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W 2016 roku zostanie wydany cykl publikacji pt. VADEMECUM, które poświęcone będą m.in.: 

budownictwu mostowemu, drogowemu, kolejowemu oraz termomodernizacjom i zabezpieczeniom 

przeciwpożarowym budynków. Na początku każdej publikacji znajduje się kompendium wiedzy,  

w którym zamieszczone są artykuły napisane przez ekspertów, reprezentujących uczelnie techniczne, 

instytuty badawcze lub stowarzyszenia. W dalszej części przedstawione są informacje dotyczące 

produktów, technologii i realizacji firm, działających w danej branży. 

 

Pod koniec roku ukaże się, jubileuszowe 10 wydanie, KATALOGU INŻYNIERA, który stanowi kompleksowe 

źródło wiedzy technicznej o produktach, technologiach i usługach z rynku budowlanego.  

 

Katalogi bezpłatne dla członków PIIB  

Ilość egzemplarzy ograniczona 

 

 
 
Publikacja poświęcona projektowaniu, budowie i eksploatacji obiektów 

mostowych.  

 

Poruszane zagadnienia: nawierzchnie mostowe, urządzenia dylatacyjne, 

materiały kompozytowe, konstrukcje oporowe i inne. 

Wydanie: maj 2016 r. 

Objętość: ok. 80 stron. 

 

 
www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/ 

 

 

 

Publikacja porusza problematykę termomodernizacji, mającej na celu 

zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej budynków.  

 

Poruszane zagadnienia: renowacja ociepleń, diagnostyka cieplna budynków 

wielkopłytowych, docieplenia od wewnątrz, stolarka okienna  

i jej wpływ na energooszczędność budynku i inne. 

Wydanie: czerwiec 2016 r. 

Objętość: ok. 80 stron. 

 
www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/ 

 

 

http://www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/index.php?kategoria=1
http://www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/index.php?kategoria=2
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Publikacja obejmuje zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego budynków.  

 

Poruszane zagadnienia: bierna ochrona przeciwpożarowa konstrukcji, instalacje 

przeciwpożarowe wodne i gazowe, wentylacja pożarowa i oddymianie, systemy 

sygnalizacji pożaru i inne. 

Wydanie: lipiec 2016 r. 

Objętość: ok. 80 stron. 

 
www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/ 

 

 

 

Publikacja zawiera informacje związane z projektowaniem, wykonawstwem 

i utrzymaniem dróg. 

  

Poruszane zagadnienia: odwadnianie dróg, rozwiązania tłumiące hałas 

komunikacyjny, konstrukcje kładek dla pieszych, badania geologiczne  

i geotechniczne gruntów i inne. 

Wydanie: październik 2016 r. 

Objętość: ok. 80 stron. 

  
www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/ 

 

 

 

Publikacja poświęcona jest infrastrukturze kolejowej.  

Poruszane zagadnienia: nawierzchnie kolejowe na mostach, elementy 

nawierzchni kolejowej, systemy sterownia ruchem, podtorza i stabilizacja 

gruntów i inne. 

Wydanie: listopad 2016 r. 

Objętość: ok. 80 stron. 

  
www.kataloginzyniera.pl/formularze/vademecum/ 

 

 

 

 

Publikacja stanowi źródło wiedzy technicznej o produktach, technologiach  

i usługach z rynku budowlanego. Zawiera szczegółowe parametry techniczne 

produktów stosowanych w budownictwie kubaturowym i inżynieryjnym. 

 

Główne działy: nowości i technologie, materiały budowlane i wykończeniowe, 

materiały i urządzenia instalacyjne, sprzęt budowlany, oprogramowanie 

komputerowe, prezentacje firm produkcyjnych i wykonawczych. 

Wydanie: grudzień 2016 r. 

Objętość: ok. 250 stron. 

www.kataloginzyniera.pl/formularze/ 
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