
 

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ KATOWICE
OŚRODEK SZKOLENIA i RZECZOZNAWSTWA

40-026 Katowice, ul. Podgórna 4, pok.11.  tel. 322 538 638
Konto bankowe: PKO BP S.A. O/Katowice NR 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

email : szkolenie@pzitb.katowice.pl 

KURS ON-LINE 
przygotowujący dla

INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO
na bazie aktualnego prawa budowlanego 

w cyklu weekendowy
Kurs przeznaczony jest dla inżynierów budownictwa posiadających uprawnienia budowlane i doświadczenie jako uczestnika procesu
budowalnego.

Celem kursu jest     przekazanie wiedzy osobom ubiegającym się o funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, z zakresu obowiązków
polegających  na  podejmowaniu  czynności  prawnych,  nadzoru  nad  zgodnością  realizacji  inwestycji  z  projektem  budowlanym,
pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

TERMIN 
SZKOLENIA:

10 -12.06.2022
(Piątek 1600 ÷ 2000; Sobota, Niedziela 900-1700)

MIEJSCE SZKOLENIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ MS-TEAMS

PROGRAM:

WYKŁADOWCY : 

PROGRAM:

WYKŁADOWCY:

 Przepisy prawne : ustawy, rozporządzenia i inne zagadnienia podstawowe
 Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego 
 Procedury administracyjne związane z procesem budowlanym 
 Przebieg realizacji inwestycji - kroki do sukcesu 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych- cz.1
 Kompetencje nadzoru budowlanego w zakresie realizacji inwestycji 

mgr inż. Małgorzata Mazur

Absolwentka Wydziału Budownictwa Politechniki   Śląskiej,  studia podyplomowe z zakresu budownictwa na terenach
pogórniczych, mykologii budowlanej oraz administracji i zarządzania na Wydziale Prawa US. Uprawnienia budowlane w
specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  do wykonawstwa i  projektowania  b.o.  Ponad 35 doświadczenia  w zawodzie,
zarówno w wykonawstwie jak i  projektowaniu.  Ponad 10 lat  doświadczenia w szkoleniach  z zakresu budownictwa i

prawa budowlanego dla różnych instytucji  na terenie całej Polski.

 Kosztorysowanie 
 Znakowanie wyrobów - aprobaty/oceny techniczne, zgodność z normami 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz.2 
 Specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót budowlanych

mgr inż. Maciej Rokiel 

Absolwent  Wydziału  Budownictwa,  Architektury  i  Inżynierii  Środowiska  Politechniki  Łódzkiej.  Przynależy  do
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa. Rzeczoznawca budowlany.  Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej.  Jest autorem
wielu  publikacji  technicznych.   Na łamach  prasy  fachowej  publikuje  artykuły  dotyczące nowoczesnych  technologii  i
poprawnych  rozwiązań  technologiczno-materiałowych  hydroizolacji  balkonów,  tarasów,  pomieszczeń  mokrych  i
basenów.  Zajmuje  się  również  zagadnieniami  związanymi  z kompleksową  renowacją  starych,  zawilgoconych  i
zasolonych budynków oraz kosztorysowaniem nowych technologii. 

ZAPEWNIAMY: Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przesyłane WeTranferem

KOSZT : 600,00 zł (zwolnione z VAT)
RABAT! 15% zniżki dla 2giej osoby zapisanej na szkolenie z jednej firmy

INFORMACJE, 
ZGŁOSZENIA: 

tel. 322 538 638, mail:  szkolenie@pzitb.katowice.pl  
lub elektronicznie na:  www.pzitb.katowice.pl

Z poważaniem
mgr inż. Krystyna Styrczula

Dyrektor Ośrodka Szkolenia i Rzeczoznawca
PZITB O/Katowice

mailto:szkolenie@pzitb.katowice.pl


......................................................                                                                      ..............................................
pieczątka zakładu pracy                                                                   miejscowość, data
  

                                                                    PZITB O/Katowice
                                                                    Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa
                                                                    ul. Podgórna 4 
                                                                   40-026 KATOWICE

KARTA  ZGŁOSZENIA  
KURS ON-LINE 

przygotowujący dla
INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO

na bazie aktualnego prawa budowlanego
 w cyklu weekendowym

w dniu 10-12 czerwca 2022

Lp. NAZWISKO I IMIĘ
(telefon oraz adres e-mail ) NIP Firmy

1.

2.

3.

KOSZT UCZESTNICTWA    600,00 zł (zwolnienie z VAT)

RABAT! 15% zniżki dla 2giej osoby zapisanej na szkolenie z jednej firmy

Należność  należy uiścić przed rozpoczęciem 
na konto PKO BP SA O/Katowice 60 1020 2313 0000 3702 0140 0506

Przekazanie  karty  zgłoszenia  jest  potwierdzeniem  wyrażenia  zgody  na  przetwarzanie  zawartych  w niej  danych
osobowych w zakresie objętym działalnością statutową PZITB oraz otrzymywania informacji o szkoleniach, kursach,
konferencjach drogą pocztową lub elektroniczną oraz gwarantuje  rezerwację  miejsca  ze  strony  PZITB,  a  osobę
zainteresowaną zobowiązuje do uczestnictwa. 
                                                                       Jestem płatnikiem VAT i upoważniam       
                                   PZITB do wystawienia faktury bez mojego podpisu

Nr NIP ..................................................
                                                                                                      Nie jestem płatnikiem VAT  

Nr NIP ....................................... 

………………………….                                                    ………………………..                     …………………………………….
Główny księgowy                                                         Dyrektor                                   Podpis uczestnika


