
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Członkowie i Sympatycy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników
Sanitarnych Oddziału Krakowskiego

Zwracam się do Państwa z prośbą o opinię w sprawie godzin seminariów szkoleniowych
organizowanych przez nasz Oddział. 

Prowadzimy wspólnie z Małopolską Okręgowa Izbą Inżynierów Budownictwa następujące
cykle seminariów:

 „We Engineers” o godzinie 18 w różnych miejscach ostatnio w Hevre na Kazimierzu,
 Seminaria  szkoleniowe  w  siedzibie  NOT  przy  ulicy  Straszewskiego  28  obecnie  

o godz. 17.30,
 „Środy techniczne” na Politechnice  Krakowskiej,  w określone środy w godzinach  

11-12.30 wg harmonogramu.

Zmieniliśmy godziny seminariów odbywających się w budynku NOT z godziny 13 na
godzinę 17.30  wychodząc naprzeciw prośbom i opiniom naszych członków, którzy
zapewniali,  że  są  zainteresowaniu  naszymi  wykładami  ale  ze  względu  na  pracę
zawodową w godzinach przedpołudniowych nie  są w stanie  przybyć na seminaria.
Dlatego też Zarząd Oddziału  zmienił  godziny seminariów szkoleniowych na okres
próbny ustalając godzinę rozpoczęcia na 17.30 z jednoczesną obserwacją frekwencji
na  seminariach  oraz  obserwacją  dostępności  naszych  seminariów  dla  członków  
i sympatyków naszego Zrzeszenia. 
Bardzo proszę o Państwa opinię w tej ważnej dla PZITS-u kwestii, ze względu na to,
że to właśnie prowadzenie szkoleń i cała szeroko rozumiana działalność edukacyjna
stanowi podstawę naszego działania zgodnie z zapisami Statutu PZITS-u. 
Być  może  bardziej  odpowiednia  dla  Państwa  będzie  godzina  15.30  rozpoczęcia
seminarium. 
Jesteśmy organizacją działającą pro publiko bono dlatego istniejmy, działamy dzięki
wszystkim tym, którym nie jest obojętna nasza branża INŻYNIERIA SANITARNA,
która przecież zajmuje się tak ważnymi dla życia naszego tematami i sprawami. 
Ponadto w organizacji seminariów i konferencji wspiera nas finansowo Małopolska
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, finansując udział w nich dla członków
MOIIB.
Proszę  wszystkich  o  potraktowanie  mojej  prośby  w  sposób  zaangażowany,
czekam na opinie Państwa, propozycję, pomysły oraz wnioski. 
Jeżeli macie Państwo coś co chcielibyście nam zaprezentować, czymś się pochwalić,
podzielić się swoją wiedzą, czekam na wszystkie propozycje, napiszcie do nas!.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Małgorzata Duma-Michalik

Prezes Oddziału Krakowskiego PZITS


