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POLEKO zaprasza 
do udzia łu w naj -
większej w Europie 
Środkowowschodniej 
targowej wystawie 
poświęconej ekologii 
– Międzynarodowych 
Targach Ochrony Śro-
dowiska. XXII edy-
cja tych targów od-
będzie się w dniach 
2 3 – 2 6  l i s to p a d a  
2010 roku.

Między-
narodowe  
Targi  
Ochrony  
Środowiska  
POLEKO

Uczestnicy spotkań kibicowali najbardziej emocjonującym wydarze-
niom sportowym sezonu: 17–19 IX oklaskiwali rozgrywki siatkarskie 
w Katowicach goście regionu południowego, 24–26 IX w Warszawie 
na gali boksu spotkali się goście regionu wschodniego, zaś 8–10 X 
goście regionu zachodniego oglądali finał rozgrywek w żużlowym
Grand Prix rozgrywany w Bydgoszczy. Na wszystkich spotkaniach, 
pierwszego wieczoru po uroczystej kolacji, goście brali udział w tur-
nieju pokera Texas Hold’em. Nie zabrakło również akcentów bran-
żowych – handlowcy i instalatorzy dyskutowali z przedstawicielami 
producentów o nowościach technicznych, o codziennej pracy z pro-
duktami, oraz o sytuacji na rynku grzewczym i instalacyjnym.

FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA to jedyna w kraju wystawa 
w branży poświęcona wyłącznie tematyce wentylacji i klimatyzacji. Dziewiąta 
edycja FORUM odbędzie się w dniach 29–30 marca 2011 roku (wtorek – śro-
da) w tradycyjnym miejscu: Centrum Kongresowo-Hotelowym „Gromada” przy 
ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.
Wystawa i spotkanie branżystów adresowane jest do projektantów, wykonawców, 
producentów, dostawców oraz odbiorców systemów wentylacji i klimatyzacji.
Jest to cykl seminariów dla profesjonalistów, którym towarzyszy wystawa produ-
centów prezentująca dostawców urządzeń, elementów i sprzętu wykorzystywa-
nych do budowy i eksploatacji systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.
Do zwiedzenia wystawy zachęca szeroki zakres prezentowanych produktów 
oraz wiele nowości i premier. Wydarzenie umożliwia zapoznanie się z aktualną 
ofertą rynkową, a także ułatwia nawiązanie kontaktów z dostawcami.
Podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się również konkurs na „Najciekaw-
szy Produkt”, w którym wezmą udział wyroby wprowadzone na rynek nie wcze-
śniej niż w styczniu 2010, konkurs dla zwiedzających oraz tradycyjna ankieta 
„Branża nas lubi”. Organizator zapowiada też wprowadzenie nowości.
www.wentylacja.com.pl

1)  PIIB uruchamia nową usługę – elektroniczne zaświad-
czenia potwierdzające członkowstwo w Izbie.

W roku 2011 Polska Izba Inżynierów Budownictwa będzie wy-
dawać równolegle zaświadczenia członkowskie w dwóch po-
staciach:
•  tradycyjne zaświadczenie w postaci papierowej
•  zaświadczenie w postaci elektronicznej.
Pobranie zaświadczeń o członkostwie możliwe jest bezpośred-
nio z portalu PIIB. Zaświadczenie o członkostwie w postaci 
elektronicznej będą miały postać pliku PDF zgodnego ze wzo-
rem tradycyjnych papierowych zaświadczeń i będą opatrzone 
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem cyfrowym przewodni-
czącego danej okręgowej izby lub innej upoważnionej osoby.
Dodatkowo zaświadczenia niezależnie od formy będą zawie-
rać unikalny kod weryfikacyjny, dzięki któremu będzie można
jednoznacznie sprawdzić wiarygodność zaświadczenia na stro-
nie internetowej PIIB
www.piib.org.pl
2)  Ile będą wynosić składki członkowskie w PIIB w 2011 

roku?
Polska Izba Inżynierów Budownictwa ogłosiła komunikat 
o składkach:
–  na okręgową izbę opłata jednorazowa za 12 m-cy to 300 zł 

lub w dwóch ratach po 150 złotych każda (za 6 miesięcy),
–  na krajową izbę 5 zł/miesiąc opłata jednorazowa za cały rok 

to 60 złotych.
Zmianie uległa opłata na zbiorowe ubezpieczenie OC, która 
dla osób ubezpieczających się od 1 stycznia 2011 roku i póź-
niej wynosi 96 zł. Opłatę na ubezpieczenie OC należy regulo-
wać łącznie ze składką na Izbę Krajową.
Składka na ubezpieczenie powinna być zapłacona co najmniej 
15 dni przed końcem poprzedniego okresu ubezpieczenia.
Na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownic-
twa w zakładce „Lista członków” został uruchomiony serwis 
umożliwiający wydruk spersonalizowanych blankietów opłat 
na rzecz Izby oraz ubezpieczenia OC.

Aktualności z Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa

Znana już jest data wystawy
FORUM WENTYLACJA – SALON  
KLIMATYZACJA 2011

Sportowa jesień z Grupą SBS

http://www.piib.org.pl
www.wentylacja.com.pl
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Wyjazd na Zachodnie Wybrzeże Stanów
Zjednoczonych – konferencja Vaillant

W dniach 2–8 września 2010 roku najlepsi autoryzowa-
ni instalatorzy i serwisanci Vaillant zostali zaproszeni na 
niecodzienną konferencję – wyjazd na Zachodnie Wy-
brzeże Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Początek wyprawy to pobyt w mieście aniołów – Los 
Angeles. Uczestnicy odwiedzili między innymi Hollywo-
od z Aleją Gwiazd oraz Beverly Hills. Kolejnym miejscem 
podróży było miasto Las Vegas, gdzie goście zamiesz-
kali w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli. Na-
stępnym punktem był Wielki Kanion, jeden z najwspa-
nialszych cudów natury Ziemi. Powrót do Las Vegas 
zaplanowano „Matką Dróg” – Router 66.

Zwalczanie zmian klimatycz-
nych musi się zacząć od 
największych pochłaniaczy 
energii, czyli budynków zu-
żywających około 40% wy-
twarzanej energii ogółem. 
BuildDesk pracuje nad 
zwiększeniem efektywno-
ści energetycznej budyn-
ków. Razem z Grupą Energa 
stara się wskazać klien-
tom sposoby racjonalne-
go zużycia energii. Przekła-
da się to na niższe rachunki, 
bardziej efektywne wyko-
rzystanie energii i ochronę 
środowiska.
Ekonomia, Ekologia i Efek-
tywność to założenia in-
nowacyjnego na polskim 
rynku modelu współpracy 
pomiędzy dostawcą ener-
gii – Grupą Energa, a jej 
odbiorcą – klientem indy-

widualnym i użytkowni-
kiem instytucjonalnym. 
W ramach gamy produk-
tów Smart ECO, działania 
BuildDesk obejmują wy-
konywanie: certyfikatów
energetycznych, audytów 
elektroenergetycznych, ter-
momodernizacyjnych czy 
termowizyjnych.
Natomiast w ramach 
innowacyjnej oferty 
„Zysk+”, klienci nieod-
płatnie otrzymują wstęp-
ny audyt energetyczny, 
który zawiera informa-
cje na temat możliwo-
ści poprawy efektywności 
energetycznej przed-
siębiorstwa oraz wykaz 
konkretnych korzyści wy-
nikających z przeprowa-
dzenia pełnego audytu 
energetycznego.

BuildDesk 
wspiera ideę 3xE

Firma Afriso rozpoczęła jesienną promocję
Od 1 września do 15 grudnia br. można skorzystać z następujących promocji:
•  z dowolnym analizatorem spalin klient dodatkowo otrzyma funkcję pomiaru CO w otoczeniu (o wartości 120 €),
•  z manometrem elektronicznym z serii S2600 kupujący gratis dostaje komplet profesjonalnych przewodów 

pomiarowych ze specjalnymi przyłączami (o wartości 24,25 €),
•  z detektorem gazu GSP1 klient dostanie funkcjonalne etui, chroniące sprzęt przed  kurzem, zabrudzeniami 

i uszkodzeniami mechanicznymi (o wartości 38,67 €).
Firma zaprasza do bliższego zapoznania się z promocją na swojej nowej stronie internetowej. 
www.afriso.pl

www.afriso.pl
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22 października podczas uroczystej gali z okazji jubileuszu 40-lecia 
Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, najlep-
szy polski biathlonista Tomasz Sikora przekazał swój srebrny me-
dal olimpijski z Turynu zwycięzcy licytacji – firmie Viessmann Sp.
z o.o. Dochód z licytacji (55 tys. zł) został przekazany na leczenie 
Tomasza Dudka. Nowy posiadacz medalu, firma Viessmann prze-
kazała na leczenie Tomka Dudka 20 tys. zł, czyli w sumie na ten 
cel zostanie przeznaczone 75 tys. zł. 

Tomasz Sikora przekazał 
swój medal firmie Viessmann

Światowe organizacje pozarządowe i ekologiczne od lat wskazu-
ją na niedostatek wody nadającej się do picia i codziennego użyt-
ku. Zmiana naszych codziennych nawyków i przestawienie się na 
standard „eko” przyczynia się do poprawy globalnej sytuacji. Na-
przeciw tym statystykom wychodzą wybrani producenci armatu-
ry. Nowoczesne rozwiązania: eko-przyciski, fotokomórki i termo-
staty pomogą nam w oszczędzaniu nawet bez zmiany codziennych 
„złych” nawyków. 
Więcej: www.instalreporter.pl, dział „Aktualności”

31 października – Światowy 
Dzień Oszczędzania

Pod adresem www.uniwersal.com.pl pojawiła się nowa stro-
na internetowa firmy Uniwersal z nowym profesjonalnym skle-
pem internetowym. Nowa wersja sklepu ma więcej funkcji i jest 
bardziej użyteczna, przez co ułatwia dokonywanie zakupów  
on-line.
Poza sklepem na stronie znajdują się informacje na temat firmy,
jej partnerów oraz pełna gama produktów oferowanych przez 
firmę Uniwersal.

Wydawnictwo „Nowa Energia” zaprasza na II konferencję „Bio-
masa – realizacja inwestycji, technologie, finansowanie”. Kon-
ferencja odbędzie się w dniach 16 –17 listopada 2010 r., w Ho-
telu Gołębiewskim w Białymstoku. Partnerem konferencji jest 
Elektrociepłownia Białystok SA.

Uniwersal zmienia
stronę internetową

II konferencja „Biomasa 
– technologie, realizacja 
inwestycji, finansowanie”

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej opublikowane zostały następujące akty 
prawne:
1.   z dnia 22 czerwca 2010 r. Nr 109 – rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro-
wej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

    Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
30 czerwca 2010 r.

2.   z dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 114 – Usta-
wa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie usta-
wy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 
114, poz. 760).

    Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grud-
nia 2010 r. 

3.   z dnia 19 października 2010 r. Nr 194 – 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
17 września 2010 r. w sprawie szczegó-
łowych zasad kształtowania i kalkulacji 
taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia 
w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291).

    Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
3 listopada 2010 r. 

4.   z dnia 26 października 2010 r. Nr 198 – 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
11 października 2010 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie sposobu nadawania 
i wykorzystywania znaku zgodności z Pol-
ską Normą (Dz. U. Nr 198, poz. 1316).

    Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
10 listopada 2010 r.

Akty prawne,  
które niedawno weszły 
w życie lub wejdą 
w najbliższym okresie

http://www.instalreporter.pl

