeńskiego a kol.
Roma Rybiańska członkiem Głównego
Sądu Koleżeńskiego.
Wybranym gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów i satysfakcji.
W drugim dniu obrad delegaci przy−
jęli trzy uchwały, stanowiące podsumo−
wanie dyskusji ogólnych i kuluarowych
toczących się podczas Zjazdu. Uchwa−
ły te przytaczamy poniżej.
Sztandar PZITB na sali obrad
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Aktualny skład
Zarządu Głównego
PZITB
PREZYDIUM
Przewodniczący Wiktor Piwkowski
V−ce Przewodniczący Zdzisław Binerowski
V−ce Przewodniczący Ireneusz Jóźwiak
V−ce Przewodniczący Zygmunt Rawicki
V−ce Przewodniczący Leszek Ganowicz
Sekretarz Generalny Elżbieta Janiszewska−Kuropatwa
Z−ca Sekretarza Generalnego Stefan Pyrak
Skarbnik Stefan Czarniecki
Z−ca SkarbnikaWaldemar Szleter

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Tadeusz Durak
Wiceprzewodnicząca Irena Bobulska − Pacek
Sekretarz GKR Bronisław Wosiek
Członek GKR Jadwiga Gałach
Członek GKR Elżbieta Ostatek

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Bogdan Podolski
Wiceprzewodniczacy Kajetan Marcinkowski
Sekretarz GSK Barbara Malec
Członek GSK Roma Rybiańska
Członek GSK Jacek Wojewódzki
Członek GSK Jan Janik
Członek GSK Stanisław Glinicki

Hejnał krakowski był również atrakcją minionego XLIII KRAJOWEGO ZJAZDU DE−
LEGATÓW
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Wrocławski Oddział PZITB
Skład Zarządu, Prezydium oraz składy
Komisji w nowej kadencji 2008-2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo−Wy−
borcze Delegatów Wrocławskiego Oddziału PZITB we Wro−
cławiu, które obradowało w dniu 5 kwietnia 2008 r , kolejny
raz zaufaniem obdarzyło kolegę Tadeusza Nawracaja i za−
twierdzilo jego wybór na Przewodniczącego Zarządu Od−
działu, na kadencję 2008−2011.
Zgromadzenie wybrało również Zarząd, który ukonstytu−
ował się w następującym składzie:
Alicja DUDZIK
Wiceprzewodnicząca
ds. czlonkowskich
Zygmunt MATKOWSKI
Wiceprzewodniczący
ds. młodej kadry
Jerzy BĄCZKOWSKI
Wiceprzewodniczący
ds. współpracy z przemysłem
Jerzy GAŁĄZKA
Sekretarz
Krystyna SZCZEŚNIAK
Z−ca Sekretarza
Stefan OLEJNIK
Skarbnik
Jerzy KRZYŻ
Członek Zarządu
Cezary MADRYAS
Członek Zarządu
Jerzy MAGOCKI
Członek Zarządu
Maria POLUS−LEŚNIAK
Członek Zarządu
Anna SOŁTYS
Członek Zarządu
Elżbieta SUPPAN
Członek Zarządu
Adam WOŁOSZYN
Członek Zarządu
Bronisław WOSIEK
Członek Zarządu
Włodzimierz WYDRA
Członek Zarządu
– przew. Koła nr 1
Piotr SZAREJKO
Członek Zarządu
– przew. Koła nr 2
Wiesław MAZUR
Członek Zarządu
– przew. Koła nr 13
Małgorzata MIKOŁAJEWSKA−JANIACZYK
Członek Zarządu
– przew. Koła nr 56

Gwoździowanie skarp przekopu w ciagu A−4

Komisja Rewizyjna w kadencji 2008−2011 będzie pracowa−
ła w składzie:
Edward REWERSKI
Paweł SCHUHMACHER
Zygmunt REWUCKI
Włodzimierz PATRAK
Roman SZMIGIELSKI

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Członek
Członek

Członkami Sadu Koleżeńskiego wybrani zostali:
Otton DĄBROWSKI
Przewodniczący
Władysław MIRONOWICZ Wiceprzewodniczący
Lidia KISIELEWSKA
Sekretarz
Jan CZARNECKI
Członek
Stanisław KLIN
Członek
Na kadencję 2008−2011 Zarząd Oddziału, na posiedzeniu
w dniu 30 czerwca 2008 roku powołał następujące komisje:
• Komisja Pomocy Koleżeńskiej – przew. kol. Anna Sołtys
• Komisja Problemów Budownictwa
– przew. kol. Jerzy Bączkowski
• Komisja Kwalifikacji Zawodowych
– przew. kol. Małgorzata Janiaczyk−Mikołajewska
• Komisja Rewaloryzacji, Modernizacji i Remontów
Budowlanych – przew. kol. Zygmunt Matkowski
• Komisja Uprawnień i Doświadczeń Zawodowych
– przew. kol. Elżbieta Suppan
• Komisja Nauki – przew. kol. Cezary Madryas
• Sprawy odznaczeń i wyróżnień znajdują się
w kompetencji wiceprzew. ds.czlonkowskich
• Powołano pełnomocnik ds. legislacyjnych
– kol. Małgorzatę Janiaczyk−Mikołajewską.

Roboty ziemne w ciągu A−4
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Aktualnie w strukturze Wrocławskiego Oddziału PZITB
działa następujących 20 Kół Zakładowych:
Nr
koła

INSTYTUCJA
PRZEDSIĘBIORSTWO

Funkcja

ZARZĄD KOŁA

1

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

WYDRA Włodzimierz
MATKOWSKI Zygmunt
SZMIGIELSKI Roman
NOWAK Tomasz
PIETRASZEK Piotr

2

KOŁO PROJEKTANTÓW

Przewodniczący
Sekretarz

SZAREJKO Piotr
BURZYŃSKI Jerzy

4

KOŁO TERENOWE W OLEŚNICY

Przewodniczący
Sekretarz

SUPERSON Janusz
MACKIEWICZ Jerzy

6

KOŁO TERENOWE ZGORZELEC

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

BĄCZKOWSKI Jerzy
DARŁAK Janusz
MARGUŻ Zbigniew

7

KOŁO MŁODYCH (Architektura)

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

DUDA Sylwester
STEC Paweł
SALWICZEK Piotr

8

JAWOR

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Skarbnik

WOŁYNIEC Kazimierz
BRZOZOWSKI Janusz
FILUS Grzegorz

9

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Przewodniczący

DUBER Andrzej

10

PBPP „PIEC−BUD”
Wrocław Sp. z o.o.

Przewodniczący
Sekretarz

LEWANDOWSKI Jerzy
KOCHANOWSKA Anna

13

KOŁO SENIORÓW PZITB

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

MAZUR Wiesław
ŻAK Edward
JANKIEWICZ Jerzy Leo
CZUPER Marianna
KUBRAK Wiktoria

15

DYREKCJA INW.MIEJSKICH

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

CZARNECKI Jan
MAZUR Jerzy
HARASYMCZUK Karol

26

PATRON

Przewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik

KOZIERADZKA Alicja
PIJACZYŃSKA Teresa
SZOTA Małgorzata

27

WOJSKOWY INSTYTUT
TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

HAZNAR Kazimierz
BIAJGO Ryszard
MARKIEWICZ Wiesław
ROMAŃSKI Andrzej

28

WOJSKOWE BIURO
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

LEŚNIAK−ROTTER Maria
REGDOSZ Jan
ZIĘBA Bożena
ZAGÓRSKA Jolanta
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33

WPBP NR 2
WROBIS S.A.

Przewodniczący
Sekretarz

SUPPAN Elżbieta
MISTARZ Teresa

34

WROCŁAWSKIE
PRZESIĘBIORSTWO
BUDOWLANE

Przewodniczący
Wiceprzewodniczący
Skarbnik

SURMA Piotr
DĄBROWSKI Janusz
CZECZOT Barbara

35

KOŁO WYKONAWCÓW

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

SEMLA Jerzy
DUDZIK Alicja
PATRAK Włodzimierz

36

PBU S.A.

Przewodnicząca
Sekretarz

SOŁTYS Anna
WÓJTOWICZ Ryszard

45

KOŁO MIEJSKIE

Przewodniczący
Sekretarz
Skarbnik

ZATYLNY Jerzy
WIERZBICKI Czesław
KOSTKA Zdzisław

46

JELENIA GÓRA

Przewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik

MŁYŃCZYK Ludmiła
PIOTROWSKA Jadwiga
NIEDBALSKI Zbigniew

56

KOŁO TERENOWE Nr 56

Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Sekretarz

MIKOŁAJEWSKA−JANIACZYK Małgorzata
REWERSKI Edward
WOŁOSZYN Adam

Prace Prezydium i Zarządu
Wrocławskiego Oddziału PZITB
Z posiedzeń Zarzadu
Z posiedzeń Zarządu− szczegółowe omówienie programów
posiedzeń wraz z treścią uchwał znajduje się w protokołach.
Pierwsze konstytucyjne posiedzenie Zarządu kadencji
2008−2011 odbyło się 17.04.08.Na posiedzeniu podjęto
uchwały powołujące Prezydium Zarządu oraz Pełnomocni−
ka ds. legislacji określając zakresy obowiązków wszystkich
członków powołanych na funkcję.
Kolejne posiedzenie Zarządu w dn. 26.05.08 miało na
celu wstępne omówienie programu działania oraz budżetu
na 2008r. W szczególności dyskutowano, przy udziale dele−

gatów założenia programowe mającego się odbyć 5−7.06.08
w Krakowie kolejnego XLIII Krajowego Zjazdu Delegatów
PZITB. Podjęto uchwały o przyznanie środków finansowych
na potrzeby Kół i zapomogę losową.
W dniu 30.06.08 przedmiotem posiedzenia zarządu były
miedzy innymi:
– informacja o Krajowym Zjeździe PZITB
– sprawy finansowe : przyjęto sprawozdanie finansowe za
2007r, przyjęto informację o działalności WBI sp. zoo
– powołanie Komisji Problemowych Oddziału

Z posiedzeń Prezydium
Z posiedzeń Prezydium− szczegółowe omówienie pro−
gramów posiedzeń wraz z treścią uchwał znajduje się w pro−
tokołach.
W dniu 28.04.2008 posiedzenie poświęcono szczegóło−
wym omówieniom zakresów obowiązków członków Prezy−
dium. Podjęto uchwały dotyczące przyznania środków fi−
nansowych na wyjazd na Konferencję Komisji Seniorów,
uchwałę dotyczącą przyjęcia 10 osób w poczet kandyda−
tów na członków oraz uchwałę dotyczącą przyjęcia 7 osób
na członków PZITB.

W dniu 23.06.2008 na posiedzeniu Prezydium omówio−
no program działań Zarządu Oddziału oraz uchwały Krajo−
wego Zjazdu Delegatów w Krakowie. Podjęto uchwały
w sprawie przyjęcia bilansu O/W PZITB, działalności WBI,
dywidendy; powołano Komisje Problemowe
26.08.2008 posiedzenie poświęcono sprawom organizacyj−
nym. Omówiono przygotowywany biuletyn informacyjny w
nowej oprawie graficznej przez Zespołredakcyjny. Ustalano
terminy kolejnych spotkań członków Prezydium oraz Zarządu.
Uszczegółowiono projekt działań na najbliższe miesiące.

••• 7

Ramowy program działania
Oddziału W
rocławskiego PZITB
Wrocławskiego
na kadencję 2008-2011
Zarząd Wrocławskiego Oddziału PZITB w kadencji
2008−20011 w swojej działalności, jako główny priory−
tet, przyjął realizować przede wszystkim cele określone
w & 9 statutu i zadania wynikające z Uchwały Zwyczaj−
nego Zgromadzenia Delegatów Wrocławskiego Oddzia−
łu PZITB z dnia 5 kwietnia 2008 roku.
Zarząd zamierza utrzymać odpowiednią rangę Stowa−
rzyszenia na Dolnym Śląsku. poprzez:
– kontynuowanie współpracy z władzami samorządo−
wymi i administracją państwową w celu kreowania
polityki budowlanej na Dolnym Śląsku,
– współudział w opiniowaniu, planowaniu, projektowa−
niu i realizacji inwestycji budownictwa mieszkanio−
wego, komunalnego i planów zagospodarowania prze−
strzennego,
– udzielanie porad i opinii z zakresu budownictwa in−
westorom indywidualnym,
– jako niezależny ekspert z zakresu budownictwa, pre−
zentowanie swojego stanowiska w mediach,
– kontynuowanie i inspirowanie konkursów promują−
cych firmy i przedsiębiorstwa budowlane,
– szerszą promocję w środowisku ośrodka informacji bu−
downictwa.
W programie działania Zarząd dużą wagę przywiązu−
je do integracji środowiska i stworzenia odpowiedniego
lobbingu dla środowiska technicznego, działającego w
obszarze szeroko pojętego budownictwa.
Celowi temu ma służyć czynny udział i pomoc w
działaniach podejmowanych przez jednostki organiza−

cyjne Oddziału, szeroka współpraca Wrocławskiego Od−
działu PZITB z organizacjami zawodowymi, gospodar−
czymi i pokrewnymi Stowarzyszeniami technicznymi,
jak również uczelniami technicznymi Wrocławia i Dol−
nego Śląska, w szczególności z Politechniką Wrocław−
ską w zakresie organizacji szkoleń, seminariów, kursów,
w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych członków
Stowarzyszenia, szczególnie w zakresie zmieniających
się przepisów w związku z przystąpieniem do Unii Eu−
ropejskiej.
Zarząd zamierza polepszyć warunki działania człon−
kom Wrocławskiego Oddziału PZITB umożliwiające
przede wszystkim rozwijanie działalności statutowej,
a także doskonalić strukturę organizacyjną Oddziału, do−
stosowując ją do potrzeb i oczekiwań członków Stowa−
rzyszenia. Zarząd będzie wspomagał seniorów oraz
członków, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życio−
wej, a członkom Stowarzyszenia odchodzącym z życia
zawodowego umożliwi dalszą aktywną działalność wy−
korzystując ich doświadczenie i wiedzę fachową,
Kontynuowane będzie cykliczne wydawanie biulety−
nu informacyjnego
Zarząd rozważy zmiany zapisów w Karcie Przywilejów
O/W−w, pkt. I.1 – umożliwiające wykorzystanie kwoty 80
% opłaconych składek na działalność statutową kół – także
w roku następnym po okresie składkowym – uwzględ−
niając możliwości budżetowe i kadencyjność.
Większa ranga zostanie nadana działaniom mającym
na celu pozyskanie do Stowarzyszenia studentów uczel−
ni technicznych oraz absolwentów śred−
nich szkół technicznych o kierunku bu−
dowlanym.
Zarząd zakłada, że przyjęty ramowy
program działania będzie uszczegóławia−
ny w ramach opracowywanych rocznych
planów działalności. Zasadnicze zamie−
rzenia, oprócz cyklicznych posiedzeń
Prezydium i Zarządu Oddziału, jakie zo−
staną zrealizowane do końca bieżącego
roku to:
– udział w XXXIV Dniach Nauki i Tech−
niki organizowanych przez NOT
– zjazd Jednostek Organizacyjnych
(październik)
– obchody Jubileuszu Oddziału (prze−
łom roku)
Przewodniczący Zarządu Oddziału
Tadeusz Nawracaj

Próbne obciążenie mostu w ciagu A−4
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Działania Kół i Komisji
Wrocławskiego Oddziału PZITB
VI Konferencja NaukowoTechniczna
Naukowo-T
BUDOWNICTWO W ENERGETY
CE
ENERGETYCE
Złotniki Lubańskie 13.05-16.06.2008 r
r..

Prezydium konferencji: prorektor prof.Ernest Kubica, dyr.Instytu−
tu Budownictwa PWr prof.Jerzy Hoła, dyrektor Marian Przygrodzki
oraz dziekan prof.Cezary Madryas,

Na sali obrad przedstawiciele firm i uczelni

Na sali obrad przedstawiciele firm i uczelni

Przewodniczący komitetu Organizacyjnego kol. Jerzy Bączkowski

Konferencja naukowo− techniczna „BUDOWNICTWO W ENERGETY−
CE” zorganizowana została już po raz szósty i trzeci raz z rzędu w ośrodku
konferencyjno−wypoczynkowym ‘Złoty Sen” w Złotnikach Lubańskich.
Wzorem lat ubiegłych, Konferencja poświęcona była problemom budow−
nictwa energetycznego. Problemom, które muszą być starannie analizo−
wane i prawidłowo rozwiązywane. Tematyka konferencji dotyczyła głów−
nie zagadnień związanych z zaspokojeniem praktycznych potrzeb inwe−
storów i użytkowników budowlanych obiektów energetycznych. Organi−
zatorem konferencji była:
– BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A.
– INSTYTUT BUDOWNICTWA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
– POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA
ODDZIAŁ we WROCŁAWIU
Pragniemy zauważyć, że nasza Konferencja cieszy się dużym zaintere−
sowaniem środowiska „budowlanego”− udział w niej wzięło 125 osób bez−
pośrednio związanych z budownictwem. Gościliśmy zarówno naukow−
ców, projektantów, rzeczoznawców, wykonawców jak też kadrę inwe−
storskiego nadzoru budowlanego.
Cieszymy się, że po raz kolejny udało się nam zorganizować forum
swobodnej wymiany poglądów, opinii i trafnych uwag. Dzięki temu mamy
swój wkład w środowisko, w którym nauka wspiera praktykę, a praktyka
wskazuje kierunki kolejnych działań w materii budowlanej.
Referaty problemowe, autorstwa wybitnych specjalistów, profesorów z
różnych ośrodków naukowych z kraju i zagranicy oraz referaty zgłoszone
przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferen−
cji prezentowane były w 7 sesjach z podziałem na następujące bloki te−
matyczne:
– Kominy Przemysłowe
– Chłodnie Kominowe
– Referaty i Wystąpienia Promocyjne Sponsorów
– Trwałość Obiektów Energetycznych
– Badania i Remonty Obiektów Energetycznych
– Konstrukcje Specjalne
– Zagadnienia Teoretyczne i Ogólnobudowlane
Tradycyjnie w czasie trwania Konferencji organizowane były spotka−
nia popołudniowe, w których przedstawione zostały nowe technologie i ma−
teriały stosowane do napraw i rekonstrukcji obiektów budowlanych. Wy−
rażamy nadzieję, że udział w spotkaniach popołudniowych i wieczornych
pozwolił na chwilę odpoczynku i lepsze poznanie naszego regionu.
Mamy nadzieję, że VI KONFERENCJE NAUKOWO− TECHNICZNA „BU−
DOWNICTWO W ENERGETYCE” spełniła oczekiwania uczestników oraz
patronujących jej instytucji, że uczestnicy wynieśli wiele pożytku z obrad,
a wydany tom referatów konferencyjnych stanowić będzie materiał po−
mocny w codziennej działalności naukowej i technicznej.
Komitet OrganizacyjnyKonferencji stanowili: Jerzy Bączkowski Janusz
Darłak, Krystian Przygrodzki
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Z działalności Koła nr 33
Zarząd koła nr 33 zorganizował w lipcu 2008 r. wyjście
techniczne na budowę realizowaną przez WROBIS S.A. pn.
ATM – Hala zdjęciowa z częścią socjalno biurową i maga−
zynową w Bielanach Wrocławskich
Obiekt składa się z hali zdjęciowej, magazynu i części
biurowo–socjalnej w środkowej części z dachem przeszklo−
nym oraz częścią garażowo – techniczną.
Dane techniczne:
• powierzchnia całkowita
– 7.927 m2
• powierzchnia zabudowy – 6.212 m2
• kubatura
– 59.350 m3
• konstrukcja – słupy hali żelbetowe, dach−konstrukcja
stalowa, część biurowa środkowa− konstrukcja drew−
niana
• elewacja – płyty euronit, garson, tynk strukturalny, ślu−
sarka aluminiowa
• izolacja akustyczna – ecophon
• wentylacja – centrale wentylacyjne o wydajności
80.000 m3/h
• ochrona p.poż – hala kl. B konstrukcja malowana Fle−
am Control 30 min., klapy dymowe, bramy, drzwi i
okna p.poż 60 min.
Kierownik budowy – mgr inż. Rafael Musiała, członek
PZITB koła nr 33

Uczestnicy wyjścia technicznego zapoznali się z reali−
zacją zadania inwestycyjnego wraz z problemami które po−
jawiały się w trakcie wznoszenia obiektu począwszy od roz−
poczęcia budowy aż do jej ukończenia. Dokładna opisowa
znajomość tematu była możliwa dzięki kamerze która była
zamontowana na placu budowy przez cały okres realizacji
inwestycji i była nam odtwarzana.
Pod koniec czerwca obiekt został przekazany Inwestorowi.
Wyjście techniczne zakończono poczęstunkiem caterin−
gowym, które było miłą niespodzianką dla uczestników spo−
tkania technicznego.
Przwodnicząca Koła nr 33 Elżbieta Suppan

Spotkanie koła nr 33
z okazji Dnia Kobiet
8 marca 2008 r.
Tradycją koła nr 33 WROBIS S.A. jest coroczne spotka−
nie integracyjne z okazji Dnia Kobiet. Frekwencja dopisała,
koleżanki z koła przyjechały na to spotkanie z budów reali−
zowanych przez spółkę WROBIS położonych niemalże w
całym województwie Dolnośląskim.
Przy dźwiękach współczesnej muzyki i kawie z ciastecz−
kami, w miłej inżynierskiej atmosferze kawiarni Tutti Frutti
Panie omawiały ciekawostki z budów oraz wspominały do−
tychczasowe spotkania koła i planowały działania na bieżą−
cy rok.
Zakończeniem spotkania było zaproszenie koleżanek do
opery na spektakl CARMEN.
Zaproszenie na przedstawienie w operze było okazją do
zwiedzenia odrestaurowanego obiektu. Podziwiałyśmy odno−
wione wnętrza opery zwłaszcza „rzucające” się w oczy ka−
piące złoto z figurek na ścianach i suficie Sali Głównej. Zasto−
sowanie materiałów do robót wykończeniowych jak i urzą−
dzeń świadczy o nadążaniu z zastosowaniem nowych mate−
riałów i technologii. Akcentem nowoczesności jest zamonto−
wanie wewnętrznej windy panoramicznej, która jest
wkomponowana w zabytkowy obiekt. Całość wnętrza opery
tworzy specyficzny urok i klimat właściwy takim obiektom.
Przwodnicząca Koła nr 33 Elżbieta Suppan

Wyjazd techniczny
do Kopenhagi
Zarząd Koła nr 33 zorganizował w m−cu czerwcu 2008r.
wyjazd techniczny do Szwecji i Danii. Tematem wyjazdu
technicznego był Most nad Sudanem (nzawa duńsko−szwedz−
ka Oresundsbron ) oraz budynek mieszkalny HSB Turning
Torso zaprojektowany przez architekta Santiago Calatrava.
Budowę rozpoczęto w 2001r i skończono w 2005r. W 2005r.
został odznaczony jako najlepsza budowa w konkursie Em−
poria Skyscraper Award.

10 •••

W wyjeździe technicznym brali udział nie
tylko członkowie koła nr 33 ale także sympa−
tycy tego koła.Był to wyjazd autokarowy po−
łączony z przeprawą promowa. W godzinach
przedpołudniowych wyjechaliśmy z Wrocła−
wia przez Międzyzdroje do Świnoujścia. Po
nocnym pobycie na promie w akordach mu−
zyki dopłynęliśmy Ystad w Szwecji . Po krót−
kim zwiedzeniu tej miejscowości dojechali−
śmy do miasta Malmo, w którym zobaczyli−
śmy nowoczesny budynek mieszkalny o wys.
190 m autorstwa Santiego Calatrava. Ten 54
piętrowy o wysokości 190m budynek ma
kształt skręconego torsu męskiego.
Budynek składa się z 9−cio piętrowych sze−
ścianów skręconych lewą stronę im wyżej tym
bardziej skręcony. Wierzchołek najwyższego
segmentu jest skręcony o 90% w stosunku do
najniższego pkt. W budynku zainstalowanych
jest 5 wind , które poruszają się pionowo do Zdjęcie zbiorowe
góry wzdłuż środkowego rdzenia a nie tak jak
wieża w linii krętej. Do budowy zużyto oprócz podstawo−
wych materiałów metal i biały marmur.
Budynek został zaprojektowany aby przeciwstawić się
wiatrom. Jego odchylenie wierzchołka przy wietrze osiąga−
jącym v=44 m/s wynosi zaledwie 30 cm i jest prawie nie−
zauważalny.
Budynek mieszkalny HSB Turning Torso zaprojektowa−
ny przez Santiago Calatrava.

przy fontannie Gefion w Kopenhadze

Ciekawostki:
• Projektant wieżowca Santiago Calatrava wykonał po−
dobny projekt dla Chicago, zwany Fordham Spire, bę−
dzie miał 610m wysokości i ukończony będzie
w 2009r.
• Inny projekt Infinity Tower wzorowany na Turning Tor−
so powstanie w Dunaju w 2009 r.
Z Malmo przejechaliśmy do Kopenhagi mostem nad cie−
śniną Sund. Cała przeprawa składa się z mostu o długości
7845m, sztucznej wyspy o długości 4055 m i tunelu o dłu−
gości 3.510 m .
Szlakiem tym przebiegają dwie dwupasmowe jezdnie
dwa tory kolejowe. Most ten jest najdłuższym mostem na
świecie, który łączy dwa państwa. Most otwarto w 2000r.
Budowa trwała od 1995r. do 14 sierpnia 1999r. W Kopenha−
dze zwiedzaliśmy ciekawsze zabytki architektoniczne m.in..
nowo wybudowaną operę, starówkę, Syrenkę Kopenhadz−
ką, fontannę Gefion oraz byliśmy przy odprawie warty kró−
lewskiej przed pałacem Amalienborg.
Po spacerze deptakiem Stroget udaliśmy się na prom któ−
rym przypłynęliśmy w godzinach porannych do Świnoujścia.
W Świnoujściu w godzinach południowych po pożegnaniu
się z morzem udaliśmy się autokarem w kierunku Wrocławia.
Przwodnicząca Koła nr 33 Elżbieta Suppan

Most nad Ciesniną Sund łączący Szwecję i Danię
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Europejska K
arta Zawodowa
Karta
– czy to daleka czy bliska przyszłość?
Koło Młodych przy Kole nr1 śledzi dokumenty związane
nie tylko z Inżynierem Europejskim ale również z Europej−
ską Kartą Zawodową.
Europejska Federacja Narodowych Organizacji inżynier−
skich (FEANI) oraz Rada ds. Europejskich Kadr Zawodowych
i Kierowniczych (EUROCADRES) zorganizowały w kwiet−
niu 2008 konferencję poświeconą zwiększeniu mobilności
zawodowej w Europie.
W konferencji uczestniczyło ponad 170 osób z organi−
zacji i firm europejskich zainteresowanych opracowaniem i
zalegalizowaniem dokumentu, który służyłby rożnym gru−

Dworzec Europejski w Lille

pom zawodowym, w tym branży budowlanej, jako dowód
zdobytych kwalifikacji.
Podstawą dla Europejskiej Karty Zawodowej jest Dyrek−
tywa Unii Europejskiej o uznawaniu kwalifikacji zawodo−
wych nr 20095/36/’EC. Prace nad dokumentami, zainicjo−
wane przez Europejska Komisje ds.zatrudnienia, spraw spo−
łecznych i równouprawnienia rozpoczęły i wspólnie prowa−
dza od 2006 roku dwie wiodące organizacje FEANI i EURO−
CADRES.
Prace nad Europejska Kartą Zawodowa są kompatybilne,
miedzy innymi, z tzw. Kartą Bolońską i Strategią Lizbońską
dotyczącymi kształcenia trójstopniowego oraz relacji mie−
dzy wykształceniem a rynkiem pracy. W sytuacji , gdy każ−
dego roku z samego tylko Wydziału Budownictwa Politech−
niki Wrocławskiej wypromowanych zostaje ponad 500 ab−
solwentów studiów inżynierskich i magisterskich (studiów
Igo i II−go stopnia) ich losy zawodowe są troską również Pol−
skiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Za−
tem na bieżąco koło młodych przy Kole nr1 śledzi doku−
menty związane nie tylko z Inżynierem Europejskim ale rów−
nież z Europejską Kartą Zawodową.

Informacje szczegółowe o studiach
dwustopniowych na Wydziale:
www.wbliw.pwr.wroc.pl

Kolejni absolwenci kierunku BUDOWNICTWO na rynku pracy. Wręczanie dyplomów ukończenia studiów ma charakter uroczysty z udziałem przedstawicieli PZITB

12 •••

Aktualności w branży budowlanej
i kształceniu inżynierów
Zjazd dziekanów kształcących
na kierunku budownictwo
W dniach 30−31 maja 2008r. odbył
się na Wydziale Inżynierii Lądowej Po−
litechniki Warszawskiej Ogólnopolski
Zjazd Dziekanów Wydziałów Budow−
nictwa. Gospodarzem spotkania był
Dziekan prof. Grzegorz Jemielita. Ho−
norowym gościem Zjazdu był najstarszy
absolwent wydziału ILPW 101 letni prof.
Antoni Rosikoń, emerytowany profesor
Politechniki Śląskiej, specjalista od kon−
strukcji kolei. Pan prof. A.Rosikoń w
ubiegłym roku wydał książkę i jest jesz−
cze aktywny zawodowo, uczestnicy zło−
żyli mu życzenia 200lat. W części uro−
czystej nadano również tytuł honorowe−
go profesora Wydziału prof. Luc Courard
z University of Liege.
W części merytorycznej prof.W.Ra−
domski omówił działalność Komitetu In−
żynierii Ladowej i Wodnej PAN. Szcze−
gólna uwagę zwrócił na niewystarczają−
ce nakłady na szkolnictwo wyższe, pla−
sujące Polskę na 23 miejscu w UE, skut−
kujące brakiem funduszy na badania
naukowe oraz na odnowienie starzeją−
cej się kadry. Nawiązując do kształcenia
dwustopniowego z ubolewaniem zauwa−
żył, że programy nie spełniają wcześniej−
szych założeń (I stopień inżynierski kształ−
cenie dla wykonawstwa, II stopień mgr−
kształcenie do projektowania). Niespój−
ne sa działania gremiów, wśród których
wymienił MNiSzW, RGSzW, KILPAN,
PKA, PIIB itd., zajmujących się kształce−
niem na kierunku budownictwo. Należy
mieć nadzieję, że poświęcona kształce−
niu sekcja problemowa Krajowej Konfe−
rencji Krynickiej w roku 2009 sformułuje
konstruktywne, wiążące dla całego śro−
dowiska budowlanego wnioski.
W dyskusji, dotyczącej kształcenia
dwustopniowego, zwracano uwagę na
nieznaczną eliminację absolwentów
studiów inżynierskich przy przejściu na
drugi−magisterski stopień kształcenia.
W nawiązaniu do przepisów prawnych
podkreślano brak standardów kształce−
nia dla specjalności oraz brak dostoso−
wania studiów niestacjonarnych do
możliwości studentów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
Politechnika Warszawska wprowadzi−
ła tzw. studia modułowe umożliwiają−
ce studentom wykupywanie w seme−
strze tylko pewnych przedmiotów w
zależności od możliwości. Oferowane
tez są przedmioty uzupełniające wie−
dze ze szkoły średniej.
Prof. Piotr Konderla, reprezentujący
Rade Główna szkolnictwa Wyższego

dzacych kierunek „budownictwo. PKA
ocenił 22 szkoły państwowe (2 otrzyma−
ły wyrożnienie, 3 warunkowo dopusz−
czone , 0 ocen negatywnych).PKA nie
oceniałe szkól niepublicznych. W pod−
sumowaniu prof.J.Kawecki omowil kry−
teria oceny, jej elementy zwracając uwa−
gę na znaczenie praktyk studenckich.
W kolejnej części obrad uczestnicy
zapoznali się z organizacja kształcenia

przedstawił proponowane zmiany w
ustawie o szkolnictwie wyższym i sta−
nowisko RaRGSzW dotyczące tych
zmian. Przewodniczący Zarządu Głów−
nego PZITB, kol.W.Piwkowski, podkre−
ślając potrzebę synchronizacji progra−
mów kształcenia z potrzebami rynku,
jeszcze lepszej współpracy PZITB z
uczelniami, referował potrzeby kraju
oraz UE w zakresie absolwentów kie−
runków budowlanych w związku z ist−
niejącym boomem inwestycyjnym. Ak−
tualnie, szacunkowo brak jest 500 tys
inż. budowlanych. Około 60 tys inży−
nierów z uprawnieniami kieruje około
7−8 budowami równocześnie!
Reprezentujący Panstwową Komisję
Akredytacyjną prof.J.Kawecki poinfor−
mował, że w roku 2006 było 36 (31 pan−
stwowych i 5 prywatnych) szkół prowa−

na przyjmującym Dziekanów Wydzia−
le Politechniki Warszawskiej. Struktura
kształcenia dwustopniowego na stu−
diach stacjonarnych to Iszy stopień 8
semestrów, IIgi stopień 3 semestry a na
studiach niestacjonarnych odpowiednio
9 + 4 semestry.
Na zakończenie uczestnicząc w pik−
niku studentów Wydziału inżynierii Lą−
dowej, kontynuowano dyskusje nad po−
trzebami i możliwościami kształcenia
inżynierów budownictwa i życzono
sobie wzajemnie sukcesów do spotka−
nia w 2009 roku na Politechnice Ko−
szalińskiej.
Dr inż. Piotr Pietraszek
Prodziekan Wydziału Budownictwa Ladowego
i Wodnego Politechniki Wrocławskiej
(Na zdjęciu, na pierwszym planie w ekipie
dziekanów kadencji 2005−2008)
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P ozostaną w naszej pamięci

Władysław Majta
Urodził się w Dziewinie pow. Bochni w 1921 roku w rodzi−
nie chłopskiej. Szkołę podstawową i gimnazjum ogólnokształcą−
ce ukończył w Bochni w 1938 r, a pierwszą klasę Liceum Peda−
gogicznego w Tarnowie.
Po wybuchu wojny powrócił na gospodarstwo ojca do Dzi−
wina. Jego młodzieńcze lata przypadły na okres okupacji hitle−
rowskiej, która wywarła niewątpliwie trwały ślad w jego pamię−
ci. Oprócz pomocy ojca w gospodarstwie pracował jako robot−
nik leśny w leśnictwie Dziewin. Już w 1941 r po złożeniu przy−
sięgi został członkiem Związku Walki Zbrojnej a od początku
1943r.został członkiem Oddziału partyzanckiego „Odwet” Bata−
lionów Chłopskich „Jastrzębiec” działających w rejonie Bochni
biorąc czynny udział w akcjach zbrojnych aż do 15 stycznia 1945r
pod pseudonimem „Okoń”.
W lipcu 1945r ukończył Liceum Pedagogiczne i wstąpił na
Politechnikę Śląską w Gliwicach wydział Inżynieryjno − Budow−
lany, którą ukończył w 1951r uzyskując tytuł mgr inż. Bu−
downictwa.
15 marca został powołany do służby wojskowej w Centrum
Wyszkolenia Kwatermistrzowskiego i w kwietniu tego samego
roku skierowany do Oficerskiej Szkoły Inżynierii na stanowisko
wykładowcy budowy mostów w stopniu porucznika. W 1962
roku ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w Wojsko−
wej Akademii Technicznej.
Służbę w szkole oficerskiej pełnił do 1963 roku a w czerw−
cu tegoż roku jako podpułkownik przeniesiony został do
Ośrodka Badawczego Sprzętu Inżynieryjnego ( obecny Woj−
skowy Instytut Techniki Inżynieryjnej) na stanowisko kierow−
nika zakładu naukowo badawczego , którym związał się aż
do dnia odejścia na emeryturę w stopniu pułkownika. W trak−
cie wieloletniej służby wyróżnił się niezwykła pracowitością i
zaangażowaniem. Miał niebywałe zdolności intelektualne,
umiejętności szybkiego opanowania wiedzy niezwykle zasob−

ną i precyzyjną pamięć, (doskonały
brydżysta).Cechy te pozwalały mu
być twórczym realizatorem wielu
cennych projektów badawczych.
Wszechstronna wiedza, jasność
umysłu decydowały iż przez lata służ−
by w saperskich szeregach był darzo−
ny wielką sympatią i szacunkiem. Jego
trud, praca i zaangażowanie były do−
ceniane. Za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie badawczej i wdrożeniowej
był wielokrotnie wyróżniany Nagro−
dami Ministra Obrony Narodowej a najważniejsza to Nagroda
Państwowa II stopnia za opracowanie parku pontonowego PP−
64, który to park uniezależnił naszą armie od importu. Posiadał
wiele odznaczeń resortowych i państwowych w tym Złoty Krzyż
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż
Partyzancki.
Do naszego Stowarzyszenia należał od 1961r aktywnie dzia−
łał w Kole Wojskowym Instytutu Techniki Inżynieryjnej a w
1977 roku był jednym z założycieli Koła Seniorów naszego Od−
działu. Był Odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką PZITB, Złotą
Odznaką Zasłużony dla Dolnego Śląska , Złotą Odznakę Zasłu−
żony dla Budownictwa a także posiadaczem zaszczytnego ty−
tułu „Zasłużony Senior PZITB”. Do ostatnich dni życia brał udział
w działalności Koła Seniorów, aktywnie uczestniczył w Sesjach
"Człowiek− Przyroda−Budownictwo" i w szeregu innych przed−
sięwzięć. Dla tych, którzy mieli szczęście go poznać pozosta−
nie człowiekiem o niebywałej sile charakteru wielkiej m mą−
drości i wrażliwości a poza tym ogromnie serdecznym, dobrym
i skromnym człowiekiem.
Nieubłagana śmierć wyrwała go z naszych szeregów okrywa−
jąc nas żalem i smutkiem. Pozostaje pamięć o człowieku pra−
wym, szlachetnym oficerze−saperze, naukowcu i koledze.
Cześć Jego Pamięci
Wiesław Mazur

Wspomnienie o koledze Jaropełku Żyźniewskim,
członku Koła T
erenowego Nr
Terenowego
Nr.. 56
Kol. dr inż. Jaropełki Żyźniewski urodził się 31.01.1934r.
Ukończył Politechnikę Wrocławską gdzie pracował jako star−
szy asystent a następnie przyjął posadę w Urzędzie Wojewódz−
kim we Wrocławiu.
Do PZITB należał od 1974r działając aktywnie w Kole Tere−
nowym Nr 56 do którego należeli pracownicy z różnych zakła−
dów i przedsiębiorstw. Koło liczyło wtedy 100 członków, spo−
tkania w tak licznym gronie na zebraniach, na których były wy−
głaszane referaty dotyczące aktualnych spraw budownictwa słu−
żyły integracji środowiska.
Kol. dr inż. Jaropełk Żyźniewski działając społecznie dał się
poznać jako dobry organizator będąc członkiem Zarządu Koła.
Współorganizował, w miarę środków, wyjazdy techniczne za−
równo krajowe jak i zagraniczne. Na wyjazdach krajowych
uczestniczyliśmy wspólnie w dyskusjach dotyczących konstruk−
cji, renowacji Zamku−Muzeum Piastów w Brzegu, Katedry Ewan−
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gelickiej w Świdnicy, Zamku Książ,
Zespół klasztoru Cysterskiego w Hen−
rykowie, bazyliki w Krzeszowie. Dzięki
koledze Jaropełkowi Żyźniewskiemu
poznaliśmy tez place budów w Cze−
chach.
Kol. dr inż. Jaropełk Żyźniewski
jako wspaniały kolega i inżynier udzie−
lał się nie tylko organizacji wyjazdów
lecz brał udział w dyskusjach koła na
zebraniach proponując rozwiązania
problemów i wzbogacając seminaria swoimi wystąpieniami.
Za pracę społeczną w stowarzyszeniu został odznaczony
srebrną i złotą odznaką PZITB oraz srebrną odznaką NOT.
Część Jego pamięci
Adam Wołoszyn

Ośrodek Informacji Budownictwa i Szkoleń
Służy pomocą w pracy inżynierom i technikom budowlanym, uczniom i studentom
szkół budowlanych oraz oferuje usługi informacyjne dla inwestorów i innych osób
zainteresowanych budownictwem w zakresie:
– materiałów i ich producentów
– technologii budowlanych i ich wykonawców
– norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących budownictwa, które dostosowywane są
do wymagań Unii Europejskiej
– prowadzi sprzedaż wydawnictw SEKOCENBUD

Udostępnia w czytelni bogaty zbiór literatury o tematyce budowlanej jak:
– Polskie Normy PN, PN-EN, PN ISO, PN-IEC
– Karty Katalogu Budownictwa KB
– Instrukcje, Aprobaty i Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydawane
przez ITB
– normy i wytyczne techniczne projektowania
– prospekty materiałów budowlanych
– literatura firmowa producentów branż instalacyjnych
– książki oraz pomoce do projektowania i wykonawstwa
– poradniki, informatory, encyklopedie i słowniki
– czasopisma bieżące
– Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie i Dzienniki Urzędowe resortu budownictwa

posiada również:
– własną komputerową bazę informacyjną
o zawartości czasopism bieżących, z której wykonuje tematyczne Zestawienia Dokumentacyjne w formie wydruków.

prowadzi sprzedaż:
– wydawnictwa SEKOCENBUD
– literatury technicznej, wybranej ze zbiorów
Ośrodka, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem

Korzystanie z usług Ośrodka Informacji Budownictwa i Szkoleń jest odpłatne.
Ośrodek Informacji Budownictwa i Szkoleń PZITB
Oddział we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 74 (budynek (NOT), 50-020 Wrocław
czynny: od 800 do 1600 (oprócz sobót)
Szkolenia: pok. 306, tel./fax 071 344-77-56
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Zakres usług świadczonych
przez Wrocławski Oddział PZITB:
Zespół Rzeczoznawców Budowlanych
– Ekspertyzy wszelkich konstrukcji budowlanych
(żelbetowych, stalowych, murowych, drewnianych).
– Przeglądy i oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.
– Opracowanie wszelkiego rodzaju orzeczeń technicznych.
– Wyceny nieruchomości.
– Ekspertyzy i projekty wyburzeń metodą minerską i bezeksplozyjną
wraz z nadzorem i wykonawstwem przez najwyższej klasy specjalistów
ze wszystkich dziedzin inżynierii budowlanej.

WBI – Wrocławskie Biuro Inwestorskie
Wrocławskiego Oddziału PZITB sp. z o.o.
– Obsługa inwestorska w pełnym zakresie.
– Sporządzanie i weryfikacja kosztorysów ślepych inwestorskich,
powykonawczych.
– Opracowanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych.

Ośrodek Informacji Budownictwa i Szkoleń
– Informacje z zakresu budownictwa.
– Doradztwo techniczne i prawne.
– Kolportaż czasopism i literatury dotyczącej budownictwa
we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informacji Budownictwa
w Warszawie.
– Szeroka oferta szkoleniowa.
– Seminaria promujące nowe materiały i technologie w budownictwie.

Sąd Polubowny
– Polubowne orzecznictwo pomiędzy podmiotami gospodarczymi
we wszelkich spornych sprawach budownictwa.

PZITB NAJLEPSZYM DORADCĄ!
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