ZAPROSZENIE–INFORMACJA
Szanowni Państwo!
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych organizuje seminarium - kurs
szkoleniowy dla kandydatów na rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych
do uzgadniania w imieniu państwowego inspektora sanitarnego dokumentacji projektowej
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną w Warszawie powołaną przez
Głównego Inspektora Sanitarnego – dla uzyskania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.
Szczegółowy zakres działania oraz tryb powoływania rzeczoznawców określa rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29.11.2002 roku, Dz.U. Nr 210 z 2002 r. poz. 1792. Przepisy rozporządzenia stanowią, że
rzeczoznawcą sanitarnohigienicznym może zostać inżynier sanitarny lub inżynier architekt, który legitymuje się
co najmniej 10 letnim stażem w zawodzie po ukończeniu studiów oraz złożył z wynikiem pozytywnym egzamin
przed ww. Komisją.
Do właściwego i skutecznego przygotowania się do egzaminu bardzo pomocne są seminaria - kursy
tradycyjnie organizowane i przeprowadzane przez ZG PZITS. Jeżeli kandydat na rzeczoznawcę ukończył taki
kurs, zaświadczenie potwierdzające ten fakt może załączyć do wniosku - o wyznaczenie terminu egzaminu skierowanego do Głównego Inspektora Sanitarnego - (§ 5.2. pkt. 4 przedmiotowego rozporządzenia).
Program kurs u opracowany jest na podstawie prawie czterdziestoletnich doświadczeń ZG
PZITS w przygotowywaniu kandydatów na rzeczoznawców i dostosowywany jest do
aktualnych wymagań obowiązujących na egzaminie. Wykładowcami są wybitni rzeczoznawcy
praktycy, których wskazówki dotyczące zarówno samego egzaminu, jak i konkretnych
problemów z jakimi spotyka się rzeczoznawca w swojej działalności są nieocenione.
W materiałach kandydaci otrzymają zestaw podstawowych przepisów, których znajomość
wymagana jest na egzaminie .
Zakres szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia i tematy: Zadania i podstawy prawne działania
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych; plany zagospodarowania
terenu w aspekcie wymagań sanitarnohigienicznych;
uzgadnianie projektów budynków zamieszkania
zbiorowego,
zakładów usługowych, obiektów oświaty i wychowania, sportowych, przemysłowych,
żywieniowo-żywnościowych, handlowych, administracyjnych, ochrony zdrowia; wymagania dla instalacji
wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan, centralnego ogrzewania.
Uczestnik proszony jest o zabranie ze sobą dokumentacji projektowej inwestycji, która będzie przedmiotem
wspólnej dyskusji z wykładowcami. Traktowane to będzie jako dodatkowe praktyczne ćwiczenie.

Seminarium-kurs odbędzie się w dniach 29 listopada-2 grudnia 2011 r. w Domu Technika
NOT, ul. Czackiego 3/5, sala „F”. Rozpoczęcie kursu w dniu 29 listopada o godzinie 10.30.
Opłata za udział w szkoleniu wynosi 1700 zł.+ VAT. Na opłatę składają się koszty organizacji szkolenia,
materiałów, poczęstunku w trakcie obrad oraz obiadów. Zakwaterowanie w Warszawie uczestnicy załatwiają
we własnym zakresie (informacja adresowa hoteli w załączeniu).
Opłatę prosimy przekazać na konto bankowe Zarządu Głównego PZITS – konto – Millennium Bank SA
nr 42116022020000000028827575 z dopiskiem na przelewie „Semin. sanhig”.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa przesyłając faksem na nr 22 826-28-94, pocztą na adres ZG
PZITS, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa lub e-mailem na adres szkolenia@pzits.pl – wypełnioną KARTĘ
UCZESTNICTWA/POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA, której formularz załączamy. Prosimy również
o dołączenie kopii dowodu wpłaty na nasze konto bankowe.
Dodatkowych informacji o kursie udziela pani mgr Katarzyna Wróblewska (nr tel. 22 827-02-62,
e-mail: szkolenia@pzits.pl)

…………………………………………
(miejscowość, data)

ADRESAT:
ZARZĄD GŁÓWNY
POLSKIEGO ZRZESZENIA INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW SANITARNYCH
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. 22 827-02-62, tel. /faks 22 826-28-94
e-mail szkolenia@pzits.pl

KARTA UCZESTNICTWA / POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
w SEMINARIUM - KURSIE dla KANDYDATÓW na RZECZOZNAWCÓW
ds. sanitarnohigienicznych do uzgadniania w imieniu inspektora sanitarnego dokumentacji
projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
Stosownie do Zaproszenia ZG PZITS zgłaszam uczestnictwo w seminarium - kursie dla KANDYDATÓW na
RZECZOZNAWCÓW ds. SANITARNOHIGIENICZNYCH, który odbędzie się Warszawie, w dniach 29 listopada –
2 grudnia 2011 r.
IMIĘ I NAZWISKO
. …………………………………………………………………….... ………….. …………………...……………………………………...………

ADRES DO KORESPONDENCJI…………………………………………………...…………………………………..………………………
……………………………………………………………………………...………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..………….…………
(numer telefonu kontaktowego)

…………………………………………
( numer faksu)

……..……………………………………
(e-mail)

Informuję, że przekazałem (łam) w dniu ………………….. przelewem bankowym na konto Zarządu
Głównego PZITS w Millenium Banku SA – konto nr 42116022020000000028827575 kwotę 1700 zł +
23% VAT tytułem opłaty za uczestnictwo w kursie - seminarium ( z dopiskiem „Semin.sanhig.”)
Fakturę proszę wystawić na ……………………………..……………………………………………………..
……………………………………………………………………………...…...………………………………
NIP….……………………………
Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww moich danych osobowych dla celów organizacji kursu-seminarium
dla kandydatów na rzeczoznawców ds. sanitarnohigienicznych.
Podpis

INFORMACJA ADRESOWA O HOTELACH
Hotel LOGOS
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
00-379 Warszawa
tel. 22 622-55-61
www.hotellogos.pl
Hotel MAZOWIECKI
ul. Mazowiecka 10
00-048 Warszawa
tel. 22 827-23-65
www.mazowiecki.com.pl
Hotel FELIKS
ul. Omulewska 24
04-128 Warszawa
tel. 22 463-63-63
www.starthotel.pl
Hotel ATOS
ul. Mangalia 2
02-758 Warszawa
tel. 22 841-43-95
www.starthotel.pl
Hotel PORTOS
ul. Mangalia 3A
02-758 Warszawa
tel. 22 842-64-91
www.starthotel.pl

Hotel HARENDA
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
00-333 Warszawa
tel. 22 826-00-71
www.hotelharenda.com.pl

Hotel Pokoje Gościnne „Metalowcy”
ul. Długa 29
00-238 Warszawa
tel. 22 831-40-21
www.federacja-metalowcy.org.pl

Hotel SOKRATES
ul. Smyczkowa 9
02-678 Warszawa
tel. 22 553-35-00
www.hotelsokrates.uw.edu.pl

