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”

”
Szanowni Czytelnicy, 

2022 jest rokiem jubileuszowym samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. W tym roku mija 

bowiem 20 lat od Zjazdów Założycielskich, jakie odbyły się w okręgach, i Krajowego Zjazdu, zorganizowa-

nego w Warszawie, formalnie powołujących Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

W Małopolsce Zjazd Założycielski odbył się 26 czerwca 2002 roku i od tego dnia ofi cjalnie rozpoczyna się 

działalność naszej Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na „porcelanowe gody”, z okazji dwudziestolecia MOIIB, przygotowaliśmy specjalne wydanie biulety-

nu informacyjnego ”Budowlani”. W wydaniu tym chcemy pokrótce przypomnieć historię naszej Izby, jego 

strukturę, najciekawsze działania i inicjatywy, jakie miały miejsce w tym okresie, współpracę z innymi orga-

nizacjami w regionie, współpracę z zagranicą, akcje integracyjne itp.

Przy wyborze materiałów do niniejszego biuletynu korzystaliśmy przede wszystkim z archiwalnych nu-

merów „Budowlanych” oraz z informacji zawartych w „Monografi i” przygotowanej z okazji 15-lecia MOIIB 

(2002-2017).

Mamy nadzieję, że Czytelnikom, którzy są z nami od dwudziestu lat, lektura tego okolicznościowego biu-

letynu pozwoli przypomnieć sobie także historię związaną z ich działalnością zawodową, zaś nieco młod-

szym Koleżankom i Kolegom, którzy od niedawna są członkami naszej małopolskiej izby, zapoznać się z jej 

historią i działalnością. 

Zapraszam do lektury!

 ZYGMUNT RAWICKI

REDAKTOR NACZELNY BIULETYNU „BUDOWLANI”
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”
 Szanowne Koleżanki,

Szanowni Koledzy

26 czerwca 2002 r. odbył się Zjazd Założycielski Izby Inżynierów Budownictwa w  Małopolsce. Gdy ten 

specjalny numer biuletynu „Budowlani” trafi  w Państwa ręce, MOIIB stuknie dokładnie 20 lat. 

Jubileusze, zwłaszcza te okrągłe, zawsze skłaniają do refl eksji. 20 lat temu żyliśmy w zupełnie innym oto-

czeniu gospodarczym i politycznym. Uczyliśmy się demokracji, a także jej przejawu - samorządności. Bu-

dowaliśmy samorząd zawodowy architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów intuicyjnie, trochę po 

omacku, w atmosferze pełnej emocji, nie tylko pozytywnych. Dumie z zakwalifi kowania naszej profesji do 

prestiżowej grupy zawodów zaufania publicznego towarzyszyły obawy, a nawet opór przed obligatoryjną 

przynależnością do izby osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dziś korzyści z przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są oczywiste. Dzięki „hurtowe-

mu” ubezpieczeniu inżynierów od odpowiedzialności cywilnej, możemy znacząco obniżyć składkę. Obecnie 

trudno funkcjonować na budowlanym rynku pracy bez ubezpieczenia, a w przypadku osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jest to praktycznie niemożliwe. Izba organizuje mnóstwo 

szkoleń podnoszących kwalifi kacje zawodowe, udostępnia fachowe czasopisma, udziela pomocy prawnej, 

wspiera w sytuacjach losowych, integruje środowisko, ale jednocześnie stoi na straży jakości wykonywania 

zawodu. 

Wartością bezcenną powstania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest organizacja naszego środo-

wiska zawodowego jako jednorodnej grupy nacisku na tworzenie dobrego prawa dotyczącego procesu 

budowlanego. Niestety, nie zawsze nasz głos jest wysłuchany, ale nie ustajemy w przygotowywaniu projek-

tów aktów prawnych oraz opinii do tworzonego prawa uwzględniających fachowe uwagi płynące wprost 

z placów budów i biur projektów.

Chcielibyśmy obchodzić ten jubileusz w  innych warunkach gospodarczych i  politycznych. Jeślibyśmy 

mogli sobie czegoś życzyć z okazji 20-lecia, to chętnie przystalibyśmy na atmosferę sprzed dwóch dekad. 

Choć było w niej sporo obaw, to jednak znacznie więcej optymizmu. 20 lat temu nikomu by nie przyszło 

do głowy, że mogą nam grozić takie katastrofy, jak pandemia czy wojna u najbliższych sąsiadów. Byliśmy 

pełni nadziei, że przed nami wyłącznie lepsza przyszłość. 

Wszystkim Koleżankom i  Kolegom Inżynierom z  okazji naszego Jubileuszu życzę optymizmu i  nadziei, 

stabilizacji, spokoju i dobrej przyszłości.

 MIROSŁAW BORYCZKO

PRZEWODNICZĄCY RADY MOIIB
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”
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa,

W bieżącym roku mija dwadzieścia lat od powstania Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie 

to poprzedziły prace przygotowawcze krajowego i okręgowych komitetów organizacyjnych, zebrania ob-

wodowe (wtedy jeszcze w 17 okręgach) oraz zjazdy okręgowe. Pod koniec września 2002 roku w Warszawie 

odbył się pierwszy Krajowy Zjazd PIIB i samorząd zawodowy inżynierów budownictwa stał się faktem. Był 

to okres pod każdym względem pionierski, także dla doświadczonych działaczy stowarzyszeń naukowo-

-technicznych, gdyż wszyscy uczyliśmy się tego, czym jest samorząd zawodowy, a właściwie jak – w zgo-

dzie z  prawem – chcemy go urządzić. Pierwsze lata to przecieranie nieznanych szlaków i  towarzysząca 

temu ciekawość, niepewność, a  także twórcze spory i  towarzyszące im emocje. Satysfakcja z  powstania 

Izby łączyła się z pracą nadającą konkretny kształt ustawowym zapisom. Po prostu praktykowaliśmy sa-

morządność na co dzień.

Po 20 latach, gdy w  Izbie następuje wymiana pokoleń, wprawdzie już w  innych warunkach, ale wciąż 

trwa uczenie się samorządności i dzieje się to systematycznie. Izba działa, wciąż się zmieniając, łączy to, 

co było z tym, czego wymaga czas teraźniejszy. Jubileusz jest więc okazją do zasłużonej satysfakcji, ale i do 

namysłu nad fi lozofi ą zmiany w balansie z ciągłością. W istocie codziennie należy zadawać sobie pytanie 

o rzeczywiste potrzeby inżynierów i szukać rozwiązań, które by mogły im pomóc w wykonywaniu zawodu 

na najwyższym poziomie profesjonalizmu i zaufania. Wszak sprawowanie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie ustawodawca uznał za uprawianie zawodu zaufania publicznego. To zobowiązuje.

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, podobnie jak piętnaście pozostałych izb okręgo-

wych, ma swój indywidualny charakter i niekwestionowany, budzący szacunek dorobek. Jest trzecią pod 

względem wielkości Izbą Okręgową w skali całego kraju, zrzeszającą aktualnie ok. 12 tys. czynnych człon-

ków. Od początku naszej samorządności jest pewnym ogniwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

i dobrze służy swoim członkom.

Koleżankom i Kolegom z Małopolski, tym z najdłuższymi i krótszymi stażami członkowskimi w naszym 

samorządzie, składam z okazji jubileuszu XX-lecia najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i kolejnych suk-

cesów w budowaniu prestiżu nie tylko małopolskich inżynierów budownictwa.

 ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

PREZES KRAJOWEJ RADY PIIB
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W czerwcu 2022 roku przypada 20. rocznica Zjazdu Założycielskiego Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
który zapoczątkował powstanie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Małopolsce, jako jednym z szesnastu okrę-
gów w kraju. Formalną podstawą utworzenia samorządu zrzeszającego osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w bu-
downictwie, czyli wykonujące zawód zaufania publicznego, była Ustawa o  samorządzie zawodowym architektów, inżynierów 
budownictwa i urbanistów z dnia 15 grudnia 2000 r., która określiła zasady tworzenia izb branżowych oraz główne zadania stojące 
przed samorządem zawodowym.

Zgodnie z art. 8 ustawy do podstawowych zadań Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa należą m.in.:
• sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,
• reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków,
• ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad ich przestrzeganiem,
•  nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w poszczególnych specjalnościach oraz nadawanie tytułu rzeczo-

znawcy budowlanego,
•  współdziałanie z  organami administracji rządowej i  organami samorządu terytorialnego oraz z  innymi samorządami  

i stowarzyszeniami zawodowymi,
•  opiniowanie minimalnych wymagań programowych w zakresie kształcenia zawodowego inżynierów budownictwa oraz 

wnioskowanie w tych sprawach,
• zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego,
• prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków Izby,
• opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących budownictwa,
• organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby.
Ustawowe cele Izby, poszerzone o zadania statutowe, zapisano również w przyjętym we wrześniu 2002 r. przez Krajowy Zjazd 

Założycielski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Statucie samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Ustawa z 15 grudnia 2000 roku, Statut PIIB oraz Regulaminy przyjęte przez Założycielski Krajowy Zjazd PIIB stworzyły podstawy 

do formalnego rozpoczęcia działalności. Po 2-letnim vacatio legis od uchwalenia ustawy, po krótkim okresie rozruchu organizacyj-
nego, jaki miał miejsce w 2002 r., od początku 2003 r. następował stopniowy rozwój działalności samorządowej. Do współtworze-
nia i rozwoju działalności MOIIB włączono szerokie grono działaczy stowarzyszeń naukowo-technicznych związanych z budowni-
ctwem z terenu Małopolski. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi z branży budowlanej w zakresie organizacji 
różnego rodzaju szkoleń, seminariów i konferencji naukowo -technicznych jest systematycznie rozwijana, a liczba szkoleń i uczest-
niczących w nich członków Izby stawia MOIIB na jednym z czołowych miejsc wśród innych izb okręgowych.

Jednym z podstawowych zadań, jakie MOIIB przejęła od administracji państwowej, jest cały proces nadawania uprawnień bu-
dowlanych i rzeczoznawstwa. W MOIIB w okresie od 2003 do końca 2021 roku nadano uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie 8908 osobom, co stanowi około 75% wszystkich zarejestrowanych członków MOIIB.

Istotną rolę MOIIB przywiązuje do stałego współdziałania z organami administracji rządowej oraz organami samorządu teryto-
rialnego. Izba jest inicjatorem różnorodnych działań w tym zakresie, a przedstawiciele MOIIB uczestniczą w spotkaniach organizo-
wanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz inspektoraty nadzoru budowlanego.

Jako wzorcową w skali kraju można również uznać współpracę MOIIB z Małopolską Okręgową Izbą Architektów oraz z regional-
nymi izbami i stowarzyszeniami inżynierów budownictwa w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej.

MOIIB dużą wagę przykłada do właściwego prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinar-
nej członków Izby.

Zespoły Problemowe oraz Rada MOIIB biorą czynny udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących budowni-
ctwa.

Organizowana jest pomoc materialna dla członków będących w trudnej sytuacji życiowej.
Bardzo istotne dla sprawnego działania MOIIB jest posiadanie od 2007 r. własnej siedziby, co pozwala na organizację posiedzeń, 

spotkań roboczych oraz szkoleń i paneli dyskusyjnych.
Od kilku lat MOIIB organizuje imprezy sportowe (zawody narciarskie, turnieje tenisowe, zawody strzeleckie, pikniki) i bale karna-

wałowe, które pełnią istotną rolę integracyjną.
Od 2011 roku stałym punktem programu MOIIB jest organizowanie, wspólnie z Małopolską Okręgową Izbą Architektów, spot-

kań z okazji DNIA BUDOWLANYCH w Operze Krakowskiej. Przy okazji tych spotkań wręczane są odznaczenia i wyróżnienia dla 
osób szczególnie zaangażowanych w działalność samorządową oraz statuetek dla laureatów konkursu „Małopolski Inżynier Bu-
downictwa”.

W ciągu 20 lat funkcjonowania MOIIB wielu inżynierów z Małopolski bardzo aktywnie działało na forum krajowym, pełniąc od-
powiedzialne, a jednocześnie prestiżowe funkcje członków Krajowej Rady PIIB, jej Organów oraz Komisji i Zespołów.

INFORMACJE OGÓLNE 
O SAMORZĄDZIE ZAWODOWYM 
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
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„Ustawa o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów” została uchwalona przez Sejm 
RP 15 grudnia 2000 roku. Ustawa przewidywała utworzenie 16 Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w 16 województwach.

28 czerwca 2001 roku odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli sześciu stowarzyszeń naukowo-technicznych z branży 
budowlanej (PZITB, PZITS, SEP, ZMRP, SITK RP, SITWM) poświęcone ustaleniu zasad organizacji izby inżynierów budownictwa w wo-
jewództwie małopolskim. Uchwałą krajowego Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa (KOIIB) z dnia 7 sierpnia 
2001 roku został powołany Zespół Organizacyjny IIB w województwie małopolskim.

Pełnomocnikiem okręgowym z ramienia KOIIB został mgr inż. Ksawery Krassowski. Zespół Organizacyjny IIB w Małopolsce skła-
dał się z 13 osób, reprezentujących wymienione stowarzyszenia. Jego zadaniem było zorganizowanie izby inżynierów budow-
nictwa na terenie Małopolski, w tym między innymi pobieranie opłaty w wysokości 50 zł od osoby na poczet przyszłej składki 
członkowskiej Izby i pokrycia z niej kosztów organizacji Izby oraz działania Zespołu.

Zespół Organizacyjny IIB w województwie małopolskim
Lp. Stowarzyszenie Imię i nazwisko
1. PZITB Irena  Bobulska-Pacek
2. PZITB Zbysław  Kałkowski
3. PZITB Zygmunt  Rawicki - przewodniczący
4. PZITS Krystyna  Korniak-Figa
5. PZITS Leszek  Reguła - skarbnik
6. SEP Jerzy  Oprocha - wiceprzewodniczący   
7. SEP Stefan  Popławski
8. SITWM Włodzimierz  Drzyżdżyk - sekretarz
9. SITWM Tadeusz  Sułkowski
10. SITK RP Anna  Bryksy
11. SITK RP Janusz  Cieśliński
12. ZMRP Wojciech  Średniawa
13. ZMRP Zbigniew  Fijałkowski

Od stycznia do czerwca 2002 roku odbywały się zebrania osób, które złożyły deklaracje wstąpienia do Izby. Utworzono 5 ob-
wodów wyborczych: krakowski, tarnowski, nowosądecki, chrzanowski i podhalański, w których wybrano 205 delegatów na Zjazd 
Założycielski Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Zjazd ten odbył się 26 czerwca 2002 roku w Krakowie. Wybra-
no na nim władze Izby (Radę, jej organy: Komisję Kwalifi kacyjną, Sąd Dyscyplinarny, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, 
Komisję Rewizyjną wraz z ich przewodniczącymi, a także delegatów na Zjazdy Krajowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) na 
pierwszą czteroletnią kadencję. Od tego momentu rozpoczęła swoją działalność Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budow-
nictwa (MOIIB). Zarejestrowanych w MOIIB było wówczas około 6500 członków.

Pierwszy Zjazd Krajowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który odbył się w dniach 27-28 września 2002 r. w Warszawie, 
przyjął podstawowe dokumenty PIIB, w tym statut oraz regulaminy poszczególnych organów krajowych i okręgowych Izby, za-
sady gospodarki fi nansowej, kodeks etyczny i inne dokumenty. Z chwilą powstania izby zawód inżyniera budownictwa stał się, 
zgodnie z Konstytucją RP, zawodem zaufania publicznego, tak jak np. zawód lekarza czy prawnika.

Rok 2002 był poświęcony na organizację Izby. Formalnie więc działalność rozpoczęliśmy od pierwszego stycznia 2003 roku. 
Oznaczało to, że od tej daty prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługiwało wyłącznie 
osobom wpisanym na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego.

POCZĄTKI POWSTANIA SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO INŻYNIERÓW 
BUDOWNICTWA W MAŁOPOLSCE
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Władze MOIIB 
w I kadencji (2002 – 2006)
W pierwszej kadencji przypadającej na lata 2002-2006, władze MOIIB tworzyły:

• 25-osobowa Rada Izby (przewodniczący - Zygmunt Rawicki - BO),
• 6-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący - Henryk Trębacz - BO),
• 13-osobowa Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna (przewodniczący - Stanisław Karczmarczyk - BO),
• 13-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (przewodniczący - Zbigniew Domosławski - BO),
• 3 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (koordynator - Stanisław Abrahamowicz - BO),
• Prezydium Rady składało się z 9 osób.

Delegatami na Zjazdy Krajowe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w pierwszej kadencji było 18 członków naszej Izby.
Na I Zjeździe Krajowym (27-28.09.2002 r. w Warszawie) do władz krajowych PIIB wybrano spośród delegatów MOIIB 7 osób:
- Zbysława Kałkowskiego (BO) - wiceprzewodniczący PIIB,
- Zygmunta Rawickiego (BO) i Kazimierza Ślusarczyka (BO) - członkowie Rady Krajowej PIIB,
- Krystynę Korniak-Figę (IS) - przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Jerzego Oprochę (IE) - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Leszka Regułę (IS) - członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
- Janusza Cieślińskiego (BD) - członek Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej.

W pierwszej kadencji corocznie organizowane były Zjazdy Sprawozdawcze MOIIB z udziałem delegatów wybranych w trakcie 
zebrań w 5 okręgach wyborczych na początku 2002 roku.

W kadencji 2002-2006 odbyło się łącznie 12 zebrań plenarnych Rady MOIIB oraz 15 zebrań Prezydium Rady MOIIB.
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IV Zjazd Sprawozdawczy - 13.04.2005 r.

I Zjazd Założycielski - 26.06.2002 r.

II Zjazd Sprawozdawczy - 15.04.2003 r.

III Zjazd Sprawozdawczy - 27.04.2004 r.



10

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 2/2022

Władze MOIIB 
w II kadencji (2006 – 2010)
Na drugą kadencję, obejmującą lata 2006-2010, zostały wybrane:

• 30-osobowa Rada Izby (przewodniczący - Zygmunt Rawicki - BO),
• 6-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący - Henryk Trębacz  - BO),
• 15-osobowa Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna (przewodniczący - Stanisław Karczmarczyk - BO),
• 15-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (przewodniczący - Zbigniew Domosławski - BO),
• 8 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (koordynator - Stanisław Abrahamowicz - BO),
• Prezydium Rady składało się z 7 osób.

Podczas II Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wybrano 18 delegatów na Zjazdy Krajowe PIIB.

Na II kadencję PIIB do organów krajowych wybrano również 7 członków MOIIB. Byli nimi:
- Zbysław Kałkowski (BO) - wiceprzewodniczący PIIB,
- Zygmunt Rawicki (BO), Kazimierz Ślusarczyk (BO), Jan Skawiński (BO) - członkowie Rady Krajowej PIIB,
- Krystyna Korniak-Figa (IS) - przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Marian Płachecki (BO) - wiceprzewodniczący Krajowej Komisji Kwalifi kacyjnej,
- Józef Szostak (BO) - członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Zgodnie z zapisami w Ustawie o samorządach zawodowych w budownictwie i Statucie PIIB,
raz w roku odbywały się zjazdy sprawozdawcze MOIIB.

W kadencji 2006-2010 odbyło się łącznie 12 zebrań plenarnych Rady MOIIB oraz 16 zebrań Prezydium Rady MOIIB.
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VIII Zjazd Sprawozdawczy - 07.04.2009 r.

V Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy - 12.04.2006 r.

VI Zjazd Sprawozdawczy - 03.04.2007 r.

VII Zjazd Sprawozdawczy - 08.04.2008 r.
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Władze MOIIB 
w III kadencji (2010 – 2014)
W trzeciej kadencji, przypadającej na lata 2010-2014, władze MOIIB tworzyły:

• 30-osobowa Rada Izby (przewodniczący - Stanisław Karczmarczyk - BO),
•  7-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący - Andrzej Turowicz - BO - do października 2012 r. oraz Danuta Opolska 

(BD) p.o. przewodniczącej od października 2012 do kwietnia 2013 r.  i przewodnicząca od kwietnia 2013 r.),
• 17-osobowa Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna (przewodniczący - Zygmunt Rawicki-  BO),
• 15-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (przewodniczący - Stanisław Abrahamowicz - BO),
• 9 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej (koordynator - Zbigniew Franczak - WM),
• Prezydium Rady składało się z 8 osób.

Podczas III Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego wybrano 18 delegatów MOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB w trzeciej kadencji.

W trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w czerwcu 2010 r. na III kadencję PIIB do organów krajowych wybrano 6 człon-
ków MOIIB. Byli nimi:
-  Zbysław Kałkowski (BO), Stanisław Karczmarczyk (BO), Krystyna Korniak-Figa (IS) i Zygmunt Rawicki (BO) - członkowie Krajowej 

Rady PIIB,
- Marian Płachecki (BO) - przewodniczący KKK,
- Janusz Cieśliński (BD) - członek KKK.

Zgodnie z Ustawą o samorządach zawodowych w budownictwie i Statutem PIIB, raz w roku odbywały się zjazdy sprawozdawcze 
z udziałem delegatów wybranych na zebraniach w obwodach wyborczych w październiku i listopadzie 2009 roku.

W kadencji 2010-2014 odbyły się łącznie 23 zebrania plenarne Rady MOIIB i 28 zebrań Prezydium Rady MOIIB.
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XII Zjazd Sprawozdawczy - 20.04.2013 r.

IX Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy – 14.04.2010 r.

X Zjazd Sprawozdawczy - 12.04.2011 r.

 XI Zjazd Sprawozdawczy - 21.04.2012 r.
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Władze MOIIB w IV kadencji (2014 – 2018)
W czwartej kadencji, przypadającej na lata 2014-2018, władze MOIIB tworzyły:

• 30-osobowa Rada Izby (przewodniczący - Stanisław Karczmarczyk - BO),
• 7-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna (przewodnicząca - Danuta Opolska - BD),
• 19-osobowa Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna (przewodniczący - Zygmunt Rawicki - BO),
• 17-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (przewodniczący - Krzysztof Dyk - BO),
• 9-osobowy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowe (koordynator - Zbigniew Franczak-  WM),
• Prezydium Rady składało się z 11 osób.

Podczas IV Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w  kwietniu 2014 roku wybrano 19 delegatów MOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB 
w czwartej kadencji.

W  trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w  czerwcu 2014 r. na IV kadencję PIIB do organów krajowych wybrano 
8 członków MOIIB, którymi byli:
- Mirosław Boryczko (BO), Stanisław Karczmarczyk (BO) i Zygmunt Rawicki (BO) - członkowie Krajowej Rady PIIB,
- Krystyna Korniak-Figa (IS) - zastępca skarbnika Krajowej Rady PIIB,
- Marian Płachecki (BO) - przewodniczący KKK,
- Ryszard Damijan (IE) - członek KKK,
- Józef Szostak (BO) - członek KSD,
- Kazimierz Ślusarczyk (BO) - członek KKR.

Podobnie jak w poprzednich kadencjach, raz w roku, w kwietniu, odbywały się Zjazdy Sprawozdawcze MOIIB z udziałem delega-
tów wybranych na zebraniach w obwodach wyborczych w październiku i listopadzie 2013 r.
W kadencji 2014-2018 odbyło się łącznie 21 zebrań plenarnych Rady MOIIB, w tym cztery zebrania wyjazdowe dwudniowe oraz 
31 zebrań Prezydium Rady MOIIB.
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XVI Zjazd Sprawozdawczy - 08.04.2017 r.

XIII Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy - 05.04.2014 r.

XIV Zjazd Sprawozdawczy - 11.04.2015 r.

XV Zjazd Sprawozdawczy - 09.04.2016 r.
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W piątej kadencji, przypadającej na lata 2018-2022, władze MOIIB tworzyły:

• 28-osobowa Rada Izby (przewodniczący – Mirosław Boryczko - BO),
• 7-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna (przewodniczący – Kazimierz Ślusarczyk - BO),
•  19-osobowa Okręgowa Komisja Kwalifi kacyjna (przewodniczący – Marian Płachecki – BO do października 2021 i p.o. przewodni-

czącego Stanisław Chrobak – IS od listopada 2021),
• 16-osobowy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny (przewodniczący - Krzysztof Dyk - BO),
• 9-osobowy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (koordynator – Marian Janusz - IS),
• Prezydium Rady składało się z 6 osób.

Podczas V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego w  kwietniu 2018 roku wybrano 19 delegatów MOIIB na Zjazdy Krajowe PIIB 
w czwartej kadencji.

W trakcie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB w czerwcu 2018 r. na V kadencję PIIB do organów krajowych wybrano 6 człon-
ków MOIIB, którymi byli:
- Mirosław Boryczko (BO), Stanisław Karczmarczyk (BO) i Zygmunt Rawicki (BO) - członkowie Krajowej Rady PIIB,
- Zygmunt Rawicki (BO) – wiceprezes Krajowej Rady PIIB,
- Wojciech Biliński(BO) - wiceprzewodniczący KKK,
- Renata Łabędź (IS) - członek KSD,
- Danuta Prażmowska-Sobota (IE) - sekretarz KKR.

Podobnie jak w poprzednich kadencjach, raz w roku, w kwietniu, odbywały się Zjazdy Sprawozdawcze MOIIB, z udziałem delega-
tów wybranych na zebraniach w obwodach wyborczych w listopadzie 2017 r. Dwa Zjazdy w 2020 i 2021 roku odbyły się w formie 
zdalnej z uwagi na panującą pandemię,
Do końca 2021 roku w V kadencji odbyło się łącznie 21 zebrań plenarnych Rady MOIIB oraz 19 zebrań Prezydium Rady MOIIB.

Władze MOIIB w V kadencji (2018 – 2022)
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XVII Zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy - 05.04.2018 r.

XVIII Zjazd Sprawozdawczy - 08.04.2019 r.
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W latach 2002-2022 zgodnie ze Statutem PIIB oraz Usta-
wą o  samorządzie zawodowym zorganizowane zostały: 
Zjazd Założycielski 26 czerwca 2002 r., cztery Zjazdy 
Sprawozdawczo-Wyborcze w  kwietniu 2006 r., 2010 r., 
2014 r. i  2018 r. oraz 15 Zjazdów Sprawozdawczych, 
w tym dwa w latach 2020 i 2021 w formie zdalnej z uwagi 
na panującą pandemię.

Istotne znaczenie dla funkcjonowania okręgowej izby ma 
liczba czynnych członków Izby. Liczba czynnych członków 
MOIIB ulegała stopniowemu zwiększaniu, ale począwszy od 
2003 roku następowały też skreślenia i  zawieszenia członków 
z  powodu różnych okoliczności zawodowych i  życiowych. 
Zmiany liczby członków MOIIB w latach 2002 – 2021 przedsta-
wiono  w tabeli.

Dane liczbowe MOIIB

Na koniec 

roku

Liczba członków

 w bazie czynnych zawieszonych 

2002 7012 7012 -

2003 9120 7658 416

2004  10250 7835 548

2005  11125 8839 658

2006  11951 9032 596

2007  12753 9494 530

2008  13503 9923 607

2009  14225  10216 675

2010  14884  10533 744

2011  15465  10679  1086

2012  15973  10754  1394

2013  16468  10881  1648

2014  16968  10874  2114

2015  17519  10994  2273

2016  18076  11199  1994

2017  18598  11311  2270

2018 19203 11487 2150 

2019 19727 11569 2013

2020 20211 11619 2382

2021 20737 11767 2687

Z  zestawienia tabelarycznego oraz z  wykresu wynika, że 
w analizowanym 20-leciu w MOIIB nastąpił przyrost czynnych 
członków Izby o 4755 osób.

Pod względem liczby członków Małopolska  Okręgowa  Izba 
Inżynierów Budownictwa sytuuje się na trzecim miejscu w kra-
ju, po Izbach Mazowieckiej i Śląskiej.

W  tabeli przedstawiono stan liczbowy czynnych członków 
MOIIB z  podziałem na branże, wg stanu na dzień 31 grudnia 

2021 roku. Członkami MOIIB są inżynierowie i technicy w dzie-
więciu specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, 
drogowej, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, kole-
jowej, telekomunikacyjnej, wyburzeniowej i hydrotechnicznej.

Podział na branże czynnych członków MOIIB wg 
stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Branża Ilość [%]

BO - konstrukcyjno-budowlana 6271 53,3

BM - mostowa 299 2,54

BD - drogowa 738 6,27

IS - instalacje sanitarne 2265 19,25

IE - instalacje elektryczne 1763 14,98 

WM - wodno-melioracyjna 91 0,77

BK - kolejowa 258 2,19

BT - telekomunikacyjna 61 0,52

BW - wyburzeniowa 3 0,03

BH - hydrotechniczna 18 0,15

Podział na branże czynnych członków MOIIB ilustruje poniższy 
diagram.

Działalność merytoryczna MOIIB 
w latach 2002 - 2021

BT
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Z danych przedstawionych w tabeli oraz na diagramie wy-
nika, że:
•  pod względem liczbowym zdecydowanie dominują członko-

wie specjalności konstrukcyjnej, którzy stanowią ponad 53 % 
czynnych członków MOIIB;

•  na kolejnych pozycjach plasują się członkowie z branż: insta-
lacji sanitarnych (ok. 19 %), instalacji elektrycznych (ok. 15 %) 
i drogowej (ok. 6 %);

•  pozostałe branże (mostowa, wodno-melioracyjna, kolejowa, 
telekomunikacyjna i wyburzeniowa) stanowią łącznie ok. 6 %;

•  nowo utworzona w  2014 r. branża hydrotechniczna skupia 
jedynie kilkunastu członków, co stanowi ok. 0,15 % czynnych 
członków MOIIB.

Już na początku działalności MOIIB powstały zespoły 
problemowe i  robocze. W pierwszej kadencji funkcjonowa-
ły, powołane przez Radę, następujące Zespoły Problemowe: 
ds. weryfikacji członków, etyki i ochrony zawodu, szkolenia 
i  stałego dokształcania, prawa w  budownictwie, procesów 
budowlanych oraz działań samopomocowych. Jeszcze pod-
czas pierwszej kadencji Zespół Problemowy ds. Weryfikacji 
Członków został przekształcony w dwa zespoły robocze, tzw. 
Składy Orzekające ds. Członkowskich z  mocą podejmowa-
nia decyzji w sprawach członkowskich z upoważnienia Rady. 
Natomiast w drugiej kadencji Zespół Problemowy ds. Prawa 
w Budownictwie został zmieniony na Zespół Prawno-Regu-
laminowy. W trzeciej kadencji nazwa Zespołu Problemowe-
go ds. Szkolenia i  Stałego Dokształcania została zmieniona 
na Zespół ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. 
Ponadto w  2002 roku Rada powołała Zespół ds. Inwestycji 
Własnych, którego zadaniem było doprowadzenie do po-
zyskania własnego budynku na siedzibę Izby. Po wielu po-
szukiwaniach nabyliśmy na własność 2-piętrowy budynek 
przy ul. Czarnowiejskiej 80, który został całkowicie zmoder-
nizowany. Zespół ten swoją działalność zakończył oficjalnie 
we wrześniu 2007 r., kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowej siedziby MOIIB z udziałem licznych gości. Siedziba zo-
stała poświęcona przez JE ks. kardynała Stanisława Dziwisza 
- metropolitę krakowskiego. (FOT)

   Wraz ze wzrostem liczby członków i rozwojem form działal-
ności MOIIB sukcesywnie wzrastała ilość dokumentów archiwal-
nych, które należało gromadzić i przechowywać. Już w okresie 

początkowym, gdy siedzibę MOIIB stanowiły dzierżawione 
pomieszczenia w budynku przy ul. Warszawskiej 17, zaszła po-
trzeba wynajęcia dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. Ka-
miennej 9, gdzie zorganizowano archiwum. Rosnące z roku na 
rok zbiory dokumentów archiwalnych i  brak możliwości pro-
fesjonalnego ich przechowywania, wymusiło podjęcie działań 
dla wyszukania odpowiedniego lokalu. W  tym celu w  2012 r. 
Rada MOIIB powołała Zespół Roboczy, którego zadaniem było 
znalezienie w miarę nieodległego lokalu oraz załatwienie for-
malności z jego zakupem i adaptacją na cele archiwalne. Rada 
MOIIB zaakceptowała ustalenia Zespołu Roboczego dotyczące 
zakupu lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 213 m2 na ar-
chiwum biura MOIIB przy ul. Filtrowej 3. Po przeprowadzonych 
niezbędnych pracach budowlano-adaptacyjnych i  montażu 
regałów przesuwanych oraz systemu antywłamaniowego wraz 
z elementami ochrony przeciwpożarowej w  roku 2014 nastę-
powało stopniowe przenoszenie zbiorów dokumentacji oraz 
ich porządkowanie i komputerowe archiwizowanie.

W trakcie trzeciej kadencji Rada MOIIB powołała dodatkowo 
Zespół Problemowy ds. Opracowania Standardów Opinii i Eks-
pertyz Technicznych w Budownictwie, który opracował przyję-
te przez Radę MOIIB w grudniu 2013 r. „Standardy”. W kolejnej, 
IV kadencji Zespół ten został przekształcony w Zespół Proble-
mowy ds. Rzeczoznawstwa zajmujący się głównie organizacją 
seminariów dla rzeczoznawców i biegłych sądowych przygo-
towanych wspólnie z Sądem Apelacyjnym w Krakowie oraz pa-
neli dyskusyjnych.

W  celu ułatwienia kontaktów członków z  województwa 
małopolskiego z izbą okręgową z siedzibą w Krakowie, urucho-
miono cztery Punkty Informacyjne: w Tarnowie i Nowym Sączu 
w 2002 roku, w Zakopanem w 2003 r. i w Oświęcimiu w 2009 
roku.

Prezydium Rady spotykało się średnio 2 razy w  kwartale, 
a Rada 4 razy w roku. Tradycją stało się, że raz w roku spotka-
nie Rady MOIIB odbywało się jako wyjazdowe w terenie i jedno 
(w grudniu), jako świąteczno-noworoczne. 

W  poszczególnych kadencjach organizowane były spotka-
nia z przedstawicielami organów administracji architektonicz-
no-budowlanej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kra-
kowie, z  powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, 
reprezentantami Państwowej Inspekcji Pracy oraz stowarzysze-
niami naukowo-technicznymi branży budowlanej. 

Otwarcie siedziby MOIIB – 03.09.2007 r.  
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Rada MOIIB –  Kraków, 15.12.2003 r. Rada MOIIB –  Niedzica, 10.06.2005 r.

Rada MOIIB –  Zakopane, 24.03.2006 r. Rada MOIIB –  Kraków, 20.12.2007 r.

Rada MOIIB –  Zawoja, 03.10.2008 r. Rada MOIIB –  Urząd Miasta Krakowa, 15.03.2010 r.
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Rada MOIIB –  Urząd Miasta Krakowa, 15.03.2010 r. Rada MOIIB –  Muszyna, 21-22.04.2014 r.

Rada MOIIB –  Bachledówka, 18-19. 09.2015 r. Rada MOIIB –  Kraków, Centrum JP II, 15.12.2015 r.

Rada MOIIB –  Hebdów, 16.09.2016 r. Rada MOIIB –  Zubrzyca Górna, 11-12.09.2017 r.
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MOIIB pełniła honorowy patronat nad Krakowskimi Targami 
Budowlanymi, w ramach których organizowano Dzień Inżynie-
ra Budownictwa. (Fot)

 Nasza izba była współorganizatorem konferencji organizo-
wanych przez wyższe uczelnie Krakowa, głównie  Politechnikę 
Krakowską, z którą w 2009 r. MOIIB zawarła umowę o współpra-
cy, stowarzyszenia naukowo-techniczne i inne instytucje. (fot.)

Była także fundatorem nagród dla laureatów Olimpiady Wie-
dzy Budowlanej dla uczniów Technikum Budowlanego w Kra-
kowie oraz w konkursie na najlepsze prace dyplomowe obro-
nione na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

W 2008 roku MOIIB podjęła próby działań integrujących śro-
dowisko inżynierskie na spotkaniach mniej ofi cjalnych, które 
stanowiły zawody narciarskie, turnieje tenisa ziemnego i  bale 
karnawałowe. Od 2014 roku corocznie organizowane są też Mi-
strzostwa Strzelectwa Sportowego, a także pikniki.

W  ramach działalności merytorycznej organizowaliśmy, 
we współpracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi 
z  branży budowlanej, wiele różnego rodzaju szkoleń, semi-
nariów i  kursów, które dla członków izby są bezpłatne. MOIIB 
współorganizowała także konferencje naukowo-techniczne 
(z  indywidualnym dofi nansowaniem uczestnictwa w nich dla 
członków izby), wycieczki techniczne i inne imprezy naukowo-
-techniczne. Na terenie biura w Krakowie i w Punktach Informa-
cyjnych członkowie izby mieli możliwość bezpłatnego korzy-
stania z  programów komputerowych „Lex” (przepisy prawne), 
„Integram” (polskie normy budowlane) oraz od 2009 r. z „Ser-
wisu budowlanego” bezpośrednio w  pracy lub w  domu (po 
zalogowaniu się).

Warto także podkreślić, że MOIIB dodatkowo ubezpiecza 
(w ramach składki ) od 2004 roku swoich członków w zakresie 
następstw nieszczęśliwych wypadków.

Od 2003 roku MOIIB wydaje własny Biuletyn Informacyjny 
„Budowlani”, który w  ramach składki członkowie MOIIB otrzy-
mują wraz z  biuletynem PIIB „Inżynier Budownictwa”. Ponad-
to każdy członek ma możliwość prenumeraty wybranego 

czasopisma technicznego i  dofi nansowania kosztów udziału 
w  różnych formach doskonalenia zawodowego oraz kosztów 
zakupu wydawnictw podnoszących kwalifi kacje.

Pierwsza kadencja działania MOIIB była bardzo trudna, gdyż 
należało zorganizować prace od podstaw i uświadomić licznej 
grupie budowlanych, że samorząd zawodowy jest potrzebny 
także w  budownictwie. Również druga kadencja nie była ła-
twa, wymagała bowiem odbudowy wielu wartości w naszym 
zawodzie, stworzenia nowych, dobrych wzorców, na miarę 
bardzo wymagających czasów oraz przekonania władz i społe-
czeństwa, że samorząd nie jest korporacją, bowiem korporacja 
zawodowa jest przeciwieństwem idei samorządności. Środowi-
sko budowlanych wciąż utwierdza społeczeństwo w przekona-
niu, że zawód inżyniera budowlanego w Polsce jest zawodem 
zaufania publicznego. Izba w ciągu pierwszych 8 lat „wywalczy-
ła” możliwość wpływania na ciągle jeszcze niedoskonałe prze-
pisy polskiego Prawa budowlanego przez udział w  pracach 
legislacyjnych, opiniowanie ustaw itp. Czuwała ponadto nad 
ochroną zawodowych interesów członków - związanych z sze-
roko rozumianym budownictwem.

Działania w  zakresie opiniowania projektów aktów praw-
nych z  budownictwa realizowane były również w  kolejnych 
kadencjach, głównie przez Zespoły Problemowe ds. Prawno-
-Regulaminowych oraz ds. Procesów Budowlanych. Jako przy-
kład można podać przygotowanie opinii odnośnie projektu Ko-
deksu architektoniczno-budowlanego i  udział przedstawicieli 
MOIIB w dyskusjach z autorami projektu w 2016 r.

Od 2011 roku Rada MOIIB przy współpracy z  Małopolską 
Okręgową Izbą Architektów organizuje cieszące się dużym 
zainteresowaniem spotkania z  okazji DNIA BUDOWLANYCH 
w Operze Krakowskiej.

Od 2009 roku corocznie rozstrzygany jest konkurs „Małopol-
ski Inżynier Budownictwa”i przyznawane statuetki za wyróżnia-
jącą się działalność na rzecz budownictwa w zakresie projekto-
wania i wykonawstwa. W latach 2010-2021 wyróżniono łącznie 
22 inżynierów - członków Izby. 

Dzień Inżyniera Budownictwa 17.04.2008 r. Podpisanie umowy o współpracy z Politechniką  Krakowską  13.03.2009 r. 
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LAUREACI „MAŁOPOLSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA”
W KATEGORII PROJEKTOWANIE W KATEGORII WYKONAWSTWO

za 2009 rok

Jerzy WOWCZAK 
za „Podziemny parking 

pod placem na Groblach w Krakowie” 

Jolanta SOBIERAJ
za „Rewaloryzację budynku nr 7 w Zespole 

Budowli Zamku Królewskiego na Wawelu” 

za 2010 rok

Wiesław BEREZA 
za „Remont zamku w Pieskowej Skale"

Krzysztof LANGE
 za „Obwodnica m. Lubień w/c S-7”

za 2011 rok

Andrzej GARPIEL 
za „Rondo Ofi ar Katynia w Krakowie”

Marcin BRAŚ
 za „Wiadukt nad torami PKP w/c DK 79 

w m. Krzeszowice”

za 2012 rok

Jerzy GUNDERLACH 
za „Centrum Kongresowe w Krakowie”

Krzysztof RUSEK
 za „DK 28 etap III 

odc. Tarnawa Dolna - Zembrzyce”

Włodzimierz JĘDRYCHOWSKI 
za „Centrum Kongresowe w Krakowie” 

za 2013 rok

Andrzej SZPILA
 za „Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej 

Kraków - Arena”

NIE PRZYZNANO 

STATUETKI
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za 2016 rok

Mirosław MATRAS
 za „Budowa łącznicy kolejowej w/c linii 

kolejowych nr 97 Skawina-Żywiec i nr 98 

Sucha Beskidzka-Chabówka”

za 2017 rok

Krzysztof TOPOLEWICZ 
za „Projekt mostu im. Kard. Franciszka

Macharskiego przez rzekę Wisłę w Krakowie”

Bogusław PILUJSKI
 za „Realizacja mostu im. Kard. Franciszka

Macharskiego przez rzekę Wisłę w Krakowie”

LAUREACI „MAŁOPOLSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA”
W KATEGORII PROJEKTOWANIE W KATEGORII WYKONAWSTWO

za 2018 rok

Stanisław KARCZMARCZYK 
za „Projekt modernizacji 

Muzeum Warszawy”

Adam KNAPIK
 za „Wykonanie obudowy i dachów budynku 

kotłowni pylonów nr 1 i nr 2 

w Elektrowni Jaworzno III”   

NIE PRZYZNANO 

STATUETKI

za 2014 rok

Marcin MAZUR
za „Realizacja Centrum 

Kongresowego-ICE Kraków”

za 2015 rok

Kazimierz ZAPART 
za „Projekt Zbiorników Wodociągowych 

Górka Narodowa Wschód w Krakowie”

Tomasz PTASZEK
za „Realizacja Zbiorników Wodociągowych

Górka Narodowa Wschód w Krakowie”

NIE PRZYZNANO 

STATUETKI



25

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 2/2022

LAUREACI „MAŁOPOLSKI INŻYNIER BUDOWNICTWA”
W KATEGORII PROJEKTOWANIE W KATEGORII WYKONAWSTWO

Już w  I  kadencji MOIIB rozpoczęła się współpraca 
z partnerami zagranicznymi w ramach tzw. Małej Grupy 
Wyszehradzkiej, którą kontynuowano w  kolejnych ka-
dencjach.

Należy także podkreślić bardzo dobrą współpracę Pre-
zydium Rady MOIIB z Prezydium Rady MOIA RP. Organi-
zowane były co kwartał spotkania robocze, współpraco-
wano przy organizacji konferencji  i paneli dyskusyjnych 
oraz opracowano „Standardy projektów branżowych pro-
stych obiektów budowlanych”.

Aktywnie pracowały Zespoły Problemowe Rady, a od 
2014 roku organizowane są corocznie dwudniowe wy-
jazdowe seminaria Zespołów Problemowych, spełniające 
ważną rolę informacyjno-integracyjną. Warte odnotowa-
nia jest zorganizowanie w latach 2014-2017 przez Zespół 
Problemowy ds. Rzeczoznawstwa trzech seminariów dla 
rzeczoznawców i biegłych sądowych przy udziale Sądu 
Apelacyjnego w  Krakowie. Należy także wspomnieć 
o przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń teoretycz-
no-praktycznych w zakresie technologii BIM (Building In-
formation Modeling) w 2016 r. przez Zespół Problemowy 
ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego. W czwar-
tej kadencji przedstawiciele MOIIB  brali czynny udział 
w pracach nad nową wersją statutu PIIB.

Z okazji jubileuszu 15-lecia MOIIB (2002-2017) w grud-
niu 2017 r. została wydana monografi a. Zespół redakcyjny 
wydawnictwa stanowili: Wojciech Biliński, Krystyna Kor-
niak-Figa, Zygmunt Rawicki, Jan Strzałka i Henryk Trębacz.

za 2019 rok

Stanisław CZERNIK 
za „Projekt wieży widokowej ze ścieżką 

w koronach drzew w Krynicy”

Tomasz BLECHARSKI
 za „Realizacja nowej siedziby Szpitala 

Uniwersyteckiego w Krakowie- Prokocimiu”

za 2020 rok

Lech SOBIESZEK 
za „Projekt renowacji budynku Muzeum

Miasta Krakowa-Pałac pod Krzysztofory”

Tomasz CZUPRYNA
za „Realizacja Sali koncertowej Zespołu

Szkół Muzycznych w Tarnowie”
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W marcu 2008 roku Rada MOIIB podjęła pierwsze działania 
dla utworzenia Małopolskiego Forum Samorządowego, które 
zostały uwieńczone podpisaniem 22 marca 2017 roku porozu-
mienia 14 małopolskich organizacji samorządowych, tworząc 
Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Jako 
pierwsza przewodnictwo Forum objęła Okręgowa Izba Lekar-
ska w  Krakowie. Przewodnictwo zmienia się rotacyjnie, co 6 
miesięcy. 

W  V kadencji (2108-2022) MOIIB  rozpoczęła promowanie 
Izby w  mediach społecznościowych na szerszą skalę (np. ak-
tywny facebook), dokonała także modyfi kacji swojej strony in-
ternetowej.

W latach 2018-2021 (z wyjątkiem 2020 r. z uwagi na pande-
mię) MOIIB współorganizowała wspólnie z  redakcją ”Renowa-
cje i Zabytki” Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej EKIR.  
W 2019 r., z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, MOIIB 
była wydawcą książki pt. „Dokonania małopolskich inżynierów 
w budowie niepodległej Polski”.

Rada MOIIB podejmowała działania dla uhonorowania 
szczególnie aktywnych członków MOIIB w  działalności sa-
morządowej. Efektem tych działań było przyznanie i wręcze-
nie członkom MOIIB 9 odznaczeń państwowych, 10 Odznak 
Honorowych „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpo-
spolitej Polskiej”, 10 Odznak Honorowych Prezydenta Miasta 

Krakowa „HONORIS GRATIA” oraz  114 Srebrnych i 72 Złotych 
Odznak Honorowych PIIB. Najwyższym wyróżnieniem, jakie 
przyznaje Krajowa Rada PIIB, jest Medal Honorowy PIIB. 

Medal  ten z naszej Izby otrzymali: Zygmunt Rawicki w 2017 r., 
Krystyna Korniak-Figa w  2020 r. i  Stanisław Karczmarczyk 
w 2021 r. 

Uczestnicy spotkania inaugurującego działalność Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, 04.03.2008.

Otwarcie konferencji EKIR 2020 - 01.04.2019 r. Wręczenie medalu honorowego PIIB Zygmuntowi Rawickiemu - XVI zjazd PIIB, 23.06.2017

Spotkanie przedsawiceli Małopolskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego, 27.03.2017.

Spotkanie przedsawiceli Małopolskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego, 11.10.2017.
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Jednym z  podstawowych zadań, jakie przejęliśmy od 
administracji państwowej, jest cały proces nadawania 
uprawnień budowlanych i  rzeczoznawstwa. W  samo-
rządzie zawodowym inżynierów budownictwa nadawa-
niem uprawnień budowlanych zajmują się Okręgowe 
Komisje Kwalifikacyjne. 

W pierwszych dwóch kadencjach przewodniczącym Ma-
łopolskiej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej był Stanisław 
Karczmarczyk (BO), w  kolejnych dwóch Zygmunt Rawicki 
(BO). W piątej kadencji OKK przewodniczył Marian Płachecki 
(BO), a po jego śmierci, od listopada 2021 r., obowiązki prze-
wodniczącego pełnił Stanisław Chrobak (IS).

W pierwszej kadencji OKK składała się z 13 osób, w dru-
giej z 15 osób, w trzeciej z 17 osób, a w czwartej i piątej z 19 
osób.

W  ciągu 20 lat istnienia MOIIB zorganizowała 38 sesji 
egzaminacyjnych. Nadaliśmy uprawnienia do pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych w budownictwie łącznie 
8 908 osobom (tabela), co stanowi ok. 10,3 % wszystkich 
uprawnień nadanych w PIIB. Decyzje o nadaniu uprawnień 
budowlanych były wręczane w sposób bardzo uroczysty, za 
wyjątkiem ostatnich dwóch lat (2020 i 2021), kiedy pande-
mia koronawirusa uniemożliwiła organizacje dużych uro-
czystości. W V kadencji w uroczystym wręczaniu uprawnień 
uczestniczył (trzykrotnie) minister infrastruktury Andrzej 
Adamczyk.

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna opiniowała też wnio-
ski członków Izby o  nadanie tytułu rzeczoznawcy budow-
lanego. W latach 2003-2021 KKK pozytywnie rozpatrzyła 74 
wnioski. OKK pozytywnie rozpatrzyła również 16 wniosków 
o przyznanie specjalizacji techniczno-budowlanej dla człon-
ków MOIIB.

Do zadań OKK należy także wydawanie opinii i interpreta-
cji uprawnień budowlanych. W okresie dwudziestolecia OKK 
wydała łącznie 3400 opinii i interpretacji.

Działalność 
Okręgowej Komisji Kwalifi kacyjnej 

 Rok

Liczba osób 

przystępujących 

do egzaminu 

testowego

Liczba 

osób, które 

uzyskały 

uprawnienia

Wskaźnik 

„zdawalności” 

(%)

2003 261 164 63

2004 309 272 88

2005 272 255 94

2006 329 286 87

2007 420 360 86

2008 486 388 80

2009 528 448 85

2010 534 455 85

2011 591 493 83

2012 642 557 87

2013 564 499 88

2014 623 515 83

2015 842 665 79

2016 793 625 79

2017 824 621 75

2018 739 635 86

2019 809 648 80

2020

tylko 

1 sesja 

wiosna

322 248 77

2021

3 sesje 
970 774 80

Razem 10.858 8.908 82

Dane dotyczące nadawanych uprawnień 
budowlanych w MOIIB

Członowie OKK w III kadencji Wyjazdowe zebranie OKK - Sromowce 26-27.10.2012 r.
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I  Zjazd Założycielski MOIIB (26.06.2002 r.)  stanowisko 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
powierzył Stanisławowi Abrahamowiczowi (BO). Wybra-
no również dwóch zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. W  pierwszej czterolet-
niej kadencji organ ten podjął działalność w  trzyoso-
bowym składzie. Szczególnie pierwszy rok działalności 
należał do trudnych ze względu na brak przepisów wy-
konawczych. Dla uściślenia procedur Krajowa Rada Pol-
skiej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła uchwałę nr 
28/R/03 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie trybu 
postępowania rzecznika.

 W czasie I kadencji do OROZ wpłynęły 43 sprawy.
Rzecznik oraz jego zastępcy uczestniczyli w szkoleniach or-

ganizowanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budowni-
ctwa: w Jadwisinie, w Otwocku, a także wraz z Okręgowym Są-
dem Dyscyplinarnym brali udział w szkoleniu zorganizowanym 
przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Ustro-
niu-Zawodziu. Rzecznik lub zastępcy pełnili regularnie dyżury 
w biurze Izby co dwa tygodnie.  Dawało to okazje do spotkania 
głównie z  osobami pokrzywdzonymi i  w  wielu przypadkach 
prowadziło do zaniechania zamiaru złożenia skargi. Były zapy-
tania o interpretację przepisów, a także wnioski przedwczesne, 
tj. składane w sytuacji nieukończonego postępowania admini-
stracyjnego lub mające podstawy do rozstrzygania tylko przez 
sądy powszechne.

Na II Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym MOIIB 
(12.04.2006 r.) na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej wybrano ponownie Stanisława Abrahamowicza 
(BO). Powołano także 7 zastępców Okręgowego Rzecznika Od-
powiedzialności Zawodowej.

Podczas trwania II kadencji do organu Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło do rozpatrzenia 
170 spraw.

Prawie czterokrotny przyrost prowadzonych postępowań 
spowodował również konieczność zwiększenia intensywności 
szkoleń wszystkich rzeczników. Nawiązana w I kadencji współ-
praca ze Śląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa oka-
zała się bardzo przydatna i  niezbędna do wymiany doświad-
czeń, a także zwiększenia częstotliwości szkoleń. W 2007 roku 
do współpracy w organizacji szkoleń dołączyła Opolska Okrę-
gowa Izba Inżynierów Budownictwa, a od 2008 r. Podkarpacka 
Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Tak szeroka wymiana 
doświadczeń, a  także cykliczne szkolenia prowadzone przez 
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, znacznie poprawiły 
umiejętności i kompetencje prawnicze inżynierów, co przeło-
żyło się na trafne decyzje podejmowane przez zespół Okręgo-
wego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

W czasie prowadzonych postępowań najbardziej uwidocznił 
się problem oceny działania członków Izby, będących równo-
cześnie biegłymi sądowymi, którzy mieli postawione zarzuty.

W  dniu 14.04.2010 r. odbył się III Zjazd Sprawozdawczo-
-Wyborczy MOIIB, który powierzył funkcję Koordynatora 

Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Zbi-
gniewowi Franczakowi (BM). Dodatkowo wybrano 8 Okręgo-
wych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

W czasie trwania III kadencji do organu Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 240 spraw.

Podsumowując działalność w III kadencji należy stwierdzić, 
że problemami, które domagają się rozwiązań ustawowych były 
kwestie: biegłych sądowych będących jednocześnie członkami 
PIIB, nierzetelnie wykonujących opinie sądowe (takie osoby nie 
mogą zostać ukarane na podstawie przepisów o samorządach 
zawodowych) oraz interpretacji zmian projektowych istotnych 
i nieistotnych podczas realizacji robót szczególnie związanych 
z  infrastrukturą podziemną (interpretacja i  analiza dokumen-
tacji powykonawczych przez poszczególne PINB naraża inży-
nierów obsługujących tego typu inwestycje na postępowania 
wyjaśniające w trybie odpowiedzialności zawodowej).

Koordynator i członkowie OROZ brali czynny udział w róż-
nego rodzaju spotkaniach i naradach szczególnie z udziałem 
inspektorów PINB, a  także WINB i  GUNB, głównie poświęco-
nych bieżącej współpracy, a także wykonywaniu działań pro-
fi laktycznych zapobiegających łamaniu przepisów Prawa bu-
dowlanego.

XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy MOIIB (05.04.2014 r.) 
dokonał wyboru 9 Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialno-
ści. Koordynatorem OROZ został ponownie wybrany Zbigniew 
Franczak (BM). Skład Rzeczników Odpowiedzialności Zawodo-
wej na IV kadencję pozostał taki sam jak w III kadencji. Stabilny 
skład osobowy Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności 
Zawodowej MOIIB i  ich wieloletnie doświadczenie procento-
wały trafnymi decyzjami podejmowanymi podczas prowadzo-
nych postępowań. Dowodem na prawidłowe i  obiektywne 
działanie OROZ są także decyzje wydawane przez KROZ PIIB 
w  postępowaniach odwoławczych, które podczas trwania IV 
kadencji we wszystkich przypadkach utrzymały w mocy decy-
zję wydawane przez OROZ MOIIB w Krakowie.

W czasie trwania IV kadencji do organu Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęły do rozpatrzenia 
244 sprawy.

Analizując sprawy wnoszone do OROZ, należy podkreślić, 
że od wielu lat najwięcej wniosków kierowanych jest wobec 
członków pełniących samodzielne funkcje techniczne kierow-
nika budowy. W czasopismach wydawanych przez samorządy 
zawodowe inżynierów wielokrotnie ukazywały się artykuły na 
ten temat. Wskazywano w nich, że funkcja kierownika budowy 
obarczona jest wielkim ryzykiem, odpowiedzialnością, a nawet 
w  konkluzji dochodzono do wniosków, że kierownicy budo-
wy są wręcz przeciążeni obowiązkami wynikającymi nie tylko 
z przepisów Prawa budowlanego, ale również zobowiązań wo-
bec swojego mocodawcy.

Na XVII Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym MOIIB 
(14.04.2018 r.) na Koordynatora Okręgowych Rzeczników Od-
powiedzialności Zawodowej został wybrany Marian Janusz (IS). 
Wybrano także 8 Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Działalność Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej
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W czasie trwania V kadencji (do końca 
2021 r.) do organu Okręgowego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej wpły-
nęły do rozpatrzenia 274 sprawy.

Sprawy wnoszone do OROZ tradycyj-
nie już od wielu lat najczęściej toczą się 
wobec członków PIIB, którzy pełnią na-
stępujące samodzielne funkcje technicz-
ne: kierownika budowy, inspektora nad-
zoru, autorów projektu i  projektantów 
sprawdzających, sporządzających opinie 
techniczne i  przeglądy okresowe i  rze-
czoznawców. Pandemia w  latach 2020-
21 bardzo skomplikowała prowadzenie 
postępowań. Wiele zaplanowanych 
wcześniej czynności należało przekładać 
na inne terminy, nie mając pewności, 
czy możliwe będzie prowadzenie prze-
słuchań stron i  świadków. Mimo nieza-
leżnych od organu OROZ okoliczności, 
udało się przy pełnej współpracy koleża-
nek i kolegów Rzeczników tak zorganizo-
wać jego pracę, by każda sprawa skiero-
wana do rozpatrzenia została załatwiona 
w  terminie, zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami.

Warsztaty OROZ i OSD z Polski południowej - Osieczany 14.10.2005 r.

Szkolenie Sucha Beskidzka, 12-13.10.2007
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Orzekanie w  zakresie odpowiedzialności zawodowej 
i dyscyplinarnej jest obowiązkiem, który wynika z Usta-
wy o samorządzie zawodowym architektów i inżynierów 
budownictwa, a zagwarantowanie odpowiedniej jakości 
wykonywania swoich zadań oraz przestrzegania zasad 
etyki zawodowej przypadły Sądowi Dyscyplinarnemu 
- organowi, który z  mocy ustawy strzeże porządku we-
wnątrz samorządu. Sąd Dyscyplinarny nie jest sądem 
w rozumieniu Konstytucji RP. 

Skład tego organu na daną kadencję wybierany jest spo-
śród czynnych członków samorządu zawodowego podczas 
Okręgowego Zjazdu Wyborczego Izby. Wybrani członkowie 
sądu orzekają, wykorzystując swoją wiedzę i  doświadcze-
nie zawodowe. Odpowiednio przeszkoleni, na podstawie 
przepisów prawa, w  toku postępowania dowodowego 
podejmują czynności niezbędne, by wydać decyzje, które 
w większości stanowią orzeczenia końcowe już w I instan-
cji. Te rozstrzygnięcia niejednokrotnie stanowią o możliwo-
ści dalszego wykonywania zawodu, dalszego pełnienia sa-
modzielnych funkcji technicznych przez inżynierów, często 
kolegów i koleżanki z branży, którzy jako obwinieni trafiają 
przed organ samorządu, podczas prowadzonych przeciw-
ko nim postępowaniom w  zakresie odpowiedzialności 

zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Członkowie sądu wybrani w 2002 roku na pierwszą ka-

dencję działali w  składzie 13-osobowym pod przewodni-
ctwem Zbigniewa Domosławskiego (BO).

W  I kadencji przeprowadzono przed OSD MOIIB 14 po-
stępowań w  zakresie odpowiedzialności zawodowej i  dy-
scyplinarnej. Wydano 7 ostatecznych decyzji o  ukaraniu 
z  powodu udowodnionego naruszenia przepisów Prawa 
budowlanego przy wykonywaniu samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie.

W  okresie II kadencji, w  latach 2006-2010, członkowie 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego pracowali w  15-oso-
bowym składzie również z przewodniczącym Zbigniewem 
Domosławskim (BO).

Podstawę prawną prowadzenia postępowań w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej i  dyscyplinarnej członków 
samorządów w budownictwie stanowiła nie tylko Ustawa 
o  samorządzie zawodowym architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów, ale także Rozporządzenie mi-
nistra infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
postępowania dyscyplinarnego w  stosunku do członków 
samorządów zawodowych architektów, inżynierów bu-
downictwa oraz urbanistów. W 2006 roku został uchwalony 

Działalność 
Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Szkolenie OROZ i OSD z Polski południowej - Sucha Beskidzka 16-18.10.2008 r.
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przez Krajową Radę podstawowy dokument dla działalno-
ści OSD - tryb prowadzenia postępowania w  sprawie od-
powiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej przed sądem 
dyscyplinarnym. Procedury opierały się na przepisach kpa 
(odpowiedzialność zawodowa) oraz na przepisach kpk (od-
powiedzialność dyscyplinarna).

II kadencja pracy organu to czas, kiedy rozwiązania obej-
mujące układ organizacyjny samorządu zawodowego za-
częły sprawdzać się w  praktyce. Nastąpił znaczny wzrost 
prowadzonych postępowań. Na koniec II kadencji ostatecz-
nym rozstrzygnięciem zakończyły się 63 postępowania, 
w tym orzeczono 32 kary. W stosunku do poprzednich lat 
nastąpił wzrost postępowań dyscyplinarnych. Około 15% 
wszystkich postępowań było kwalifikowanych do katego-
rii dyscyplinarne. Kary, które były orzekane, są niezwykle 
dotkliwe dla dalszej kariery obwinionych. W maksymalnym 
wymiarze obejmowały zakaz wykonywania samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie na okres 5 lat z obo-
wiązkiem złożenia egzaminu (to w  odpowiedzialności 
zawodowej). Niejednokrotnie oznaczały skreślenie z  listy 
członków izby (w odpowiedzialności dyscyplinarnej).

W III kadencji (2010-2014) Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
pracował w 17-osobowym składzie pod przewodnictwem 
Stanisława Abrahamowicza (BO).

W tej kadencji OSD prowadził 162 sprawy, wydał 91 de-
cyzji i orzeczeń o ukaraniu.

IV kadencja okręgowego sądu, wybranego podczas 
zjazdu wyborczego w  2014 roku, przyniosła duże zmiany 

osobowe w  jego składzie. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny 
tworzyli przede wszystkim inżynierowie reprezentujący 
raczej region niż Kraków. OSD składał się z 17 osób z prze-
wodniczącym Krzysztofem  Dykiem (BO).

W 2014 roku (pierwszy rok IV kadencji) liczba prowadzo-
nych przez OSD spraw zwiększyła się do 52. Mimo znacz-
nego obciążenia składów orzekających, wokandy prze-
prowadzane były na bieżąco. Wzorem lat ubiegłych OSD 
odbywała zebrania plenarne i  posiedzenia kolegium (dla 
podejmowania uchwał kolegialnych na podstawie przyję-
tego regulaminu) z udziałem wszystkich członków OSD.

IV kadencja pracy sądu to przede wszystkim praca, która 
przyniosła efekty w zakresie przygotowania członków sądu 
do zadań z zakresu orzecznictwa (szkolenia, materiały, prak-
tyka). Nabyte doświadczenia zaowocowały coraz wyższym 
poziomem profesjonalizmu i sprawności administracyjnej.

W IV kadencji OSD prowadził 138 spraw, wydał 45 decyzji 
i orzeczeń o ukaraniu.

Na V kadencję (2018-2022) do Okręgowego Sądu Dyscy-
plinarnego zostało wybranych 16 osób. Przewodniczącym 
został wybrany ponownie Krzysztof  Dyk (BO).

W czasie trwania V kadencji (do końca 2021 r.)  OSD pro-
wadził 166 spraw, wydał 69 decyzji i orzeczeń o ukaraniu.

W każdej kadencji członkowie sądu brali udział w szko-
leniach i  warsztatach umożliwiających uzyskanie wiedzy 
i  znajomości przepisów oraz procedur (regulowanych 
przepisami prawa) oraz uzyskanie umiejętności prowadze-
nia postępowań dowodowych oraz rozpraw związanych 
z orzekaniem.  

Szkolenie OROZ i OSD z Polski południowej - Sucha Beskidzka 16-18.10.2008 r.
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W tabeli zestawiono przewodniczących Okręgowej Komisji Rewizyjnej wraz z liczbowym składem OKR w poszcze-
gólnych kadencjach

Kadencja Przewodniczący OKR Liczba członków OKR

2002-2006 Henryk Trębacz (BO) 6

2006-2010 Henryk Trębacz 6

2010-2014

Andrzej Turowicz (BO) (do X 2012)

p.o. Danuta Opolska (BO) (od X  2012 do IV 2013)

Danuta Opolska (BO) (od IV 2013)

7

2014-2018 Danuta Opolska 7

2018-2022 Kazimierz Ślusarczyk (BO) 7

Działalność 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Do podstawowych zadań Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w każdej kadencji należała:

•    kontrola działalności statutowej, fi nansowej i  gospodar-
czej okręgowej izby,

•   składanie sprawozdań okręgowemu zjazdowi izby oraz 
Krajowej Komisji Rewizyjnej,

•    występowanie z  wnioskiem o  udzielenie absolutorium 
Okręgowej Radzie Izby.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonywała swoje zadania 
głównie przez planowane kontrole, polegające w szczególno-
ści na:

•    badaniu wykonania uchwał fi nansowych okręgowego 
zjazdu,

•    ustosunkowaniu się do sprawozdań fi nansowych Okrę-
gowej Rady,

•    badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,
•    analizie spraw fi nansowych i  gospodarczych prowadzo-

nych przez Okręgową Radę.

Na wniosek Prezydium Okręgowej Rady, OKR opiniowała za-
mierzenia fi nansowe i gospodarcze Rady MOIIB.

Z każdej kontroli przeprowadzonej przez OKR sporządzane 
były protokoły, które zawierały wnioski i zalecenia. Przekazywa-
ne były wraz z podejmowanymi uchwałami przewodniczące-
mu Okręgowej Rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji 
Rewizyjnej.

W imieniu OKR przewodniczący składał informacje, sprawo-
zdania roczne i kadencyjne na posiedzeniach Okręgowej Rady 
oraz na okręgowym zjeździe.

Przewodniczący OKR w poszczególnych kadencjach uczest-
niczył w  naradach szkoleniowych organizowanych dwa razy 
w  roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB. Ponadto raz 
w roku OKR brała udział w kilkudniowym szkoleniu dla wszyst-
kich Okręgowych Komisji Rewizyjnych.

Ważnym zadaniem OKR było również wnioskowanie o nada-
nie odznaczeń i wyróżnień dla osób szczególnie zaangażowa-
nych w działalność samorządową.

Członkowie OKR IV kadencji 
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Działalność Punktów Informacyjnych
Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa powołała na obszarze swojej działalności cztery 
tzw. Punkty Informacyjne (PI) w  Nowym Sączu, Tarno-
wie, Zakopanem i Oświęcimiu.

Punkty Informacyjne w  Nowym Sączu i Tarnowie działają 
od 2002 r., Punkt Informacyjny w Zakopanem funkcjonuje od 
2003 roku, a Punkt Informacyjny w Oświęcimiu utworzony zo-
stał w 2009 r.

Zasady organizacji i  kompetencje Punktów Informacyjnych 
określa Regulamin przyjęty przez Radę MOIIB. Celem Punktów 
Informacyjnych jest:
• udzielanie zainteresowanym informacji związanych z uzy-

skaniem uprawnień budowlanych;
• ułatwianie członkom Izby korzystania z norm, przepisów 

prawnych oraz czasopism technicznych;
• organizowanie spotkań zawodowych i środowiskowych;
• ułatwianie dostępu do organów MOIIB, zespołów, obsługi 

prawnej i administracyjnej.

Pracami Punktów Informacyjnych kieruje prowadzący, który 
organizuje funkcjonowanie PI w zakresie merytorycznym i lo-
gistycznym oraz sprawuje opiekę nad wyposażeniem Punktu 
Informacyjnego.
Do podstawowych obowiązków PI zgodnie z  Regulaminem 
należy:
• pełnienie dyżurów w siedzibie PI;
• udzielanie informacji związanych z  działalnością PIIB 

i MOIIB;
• udzielanie zainteresowanym informacji dotyczących uzy-

skania uprawnień budowlanych;
• udzielanie zainteresowanym informacji odnośnie możli-

wości poszerzenia posiadanych uprawnień i  możliwości 
uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego;

• wydawanie i przyjmowanie wniosków;
• udostępnianie czasopism technicznych zainteresowa-

nym członkom Izby;
• ułatwianie dostępu członków MOIIB do norm Eurokodów 

i przepisów prawnych;
• organizowanie szkoleń oraz udzielanie informacji o szko-

leniach organizowanych przez ZP ds. UDZ.

PUNKT INFORMACYJNY 
W TARNOWIE

Punkt Informacyjny w  Tarnowie funk-
cjonuje od 2002 r. Jego organizatorem 
i prowadzącym do końca 2017 r. był An-
toni Kawik. Od 2018 r. PI prowadzi Natalia 
Ślusarczyk-Kot. Pierwszą siedzibą PI było 
pomieszczenie w  Domu Technika NOT 
w  Rynku pod nr 10. Od kwietnia 2004 
roku siedzibę Punktu Informacyjnego 
w  Tarnowie przeniesiono do budynku 
przy ul. Konarskiego 4, a  od listopada 
2010 roku pozyskano nowe obszerniejsze 
pomieszczenia na siedzibę PI w  samym 
centrum Tarnowa w  biurowcu KRAKUS, 
przy ul. Krakowskiej 11A, co pozwoliło na 
poszerzenie działalności informacyjno-
-szkoleniowej.

Od grudnia 2007 dyżur w  PI pełni 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, 
a  od sierpnia 2014 r. członek Okręgowej 
Komisji Kwalifi kacyjnej.

PI w  Tarnowie był współorganizato-
rem wielu szkoleń seminaryjnych orga-
nizowanych przez Oddział Tarnowski SEP 
oraz TJO FSNT NOT w Tarnowie. Ważnym 
wydarzeniem w życiu PI w Tarnowie był 
współudział w  zorganizowaniu obcho-
dów 180. rocznicy założenia pierwszego 
polskiego stowarzyszenia techniczne-
go przez tarnowianina gen. inż. Józefa 
Bema.

  Spotkanie z władzami miasta Tarnowa - 08.09.2004 r.

Uroczyste otwarcie obecnej siedziby PI w Tarnowie 09.11.2010 r.  



36

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 2/2022

PUNKT INFORMACYJNY W NOWYM SĄCZU
Punkt Informacyjny w  Nowym Sączu prowadzi działalność 

od 2002 r. Początkowo mieścił się w siedzibie NOT przy ul. Kra-
szewskiego, skąd po 10 latach został przeniesiony do własnej 
siedziby przy ul. Dunajewskiego. Uroczystego otwarcia nowej 
siedziby dokonał w  dniu 22.03.2012 r. przewodniczący Rady 
MOIIB Stanisław Karczmarczyk, a poświęcenia ówczesny prałat 
Bazyliki pw. św. Małgorzaty, a obecny biskup kielecki, ks. dr Jan 
Piotrowski.

Prowadzącymi PI w Nowym Sączu byli: Jerzy Rasiński (2002 
- 2006), Jan Skawiński (2007 - 2014), Małgorzata Borsukowska-
-Stefaniczek (2015 - do połowy 2018), Mateusz Morańda (od 
połowy 2018 - do końca 2020) i Tomasz Kochański (od 2021 r.).

W  siedzibie PI w  Nowym Sączu prowadzone są okresowo 
seminaria i szkolenia dla członków MOIIB oraz prezentacje fi rm 
z zakresu budownictwa.

W  PI prowadzone są dyżury członków Okręgowej Komisji 
Kwalifi kacyjnej oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Corocznie organizowane były imprezy integracyjne dla człon-
ków MOIIB oraz dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby 

Architektów, z którymi PI współpracuje w sprawach technicz-
nych. W PI organizowane są spotkania noworoczne dla aktyw-
nych członków Izby, na które zapraszani są przedstawiciele władz 
miasta, nadzoru budowlanego, MOIIB i MPOIA. Punkt Informacyj-
ny w Nowym Sączu utrzymuje ścisłe kontakty ze szkołami tech-
nicznymi z  Nowego Sącza, tj.  z  Zespołem Szkół Budowlanych 
oraz z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych.

PUNKT INFORMACYJNY W ZAKOPANEM
Punkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem powstał we wrześ-

niu 2003 r. Jego siedziba mieści się w centrum miasta, przy ul. 
Nowotarskiej 6. Punkt Informacyjny do końca 2016 r. prowadziła 
Alicja Kotońska, długoletnia działaczka Oddziału Małopolskiego 
PZITB i przewodnicząca Koła PZITB w Zakopanem. Następnie PI 
prowadził Bogdan Gomoliszewski, a od początku 2021 r. PI pro-
wadzi Krzysztof Mierczak. Działalność polega na udzielaniu infor-
macji dotyczącej: przynależności do MOIIB, wysokości składek, 
możliwości zawieszenia/ odwieszenia członkostwa, egzaminów 
na uprawnienia budowlane, długości stażu, dokumentowania 
praktyk zawodowych na uprawnienia budowlane, przepisów 
Prawa budowlanego, rozporządzeń itp. Ważną częścią działal-
ności Punktu Informacyjnego jest organizowanie szkoleń/semi-
nariów, prezentacji fi rm, pokazów dotyczących nowości tech-
nologicznych oraz materiałowych, jak również wprowadzanych 
zmian w obowiązującym Prawie budowlanym.

Dobrze układa się współpraca z  Zespołem Szkół Budowla-
nych w  Zakopanem. Szkoła udostępnia PI sprzęt audiowizual-
ny oraz pomieszczenia na szkolenia, prezentacje oraz imprezy 

naukowo-techniczne, na które zapraszani są również uczniowie. Do 
biblioteki szkolnej przekazywane są także czasopisma techniczne.

Organizowane były również imprezy integracyjne przezna-
czone dla środowiska budowlanego z regionu. Od kilku lat ob-
chodzony był Dzień Budowlanych, a  przed świętami Bożego 
Narodzenia inżynierowie spotykali się na tradycyjnym „opłatku".

Spotkanie z władzami Zakopanego w PI  w Zakopanem – 25.01.2004 r. 

PUNKT INFORMACYJNY W OŚWIĘCIMIU
Punkt Informacyjny MOIIB w Oświęcimiu powstał w 2009 r., 

dzięki staraniom Jarosława Godka, który od tego czasu do chwi-
li obecnej pełni funkcję prowadzącego Punkt. Uroczyste otwar-
cie Punktu Informacyjnego nastąpiło 27 października 2009 r. 
przy udziale władz miasta Oświęcimia i władz MOIIB. Początko-
wo siedziba Punktu Informacyjnego mieściła się w dzierżawio-
nej części budynku przy ul. Wyzwolenia. W 2012 r. na wniosek 
członków MOIIB z  powiatów oświęcimskiego, wadowickiego 
i chrzanowskiego Punkt przeniesiono z peryferii miasta do jego 
centrum. Obecnie biuro Punktu Informacyjnego znajduje się 
przy placu ks. Jana Skarbka 1, w budynku stanowiącym włas-
ność MOIIB w Krakowie.

Działalność Punktu Informacyjnego w Oświęcimiu nakiero-
wana jest na obsługę członków MOIIB, a  także osób zaintere-
sowanych zdobyciem uprawnień budowlanych z  powiatów 
oświęcimskiego, wadowickiego i  chrzanowskiego. Szczegól-
nym zainteresowaniem członków MOIIB cieszą się szkolenia 

organizowane w  Punkcie Informacyjnym. Seminaria te do-
tyczyły między innymi zagadnień z  zakresu: bieżących zmian 
w Prawie budowlanym, organizacji procesu budowlanego i no-
wych technologii w budownictwie.

Otwarcie PI w Oświęcimiu – 27.10.2009 r. 

Otwarcie niwego PI w Nowym Sączu 22.03.2012 r.
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W poszczególnych kadencjach powoływano po kilka 
stałych Zespołów Problemowych, które prowadziły 
działalność zgodnie z regulaminami zatwierdzanymi 
przez Radę MOIIB.

Regulaminy działania poszczególnych Zespołów określały 
strukturę organizacyjną, zasady działania oraz ramową prob-
lematykę prac Zespołów. Przewodniczący Zespołów powo-
ływanych na 4-letnią kadencję byli mianowani przez Radę 
MOIIB, a członkowie Zespołów byli powoływani przez Radę 
MOIIB na wniosek przewodniczącego.

Dobrym zwyczajem przyjętym od kilku lat była organiza-
cja dwudniowych wyjazdowych seminariów dla członków 
wszystkich Zespołów, które – oprócz roli szkoleniowo-infor-
macyjnej – odgrywały ważną rolę integracyjną i cieszyły się du-
żym zainteresowaniem członków Zespołów Problemowych.

Wyjazdowe zebranie ZP MOIIB  – Sromowce Niżne, 29.09-01.10.2017 r.

Działalność Zespołów Problemowych

Wyjazdowe zebranie ZP MOIIB  – Dobczyce, 26-27.03.2010 r.

Wyjazdowe zebranie ZP MOIIB  – Dobczyce, 10-11.10.2014 r.

Wyjazdowe zebranie ZP MOIIB  – Jerzmanowice, 20-21.09.2019 r.
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Dane dotyczące szkoleń w MOIIB

Rok Łączna liczba seminariów, 

konferencji, wycieczek 

technicznych

Liczba 

uczestników

2003 26  613

2004 67 1407

2005 89 2235

2006 95 1705

2007 102 1758

2008 82 1585

2009 121 2185

2010 101 1649

2011 161 2033

2012 126 2108

2013 133 1856

2014 157 2077

2015 157 2327

2016 145 1978

2017 153 1916

2018 149 1626

2019 128 1404

2020x 35 354

2021x  84 901

Razem 2.116 40.717
x/  W latach 2020-2021 szkolenia odbywały się w formie 

on-line, z uwagi na panującą pandemię

Szkolenie z zakresu BIM - Kraków 25.10.2016 r.

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. USTAWICZNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO  
W  dwóch pierwszych kadencjach (2002-2006 i  2006-2010) 

Zespół ten nosił nazwę ZP ds. Szkoleń i Stałego Dokształcania.
W poszczególnych kadencjach Zespołowi, który liczył w każ-

dej kadencji po 9 osób (z wyjątkiem V kadencji, kiedy liczył 8 
osób), przewodniczyli: w I kadencji Wojciech Biliński (BO), w II 
kadencji Wojciech Biliński (BO), a od września 2006 r.  Jan Strzał-
ka (IE). W III kadencji przewodniczącym Zespołu został Jan Ża-
kowski (BD), w  IV kadencji Jan Strzałka (IE) i w V kadencji po-
nownie Wojciech Biliński (BO).

Zespół Problemowy prowadził działalność w zakresie pogłę-
biania i  aktualizacji wiedzy technicznej oraz przepisów prawa 
w zakresie specjalizacji reprezentowanych przez członków Izby. 

      Ramowa problematyka prac Zespołów obejmowała:
1)  Opracowywanie kwartalnych planów imprez naukowo-

-technicznych (konferencji, seminariów, kursów, wycieczek 
technicznych itp.) przy współpracy z branżowymi stowarzy-
szeniami naukowo-technicznymi.

2)  Opiniowanie programów konferencji naukowo-technicz-
nych współfi nansowanych przez MOIIB i  wniosków o  dofi -
nansowanie konferencji.

3)  Opiniowanie wniosków o  częściowe dofi nansowanie szko-
leń dla członków MOIIB zgodnie z obowiązującym regulami-
nem.

4)  Przygotowywanie propozycji okresowej korekty Regulaminu 
dofi nansowań.

5)  Przeprowadzenie hospitacji szkoleń przeprowadzonych 
przez Oddziały SNT przy współpracy i wsparciu fi nansowym 
Izby.

6) Omawianie zasad doskonalenia zawodowego
7) Inicjowanie rozwoju szkoleń e-learningowych.
8)  Współpraca z innymi zespołami problemowymi MOIIB w za-

kresie podnoszenia kwalifi kacji członków Izby.
9)  Opracowywanie półrocznych i  rocznych sprawozdań z  im-

prez naukowo-technicznych współorganizowanych przez 
MOIIB.

10)   Opracowywanie rocznych i  kadencyjnych sprawozdań 
z działalności Zespołu.

Przewodniczący ZP ds. UDZ MOIIB w  poszczególnych ka-
dencjach uczestniczyli w  pracach Komisji Ustawicznego Do-
skonalenia Zawodowego PIIB.

Łączna liczba szkoleń (tabela) stawia MOIIB na jednym 
z  czołowych miejsc wśród innych izb okręgowych. Od 2011 
roku odnotowano znaczące zwiększenie liczby imprez 

szkoleniowo-seminaryjnych organizowanych przez stowarzy-
szenia naukowo-techniczne i  liczby uczestniczących w  nich 
członków Izby. Podniesiono również poziom merytoryczny 
szkoleń. Poprawie działalności szkoleniowej sprzyjało z  pew-
nością podpisanie w  2014 roku „Porozumienia o  współpracy 
MOIIB z Oddziałami SNT” i organizowane corocznie spotkania 
podsumowujące stan realizacji porozumienia.

Członkowie ZP ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego



39

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 2/2022

Kadencja Przewodniczący Zespołu

Liczba 

członków 

Zespołu

2002-2006 Andrzej Kucharski (BO) 19

2006-2010 Andrzej Pełech (BO) 12

2010-2014

Halina Pasich (BO) (do VI 2013)

Małgorzata Boryczko (BO) 

(od IX 2013)

7

2014-2018
Małgorzata Boryczko (BO) 

(do III 2017)
9

2018-2022 Kazimierz Podkówka (BO) 7

ZESPÓŁ PROBLEMOWY 
DS. PRAWNO-REGULAMINOWYCH

W kadencji 2002-2006 Zespól nosił nazwę ZP ds. Prawa w Bu-
downictwie.  

W tabeli zestawiono przewodniczących Zespołu wraz z  licz-
bowym składem Zespołu w poszczególnych kadencjach.

Zespół prowadził działalność we wszystkich sprawach doty-
czących budownictwa, a  w  szczególności przygotowywanych 
ustaw, rozporządzeń i  regulaminów, również z  otoczenia pro-
cesów budowlanych. Ramowe zadania Zespołu obejmowały 
w szczególności:

1. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
2. Wnoszenie uwag do obowiązujących przepisów prawnych.
3.  Stałą współpracę z Zespołem Problemowym ds. Procesów 

Budowlanych w zakresie pozyskiwania informacji na temat 
bieżącej problematyki poruszanej przez członków Izby.

4.  Współpracę z  Zespołem ds. Ustawicznego Doskonalenia 
Zawodowego przy organizacji seminariów specjalistycz-
nych dla poszczególnych specjalności.

5.  Opracowywanie rocznych i  kadencyjnych sprawozdań 
z działalności Zespołu.

Przewodniczący ZP w poszczególnych kadencjach uczestni-
czyli w pracach Komisji Prawno-Regulaminowych PIIB.

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. ETYKI I OCHRONY ZAWODU

Zespół Problemowy ds. Etyki i  Ochrony Zawodu działał 
w trzech pierwszych kadencjach w latach 2002 - 2014. W I ka-
dencji pracował pod przewodnictwem Wojciecha Pawlikow-
skiego (BO) w  sześcioosobowym składzie, a  w  II i  III kadencji 
pod przewodnictwem  Elżbiety Jastrzębskiej (BO) w pięciooso-
bowym składzie (II kadencja) i trzyosobowym (III kadencja).

W  IV kadencji Rada MOIIB nie uznała za celowe kontynuo-
wanie działalności Zespołu Problemowego ds. Etyki i Ochrony 
Zawodu.

W V kadencji w roku 2021 powołano ponownie Zespół Prob-
lemowy ds. Etyki, składający się z  trzech członków pod prze-
wodnictwem Lecha Sobieszka (BO).

Zawód inżyniera budowlanego zaliczony został do grupy 
zawodów zaufania publicznego. Konieczna jest zatem dba-
łość o wzrost autorytetu zawodu, ale również ochrona zawodu 
i osób ten zawód wykonujących.

Do zadań Zespołu Etyki i Ochrony Zawodu należało w szcze-
gólności:

1.  Rozpatrywanie wniesionych przez członków MOIIB lub 
przez osoby trzecie spraw z zakresu działalności zawodo-
wej, nie objętych kompetencjami Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej lub Sądu Dyscyplinarnego.

2. U dzielanie porad i pomocy, w tym pomocy prawnej człon-
kom MOIIB, będącym w sporach z instytucjami publicz-
nymi, podmiotami prawnymi bądź osobami fi zycznymi.

3.  Monitorowanie prasy, czasopism i  pozostałych publika-
torów w zakresie spraw związanych z zawodem i bieżące 
reagowanie w uzasadnionych przypadkach.

4.  Inspirowanie i  prowadzenie działalności publicystycznej 
i wydawniczej mającej na celu dbałość o godność i honor 
zawodu oraz przeciwdziałanie obniżeniu jego rangi i au-
torytetu.

5.  Reagowanie w  przypadku stwierdzenia łamania przez 
członka MOIIB Kodeksu Etycznego Postępowania Zawo-
dowego.

6.  Inspirowanie działań integrujących środowisko inżynie-
rów.

7.  Współpraca z  Sądem Dyscyplinarnym oraz Okręgowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej MOIIB.

8.  Współpraca z innymi samorządami zawodowymi, zwłasz-
cza z Izbą Architektów.

Działania Zespołu Problemowego ds. Etyki i Ochrony Zawo-
du prowadzone były na podstawie Regulaminu zatwierdzo-
nego przez Radę MOIIB. Zespół odbywał cykliczne posiedze-
nia robocze, w  trakcie których wypracowywano stanowisko 
w  sprawach zgłoszonych do Zespołu. Członkowie Zespołu 
uczestniczyli w wyjazdowych dorocznych seminariach Zespo-
łów Problemowych. Przewodnicząca Zespołu okresowo wy-
powiadała się w sprawach etyki i ochrony zawodu na łamach 
biuletynu „BUDOWLANI”.

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. ODZNACZEŃ

Dwuosobowy Zespół Problemowy ds. Odznaczeń pod prze-
wodnictwem Krystyny Korniak-Figi (IS) został utworzony w marcu 
2019 roku, w czasie trwania V kadencji (2018-2022). Podstawowym 
zadaniem Zespołu jest przygotowanie wniosków o  przyznanie 

odznaczeń dla członków Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa. Zespół w okresie swojego działania przygoto-
wał 14 wniosków o nadanie Srebrnych Honorowych Odznak PIIB 
i 14 wniosków o nadanie Złotych Honorowych Odznak PIIB.
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ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. PROCESÓW BUDOWLANYCH 

Zespół Problemowy ds. Procesów Budowlanych działał 
w pierwszych czterech kadencjach. 
W kadencji 2002-2006 Zespół nosił nazwę ZP ds. Prawa w Bu-
downictwie.  
W tabeli zestawiono przewodniczących Zespołu wraz z liczbo-
wym składem Zespołu w poszczególnych kadencjach.
Zespół prowadził działalność dotyczącą spraw związanych 
z procesem budowlanym. Ramowa problematyka prac Zespo-
łu obejmowała:
1.  Analizowanie i  opiniowanie aktów prawnych, inicjowanie 

i  zgłaszanie propozycji zmian w  aktach prawnych związa-
nych z procesami inwestycyjnymi.

2.  Udział w opracowaniu standardów budowlanych (projekto-
wych, organizacyjnych i  technicznych zasad realizacji inwe-
stycji BHP) oraz zasad wyceny prac budowlanych.

3.  Analizę stosowania nowoczesnych sprawdzonych technolo-
gii wykonawstwa, organizacji pracy i narzędzi wspomagania 
projektowania budowlanego pod kątem bezpieczeństwa 
budowli.

4.  Analizę przebiegu procesu przygotowania, projektowania, 
wykonawstwa i nadzorowania inwestycji budowlanych.

5.  Opracowywanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań z dzia-
łalności Zespołu.

Członkowie Zespołu uczestniczyli w  corocznych Warsztatach 
Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) w Wiśle oraz w konferen-
cjach organizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Archi-
tektów w Krynicy.

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. DZIAŁAŃ SAMOPOMOCOWYCH 

We wszystkich dotychczasowych pięciu kadencjach Ze-
spół ds. Działań Samopomocowych pracował pod przewod-
nictwem Krystyny Korniak-Figi (IS), w  trzyosobowym składzie 
(kadencje I do IV) i czteroosobowym (kadencja V).

Zespół prowadził działalność samopomocową, której celem 
jest udzielanie członkom Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa, w trudnych sytuacjach życiowych, wsparcia 
materialnego w formach ustalonych w Regulaminie. Do obo-
wiązków Zespołu należy:

1.  przyjmowanie wniosków o  przyznanie pomocy fi nanso-
wej,

2. sprawdzanie i rozpatrywanie złożonej dokumentacji,
3. sporządzanie protokołów z każdego posiedzenia Zespołu,
4.  występowanie z wnioskiem do Prezydium OR o  przyzna-

nie wnioskowanej pomocy,
5.  prowadzenie kart świadczeń samopomocowych osób 

uprawnionych do korzystania z Funduszu Samopomoco-
wego (FS),

6.  sporządzanie rocznych sprawozdań z wykorzystania środ-
ków FS.

Środki z funduszu przeznaczone są na fi nansowanie działań 
samopomocowych na rzecz osób uprawnionych, a zwłaszcza na 
fi nansowanie: zapomóg bezzwrotnych osobom znajdującym 

się w  trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej (śmierć 
członka, długotrwała choroba, bezrobocie, zdarzenia losowe, 
klęski żywiołowe).

Do korzystania ze świadczeń z  FS uprawnieni są zgodnie 
z Regulaminem: 

• członkowie MOIIB,
• bezrobotni, emeryci, renciści, którzy z przyczyn wymie-

nionych w §10 pkt.6, nie mogą sprawować samodziel-
nych funkcji technicznych w  budownictwie, najbliż-
sza rodzina członka MOIIB (współmałżonek zmarłego 
członka, dzieci pobierające renty rodzinne po zmarłym 
członku do czasu ukończenia nauki oraz dzieci niepeł-
nosprawne, które nie mogą podjąć zatrudnienia) do 
roku od daty śmierci członka.

Pomoc fi nansowa w ramach FS udzielana jest w formie zapo-
móg bezzwrotnych z przyczyn losowych. Wysokość zapomogi 
uzależniona jest od wysokości dochodu brutto w przeliczeniu 
na członka rodziny na podstawie dokumentów stwierdzających 
łączne dochody członka MOIIB i współmałżonka oraz dzieci po-
zostających na ich wyłącznym utrzymaniu za okres ostatnich 
trzech miesięcy.

W latach 2003 - 2021 Zespół ds. Działań Samopomocowych 
rozpatrzył 712 wniosków o przyznanie pomocy fi nansowej na 
łączną kwotę 629.232,00 PLN.

Kadencja Przewodniczący Zespołu

Liczba 

członków

Zespołu

2002-2006 Jan Skawiński (BO) 11

2006-2010 Jan Skawiński (BO) 11

2010-2014 Jan Skawiński (BO) 10

2014-2018 Kazimierz Ślusarczyk (BO) 13

SKŁADY ORZEKAJĄCE
Już na początku I  kadencji w  MOIIB zostały powołane co 

najmniej 3-osobowe Składy Orzekające do rozpatrywania in-
dywidualnych spraw członkowskich. Ze względu na dużą ilość 
spraw w poszczególnych kadencjach Rada MOIIB powoływała 
dwa Składy Orzekające: Skład Orzekający nr 1 ds. Członkow-
skich i Skład Orzekający nr 2 ds. Członkowskich.

Od grudnia 2020 r. funkcjonuje tylko jeden Zespół Orzeka-
jący pracujący w 5-osobowym składzie pod przewodnictwem 
Zbigniewa Kota.

Składy Orzekające załatwiają sprawy związane z  przyj-
mowaniem, zawieszaniem i  skreślaniem członków Izby oraz 

wznowieniem członkostwa bez udziału Rady. Rocznie po-
szczególne Składy Orzekające podejmowały od. 200 do 250 
uchwał dotyczących ok. 500-800 członków. Uchwały te do-
tyczyły głównie: zawieszenia członkostwa z  mocy ustawy, 
wpisu na listę członków MOIIB, zawieszenia członkostwa na 
życzenie i  odwieszenia członkostwa na życzenie. Znacznie 
mniejsza ilość podejmowanych uchwał dotyczyła: skreślenia 
z  listy członków z  powodu zgonu, świadczenia usług trans-
granicznych, ponownego wpisania na listę członków MOIIB, 
skreślenia z  listy członków na życzenie i przeniesienia człon-
kostwa do innej izby.
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I Seminarium w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w dniu 15.10.2013 r.

ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. RZECZOZNAWSTWA
Zespół został utworzony w  2012 roku w  czasie trwania III 

kadencji (2010 - 2014) i nosił wówczas nazwę Zespołu Proble-
mowego ds. Opracowania Standardów Opinii i Ekspertyz Tech-
nicznych w  Budownictwie. Zespół w  III i  IV kadencji w  latach 
2010 - 2014 pracował pod przewodnictwem Pawła Fiszera (BO) 
w 9-osobowym składzie (III kadencja), a następnie w 11-osobo-
wym składzie (IV kadencja). Na początku V kadencji Zespołowi 
przewodniczył Zbigniew Kot, a od czerwca 2019 r. Józef Szostak.

 Zespół został powołany dla opracowania „Standardów opinii 
i ekspertyz technicznych w budownictwie”. Dokument taki zo-
stał opracowany i przyjęty przez Radę MOIIB w grudniu 2013 r. 
z  zaleceniem stosowania przez osoby opracowujące opinie 
i ekspertyzy techniczne.

Problematyka prac Zespołu obejmuje:
1.  Działania dla spopularyzowania „Standardów dotyczących 

opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie”.
2.  Współpracę z  pozostałymi zespołami problemowymi 

MOIIB w zakresie tworzenia opracowań dotyczących bu-
downictwa.

3.  Współpracę z  ośrodkami rzeczoznawstwa stowarzyszeń 
naukowo-technicznych krajowych i zagranicznych, współ-
pracujących z MOIIB.

4.  Współpracę z sądami w zakresie podnoszenia jakości 
opinii i  ekspertyz opracowywanych dla potrzeb są-
dów.

5.  Organizację cyklicznych seminariów i paneli dyskusyjnych 
poświęconych problematyce rzeczoznawstwa.

6.  Udział przedstawicieli Zespołu w seminariach i konferen-
cjach naukowo-technicznych organizowanych corocznie 
przez PIIB.

W  ramach współpracy władz MOIIB z  przedstawicielami 
Sądu Apelacyjnego uznano za celowe organizowanie cyklicz-
nych seminariów dla biegłych sądowych i  rzeczoznawców 
budowlanych. Dotychczas zorganizowane zostały trzy semi-
naria nt. „Metodologia opracowywania opinii i ekspertyz w bu-
downictwie dla potrzeb postępowań sądowych” (15.10.2013 r., 
29.06.2015 r. i 06.04.2017 r.).

II Seminarium w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w dniu 29.06.2015 r.

III Seminarium w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie w dniu 06.04.2017 r.
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Jako pierwszy w  skali całej Polskiej Izby Inżynierów Bu-
downictwa w październiku 2003 roku ukazał się biuletyn 
informacyjny naszej małopolskiej Izby pod nazwą „BU-
DOWLANI”. Początkowo był to dwumiesięcznik (z  wyjąt-
kiem okresu wakacyjnego). Od 2011 roku biuletyn uka-
zuje się cztery razy w  roku jako kwartalnik. Dotychczas 
wydaliśmy 87 numerów, o nakładzie równym co najmniej 
liczbie czynnych członków MOIIB.

Powołano Radę Programową Biuletynu, którą tworzą przedsta-
wiciele siedmiu stowarzyszeń naukowo-technicznych, współzało-
życieli Małopolskiej OIIB w Krakowie. Do zadań Rady Programowej 
należy: opiniowanie, doradzanie, ocena i wnioskowanie w sprawach 
profi lu, zakresu tematycznego, częstotliwości, objętości, nakładu, 
czytelnictwa i  kolportażu biuletynu informacyjnego „Budowlani" 
oraz umieszczania ogłoszeń w biuletynie. Rada Programowa powo-
ływana jest na 4 lata, zgodnie z kadencją Rady MOIIB. W I i II kadencji 

przewodniczącym Rady Programowej był Zygmunt Rawicki, w III - 
Henryk Trębacz, w IV - Jan Strzałka, a w V - Gabriela Przystał.

Redaktorem naczelnym biuletynu od samego jego początku 
jest Zygmunt Rawicki.

W  biuletynie są zamieszczane szczegółowe informacje 
o  działalności Rady MOIIB i  jej organów, Zespołów Problemo-
wych i  roboczych, regulaminy, sprawozdania i  inne informacje 
(w szczególności o działalności szkoleniowej) oraz szczegółowe 
kalendaria wydarzeń, które tworzą historię Małopolskiej Izby. 
W każdym numerze jest zamieszczany co najmniej jeden artykuł 
techniczny oraz jeden wywiad z decydentami mającymi wpływ 
na rozwój budownictwa w Małopolsce lub ze znanymi osobami 
z branży budowlanej. Większość tych informacji znajduje się tak-
że na stronie internetowej MOIIB, funkcjonującej od pierwszego 
roku działania MOIIB. Biuletyn otrzymują wszyscy członkowie na-
szej Izby, bezpłatnie w ramach składki, a także inne instytucje i or-
ganizacje związane z budownictwem z regionu małopolskiego.

Biuletyn MOIIB „BUDOWLANI”
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Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
od początku istnienia przykładała dużą wagę do wpły-
wania na działalność samorządu zawodowego inżynie-
rów budownictwa w kraju i zaznaczania swojej obecno-
ści w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. 

W każdej z dotychczasowych pięciu kadencji przedstawicie-
le MOIIB pełnili odpowiedzialne funkcje we władzach Izby lub 
jej organach. W szczególności należy tu wskazać na pełnienie 
funkcji wiceprzewodniczącego KR PIIB przez Zbysława Kałkow-
skiego (BO) w  latach 2002 - 2010 oraz Zygmunta Rawickiego 
w kadencji 2018 - 2022, pełnienie funkcji przewodniczącej KKR 
w latach 2002 - 2010 przez Krystynę Korniak-Figę (IS) oraz funk-
cji przewodniczącego KKK przez Mariana Płacheckiego (BO) 
w latach 2010 - 2018.

Członkiem Krajowej Rady PIIB od początku istnienia Izby jest 
Zygmunt Rawicki (BO).

W  latach 2002 - 2010 funkcję członka Krajowej Rady peł-
nił Kazimierz Ślusarczyk (BO), w  latach 2010 - 2018 Krystyna 

Korniak-Figa (IS), od 2010 r. Stanisław Karczmarczyk (BO) i  od 
2014 Mirosław Boryczko (BO). W każdej z dotychczasowych ka-
dencji przedstawiciele MOIIB aktywnie pracowali w Komisjach 
i Zespołach Krajowej Rady. Należy tu wymienić w szczególności 
pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji Wnioskowej przez 
Krystynę Korniak-Figę (IS) w latach 2010 - 2018 oraz pełnienie 
funkcji członka Komisji Współpracy z Zagranicą w tym samym 
okresie przez Zygmunta Rawickiego (BO). W IV kadencji aktyw-
nie zaangażowaną w  prace Komisji ds. Statutu PIIB była Mał-
gorzata Boryczko (BO), a Stanisław Karczmarczyk (BO) i Marian 
Płachecki (BO) brali udział w pracach Zespołu ds. przebudowy 
i modernizacji budynku nowej siedziby PIIB. Należy także pod-
kreślić znaczący udział MOIIB w  udzieleniu pożyczki PIIB, nie-
zbędnej dla zrealizowania nowej siedziby PIIB w Warszawie. 

Przedstawiciele Krajowej Rady w osobie prezesa, wicepreze-
sa lub członka Prezydium KR PIIB uczestniczyli w corocznie or-
ganizowanych Zjazdach Sprawozdawczych i co 4 lata Zjazdach 
Sprawozdawczo-Wyborczych MOIIB.

III Zjazd 2004 r.

XIII Zjazd 2014 r.

IX Zjazd 2010 r.

Współpraca z PIIB 

XIV Zjazd 2015 r.
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XV Zjazd 2016 r.

XVII Zjazd 2018 r.

XVIII Zjazd 2019 r.
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Rada MOIIB przykładała również dużo 
uwagi do rozwoju współpracy MOIIB z po-
zostałymi izbami okręgowymi, w szczegól-
ności z regionu południowego.  

W  pierwszych dwóch kadencjach or-
ganizowane były corocznie spotkania 
przewodniczących i  działaczy Izb Okrę-
gowych z  Polski Południowej, które odby-
ły się kolejno w: Krakowie (05.12.2003 r.), 
Rzeszowie (19.03.2004 r.), Katowicach 
(19.11.2004 r.), Wrocławiu (13.05.2005 r.), Opo-
lu (21-22.10.2005 r.), Kielcach (10-11.09.2006 r.), 
Krakowie (26-27.10.2007 r.) i  w  Katowicach 
(04-05.06.2009 r.). W  V kadencji zacieśniono 
współpracę z  kolejnymi Izbami: Mazowiecką 
i Warmińsko-Mazurską.  We wszystkich dotych-
czasowych kadencjach przedstawiciele MOIIB 
uczestniczyli w  licznych imprezach i  spotka-
niach o charakterze technicznym, organizowa-
nych zwłaszcza przez sąsiednie okręgowe Izby.

Przedstawiciele MOIIB brali udział w  impre-
zach o charakterze sportowo-rekreacyjnym or-
ganizowanych przez inne izby okręgowe. Rów-
nież przedstawiciele innych izb okręgowych 
uczestniczyli w  imprezach naukowo-technicz-
nych oraz sportowo-rekreacyjnych organizo-
wanych przez MOIIB.

Współpraca z innymi Izbami Okręgowymi

Kraków - 05.12.2003 r.

Rzeszów - 19.03.2004 r.
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Katowice - 19.11.2004 r. Wrocław - 13.05.2005 r.

Opole - 21-22.10.2005 r. Kielce - 10-11.09.2006 r.

Kraków –  26-27.10.2007 r. Katowice – 04-05.06.2009 r.
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Współdziałanie z organami administracji 
rządowej i samorządowej
Jednym z podstawowych zadań statutowych samorzą-
du zawodowego jest współdziałanie z organami admi-
nistracji rządowej i  organami samorządu terytorialne-
go. Rada MOIIB od początku istnienia Izby realizowała 
to zadanie.

Realizacja ta polegała na:
• organizowaniu okresowych spotkań z  przedstawicie-

lami Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego 
i Wydziału Rozwoju Regionalnego w Krakowie;

• organizowaniu cyklicznych spotkań z władzami Krakowa;
• organizowaniu okresowych spotkań roboczych z przed-

stawicielami Wydziałów Architektury i  Budownictwa 
starostw powiatowych;

• organizowaniu corocznych spotkań władz MOIIB z wo-
jewódzkimi i  powiatowymi inspektorami nadzoru bu-
dowlanego;

• organizowaniu (trzykrotnie) wspólnie z  Galicyjską Izbą 
Budownictwa „Forum Budownictwa” w Zakopanem;

• zorganizowaniu w  Wiśle w  2021 r. Małopolskich War-
sztatów Inżyniera (współorganizatorzy: Małopolski 
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Mało-
polski Urząd Wojewódzki i Małopolska Okręgowa Izba 
Architektów);

• udziale przedstawicieli MOIIB w „Warsztatach dla Inwe-
stora” organizowanych przez Wydział Architektury i Ur-
banistyki UMK;

• zaproszeniu przedstawicieli władz administracji rzą-
dowej i  samorządowej oraz nadzoru budowlanego 
do czynnego udziału w  imprezach szkoleniowych dla 
członków Izby;

• udziale członków MOIIB w spotkaniach roboczych i na-
radach organizowanych przez organy administracji rzą-
dowej i samorządowej.    

Spotkanie z przedstawicielami Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego i Wydziału Rozwoju Regionalnego w Krakowie - 14.12.2004 r.
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Spotkanie z administracją architektoniczno-budowlaną ze starostw powiatowych 
- 14.11.2007 r.

Warsztaty z administracją architetoniczno-budowlaną i nadzorem 
- Wisła, 26-28.10.2021 r.

Spotkanie z administracją architektoniczno-budowlaną ze starostw powiatowych 
- 26.11.2008 r.

Spotkanie z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego - 9.03.2010 r.

Spotkanie z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego - 29.09.2004 r. Spotkanie z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego - 19.12.2006 r.
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Współpraca z Małopolską Okręgową 
Izbą Architektów RP
Współpracę między MOIIB i  MPOIA rozpoczęto prak-
tycznie po I  zjeździe MOIIB, a  jej inicjatorem był ów-
czesny przewodniczący Rady MOIIB  Zygmunt Rawicki, 
który kontynuował ją do końca II kadencji.

W III kadencji współpracę koordynował wiceprzewodniczą-
cy Rady MOIIB Henryk Trębacz, w IV kadencji wiceprzewodni-
czący Rady MOIIB Jan Skawiński, a w V kadencji przewodniczą-
cy Rady MOIIB Mirosław Boryczko.

Ze strony MPOIA RP współpracę rozpoczął ówczesny prze-
wodniczący Borys Czarakcziew, którą kontynuował w II i III ka-
dencji, a  następnie w  IV i V kadencji przewodniczący MPOIA   
Marek Tarko. Pierwszym materialnym efektem współpracy było 
wspólne wydanie w 2004 r. poradnika „Projekt budowlany, va-
demecum projektanta i inwestora”.

Stopniowo współpraca uległa znacznemu rozwojowi i obej-
mowała następujące działania:

• organizowanie okresowych kwartalnych spotkań prezy-
diów obu Izb, na których omawiane są problemy zwią-
zane z organizacją Izb, tworzeniem prawa inwestycyjne-
go i realizacją obiektów budowlanych;

• współpracę z  przedstawicielami administracji architek-
toniczno-budowlanej na szczeblu wojewódzkim, po-
wiatowym i miejskim w formie stałych narad roboczych.

Omawianie i  ujednolicanie treści aktów prawnych związa-
nych z budownictwem, przybliżanie członkom Izb ciągle zmie-
niających się przepisów prawa;

• współpracę z organami nadzoru budowlanego w mia-
stach i  starostwach Małopolski, wzajemne coroczne 
spotkania i szkolenia;

• stałą współpracę przy organizacji szkoleń i  kształcenia 
zawodowego członków obu Izb;

• wspólne opracowanie w  2017 r. standardów branżo-
wych projektów budowlanych, jako kontynuacji „Vade-
mecum projektanta i inwestora”;

• wspólne występowanie w sprawach istotnych dla pra-
widłowej współpracy naszych Izb i dbania o markę za-
wodów architekta i inżyniera budownictwa, jako zawo-
dów zaufania publicznego;

• współorganizacja konferencji organizowanych przez 
MPOIA RP w  Krynicy-Zdroju: w  2018 r. pt. „Architekt, 
inżynier budownictwa – różne zawody, wspólny cel” 
i w 2019 r. pt. „Prawo inwestycyjne”;

• wspólna konsultacja projektów nowych przepisów 
związanych z procesem inwestycyjnym, jak np. projektu 
kodeksu urbanistyczno-budowlanego;

• wspólna organizacja od 2011 r. uroczystych corocznych 
obchodów DNIA BUDOWLANYCH w  Operze Krakow-
skiej;

• Współorganizacja z  MPOIA RP Pikniku rodzinnego 
w 2018 i 2019 r.

• współorganizacja paneli dyskusyjnych w  tematach in-
teresujących obie strony, np. budownictwo wielkopo-
wierzchniowe.

Konferencja architektów w Krynicy - 27-28.10.2017 r.
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Piknik architektoniczno-budolany 7.07.2018 r. Piknik architektoniczno-budowlany 6.07.2019 r.

Piknik zawodów Zaufania Publicznego 7.09.2019 r. 

Konferencja Architektów w Krynicy - 15-16.11.2019 r. Konferencja Architektów w Krynicy - 15-16.11.2019 r.

Piknik zawodów Zaufania Publicznego 7.09.2019 r. 
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Współpraca z Oddziałami SNT
Jednym z ustawowych i statutowych zadań samorządu 
zawodowego inżynierów budownictwa jest współdzia-
łanie ze stowarzyszeniami zawodowymi, w tym ze sto-
warzyszeniami naukowo-technicznymi wchodzącymi 
w skład FSNT NOT. Współpraca ta ma na celu:
• doskonalenie kwalifi kacji zawodowych inżynierów i tech-

ników działających w budownictwie oraz przygotowanie 
do uzyskania uprawnień budowlanych;

• ochronę interesów zawodowych i upowszechnianie wie-
dzy o problemach budownictwa oraz rozwoju techniki i jej 
twórcach;

• zapewnienie właściwego poziomu etycznego swoich 
członków;

• troskę o doskonalenie aktów normatywnych dotyczących 
budownictwa.

Z perspektywy 20 lat należy stwierdzić, że współpraca MOIIB 
ze SNT od początku układała się bez zarzutu. Formalne „Poro-
zumienie o  współpracy Oddziałów SNT z  MOIIB” podpisane 
zostało w dniu 7 października 2014 r., ale nie oznacza to braku 
współdziałania w okresie pierwszych trzech kadencji Rady, jak 
również w okresie poprzedzającym Zjazd Założycielski w 2002 r. 
Przedstawiciele Oddziałów SNT weszli w  skład Komitetu Or-
ganizacyjnego i aktywnie uczestniczyli w pracach związanych 
z tworzeniem MOIIB.

Od 2002 roku zasady współpracy pomiędzy MOIIB a  Od-
działami SNT określało Porozumienie w sprawie współdziałania 
Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych z Komitetem Organi-
zacyjnym, które w dniu 15 czerwca 2012 r. zostało zastąpione 
Porozumieniem w  sprawie współdziałania Stowarzyszeń Na-
ukowo-Technicznych z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. 

Do najważniejszych form i  obszarów współpracy MOIIB 
z Oddziałami SNT z regionu Małopolski należy zaliczyć:
• udział Stowarzyszeń NT w  opracowywaniu kwartalnych 

planów szkoleń podnoszących kwalifi kacje zawodowe 
członków izby;

• partycypację MOIIB w  częściowym pokrywaniu kosztów 
organizacji przez SNT imprez technicznych podnoszących 
kwalifi kacje zawodowe, z tytułu udziału w tych imprezach 
członków Izby;

• występowanie przez SNT do MOIIB z wnioskami o współ-
organizację konferencji naukowo-technicznych oraz obję-
cie patronatem Izby organizowanych przez SNT konferen-
cji, sympozjów i  konkursów naukowo-technicznych oraz 
o częściowe pokrycie kosztu druku materiałów konferen-
cyjnych;

• organizowanie przez SNT kursów przygotowujących do 
egzaminu na uprawnienia budowlane dla kandydatów 
ubiegających się o  uprawnienia do pełnienia samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnoś-
ciach właściwych dla danych stowarzyszeń;

• udział przedstawicieli SNT w pracach Zespołów Problemo-
wych i Zespołów Roboczych MOIIB;

• możliwość zgłaszania przez Oddziały SNT kandydatów do 
organizowanego corocznie od 2009 r. przez MOIIB konkur-
su „Małopolski Inżynier Budownictwa”;

• działania SNT zmierzające do rozpowszechniania wśród 
rzeczoznawców stowarzyszeniowych i biegłych sądowych 
opracowanych w 2013 r. w MOIIB „Standardów Opracowa-
nia Opinii i Ekspertyz Technicznych w Budownictwie”;

• udział SNT w opiniowaniu projektów aktów prawnych do-
tyczących budownictwa;

Spotkanie z przewodniczącymi Oddziałów SNT NOT - 27.01.2005 r.  Spotkanie z przewodniczącymi Oddziałów SNT NOT - 02.02.2016 r.

Spotkanie z przewodniczącymi Oddziałów SNT NOT - 10.12.2009 r.  Spotkanie z przewodniczącymi Oddziałów SNT NOT - 20.07.2021 r.  



52

BIULETYN MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Nr 2/2022

Współpraca 
w ramach Grupy Wyszehradzkiej

25 listopada 2002 r. w Krakowie podpisano umowę o współpracy z Czeską Izbą 
Autoryzowanych Inżynierów i Techników (CKAIT) i Czeskim Związkiem Inżynierów 
Budownictwa (CSSI) z regionu Ostrawa

25 września 2004 r. w Zakopanem podpisano umowę o współpracy z Regionalną 
Izbą Inżynierów B-A-Z Bomek z Miszkolca

2 września 2005 r. w Mariańskiej w Czechach podpisano umowę o współpracy z 
Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów i Techników (CKAIT) z regionu Karlowe 
Wary

2 września 2006 r. w Opatce na Słowacji podpisano umowę o współpracy ze 
Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa (SKKI) z regionu Koszyc

Już w  pierwszej kadencji MOIIB podpisała porozumie-
nia o  współpracy z  regionalnymi izbami inżynierski-
mi z  krajów tzw. Grupy Wyszehradzkiej V-4 z  Ostrawy, 
Karlowych Warów, Koszyc i  Miszkolca. W  kolejnych 
kadencjach rozszerzono współpracę o  region Trnawy 
ze Słowacji, a  także podpisywano aneksy do umowy 
o przedłużeniu tej współpracy.

Przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, 
każdorazowo w  innym kraju. Pierwsze spotkanie odbyło się 
w czerwcu 2000 roku w Opatce na Słowacji, a  jego organiza-
torem była regionalna Izba Inżynierów Budownictwa w Koszy-
cach (SKSI). Dotychczas odbyło się 21 spotkań, ostatnie w sierp-
niu 2021 roku w Krakowie.

MOIIB była organizatorem, wspólnie z  Oddziałem PZITB 
w Krakowie, 2. spotkania (2000 r. w Niedzicy), 4. (2003 r. w Czcho-
wie), 10. (2009 r. w  Krakowie), 13. (2012 r. w  Sromowcach 

Niżnych), 18. (2017 r. na Bachledówce)  i  21. (2021 r. w Krako-
wie). W  czasie tych spotkań odbywały się często konferencje 
naukowo – techniczne o różnorodnej tematyce związanej z bu-
downictwem.

Organizowane od 21 lat spotkania (spotkanie w 2020 r. nie 
doszło do skutku ze względu na sytuację epidemiczną w Euro-
pie związaną z COVID-19) są okazją do wymiany doświadczeń 
i poglądów na temat aktualnej sytuacji związków i izb budow-
lanych oraz dyskusji o sprawach budownictwa w poszczegól-
nych regionach w krajach Grupy Wyszehradzkiej V4. Spotkania 
są także okazją do wymiany czasopism i wydawnictw związa-
nych z działalnością tych organizacji oraz poznawania interesu-
jących obiektów budowlanych oraz zabytków kultury i  sztuki. 
Kontakty nawiązane w trakcie tych spotkań są kontynuowane 
nie tylko w okresie corocznych spotkań, ale również przez cały 
rok przy okazji różnych imprez i uroczystości, na które zaprasza-
ne są delegacje tych organizacji.
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2 września 2011 r.  w Skalicy na Słowacji podpisano umowę o współpracy ze 
Słowacką Izbą Inżynierów Budownictwa z regionu Koszyce/Preszow oraz regionu 
Trnawa, Słowackim Związkiem Inżynierów Budownictwa - Oddział Koszyce, Czeską 
Izbą Autoryzowanych Inżynierów i Techników oraz z Czeskim Związkiem Inżynierów 
Budownictwa z regionu Karlowe Wary, Czeską Izbą Autoryzowanych Inżynierów 
z regionu Ostrawa oraz Regionalną Izbą Inżynierów  B-A-Z Bomek w Miszkolcu

28-30 września 2000 Niedzica

4-7 września 2003 r. Czchów Konferencja „Drogi wodne i obiekty hydrotechniczne 
na rzekach państw Grupy Wyszehradzkiej oraz informacja w budownictwie w 
krajach V-4”

4-6 września 2009 r. Kraków Konferencja „Proces nadawania uprawnień 
budowlanych w krajach Grupy Wyszehradzkiej”

30.08-02.09.2012 r. Sromowce Niżne Konferencja „Budowa obiektów sakralnych w 
krajach Grupy V-4”

24-27 sierpnia 2017 r. Bachledówka k. Zakopanego Konferencja „Budownictwo 
regionalne i sakralne w krajach Małej Grupy Wyszehradzkiej”

19-22 sierpnia 2021 Kraków
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Dni Budowlanych
Corocznie od 2011 roku, za wyjątkiem 2020 roku (pan-
demia), w  Operze Krakowskiej organizowane są uro-
czyste imprezy z  okazji DNIA BUDOWLANYCH, będą-
ce wspólnymi spotkaniami inżynierów budownictwa 
i  architektów zrzeszonych w  obu Okręgowych Izbach 
w Małopolsce.

Organizacją DNIA BUDOWLANYCH zajmowali się Hen-
ryk Trębacz i  Mirosław Boryczko. W  uroczystych, jesiennych 
spotkaniach uczestniczy corocznie ok. 700 członków obu Izb 
Okręgowych, przedstawiciele władz centralnych, regionalnych 
i samorządowych oraz współpracujących z MOIIB uczelni i sto-
warzyszeń naukowo-technicznych.

W  części ofi cjalnej spotkań zabierali głos przewodniczący 
Rady MOIIB i  przewodniczący Rady MPOIA, podsumowując 
dokonania obu Izb, oraz zaproszeni goście. W  tej też części 

wręczane były dla wyróżniających się członków MOIIB i MPOIA 
odznaczenia państwowe, regionalne i branżowe.

Od 2015 roku w trakcie spotkań w Operze przewodniczący 
Rady MOIIB dokonuje wręczenia statuetek przyznanych laurea-
tom konkursu „Małopolski Inżynier Budownictwa”.

Artystyczną część spotkań prowadził w ciekawy sposób Bo-
gusław Nowak, dyrektor Opery Krakowskiej, a niezapomniane 
wrażenia na uczestnikach pozostawiały występy artystów Ope-
ry Krakowskiej. Repertuar występów był dobierany specjalnie 
na tę okazję.

Ostatnim punktem wieczornych spotkań inżynierów bu-
downictwa i architektów w Operze Krakowskiej był tradycyjny 
bankiet przy lampce wina lub soku we foyer opery. W trakcie 
spotkań kuluarowych uczestnicy mieli możliwość przedyskuto-
wania różnych problemów nurtujących środowisko małopol-
skich inżynierów i architektów.

29.09.2012 r. 12.10.2013 r.

13.09.2014 r. 10.10.2015 r.
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15.10.2016 r.  15.10.2016 r. 

14.10.2017 r. 14.10.2017 r. 

13.10.2018 r. 12.10.2019 r.

09.10.2021 r.
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ZAWODY W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

Mistrzostwa MOIIB w  narciarstwie alpejskim rozgrywane 
są corocznie od 2008 roku. Głównym organizatorem zawo-
dów, rozgrywanych o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB 
jest kol. Adam Knapik przy współpracy kol. Mirosława Bo-
ryczki.

Dotychczas odbyło się już 14 edycji tej imprezy. Zawody co-
rocznie rozgrywane są na stokach góry Wdżar w Kluszkowcach 
i sprowadzają się do dwukrotnego pokonania trasy slalomu gi-
ganta, przy czym w klasyfi kacji liczy się wynik lepszy.

Należy zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie zawoda-
mi, nie tylko członków MOIIB, ale i osób towarzyszących, doro-
słych i dzieci. O ile w pierwszych zawodach rozegranych w lu-
tym 2008 r. wzięło udział 43 członków MOIIB, to w  kolejnych 
uczestniczyło łącznie ok. 200 osób, łącznie z osobami towarzy-
szącymi. Od kilku lat w zawodach uczestniczą także członkowie 
z Izb Mazowieckiej i Śląskiej.

Zawody członków MOIIB rozgrywane są w  kilku grupach 
wiekowych. Oddzielną grupę od 2016 r. stanowiły kobiety - 
członkinie MOIIB. W  X Jubileuszowych zawodach rywalizacja 
przebiegała również w kategorii „retro”, a od 2019 r.  rozgrywane 
są także w  kategorii „snowbord”. W  zawodach, począwszy od 
2009 r., startowały również osoby towarzyszące w konkurencji 
kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców.  

Po zakończeniu rywalizacji sportowej, przewodniczący 
Rady MOIIB w towarzystwie organizatorów zawodów wręczali 

pamiątkowe puchary i  medale dla najlepszych trzech osób 
w każdej grupie zawodników.

Zawody w narciarstwie alpejskim pełnią ważną rolę integra-
cyjną. Organizatorzy zawodów corocznie dbali, aby zapewnić 
uczestnikom ciepły poczęstunek i  możliwość wspólnych roz-
mów i wymiany poglądów. Zawody weszły na stałe do kalen-
darza imprez sportowych organizowanych przez Radę MOIIB 
na początku roku.

Zawody sportowe dla członków MOIIB
Statut samorządu zawodowego inżynierów budowni-
ctwa w § 7 ust.1 pkt 8, jako jedno z zadań Izby przewiduje 
prowadzenie działalności o charakterze sportowym, słu-
żącej integracji członków Izby oraz promocji. Realizując 
to zadanie, Rada MOIIB corocznie włącza do programu 
swojego działania imprezy sportowe, których celem jest 
propagowanie różnych form rywalizacji oraz integracja 
członków Izby.

Jako pierwsze w lutym 2008 roku rozegrane zostały Zawo-
dy w narciarstwie alpejskim w Kluszkowcach, następnie od 
2014 roku organizowane są corocznie Mistrzostwa Strzeleckie 
MOIIB rozgrywane na Strzelnicy Pasternik oraz Turniej Tenisa 
Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady MOIIB rozgrywa-
ny na kortach Politechniki Krakowskiej.

Kluszkowce, 2008 r. 

Kluszkowce, 2009 r.
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Kluszkowce, 2016 r. Kluszkowce, 2017 r.

Kluszkowce, 2018 r.

Kluszkowce, 2019 r.

Kluszkowce, 2020 r. Kluszkowce, 2021 r.
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TURNIEJE TENISOWE

Począwszy od 2014 r., w lutym każdego roku, na kortach te-
nisowych Politechniki Krakowskiej rozgrywane są kolejne edy-
cje Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady 
MOIIB. Inicjatorem i  organizatorem turnieju z  ramienia Rady 
MOIIB był Mirosław Boryczko. W zależności od liczby zgłoszo-
nych uczestników turniej rozgrywany był oddzielnie w klasyfi -
kacji kobiet i mężczyzn lub w klasyfi kacji open. Zawody rozgry-
wane są systemem pucharowym.

I edycja turnieju tenisowego MOIIB odbyła się w dniach 19 - 
20 lutego 2014 r. Wystartowało 24 zawodników, w tym goście 
z Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów.  Zdobywcą Pucha-
ru został Stanisław Karczmarczyk (BO).

II edycja turnieju tenisowego rozpoczęta w lutym, a zakoń-
czona w  lipcu 2015 r., zgromadziła 12 uczestników. W  fi nale 
w kategorii kobiet zwyciężyła Katarzyna Batorska. W kategorii 
open zdobywcą pucharu został Stanisław Karczmarczyk (BO).

W  dniach 16-25 lutego 2016 r. została rozegrana III edycja 
Turnieju Tenisa Ziemnego, w której wzięło udział 16 zawodni-
ków. Po zaciętym pojedynku w fi nale, zwycięzcą, a tym samym 
zdobywcą Pucharu Przewodniczącego Rady MOIIB, został To-
masz Janowiec (BO).

IV turniej tenisowy rozegrano w lutym 2017 r. Zwycięzcą po-
jedynku fi nałowego w kategorii mężczyzn został Tomasz Jano-
wiec (BO), a w kategorii kobiet zwyciężyła Katarzyna Batorska.

V turniej tenisowy rozegrano w lutym 2018 r. Zwycięzcą po-
jedynku fi nałowego w kategorii mężczyzn został Jacek Karolak 
(BO), a w kategorii kobiet zwyciężyła ponownie Katarzyna Ba-
torska.

VI i VII turniej rozegrano w  lutym 2019 i  2020 r. Zwycięzcą 
pojedynku fi nałowego w kategorii mężczyzn został Jacek Ka-
rolak (BO).

2015 2016

2017 2018

2019 2020
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MISTRZOSTWA STRZELECKIE 

W czwartej kadencji władz MOIIB do programu działania 
Rady włączono coroczną organizację Mistrzostw Strzeleckich 
MOIIB, rozgrywanych w jesieni każdego roku na Strzelnicy 
Pasternik w Krakowie. Zawody rozgrywane były w trzech lub 
czterech konkurencjach. W zawodach uczestniczyły drużyny 
3-osobowe reprezentujące różne agendy MOIIB i oddziały sto-
warzyszeń naukowo-technicznych oraz indywidualni członko-
wie Izby.

Pierwsze Mistrzostwa Strzeleckie MOIIB rozegrano 14 paź-
dziernika 2014 r.

II Mistrzostwa rozegrano 29 października 2015 r.
W III Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB rozegranych 27 

września 2016 r. uczestniczyło 12 drużyn 3-osobowych oraz kil-
ku indywidualnych członków Izby.

W IV Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB rozegranych 
26 września 2017 r. uczestniczyła rekordowa liczba 14 

drużyn 3-osobowych oraz kilku indywidualnych członków 
Izby.

W V Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB rozegranych 18 
września 2018 r.  uczestniczyło 12 drużyn 3-osobowych oraz 
kilku indywidualnych członków Izby.

W VI Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB rozegranych 10 
września 2019 r., tym razem na strzelnicy LOK w Bochni, uczest-
niczyło 12 drużyn 3-osobowych oraz kilku indywidualnych 
członków Izby.

18 października 2019 r. reprezentanci MOIIB uczestniczyli 
także w I Ogólnopolskich Zawodach w strzelectwie sporto-
wym, zorganizowanych przez Mazowiecką Okręgową Izbę In-
żynierów Budownictwa w Warszawie.

W VII Mistrzostwach Strzeleckich MOIIB rozegranych 8 wrześ-
nia 2020 r., także na strzelnicy LOK w Bochni, uczestniczyło ok. 
50 osób.

2014 2015 2016

2017

2018
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2019
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Bale karnawałowe
Począwszy od 2008 roku organizowane są niemal co-
rocznie bale karnawałowe dla członków i  sympatyków 
MOIIB. Dotychczas odbyło się 10 balów.

Inicjatorem organizacji balów był ówczesny przewodniczący 
Rady MOIIB Zygmunt Rawicki. Dotychczasowe bale karnawało-
we MOIIB organizowane były w przepięknej scenerii Sali Krysz-
tałowej Hotelu Europejskiego w  Krakowie, następnie w  sali 
restauracji hotelu Aspel, a potem w hotelu Metropolo Krakow  
by Golden Tulip. Corocznie w  balu uczestniczyło kilkadziesiąt 
osób.  

W  2018 współorganizatorem balu był Małopolski Oddział 
Związku Mostowców RP i  Naczelna Organizacja Techniczna 
w Krakowie. Bal odbywał się w klimacie „rosyjskim,” a uczestni-
czyło w nim ok. 200 osób.

W  2019 r. do współorganizatorów balu dołączyły Stowa-
rzyszenie Inżynierów i  Techników Komunikacji RP Oddział 

w Krakowie i Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Kra-
kowskiej. Tym razem bal odbywał się w klimacie „Wikingów” ze 
Skandynawii, a zgromadził ok. 200 osób.

Symbolicznego otwarcia imprezy karnawałowej dokonywał 
obecny na balu przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady 
MOIIB, po czym był wznoszony toast powitalny i ciepła kolacja. 
Bale rozpoczynały się tradycyjnie polonezem. Do karnawałowej 
tradycji balów należą konkursy taneczne, z tym, że w każdym 
roku zmieniana jest nieco ich formuła. Zwycięzcy konkursów 
w poszczególnych latach byli obdarowywani specjalnymi na-
grodami fundowanymi przez MOIIB.

Bale karnawałowe MOIIB na stałe weszły do programu dzia-
łania MOIIB, jako świetna forma imprezy integrującej środowi-
sko inżynierów budownictwa. Niestety, pandemia zakłóciła tę 
sympatyczną tradycję.

2008 2009

2010 2012
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„Budowlani”




