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Budowa, eksploatacja czy remont wfasnego obiektu zawsze budzCl wiele pytan i wCltpliwosci. 

SamorzCld zawodowy Inzynierow budownictwa zrzeszajClCV w Polsce blisko 120.000 czfonkow 

postanowH wesprzec Polakow w tych dziafaniach i sfuzyc radCl w ramach ogolnokrajowej, 

jednodniowej akcji pod nazwCl "Dzien Otwarty Iniyniera Budownictwa". Wydarzenie zaplanowano 

na 25 wrzesnia 2021 roku. 

Gt6wnym celem akcji jest pomoc indywidualnym inwestorom - wtascicielom dom6w jednorodzinnych, 

przedstawicielom wsp61not mieszkaniowych, a takie przybliienie spoteczenstwu zawodu iniyniera 

budownictwa jako zawodu zaufania publicznego. 

W ramach akcji kaidy zainteresowany b~dzie m6gt zgtosiC si~ do wybranego punktu konsultacyjnego 

w swojej okolicy, w kt6rym eksperci PIIB b~dq udzielac nieodptatnych informacji dotyczqcych 

m.in. procedur zwiqzanych z budowq, rozbudowq, remontem domu, wyboru kierownika budowy, 

materiat6w i technologii jakie zostanq wykorzystane. Punkt konsultacyjny b~dzie miescH si~ 

w siedzibie Placowki Terenowej ~IOIIB w Cz~stochowie przy ul. Kopernika 16/18, sala nr 15, 

w godzinach 9:00 - 16:00. 

Wierz~, ie inicjatywa, kt6ra obejmie catq Polsk~ przyciqgnie na terenie wojew6dztwa slqskiego 

szerokie grono zainteresowanych. W 2019 roku, na terenie naszego wojew6dztwa wydano pozwolenia 

na budow~ 10.596 budynk6w jednorodzinnych i 9.226 budynk6w wielorodzinnych. Sredni czas trwania 

budowy budynku wynosi okoto 3 lata. Aby zrealizowac takq inwestycj~ trzeba zatatwic liczne 

formalnosci i podjqc wiele decyzji, kt6re z pewnosciq b~dq miaty wptyw na kolejne dziesiqtki lat iycia 

w tym budynku. Zdrowie, bezpieczenstwo i komfort mieszkanc6w budynku zaleiq zatem od ich 

wybor6w na tym poczqtkowym eta pie, ale r6wniei od regularnych, wykonywanych przez fachowc6w, 

kontroli stanu obiektu i jego instalacji. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem obj~to Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii oraz Gt6wny 

Urzqd Nadzoru Budowlanego. 

Jesli ze wzgl~du na obostrzenia zwiqzane z pandemiq nie b~d'l moiliwe spotkania w punktach 

konsultacyjnych, zorganizowane zostan'l porady online. 

MajClc na uwadze korzysci, jakie mogCl uzyskac w wyniku naszej akcji zwracam si~ z prosbCl 

o zamieszczenie bezpfatnej informacji w 

na stronie internetowej oraz na tablicy ogfoszen. 

Zatacznik: 

- ogto5zenie dotyczqce Dnia Otwartego Inzyniera Budownictwa 
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Dzien Otwarty Inzyniera Budownictwa 

Budowa, eksploataeja ezy remont wtasnego obiektu zawsze budzct wiele pytan i wcttpliwosci. 

INiYNIEROWIE BUDOWNICTWA postanowili wesprzec Polakow w tyeh dziataniaeh i stuzyc radct 

w ramaeh ogolnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnyeh. Wydarzenie 

zaplanowano na 25 wrzesnia 2021 roku. 

Gt6wnym celem organizacji akcji "Dzien Otwarty Iniyniera Budownictwa . Budowa, eksploatacja, 

remont Twojego obiektu" jest pomoc indywidualnym inwestorom - wtascicielom dom6w 

jednorodzinnych, przedstawicielom wsp61not mieszkaniowych, a takie przybliienie spoteczenstwu 

zawodu iniyniera budownictwa jako zawodu zaufania pUblicznego. 

W ramach akcji kaidy zainteresowany b~dzie m6gt zgtosiC si~ do wybranego punktu konsultacyjnego 

w swojej okolicy, w kt6rym eksperci SIOIIB b~dq udzielac bezptatnych informacji dotyczqcych 

m.in. procedur zwiqzanych z budowq, przebudowq i remontem domu, wyboru kierownika budowy, 

materiat6w i technologii, jakie zostanq wykorzystane. 

P'lmkt konsultacyjny b~dzie miescit si~ w siedzibie Placowki Terenowej ~IOIIB w Cz~stochowie 

przy ul. Kopernika 16/18, sala nr 15, w godzinaeh 9:00 - 16:00. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem obj~to Ministerstwo Pracy Rozwoju i Technologii oraz Gt6wny 

Urzqd Nadzoru Budowlanego. 

Jesli ze wzgl~du na obostrzenia zwiqzane z pandemiq nie b~dq moiliwe bezposrednie spotkania 

w punktach konsultacyjnych zorganizowane zostanq porady telefoniczne, nr tel.: 34324 07 48, 

mail: ptczestochowa@slk.piib.org.pl 

Wszystkie informacje 0 Dniu Otwartym Iniyniera Budownictwa dost~pne Sq na stronie internetowej 

Polskiej Izby Iniynier6w Budownictwa https:/Iwww.piib.org.pl/ 

https:/Iwww.piib.org.pl


InformacJe na stronle 
www.dzieninzyniera.pl 
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