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Zacnym Koleżankom i Kolegom, Drogim Członkom Honorowym,
Zasłużonym Seniorom, Wielce Szanownym Członkom Polskiego
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa składamy życzenia
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszystkiego dobrego w Nowym 2022 Roku. Nadchodzący Nowy
Rok w tych trudnych czasach niech przyniesie radość i nadzieję na przyszłość !
W bieżącym roku udało się, mimo szalejącej pandemii, zaakcentować 50 lat
naszej działalności podczas Gali PSMB. Z tej też okazji Stowarzyszenie
odznaczone zostało "Dolnośląskim Kluczem Sukcesu" a na wniosek PSMB
członkowie Stowarzyszenia otrzymali odznaczenia państwowe i inne nagrody.
W roku 2022 planujemy kontynuować w pewnym sensie obchody Jubileuszu
związanego z powstaniem naszego Stowarzyszenia podczas XVI Sympozjum
PSMB, które z oczywistych względów nie mogło dojść do skutku w bieżącym
roku. Wyrażamy nadzieję, że będzie możliwy Państwa udział w tym bardzo
ważnym spotkaniu Społeczności Polskiego Stowarzyszenia Mykologów
Budownictwa.
Łączymy wyrazy poważania i koleżeńskie pozdrowienia
Wojciech Skowroński - Przewodniczący PSMB
z Zarządem Głównym
Wrocław, grudzień 2021 r.

1. XVI SYMPOZJUM PSMB W 2022 ROKU - Komunikat Nr 1
POLSKIE STOWARZYSZENIE MYKOLOGÓW BUDOWNICTWA
POLISH ASSOCIATION OF BUILDING MYCOLOGISTS

XVI SYMPOZJUM

16th SYMPOSIUM

OCHRONA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PRZED
WILGOCIĄ, KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ I OGNIEM
PROTECTION OF BUILDINGS AGAINST MOISTURE,
BIOLOGICAL CORROSION AND FIRE

50lat
Komunikat Nr 1
Announcement N° 1
Wrocław – Serock, 15.09.2022 -17.09.2022

XVI Sympozjum (połączone z XII Warsztatami PSMB)
„Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem”
Wrocław – Serock, 15.09.2022 -17.09.2022
*

ORGANIZATOR: Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
ORGANIZER: Polish Association of Building Mycologists
Przewodniczący (President): Prof. Wojciech SKOWROŃSKI
WSPÓŁORGANIZATORZY
CO-ORGANIZERS
Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna, Polska Akademia Nauk
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna
KOMITET HONOROWY
HONORARY COMMITTEE
Prof. dr hab. Tomasz ZAWIŁA - NIEDŹWIECKI – Przewodniczący
KNLiTD Polska Akademia Nauk (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Ewa DOBROWOLSKA – Sekretarz
KNLiTD Polska Akademia Nauk (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Maria WŁADYKA - PRZYBYLAK – Dyrektor
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna (Poznań)
KOMITET NAUKOWY
SCIENTIFIC COMMITTEE
PRZEWODNICZĄCY (Chairman): Prof. dr hab. inż. Wojciech SKOWROŃSKI (Wrocław)
Wiceprzewodniczący (Vice – chairman): Prof. dr hab. inż. Krzysztof MATKOWSKI (Wrocław)
Członkowie (Members):
Prof. dr hab. inż. Abdrahman ALSABRY (Zielona Góra)
Prof. dr hab. inż. Andrzej FOJUTOWSKI (Poznań)
Dr inż. Jerzy KARYŚ (Wrocław)
Prof. dr hab. inż. Adam KRAJEWSKI (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan KRAJEWSKI (Warszawa)
Prof. dr hab. inż. Czesław MIEDZIAŁOWSKI (Białystok)
Prof. dr hab. Marlena PIONTEK (Zielona Góra)
Prof. dr hab. inż. Małgorzata PIOTROWSKA (Łódź)
Prof. dr hab. inż. Bohdan STAWISKI (Wrocław)
Prof. dr hab. inż. Henryk STOKSIK (Wrocław)
KOMITET ORGANIZACYJNY
ORGANIZING COMMITTEE
Przewodniczący (Chairman): Mgr inż. Adam GIERCZAK
Sekretarz (Secretary): Mgr inż. Krystyna GĄGAŁA
Członkowie (Members):
Dr inż. Tomasz KANIA
Dr inż. Zygmunt MATKOWSKI
ADRES DO KORESPONDENCJI
CORRESPONDENCE ADDRESS
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa (Polish Association of Building Mycologists)
ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław, Poland; z adnotacją: Sympozjum (with a note: Symposium)
tel./fax +48 71 344 80 12
e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
www.psmb.wroclaw.pl

TEMATYKA KONFERENCJI :
TEMAT 1. Zagadnienia ogólne i warunkujące występowanie wilgoci oraz korozji biologicznej
w obiektach budowlanych.
TEMAT 2. Ochrona obiektów przed korozją biologiczną i przed pożarem
TEMAT 3. Technologie konstrukcyjne związane z zabezpieczeniem obiektów lub zwalczaniem czynników
biologicznych
TEMAT 4. Różne aspekty budowlane zabezpieczania obiektów przed korozją biologiczną - w tym metody
osuszania obiektów
TEMAT 5. Różne aspekty rewaloryzacji obiektów zniszczonych i obiektów zabytkowych
TEMAT 6. Spotkania inżynierskie

CONFERENCE TOPICS:
SUBJECT
SUBJECT
SUBJECT
SUBJECT

1. General aspects and conditions of moisture and biological corrosion in buildings
2. Protection of buildings against the biological corrosion and fire
3. Construction technology related to buildings protection or to biological factors control
4. Various construction aspects of biological corrosion protection of buildings, including drying
technologies
SUBJECT 5. Various aspects of damaged and historic buildings rehabilitation
SUBJECT 6. Civil engineering seminars


Początek obrad – 15 września 2022 r. o godz. 14:30, po obiedzie



15 września 2022 r. uroczyście zostaną wręczone wyróżnienia i nagrody,
a w tym m.in. Medale im. Jerzego Ważnego oraz Medale im. Zygmunta Stramskiego



15 września 2022 r. odbędzie się Spotkanie Koleżeńskie z okazji Jubileuszu 50-lecia
Stowarzyszenia



Nadesłane i przyjęte do druku referaty (po recenzjach) będą umieszczone w wydawnictwie
monograficznym PSMB

WARUNKI UCZESTNICTWA
Koszt uczestnictwa wynosi 1600 zł lecz:
• dla członków PSMB: 1500 zł ( 950 emeryci i renciści, 600 zł Zasłużeni Seniorzy PSMB )
• dla członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: 850 zł
• dla pierwszego autora przyjętego referatu: 1000 zł
• dla osób towarzyszących: 1300 zł.
Dopłata za pokój 1-osobowy wynosi 300 zł.
Koszt uczestnictwa może ulec niewielkiej zmianie.
Koszt uczestnictwa obejmuje zakwaterowanie (15/16 IX i 16/17 IX), wyżywienie, koszt materiałów
sympozjalnych oraz koszty organizacyjne i imprez towarzyszących. Nie obejmuje natomiast kosztów podróży.
Organizatorzy przewidują również program turystyczno-wypoczynkowy.
Dla chętnych, koszt 1m2 powierzchni wystawowej wynosi 1200 +23% VAT = 1476 zł;
koszt 20-minutowego wystąpienia promocyjnego wynosi 1200 +23% VAT = 1476 zł.

Opłaty należy wnosić na konto Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa ul. Tęczowa 57,
53-601 Wrocław, nr: 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327 z informacją kogo lub czego opłata dotyczy.
Wniesione opłaty nie będą zwracane w razie rezygnacji z udziału zgłoszonej po 01.07.2021 r.
ATTENDANCE AND RATES: Conference participation cost (includes fee, accomodation and lunch)
for foreigners amounts EUR 600.

PATRONAT MEDIALNY
MEDIA PATRONAGE

TERMINY:
- przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa, tematu referatu, informacji o eksponatach na wystawę
lub o wystąpieniu promocyjnym (dot. uczestników) ..........................................................................07.04.2022 r.
- wniesienia opłaty (dot. uczestników) ...............................................................................................06.05.2022 r.
- przesłania informacji o zakwalifikowaniu tematu referatu, wystawy
i wystąpienia promocyjnego (dot. organizatorów) .............................................................................22.04.2022 r.
- nadesłania referatów (dot. uczestników) ..........................................................................................13.05.2022 r.
- przesłania uczestnikom komunikatu nr 2 (dot. organizatorów) ........................................................08.07.2022 r.

DEADLINES:
- submission of Symposium Registration Card, paper’s subject and information
about exhibits or promotional presentation (participants)......................................................................07.04.2022
- payment of conference fee (participants) .............................................................................................06.05.2022
- submission of information about acceptance of paper’s subject
and paper’s format requirements (organizers) ……………………………………………………......22.04.2022
- submission of information about acceptance of exhibits and promotional
presentation (organizers)

…………………………………………………………………….............22.04.2022

- papers submission (participants) ..........................................................................................................13.05.2022
- submission of notice no. 2 to participants (organizers) .........................................................................08.07.2022

2. DZIAŁALNOŚĆ PSMB W ROKU 2021
W roku 2021 Stowarzyszenie nasze odczuło - podobnie jak inni realizujący prace
w dziedzinie nauki, dydaktyki i poradnictwa ekspertyzowego - problemy, jakie przyniósł
z sobą COVID. Na przykład nie odbył się Kurs

mykologiczno – budowlany PSMB

„Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną”. Optymistyczne jednak jest to,
że kurs ten z pewnością odbędzie się w lutym 2022 roku; już zarejestrowaliśmy wystarczającą
liczbę chętnych do udziału w tym prestiżowym szkoleniu.
Pokonywaliśmy piętrzące się trudności, które sprawiły przykładowo to, że posiedzenia
Zarządu Głównego odbywały się częściej (w porównaniu do ubiegłych lat); między innymi
w październiku - posiedzenie zdalne, w listopadzie i w grudniu. Spotkania członków PSMB
przebiegały w sposób możliwie bezpieczny i mimo szalejącej pandemii zaakcentowaliśmy
50 lat naszej działalności m.in. podczas Gali PSMB.
W ramach działalności PSMB zrealizowanej w roku 2021 mieszczą się prace takich
komisji, jak:
 Główna Komisja d/s Działalności Gospodarczej i Budżetu
 Główna Komisja d/s Organizacji Kursów i Seminariów promocyjno-szkoleniowych
 Główna Komisja d/s Organizacji Konferencji
 Główna Komisja d/s Aktów prawnych
 Główna Komisja Kwalifikacyjna ds. Rzeczoznawstwa
 Główna Komisja d/s Nagród i Wyróżnień;
prace tych komisji wspomagane były przez:
 Radę Naukową PSMB i
 Komisję Ekspertów PSMB.
W ramach działalności gospodarczej zrealizowano:
 ekspertyzy dotyczące, najczęściej trudnych, zagadnień mykologicznych
i budowlanych,

 doradztwo dla członków Stowarzyszenia i dla osób zainteresowanych
problematyką PSMB – telefonicznie lub internetowo.
W ramach działalności informacyjnej i wydawniczej:
 wydano książkę pt. „50 lat Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa”,
 wydano „Biuletyn Mykologiczny” Stowarzyszenia,
 członkowie stowarzyszenia opublikowali kilkanaście artykułów w czasopismach
naukowo-technicznych.
W ramach działalności organizacyjnej zwracają uwagę następujące przedsięwzięcia:
 prowadzono prace biurowo-księgowe,
 przyjęto do Stowarzyszenia nowych członków,
 zakupiono nowy sprzęt komputerowy,
 prowadzono organizacyjnie i finansowo wszystkie przedsięwzięcia PSMB,
 prowadzono kronikę PSMB oraz stronę domową PSMB, na której zamieszczane są
bieżące informacje.
Zwykle, grono osób spotykało się na tzw. "Opłatku PSMB" czyli na Spotkaniu Świąteczno Noworocznym. Tegoroczne życzenia "opłatkowe" odbyły się w wyjątkowej atmosferze
podczas Gali PSMB.
W nawiązaniu do 50-lecia, o którym mowa na pierwszych stronach Biuletynu,
warto podkreślić, że jednomyślną decyzją Zarządu Głównego przesunięty został termin
Sympozjum PSMB i dodatkowo (na prośbę tych potencjalnych autorów referatów, którzy
z różnych względów nie mogą wziąć udział w całej konferencji) podjęto uchwałę
ZG nr 127 /2019-2023/ o następującej treści:
"Zarząd Główny PSMB uchwala dodatkowe opcjonalne możliwości udziału Autorów
referatów w Sympozjum 2022 i równocześnie upoważnia Przewodniczącego PSMB
do zapewnienia potencjalnych Autorów referatów (którzy w tej sprawie się zwrócą),

że zostanie Im stworzona możliwość udziału w Sympozjum na następujących
specjalnych warunkach:
- bezpłatny udział w sesji, podczas której prezentowane będą Ich referaty,
- zwrot kosztów za paliwo samochodowe przy założeniu odległości w jedną stronę ≤ 70 km,
- bezpłatne opublikowanie referatów w Monografii PSMB".

3. KSIĄŻKA PT. "50 LAT PSMB"
W lipcu 2021 r. ukazała się, wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej,
książka (490 stron) opisująca dzieje Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Pierwsze egzemplarze tej książki przesłane zostały do Członków Honorowych PSMB.
Zaplanowano, że egzemplarze tej książki otrzymają uczestnicy XVI Sympozjum PSMB
(15.09.2022 -17.09.2022). Poniżej prezentujemy okładkę i "Przedmowę" redaktora książki.

Przedmowa

Podobno wielkie liczby do nas nie przemawiają. A przecież liczba 50 nie jest aż taka
wielka
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WSZYSTKICH, którzy w ciągu półwiecza pracowali w PSMB obchodzimy 50 rocznicę
powstania naszego Stowarzyszenia (niestety, w ciężkich czasach pandemii, zarazy).
W przygotowanej z tej okazji niniejszej Książce opowiemy o przeszłości, o której
C. K. Norwid mówił "jest to dziś, tylko cokolwiek dalej". O współczesności PSMB informują
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niej
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obejmujące
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wraz

z

"Kwar-

talnikami") lata 1994 - 2021. Pełnią one rolę uzupełniającą wobec stosunkowo niedawno
opublikowanych i ponownie tu wydanych dwóch publikacji. O pierwszych 45 latach
istnienia stowarzyszenia (od roku 1971) piszą dwaj ostatni jego przewodniczący: Jerzy
Karyś (prowadzący PSMB w latach 1994 - 2012) i Wojciech Skowroński (prowadzący
PSMB

od
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a także działalność organizacyjną - jej rola jest nie do przecenienia!
Następnie przypomnimy sobie Sympozja PSMB

- odbyło się ich dotychczas aż 15;

XVI Sympozjum PSMB zaplanowane jest na wrzesień 2022 roku. Były to bardzo istotne w naszej historii wydarzenia, świadczące o działalności naukowo - badawczej i ekspertyzowej; stanowiące forum dyskusyjne, służące do wymiany informacji i poglądów
szerokiej grupie ludzi nauki, konserwatorów zabytków i rzeczoznawców.
O

tym,

co

działo

się

w

ciągu

ostatnich

lat,

opowiadają

BIULETYNY

MYKOLOGICZNE, które przygotowujemy dla PAŃSTWA do dzisiaj. Biuletyny Mykologiczne PSMB (a wcześniej "Kwartalniki Informacyjne") były dotychczas przekazywane
sukcesywnie od roku 1994. Wielokrotnie formułowano prośby o przesłanie kserokopii tych
numerów biuletynów, których z różnych względów brakowało w kolekcjach prywatnych.
W czasie półwiecza naszego istnienia przyszło nam zmierzyć się z wieloma trudnymi sytuacjami. Jedną z najtragiczniejszych była powódź w 1997 roku. To wtedy wielu
naszych rzeczoznawców pomogło uratować i odtworzyć zniszczone przez wielką wodę
zabytki, budynki użyteczności publicznej, domy mieszkalne i inne obiekty.
Mimo tego, że przyszło nam świętować w czasach zarazy, paraliżującej życie ludzi
na całym świecie, wierzymy, że nasze Stowarzyszenie jeszcze przez wiele lat będzie
łączyć

pasjonatów,

mogli

służyć

naszą

działających
pomocą

przecież
w
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gdy
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ratować
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domy, a często i zdrowie mieszkających w nich ludzi.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński
Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia
Mykologów Budownictwa

4. "KLUCZ SUKCESU" DLA PSMB

W dniu 11 października br. odbyło się posiedzenie Kapituły Dolnośląskiego Klucza Sukcesu.
Ta prestiżowa nagroda wręczana jest od 25 lat.
Decyzją Kapituły Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa otrzymało
Dolnośląski Klucz Sukcesu w kategorii dla dolnośląskiej firmy najlepiej współpracującej
ze społecznością lokalną. Uroczysta Gala wręczenia Kluczy Sukcesu

odbyła się

28 października 2021 r. w Hotelu Maria Antonina w Zagórzu Śląskim.
Na kierowaną do organizatorów prośbę Przewodniczącego PSMB - zaproszonego na Galę,
udział w niej wziął również poprzedni Przewodniczący Stowarzyszenia.
W informatorze pt. "Laureaci" zamieszczono następującą charakterystykę stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa jest jedyną w kraju organizacją skupiającą
ludzi

zajmujących

się

zwalczaniem

korozji

biologicznej

obiektów

budowlanych.

Stowarzyszenie powstało w 1971 roku we Wrocławiu i skupia w swoich szeregach
około 400 członków z całego kraju, w tym rzeczoznawców w zakresie bezpieczeństwa
mykologicznego

i

ogniowego

budynków

oraz

ochrony

obiektów

budowlanych

przed szkodliwym działaniem wilgoci i korozji biologicznej. Stowarzyszenie pracuje
zespołowo; od 2012 roku pod przewodnictwem prof. dra hab. inż. Wojciech Skowrońskiego.
Szczególnie

zasłużonymi

w

50-cioletniej

działalności

stowarzyszenia

są:

prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Jerzy Ważny i Honorowy Przewodniczący PSMB
mgr inż. Zygmunt Stramski. Nazwiska osób, które w ubiegłych latach kierowały
stowarzyszeniem to: Mieczysław Sabaj, Czesław Żymalski, Janusz Bachmiński, Marian
Persona, Paweł Schuhmacher, Stanisław Czyrek i Jerzy Karyś.
W ramach swojej działalności stowarzyszenie PSMB wykonuje:
- ekspertyzy budowlane i mykologiczne, oceny bezpieczeństwa pożarowego,
- przeglądy techniczne.
Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą i organizuje:
- konferencje i sympozja,
- szkolenia, odczyty oraz kursy.

Fot. Ryszard Makowski

Prof. Wojciech Skowroński - przewodniczący
PSMB oraz dr Jerzy Karyś - poprzedni
przewodniczący stowarzyszenia
podczas ceremonii wręczania Kluczy Sukcesu.
Trzymany przez aktualnego przewodniczącego
piękny "klucz sukcesu" aktualnie zdobi siedzibę
Zarządu Głównego PSMB.

Fot. Ryszard Makowski

5. GALA PSMB
Pewnego rodzaju zapowiedź uroczystości zaplanowanych podczas XVI Sympozjum PSMB
(w 2022 roku) stanowiła Gala PSMB w dniu 11 XII 2021 roku. Organizując Galę 50-lecia
Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa we wrocławskim „Monopolu” wszyscy
zdawali sobie sprawę z ograniczeń wynikających z pandemii, które potwierdziły się niestety
po otrzymaniu odpowiedzi na pierwsze zaproszenia skierowane do wielce zasłużonych
członków PSMB między innymi z Warszawy, Lublina … .

Zrozumiała jest zatem liczba uczestników tego spotkania, którego program obejmował:
otwarcie Gali i przywitanie Gości (kol. Wojciech Skowroński - Przewodniczący PSMB),
wystąpienie Przewodniczącego Komisji organizującej Galę (kol. Adam Gierczak),
wspominki o funkcjonowaniu stowarzyszenia w przeszłości przeplatane informacjami
o znaczeniu praktycznym poprzedniego Przewodniczącego PSMB (kol. Jerzy Karyś),
wręczenie dyplomów, medali i odznak PSMB - kol. Wojciech Skowroński i kol. Krystyna
Gągała

(Sekretarz

Generalna

PSMB),

"Opłatek",

wystąpienia

uczestników

Gali.

Całość uświetnił występ artystyczny. Pani Kinga Muzyka (aktualnie magister prawa
z bogatym repertuarem operowym i operetkowym wynikającym z obranej drogi artystycznej

obejmującej np. dziesięcioletnią współprace z Operą Wrocławską) fantastycznie pokazała się
w programie:
Pieśń o Wilii z operetki Franza Lehara "Wesoła Wdówka";
Usta milczą, dusza śpiewa - aria z operetki Franza Lehára "Wesoła Wdówka";
Jakże mam Ci wytłumaczyć - aria z operetki Imre Kálmána "Księżniczka Czardasza";
Pamięć - piosenka z musicalu "Koty" Andrew Lloyda Webbera (muzyka);
Przetańczyć całą noc - piosenka z musicalu "My Fair Lady" Alana Jaya Lernera (scenariusz).

Podczas

Gali

wręczono

dyplom

wynikający z

rozstrzygnięcia

Konkursu

PSMB

w 2021 roku oraz uhonorowano nagrodami szczególne zasłużonych dla rozwoju Polskiego
Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.
Medale PSMB im. Zygmunta Stramskiego odebrali:
kol. Andrzej Fojutowski,
kol. Henryk Stoksik oraz
kol. Krzysztof Wilczyński.
natomiast Złotą Honorową Odznakę PSMB z diamentem otrzymali:
kol. Tomasz Kania oraz
kol. Danuta Duch-Mackaniec.

6. NOWI ZASŁUŻENI SENIORZY
Zarząd Główny podjął decyzję o ustanowieniu nowych Zasłużonych Seniorów PSMB.
Wyróżnieniem tym zwrócono uwagę na wieloletnią pracę na rzecz rozwoju stowarzyszenia:
kol. Kazimierza Imbora,
kol. Bogdana Podolskiego oraz
kol. Bohdana Stawiskiego.

7. ODZNACZENIA PAŃSTWOWE PRZYZNANE NA WNIOSEK PSMB
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa wystąpiło do "organów uprawnionych"
(do występowania do Prezydenta RP z wnioskami o nadanie orderów lub odznaczeń)
z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych najbardziej aktywnym członkom,
by uświetnić obchody Jubileuszu związanego z powstaniem naszego Stowarzyszenia.
W wyniku tego Złoty Krzyż Zasługi otrzymał kol. Krzysztof Matkowski - Zastępca
Przewodniczącego PSMB,
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała kol. Krystyna Gągała - Sekretarz Generalna PSMB oraz
Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Jan Antoni Rubin - Przewodniczący Oddziału Śląskiego
PSMB.
Kol. Krzysztof Matkowski oraz kol. Krystyna Gągała widoczni są na zamieszczonej niżej
fotografii wykonanej 25 czerwca 2021 roku podczas uroczystości wręczenia odznaczeń.

8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PSMB'2021.
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa ogłosiło konkurs na wzorcowe wykonanie
ekspertyz mykologiczno - budowlanych, mykologicznych oraz prac osuszeniowych,
naprawczych i antykorozyjnych zrealizowanych w 2020 roku. Konkurs ten został
rozstrzygnięty w bieżącym roku.
Decyzją Zarządu Głównego PSMB z dnia 17 czerwca 2021 r. nagrodę w konkursie
PSMB na wzorcowe wykonanie prac osuszeniowych, naprawczych i antykorozyjnych
za prace obejmujące dezynsekcję całej konstrukcji przeprowadzone w czerwcu i lipcu
2020 r. w domu drewnianym o konstrukcji szkieletowej porażonej przez ksylofagi otrzymała
firma Carsekt Sp. z o.o. Dyplom odebrał podczas Gali PSMB w dniu 11 grudnia 2021 r.
widoczny na zamieszczonej niżej fotografii mgr inż. Marcin Zacharenko.

9. KURS MYKOLOGICZNO - BUDOWLANY W ROKU 2022
Kurs mykologiczno – budowlany nt. „Ochrona budynków przed wilgocią i korozją
biologiczną”, spełniający wymagania kursu podyplomowego, trwać będzie od 14.02
do 25.02.2022 r. Tematyka kursu zrealizowana zostanie w ciągu 140 godzin. Wykładowcami
będą najlepsi specjaliści w dziedzinie ochrony obiektów budowlanych. Przewidujemy
również prezentacje rozwiązań systemowych. Kurs kończy się egzaminem (dla chętnych)
i wydaniem świadectwa. Ukończenie kursu stanowi warunek konieczny do uzyskania
w późniejszym czasie uprawnień rzeczoznawcy PSMB, według zasad obowiązujących
w Stowarzyszeniu; może być również przydatne dla członków Izby Inżynierów Budownictwa
i zarządców budynków. Uczestnicy kursu muszą legitymować się ukończeniem studiów
wyższych technicznych w dziedzinie: budownictwo lądowe, wodne, architektura, technologia
drewna,

konserwacja

zabytków,

chemiczna

i

biologiczna

inżynieria

materiałowa

lub biotechnologia.
Kierownik kursu: dr inż. Zygmunt Matkowski
Miejsce kursu: Wrocław
Adres dla korespondencji:
Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 57, I p.
Tel/fax. (0-71) 344 80 12, e-mail: biuro@psmb.wroclaw.pl
Istnieje możliwość zamówienia przez PSMB dość taniego hotelu, po wcześniejszym
zgłoszeniu takiej potrzeby.
Termin kursu : 14 - 19.02 i 21.02 - 25.02.2022 r.
Warunki uczestnictwa
Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2.500,- zł + VAT (23%) i obejmuje koszt udziału
w kursie, materiałów kursowych oraz koszty organizacyjne (bez kosztów podróży,
zakwaterowania i wyżywienia).
Należność za udział w kursie należy wpłacić na konto nr 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327
(Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa) z dopiskiem – „kurs” i z adnotacją,
kogo wpłata dotyczy.
Terminy:
- przesłanie karty zgłoszenia

29.12.2021 r.

- wniesienie opłat

15.01.2022 r.

- przesłanie przez organizatorów informacji
o zakwalifikowaniu do udziału w kursie

31.01.2022 r.

Program ogólny kursu
Część teoretyczna
•
zagadnienia prawne dotyczące ochrony obiektów budowlanych
•
mikroorganizmy niszczące materiały budowlane
•
destrukcyjne działanie szkodników biologicznych, tj. grzybów domowych, grzybówpleśni, owadów, glonów i bakterii na elementy drewniane i na inne materiały
budowlane pochodzenia organicznego i nieorganicznego
•
wybrane działy fizyki budowli
•
synergistyczne oddziaływanie czynników degradacyjnych na obiekty
•
identyfikacja czynników biologicznych i technicznych
•
szkodliwy wpływ mikroorganizmów na zdrowie ludzi i zwierząt
•
ocena stanu zagrożenia budynków oraz ich elementów przez czynniki biologiczne
•
zasady prawidłowej profilaktyki konstrukcyjnej, chemicznej
i eksploatacyjnej
•
diagnostyka i zabezpieczanie przeciwwilgociowe obiektów budowlanych z podaniem
nowoczesnych metod osuszania zawilgoconych budynków, w tym budynków zabytkowych
•
stosowanie efektywnych metod i środków chemicznych do robót impregnacyjnoodgrzybieniowych i przeciwogniowych
•
zabezpieczenia materiałowe i konstrukcyjne obiektów
•
wybrane działy ochrony przeciwpożarowej
•
organizacja nadzoru i odbioru robót impregnacyjno-odgrzybieniowych
•
sporządzanie ekspertyz mykologiczno-budowlanych i prawidłowe ich wykorzystanie
przez inwestora, projektanta i wykonawcę robót.
Część praktyczna
Przewidziano zajęcia terenowe na obiektach porażonych przez czynniki biologiczne. Podczas
ich trwania wykonywane będą grupowe i indywidualne ekspertyzy mykologiczno –
budowlane budynków.
10. AKTUALNOŚCI
Przypominamy, że miesięczna składka członkowska wynosi 10 zł - 120 zł rocznie
(emeryci i renciści: 5 zł na miesiąc - 60 zł rocznie).
Numer konta: 37 1030 0019 0109 8530 0045 6327.
Zgodnie z wieloletnią tradycją nie płacą składek: członkowie honorowi, zasłużeni
seniorzy i profesorowie tytularni.
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