
   

      

             
      

 

XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2019 

 

Środa 11 wrzesień 2019 godz. 20,00 

Spotkanie uczestników warsztatów. Nie zapominajmy o przeszłości.  

XXI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2019 wchodzą w wiek pełnoletności. 

LICZBA 21 (tzw. OCZKO) – kojarzy się ze szczęściem. 

Jest to również symbol niezależnego człowieka, jednostki dokonującej wyboru między światem 

ducha i światem materialnym, między dobrem a złem. To dynamiczny wysiłek indywiduum, który 

powstaje z konfliktu między przeciwieństwami. 21 jest liczbą oznaczającą odpowiedzialność. 

Nieprzypadkowo w wielu kulturach ukończenie 21 roku życia wiązało się z osiągnięciem 

pełnoletności. 

Wystąpienia: Andrzej Piątkowski, Bogdan Wankiewicz, Zbigniew Augustyniak, 

Prof. zw. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – prowadzenie spotkania 

 

Czwartek 12 wrzesień 2019 godz. 10,00 

Uroczyste otwarcie XXI Warsztatów Nadzoru Inwestycyjnego Wałcz 2019  

Organizatorzy -  CUTOB PZITB w Poznaniu Spółka z o.o. 

 

10,30-12,00 

Rola inżyniera budownictwa w aspekcie zachodzących zmian prawnych 

Prowadzenie sesji: Prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Tschuschke, mgr inż. Zbigniew Augustyniak 

Z tej okazji chcielibyśmy się zastanowić co nam dało funkcjonowanie prawa budowlanego po 

reformie administracyjnej państwa od 1 stycznia 1999 roku – a więc już ponad 20 lat. 

Wystąpienia: Norbert Książek, Robert Dziwiński, Piotr Stawicki, Robert Sas 

 



12,00-12,30 Przerwa kawowa 

 

12,30-14,30 

Analiza zagrożeń dla procesu rewitalizacji 

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. inż. Bogdan Nazarewicz, prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak 

Wystąpienia:  

 - prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz – Wpływ zagrożeń i awarii na potrzeby rewitalizacji 

obiektów budowlanych 

- dr inż. Jacek Szer – Przyczyny powstania oraz skutki katastrof budowlanych 

- mgr inż. Andrzej Gałkiewicz – Dokumenty wymagane przy zakończeniu budowy  

- wystąpienia 2 sponsorów: Aquapol i Remers 

 

14,30 – 15,30 Przerwa obiadowa 

 

16,00-17,30 Sesja Komitetu Remontów PZITB  

Prowadzenie sesji: dr hab. Monika Wągrowska Prof. SGGW, mgr inż. Andrzej Piątkowski 

Wystąpienia: 

-  prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski – „O katastrofach postępujących” 

-  prof. PP dr hab. inż. Krzysztof Zieliński - “Przyczyny zawalenia się sufitu podwieszonego w 

galerii handlowej "Avenida" w Poznaniu” 

- dr inż. Barbara Ksit – „Uszkodzenia konstrukcji murowych” 

-  wystąpienia 2 sponsorów: Sika i Geobear  

 

18,00-19,30 Rekreacja – obowiązuje obuwie sportowe 

 

20,30 Uroczysta kolacja 

 

 

16,00 Sesja Izbowa - przedstawiciele izb WOIIB oraz ZOIIB  

 
 
 

Uwagi organizacyjne: 
Warunki uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej: 
http://cutob-poznan.pl/Kursy__sympozja.html 
 

 

http://cutob-poznan.pl/Kursy__sympozja.html

