Rybnik, 06.07.2015 r.
Katarzyna Seweryn
Przewodnicząca zespołu
opiniodawczo-doradczego
d.s. problematyki budownictwa
na terenach górniczych.

Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr 31/R/2015 Rady Śląskiej Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa w Katowicach z dnia 26 lutego 2015 r.

Zespół został powołany do opracowania informacji na stronę internetową o
kierunkowej literaturze, przepisach i materiałach pomocniczych do prac projektowych i
wykonawczych na terenach objętych eksploatacją górniczą.
Członkowie zespołu pracowali od 17 marca br. kontaktując się ze sobą droga
mailową. Wypracowano materiał, który powinien w praktykującym inżynierze obudzić
potrzebę zdobywania dodatkowej wiedzy i wskazać gdzie można jej szukać, który byłby
reklamą i zachęcał do zainwestowania czasu i środków we własny rozwój współczesnego
inżyniera. Materiał zawiera tok postępowania administracyjnego zdobywania informacji
przedprojektowej w przypadku projektowania obiektu na terenach eksploatacji górniczej,
wybraną literaturę pomocną w rozwiązywaniu problemów projektowych, linki do stron
internetowych gdzie owej literatury należy szukać, linki do stron internetowych gdzie
można znaleźć normy, oraz linki gdzie i kiedy można spotkać grono osób, które mogą
pomóc swoja wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach i konferencjach technicznych.
Materiał zastał przedstawiony Radzie w dniu 25.06.2015 r., a następnie przekazany
przez biuro w dniu 30.06.2015 r. do członków Rady z prośbą o przedstawienie uwag i
sugestii. Na Radzie swoja sugestię przedstawił kol. Roman Karwowski, aby materiał
zgromadzony zatytułować w sposób przykuwający uwagę, zaś w dniu 01.07.2015 r. kol.
Piotr Wyrwas przesłał uzupełnienie materiału o literaturę dot. obiektów mostowych na
terenach eksploatacji górniczej.
Po wprowadzeniu poprawek do materiałów niniejszym przesyłam go jako gotowy do
zamieszczenia na stronie internetowej pod tytułem : "NIE SZKODA CZASU NA SZKODY czyli jak i gdzie szukać informacji dotyczącej budownictwa na terenach górniczych."

Na ostatnim slajdzie umieszczono prośbę o uwagi i sugestie dotyczące
rozbudowania załączonego materiału na adres mailowy biura oraz mój imienny do dnia
30.10.2015 r.
Jeśli w wyznaczonym terminie wpłyną uwagi i sugestie materiał zostanie
skorygowany i przedstawiony do ponownego opublikowania na stronie internetowej ŚlOIIB
do 15.12.2015 r.
Powyższy termin jest zgodny z terminem wdrożenia informacji na stronę
internetową zgodnie z punktem 3 Uchwały nr 15/P/2015 Prezydium Rady Śląskiej
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach z dnia 12 lutego 2015 r.: do
końca 2015 r.

Z poważaniem
Katarzyna Seweryn

