
  
 

  

     

  
  

   

 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA Oddział w Katowicach
ZAPRASZA

OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH
AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH 

na konferencję naukowo-techniczną

IV  KONFERENCJA
OBIEKTY BUDOWLANE NA TERENACH GÓRNICZYCH

18 - 19 listopad 2021

PZITB Oddział Katowice, ul. Podgórna 4     www.pzitb.katowice.pl     email: biuro@pzitb.katowice.pl     tel. 322 55 45 65

współpraca merytoryczna: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, WARSZAWA ul. Filtrowa 1

która odbędzie się
w dniach 18 ÷ 19 listopada 2021 roku w Katowicach

w formie  hybrydowej

Konferencja będzie miała charakter zawodowego szkolenia 
specjalistycznego, spełniającego 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 podnoszenia 
kwali�kacji zawodowych. Do prowadzenia wykładów 
wzbogaconych znaczną ilością przykładów obliczeniowych, 
zaprosiliśmy grono specjalistów z tej dziedziny, prezentujących 
aktualne podejście do powyższej problematyki.

Uczestnicy konferencji otrzymają wykłady z przykładami 
w formie elektronicznej oraz zaświadczenia o odbyciu 

specjalistycznego dokształcania zawodowego.

PROGRAM KONFERENCJI OBEJMUJE:

1. Wykłady, w tym przykłady obliczeń, zamówione u autorów, 
między innymi na temat: 
-  aktualne przepisy prawne, projektowanie obiektów 

na terenach górniczych,
-  prognozy górnicze i ich przydatność, przydatność 

terenów pogórniczych do zabudowy,
-  błędy projektowe i wykonawcze oraz wychylenia budynków 

na terenach górniczych,
- projektowanie budynków na wstrząsy górnicze, badania 

terenowe, metody obliczeniowe stosowane w inżynierii 
sejsmicznej, wpływ drgań parasejsmicznych na budynki.

2. Dyskusje oraz możliwość zadawania pytań autorom wykładów.

3. Prezentacje �rm produkujących i oferujących materiały dla 
budownictwa na terenach górniczych.

Adres organizatora konferencji
POLSKI ZWIAZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Oddział w Katowicach
40-026 Katowice ul. Podgórna 4
tel/fax: 322554665,  322538638
e-mail: biuro@pzitb.katowice.pl

KOSZTY UCZESTNICTWA CENA NETTO 23% VAT CENA BRUTTO 

Opcja "1a" Uczestnik stacjonarny 

796,75

747,97

 

Opcja "2a" 
Uczestnik stacjonarny korzystający 

z do�nansowania przez ŚlOIIB  

Opcja "1b" Uczestnik online 

Opcja "2b" Uczestnik online korzystający 
z do�nansowania przez ŚlOIIB 

 

471,55

796,75

747,97

422,76

108,45

183,25

172,03

97,24

580,00

980,00

920,00

520,00

Informujemy, że jest możliwość elektronicznej rejestracji!

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową 

www.pzitb.katowice.pl

Koszt uczestnictwa obejmuje:
• lunch 18 ÷19.11.2021 r. (uczestnicy stacjonarni)
• udział w obradach oraz monogra�ę obejmującą pełne 

teksty wykładów (wszyscy uczestnicy)

Opłaty prosimy wnosić na konto:

PZITB Oddział Katowice 
PKO BP SA

Nr: 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506
z podaniem nazwiska uczestnika 

i wybranego numeru opcji wpłaty 
wg tabeli KOSZTY UCZESTNICTWA

w terminie do 20 października 2021 r.

Członkowie ŚlOIIB mogą otrzymać dopłatę 
zgodnie z obowiązującym regulaminem 

samokształcenia zawodowego w kwocie 400,00 zł brutto 


