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MA¸OPOLSKA OKR¢GOWA IZBA
IN˚YNIERÓW BUDOWNICTWA (MOIIB)
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ul. WARSZAWSKA 17 (I pi´tro)
31–155 KRAKÓW
tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61
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biuro czynne poniedzia∏ek, Êroda,
piàtek 9.00-14.00
wtorek, czwartek 12.00-18.00

Adres do korespondencji:
Ma∏opolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
ul. Warszawska 17 (I pi´tro)
31-155 Kraków
Punkty Informacyjne w Tarnowie,
Nowym Sàczu i Zakopanem
udzielajà informacji
na temat dzia∏alnoÊci Izby oraz
przyjmujà wnioski o wpisanie na list´
cz∏onków MOIIB w Krakowie
Tarnów, ul. Konarskiego 4
Terminy dy˝urów:
wtorek i czwartek
w godz. od 15.00 do 17.00.
Tel. (014) 626-47-18.
Nowy Sàcz,
ull. Kraszewskiego 44.
Terminy dy˝urów:
wtorek w godz.: 13 - 15
piàtek w godz.: 15-17
dy˝ur cz∏onka OK
KK
czwartek w godz.: 17 - 19
Zakopane, ul. Nowotarska 6 IIp.
Terminy dy˝urów:
13.00
wtorki w godz. 11.00-1
Êrody w godz. 16.00-18.00
Tel. (018) 201-35-74.
Terminy dy˝urów:
przewodniczàcego Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15 – 16
wiceprzewodniczàcych Rady MOIIB
w ka˝dy czwartek w godz.: 16 – 17
kretarza Rady MOIIB
sek
w ka˝dy czwartek w godz.: 15 – 16
Okr´gowego Rzecznika
OdpowiedzialnoÊci Zawodow
wej
w co drugi wtorek (parzysty)
w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarnego
orek (parzysty)
w co drugi wto
w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy
czwartek miesiàca w godz.: 15 - 16
(w sprawie skarg i wniosków)
Dy˝ur cz∏onka OKK
w ka˝dy czwartek w godz.: 15 - 18
(w Biurze MOIIB w Krakowie)
Porady prawne
w ka˝dy wtorek w godz.: 17 - 18
(dla cz∏o
onków MOIIB)
Sk∏ady Orzekajàce
drugie i czwarte Êrody miesiàca
(w sprawach cz∏onkowskich)

Siedziba Małopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa
przy ul. Warszawskiej w Krakowie

CZ¸ONKOWIE ORGANÓW MOIIB
Prezydium Rady:
1. Rawicki Zygmunt — przewodniczàcy Rady
2. Oprocha Jerzy — wiceprzewodniczàcy Rady
3. ˚akowski Ryszard — wiceprzewodniczàcy
Rady
4. Skoplak Gra˝yna — sekretarz Rady
5. Boryczko Miros∏aw — skarbnik Rady
6. Kot Zbigniew — cz∏onek Prezydium
7. Legutki Andrzej — cz∏onek Prezydium

Okr´gowa Rada:
1. Bobulska-Pacek Irena
2. Boryczko Miros∏aw
3. Bryksy Anna
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Godek Jaros∏aw
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Janusz Krzysztof
9. Kawik Antoni
10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak-Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Legutki Andrzej
15. Lisowski Franciszek
16. ¸ukasik Krzysztof
17. Majda Krzysztof
18. Majka W∏adys∏aw
19. Oprocha Jerzy
20. Potok Wies∏aw
21. Rawicki Zygmunt
22. Ry˝ Karol
23. Seweryn Krzysztof
24. Skawiƒski Jan
25. Skoplak Gra˝yna
26. Âlusarczyk Kazimierz
27. Tr´bacz-Piotrowska Ma∏gorzata
28. ˚akowski Ryszard
29. ˚u∏awiƒska Gra˝yna

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz
6. Duraczyƒska Krystyna
7. Dziedzic Jan
8. GabryÊ El˝bieta — sekretarz
9. Jamborski Marian
10. Kuldanek Andrzej
11. Kutyƒski Piotr
12. Moskal Krzysztof
13. P∏achecki Marian
14. Su∏kowski Tadeusz — wiceprzewodniczàcy
15. ˚akowski Jan

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:
1. Abrahamowicz Stanis∏aw — rzecznik
2. Ciasnocha Andrzej — zast´pca rzecznika
3. Franczak Zbigniew — zast´pca rzecznika

4.
5.
6.
7.
8.

Jastrz´bska El˝bieta — zast´pca rzecznika
Konczewska Wiktoria — zast´pca rzecznika
Marcjan Wac∏aw — zast´pca rzecznika
Rasiƒski Jerzy — zast´pca rzecznika
Wisor-Pronobis Janina — zast´pca rzecznika

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:
1. Zbigniew Domos∏awski — przewodniczàcy
2. BraÊ Zbigniew
3. Caba∏a Marek
4. Damijan Ryszard — wiceprzewodniczàcy
5. Dyk Krzysztof,
6. Go∏aszewski Andrzej
7. Indyka Eugenia — sekretarz
8. Klass Krzysztof
9. Krawczyk Jacek
10. Lysy Jerzy
11. ¸ab´dê El˝bieta
12. Struzik Wojciech
13. Strzeboƒski Stanis∏aw
14. Szmigiel Tadeusz
15. WiÊniewski Mieczys∏aw

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tr´bacz Henryk — przewodniczàcy
Dzi´giel Boles∏aw
Jach Jerzy
¸agan Zbigniew
Opolska Danuta — sekretarz
Turowicz Andrzej — wiceprzewodniczàcy

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB:
1. Bobulska-Pacek Irena
2. CieÊliƒski Janusz
3. Domos∏awski Zbigniew
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Duraczyƒska Krystyna
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Jach Jerzy
9. Ka∏kowski Zbys∏aw
10. Kawik Antoni
11. Korniak-Figa Krystyna
12. Rasiƒski Jerzy
13. Rawicki Zygmunt
14. Skawiƒski Jan
15. Skoplak Gra˝yna
16. Su∏kowski Tadeusz
17. Szostak Józef
18. Âlusarczyk Kazimierz

Cz∏onkowie MOIIB we w∏adzach Krajowych
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):
1. Ka∏kowski Zbys∏aw — wiceprzewodniczàcy KR
2. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
3. Skawiƒski Jan — cz∏onek KR
4. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KR
5. Korniak-Figa Krystyna — przewodniczàca KKR
6. P∏achecki Marian — wiceprzewodniczàcy KKK
7. Szostak Józef — cz∏onek KSD

Budowlani

Szanowni Paƒstwo,
Kole˝anki i Koledzy
Mija w∏aÊnie pó∏ roku od rozpocz´cia II kadencji w∏adz naszej Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. Pomimo okresu wakacyjnego
wszystkie wybrane organy statutowe i zespo∏y problemowe podj´∏y swoje
obowiàzki (patrz kalendarium MOIIB). Czeka nas sporo pracy nad nowymi
wyzwaniami, jakie ju˝ stan´∏y lub jakie si´ pojawià przed naszym samorzàdem.
Jednym z najbli˝szych zadaƒ b´dzie zorganizowanie dyskusji w Êrodowisku, poÊwi´conej najwa˝niejszym problemom, które stojà przed Polskà
Izbà In˝ynierów Budownictwa. W tym celu odb´dzie si´ nadzwyczajny Zjazd Delegatów PIIB (zgodnie z uchwa∏à podj´tà
na Krajowym Zjeêdzie PIIB w dniach 23-24 czerwca br.), który
planowany jest w dniu 2 lutego 2007 roku w Warszawie. Zjazd
ten ma byç poÊwi´cony wy∏àcznie dyskusji merytorycznej
dotyczàcej dzia∏alnoÊci naszego samorzàdu. W tym celu
nasza ma∏opolska izba podj´∏a dyskusj´ w organach statutowych i zespo∏ach problemowych. Wys∏aliÊmy tak˝e ankiet´
do wszystkich 197 delegatów na zjazdy sprawozdawcze
MOIIB w kadencji 2006-2010 reprezentujàcych wszystkie
obwody w naszym okr´gu, z proÊbà o odwrotne przes∏anie
proponowanej tematyki zjazdu nadzwyczajnego.
Kolejny problem, jaki pojawi∏ si´ w ciàgu ostatnich miesi´cy w budownictwie, to wyraêny brak ràk do pracy - nie tylko
Przewodniczàcy MOIIB
Zygmunt Rawicki
pracowników fizycznych, ale tak˝e kadry in˝ynieryjno–technicznej, co skutkuje coraz dotkliwszymi ograniczeniami w rozpoczynaniu nowych inwestycji. OdczuliÊmy to tak˝e na w∏asnej skórze przy
wyborze firm, które w bardzo ograniczonym zakresie odpowiedzia∏y na
nasze zapytanie dotyczàce wykonania adaptacji budynku na siedzib´ naszej
izby. Zjawisko to zwiàzane jest z otwarciem rynków pracy w UE, a przede
wszystkim z wyjazdami naszych pracowników do Irlandii i Anglii. O problemach z tym zwiàzanych mówià przedstawiciele najwi´kszych polskich firm
budowlanych.
Sàdz´, ˝e nasz samorzàd tak˝e powinien podjàç dzia∏ania w celu ograniczenia wyjazdu pracowników budowlanych, mi´dzy innymi przez stworzenie odpowiedniego systemu kszta∏cenia kadry w rzemioÊle (szko∏y zawodowe) i Êredniej kadry technicznej (technika), wdra˝ania nowych i nowoczesnych technologii, systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez prowadzenie szkoleƒ oraz stwarzanie odpowiednich warunków pracy i p∏acy.
W obecnym numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy tak˝e sprawozdania z efektów kontaktów zagranicznych naszej ma∏opolskiej izby w
ramach organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej, artyku∏ na
temat budowy najd∏u˝szego tunelu na Êwiecie Seikan w Japonii oraz ofert´
dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na IV kwarta∏ 2006 roku
organizowanych lub wspó∏organizowanych przez MOIIB.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami
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KALENDARIUM MOIIB
• 17-21.07.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat: „Wspomaganie komputerowe
projektowania in˝ynierskkiego”
• 25.07.2006 - III zebranie Prezydium
MOIIB
• 01.08.2006 - zebranie Rady Programowej
Biuletyynu „Budowlani”
• 07.08.2006 - wydanie biuletynu nr 17 i 18
• 07.08.2006 - protokolarne przej´cie
pom
mieszczeƒ I i II kondygnacji budynku
przy ul. Czarnowiejskiej 80 w Krakowie na
nowà siedzib´ MOIIB
• 08.08.2006 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
• 11.08.2006 - zebranie Krajowej Komisji
Prawno--Regulaminowej z udzia∏em
A. Pe∏echa
• 11.08.2006 - protokolarne przej´cie
pomieszczeƒ parteru budynnku przy ul.
Czarnowiejskiej 80 w Krakowie na nowà
siedzib´ MOIIB
• 22.08.2006 - zebranie Zespo∏u Prooblemowego ds. dzia∏aƒ samopomocowych
• 23.08.2006 - zebranie Sk∏adu Orzekajàcego nr 2 w sprawach cz∏onkowskich
• 23.08.2006 - IV zebranie Prezydium
MOIIB
• 30.08.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Bezpieczeƒstwo po˝arowe budynków, ochrona przeciwpo˝arowa”
• 01-03.09.2006 - spotkanie orgaanizacji
budowlanych tzw. ma∏ej grupy wyszehradzkiej w Opatce – S∏owacja oraz podpisanie porozumiienia o wspó∏pracy pomi´dzy Okr´gowymi Izbami Budownictwa:
SKSI Koszyce i MOIIB Kraków z udzia∏em
M. Boryczko, Z. Ka∏kowskiego, S. Karczmarczyka i Z. Rawickiego

• 05.09.2006 - seminarium szkolenioowe na
temat: „Rozdzielnice modu∏owe nowej
generacji z aparaturà SF6. Projektowanie,
monta˝, eksploattacja”
• 05.09.2006 - zebranie Prezydium KKK w
Warszawie z udzia∏em M. P∏acheckiego
• 07.09.2006 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. prawno-regulaminowych
• 07.09.2006 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
• 07.09.2006 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
• 08.009.2006 - wycieczka techniczna na
temat: „Przebudowa i poprawa BRD w
ciàgu dróg krajowych na terenie Ma∏opolski”

Co w Krajowej Radzie?
Rozpocz´liÊmy prace nad przygotowaniem Zjazdu Nadzwyczajnego

Z

jednej strony trwa, a w∏aÊciwie
finalizuje si´, opracowanie
wniosków zg∏oszonych na V
Zjeêdzie przez izby okr´gowe i kolegów delegatów. Z drugiej zaÊ rozpocz´liÊmy prace merytoryczne nad
przygotowa
aniem programu i materia∏ów na Zjazd Nadzwyczajny Izby - 2
lutego 2007 r.
Komisja Zjazdowa ds. wniosków,
po wielokrotnych
spotkaniach i licznej
korespondencji,
koƒczy
prace.
Komisja
przygotowa∏a
i
rozpocz´∏a rozsy∏anie odpowiedzi
do autorów wniosZbys∏aw Ka∏kowski
ków, a na grudniowym posiedzeniu Rady Krajowej
przed∏o˝y do zatwierdzenia ca∏oÊç swoich prac, ich podsumowanie i uwagi, jak przygotowaç
si´ do takiego samego dzia∏ania
na VI Zjeêdzie Sprawozdawczym.
Uwa˝am, ˝e warto, zdecydowanie warto, przedyskutowaç
te opinie i sugestie w okr´gach.
Zg∏aszanie wniosków przez
delegatów i praca w okr´gach
to bardzo istotna cz´Êç dzia∏alnoÊci i nie mo˝e byç wykonywana pod wp∏ywem doraênych
wra˝eƒ i nastrojów chwili. Delegaci otrzymujà przed zjazdem
wiele materia∏ów êród∏owych,
cz´sto obszernych, zawierajàcych elementy dyskusyjne i
inspirujàce do formu∏owania
w∏asnych opinii i stanowisk. W
oparciu o nie ∏atwiej by∏oby
przygotowywaç wnioski: przemyÊlane, wnoszàce nowe myÊli
i sugestie dla pracy organów
Izby. Podobnie podczas zjazdów
okr´gowych
pracujà
komisje wnioskowe, których
celem winno byç odpowiednie
zredagowanie
wypowiedzi
delegatów, jeÊli trzeba w formie
wniosków przydatnych w dalszym dzia∏aniu okr´gu czy ca∏ej
Izby.

Wpisywanie na list´ wniosku:
„nale˝y zmieniç (czy uaktualniç)
Prawo budowlane”, adresowane
na Krajowy Zjazd – choç sugestie
takie by∏y wypowiadane w dyskusji – nie ma sensu, nie jest
twórcze ani skuteczne. Opiniowanie przez krajowe organy Izby
trybu i istoty nowelizowania przepisów prawa jest dzia∏aniem ciàg∏ym, intensywnym, z zastosowaniem ró˝nych form nacisku i
propozycji w∏asnych Êrodowiska.
A ˝e takie – jak widzimy – sà
rezultaty ? Choç cz´sto rozgoryczeni, dzia∏aç w tym kierunku
b´dziemy nadal.
Zjazd Nadzwyczajny zajmie
si´ wy∏àcznie problemami naszego Êrodowiska i zawodu (nie
b´dzie w programie ˝adnych
spraw organizacyjnych, formalnych). Rady w okr´gach zasi´gajà obecnie opinii swoich delegatów, jakie sprawy winny byç
tematem obrad. Materia∏ ten trafi
do Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Izby i tam zostanie opracowana propozycja
problematyki tego zjazdu PIIB.
Ostatecznie przyjmie go Rada
Krajowa (z ramienia naszej Ma∏opolskiej Okr´gowej Rady w ww.
Komisji zasiada kol. Andrzej
Pe∏ech).
Ja optuj´ za tym, by jednym z
tematów by∏a postawa w zawodzie i etyka in˝yniera, zw∏aszcza
tego odpowiedzialnego za prowadzenie prac in˝ynierskich i to
zarówno projektowych, jak i
wykonawczych. Projektant–konstruktor wpatrzony jedynie w
ekran komputera i wyniki, które
on „wyrzuci∏”, nie interesujàcy
si´ z w∏asnej inicjatywy i woli
trwajàcà realizacjà swojego
dzie∏a (nie wezwali mnie na nadzór autorski...), traktujàcy zupe∏nie formalnie, wr´cz symbolicznie wymóg Prawa budowlanego,
zapisany w art. 20 o obowiàzku
zapewnienia sprawdzenia projektu – to nie jest postawa etyczna in˝yniera. In˝ynier prowadzàcy budow´ czy roboty i nadzoru-

WRZESIE¡ - PAèDZIERNIK 2006 • str. 5

W¸ADZE KRAJOWE
jàcy je, godzàcy si´ z naciskami
inwestora, który wszelkimi sposobami chce obni˝yç koszty. Pracuje
na kilku frontach równoczeÊnie, co
nie pozwala powa˝nie kierowaç
technicznym procesem budowania. Nie reaguje na potencjalne
zagro˝enia pracy i bezpieczeƒstwa
konstrukcji. To te˝ postawy nieetyczne.
Nawo∏uj´ wi´c, by nasza Izba,
nasi cz∏onkowie zgodzili si´ wreszcie na „prac´ od podstaw”. Na porzàdkowanie postaw nas samych,
samodzielnej kadry in˝ynierskiej,
która potrafi powiedzieç NIE inwestorowi, administracji terenowej, lek-

cewa˝àcym zawód kolegom po
fachu i komu jeszcze trzeba. A gdy
ktoÊ uÊmiechnie si´, czytajàc te
pozytywistyczne wezwania, to
radz´, by wzià∏ do r´ki lektur´ opisujàcà ostatnie, g∏oÊne katastrofy
budowlane, ale te˝ inne drobne
przypadki. A dostarcza ich wiele np.
cykliczna konferencja in˝ynierska
pt. „Awarie budowlane” w Mi´dzy–
zdrojach.
No có˝, do lutego, do Nadzwy–
czajnego Zjazdu Izby zosta∏o jeszcze 3 miesiàce. Jest wi´c czas na
dobre przygotowanie...

• 8-9.09.2006 - zebranie szkoleniowe
cz∏onków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej w Rytrze
• 11-13..09.2006 - konferencja naukowo-techniczna w Egerze (W´gry) na
temat: „Uwarunkowania powodzi w
krajaach V-4” z udzia∏em Z. Kota i Z.
Rawickiego

Zbys∏aw KA¸KOWSKI

APEL O POMOC
W ODBUDOWIE SPALONEGO
KOÂCIO¸A ÂW. KATARZYNY
W GDA¡SKU

Przewodniczàcy Rady Pomorskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa mgr in˝. Ryszard Trykosko zwróci∏ si´ z apelem do
przewodniczàcych izb okr´gowych o pomoc w odbudowie koÊcio∏a
Êw. Katarzyny w Gdaƒsku.
Oto treÊç tego apelu:
„Zwracam si´ z serdecznym apelem o wsparcie finansowe odbudowy spalonego koÊcio∏a Êw. Katarzyny w Gdaƒsku.
Najstarszy gotycki koÊció∏ w Gdaƒsku pochodzàcy z XIII wieku, a
znacznie rozbudowany w XIV wieku, uleg∏ ogromnemu zniszczeniu w
czasie po˝aru w dniu 22 V 2006 r. Koszt jego odbudowy szacowany
jest wst´pnie na 10 mln z∏. Bez spalonego trzynawowego dachu koÊcio∏a panorama starego Gdaƒska jest bardzo zubo˝ona.
W zwiàzku z powy˝szym zwracam si´ o udzia∏ finansowy w szczytnym celu, jakim dla braci in˝ynierskiej jest odbudowa tego wspania∏ego zabytku. Ka˝da z∏otówka b´dzie liczàcym si´ wsparciem. W
imieniu POIIB z góry za nie serdecznie dzi´kuj´.”
Konto, na które mo˝na przekazywaç darowizn´:
Spo∏eczny Komitet Odbudowy KoÊcio∏a Êw. Katarzzyny
88 1160 2202 0000 0000 7530 0999

• 13-16.09.2006 - LII Konferencja Naukowa Komitetu In˝˝ynierii Làdowej i Wodnej
PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica
2006 oraz spotkanie przewodniczàcych
Izbb Okr´gowych w Krynicy z udzia∏em Z.
Rawickiego
• 13.09.2006 - zebranie Sk∏adu Orzekajàcego nr 1 w sprawach cz∏onkowskich
• 14-15.09.2006- udzia∏ J. Oprochy w
spotkaniu przedsi´biorców z Turyngii
(Niiemcy)
• 15-17.09.2006- XXVIII Krakowskie Targi
Budownictwa – Jesieƒ 2006 z udzia∏em
R. ˚akowskiego
• 19.09.2006 - zebranie Okr´gowej Komisji Rewizyjnej
• 19.09.2006 - zebranie prezydium Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
• 19.09.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat „Nowelizacja ustawy – Prawo
zamóówieƒ publicznych”
• 20.09.2006 - zebranie Krajowej Rady
PIIB z udzia∏em: Z. Ka∏kowskiego, Z.
Rawickkiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka
• 21.09.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat: „Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach elektrycznych”
• 22-23.9.2006 - zebranie szkoleniowe
przzewodniczàcych Okr´gowych Komisji
Kwalifikacyjnych w Otwocku k. Warszawy z udzia∏em S. Karczmarczykka
• 27.09.2006 - zebranie Zespo∏u Orzekajàcego nr 2 w sprawach cz∏onkowskich
• 28.09.2006 - seminaarium szkoleniowe
na temat: „FIDIC 2000 – w zakresie praktycznych aspektów realizacji kontraktów
prrzez wykonawc´ robót budowlanych”
• 28.09.2006 - zebranie Komisji PrawnoRegulaminowej w Warszawie z udzia∏em
A. Pe∏echa
• 29-30.09.2006 - zebranie szkoleniowe
cz∏onków Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnnego i Okr´gowych Rzeczników
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej w Janowicach k. Zakliczyna
• 29-30.09.20066- zebranie szkoleniowe
skarbników OIIB w Otwocku k. Warszawy
z udzia∏em M. Boryczko
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• 29-30.09.2006- III zebranie Rady MOIIB
w Zawoi

Procedury realizacyjne i odbiorowe zwiàzane z procesem

• 03.10.2006 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnnej
• 04-08.10.2006 - XIII spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy
Wyszehradzkiej w Topolcczankach (S∏owacja)

• 05.10.2006 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. prawno-regulaminowych
• 05..10.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Iluminacje obiektów u˝ytecznoÊci
publicznej”
• 6-7.10.2006 - zebranie szkoleniowoinformacyjne Krajowej Komisji Rewizyjnej
z przewodniczàcymi Okr´gowych Komisji
Rewizyjnych w Gródku n. Dunajcem z
udzia∏em H. Tr´bacza
• 6-7.10.2006 - zebranie szkoleniowo-informacyjne przewodniczàcych Okr´gowych Sàdów Dyscyplinarnych i Okr´gowych Rzeczników OdpowieddzialnoÊci
Zawodowej w Otwocku k. Warszawy z
udzia∏em Z. Domos∏awskiego i S. Abrahamowicza
• 09.10..2006 - udzia∏ Z. Rawickiego w
obchodach 60-lecia SITK RP O. Kraków
• 10.10.2006 - zebranie Okr´gowejj Komisji
Rewizyjnej
• 10.10.2006 - zebranie zespo∏u ds. wy∏onienia wykonawcy remontu budynku przy
ul. Czarnowiejskiej 80 na siedzib´ MOIIB
• 11.10.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Ocena zagroo˝eƒ oraz opracowania metod zapobiegania wypadkom wyst´pujàcym w Êrodowisku pracy w przedsi´bioorstwach budowlanych”
• 11.10.2006 - zebranie Zespo∏u Orzekajàcego nr 1 w sprawach cz∏onkowskich
• 11-13.10.2006- konferencja techniczna
na temat: „Odwodnienie dróg i ulic –
prawo, projektowanie, wykkonawstwo” w
Zakopanem z udzia∏em R. ˚akowskiego i
Z. Rawickiego
• 12.10.2006 - zebranie przedstawiciieli
redakcji okr´gowych biuletynów informacyjnych w Warszawie z udzia∏em kier.
biura W. Jastrz´bskkiego

P

roces budowlany okreÊla si´ jako
zespó∏ dzia∏aƒ majàcych na celu
wykonanie okreÊlonego obiektu
budowllanego lub wydzielonej jego
cz´Êci, a tak˝e wykonanie konkretnego
wyrobu budowlanego. Jego organizacjja
i efekt koƒcowy zale˝à od poprawnoÊci
realizacji czynnoÊci techniczno-prawnych i techniczno-form
malnych, które realizujà kierownictwo i nadzór budowy.
CzynnoÊci techniczno-prawne
zwiàzane z realizacjà procesu
budowlanego okreÊlone sà w
przepisach Prawa budowlanego i
sà one obligatoryjne. Na budowie,
jak równie˝ na szczeblu jednostek
organizacyjnych
wykonawcy
robót, muszà byç wykonywane
tak˝e czynnoÊci techniczno-formalne okreÊlone w normach
budowlanych, warunkach technicznych i innych uregulowaniach
zwiàzanych z obszarami wiedzy
technicznej. CzynnoÊci te powinny
byç wykonywane na podstawie
ustalonych procedur.
Podmioty gospodarcze majàce
wdro˝ony system zarzàdzania
jakoÊcià (SZJ) stosujà procedury i
instrukcje wynikajàce z zapisów w
ksi´dze jakoÊci. System zarzàdzania jakoÊcià oparty jest na grupie
norm ISO 9000. Realizacja zadaƒ
okreÊlonych
Normà
ISO
9001:2000 – odbywa si´ wed∏ug
okreÊlonych procedur.
Tematem niniejszego opracowania jest stosowanie procedur w
realizacji procesu budowlanego w
warunkach, gdy nie wyst´puje
system sterowania jakoÊcià. Rozwa˝ania i propozycje rozwiàzaƒ
majà na celu praktycznà u˝ytecznoÊç procedur w budownictwie.
Rozwiàzania te oparte sà na doÊwiadczeniach i wiedzy wynikajàcej
z przeprowadzonych studiów i
analiz dokumentacji stosowanej w
du˝ych firmach budowlanych
posiadajàcych certyfikat ISO 9001.

Projektowanie procedur i instrukcji
Procedury powinny mieç okreÊlone w sposób jednolity form´

oraz zawartoÊç. Powinien byç
tak˝e okreÊlony sposób wprowadzania nowej procedury do stosowania. Podobnie post´puje si´
przy wprowadzeniu instrukcji.
Przyjmuje si´ nast´pujàcà definicj´ poj´cia procedury: Procedura
jest to ustalenie zasad post´powania zapewniajàcych uzyskanie
zamierzonego celu wraz z okreÊleniem odpowiedzialnoÊci i uprawnieƒ zaanga˝owanych komórek
organizacyjnych i stanowisk w
wykonanie dzia∏aƒ opisanych w
procedurze. Procedura uzupe∏niana jest w miar´ potrzeby instrukcjà.
Instrukcja jest to szczegó∏owy
zapis sposobu dzia∏ania, gwarantujàcy osiàgni´cie zamierzonego
celu z odniesieniem do obowiàzków i uprawnieƒ poszczególnych
komórek organizacyjnych i stanowisk bezpoÊrednio realizujàcych
dzia∏ania opisane w procedurze.
Nie wszystkie procedury wymagajà uszczegó∏owionych zapisów
w formie instrukcji.
Procedura powinna zawieraç
nast´pujàce elementy:
— Cel opracowania;
— Przedmiot i zakres opracowania;
— Terminologi´ - definicje i skróty;
— Dokumenty zwiàzane z procedurà;
— OdpowiedzialnoÊç i uprawnienia;
— Opis dzia∏aƒ (post´powania) i
sposób wykonania zadania
(robót, prac, czynnoÊci) z
podaniem etapów, kroków,
wzorców, schematów, formularzy itp.;
— Wprowadzanie zmian;
— Rozdzielnik;
— Za∏àczniki; wzory druków,
schematy blokowe, matryce
algorytmów itp.
Procedury mogà byç:
— systemowe,
— ogólne,
— organizacyjne.
Celem wprowadzenia procedury jest ustalenie sposobu przepro-
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budowlanym w odniesieniu do przepisów Prawa budowlanego

wadzenia dzia∏ania lub procesu. W systemie zarzàdzania jakoÊcià wg PN-EN ISO 9000:2000 procedury i
instrukcje okreÊla si´ m.in. procedur´ pt. „Opracowywanie procedur i instrukcji - forma, zawartoÊç, wymagania”. Podejmujàc problem procedur realizacyjnych
i odbiorowych w procesie budowlanym nale˝y ustaliç
form´ i zawartoÊç procedur oraz instrukcji w sposób
nawiàzujàcy do uregulowaƒ SZJ. Poniewa˝ procedury takie by∏yby opracowywane dla anonimowego
wykonawcy, nale˝y przyjàç stosowne za∏o˝enia
dotyczàce warunków braku odniesienia do konkretnej organizacji wewn´trznej podmiotu. Chodzi o takie
dokumenty, jak: statut spó∏ki, deklaracja misji, wizji
rozwoju itp., ksi´ga jakoÊci (opis procesów, procedury, zarzàdzenia wewn´trzne itp.).
Zakres procedur realizacyjnych i odbiorowych w
procesie budowlanym ogranicza si´ do zadaƒ i
obowiàzków zawartych w przepisach Prawa budowlanego. Przy realizacji budowy i prowadzeniu robót
budowlanych wyst´pujà inne zadania i czynnoÊci
zwiàzane z prowadzeniem dokumentacji rozliczeniowej (obmiary, kalkulacje, fakturowanie), dokumentacji
p∏acowej, szkoleƒ innej. Problematyka ta nie wchodzi
w zakres tematu podstawowego.

CzynnoÊci techniczno-prawne
i techniczno-formalne
przy realizacji procesu budowlanego wg przepisów Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Tytu∏y do ustalenia procedur realizacyjnych i odbiorowych:
1. Ustalenie danych o uczestnikach procesu
budowlanego (art.17)
2. Sporzàdzenie planu bezpieczeƒstwa i ochrony
zdrowia na budowie (art.21a).
3. Przej´cie i zabezpieczenie terenu budowy
(art.22).
4. Zaprowadzenie dokumentacji budowy (art.22.2).
5. Geodezyjne wytyczenie obiektu (art.22.3).
6. Zorganizowanie budowy zgodnie z projektem i
pozwoleniem na budow´ i przepisami. Zagospodarowanie placu budowy z zapleczem i zaopatrzeniem w media (art. 2.3).
7. Koordynowanie zadaƒ zapobiegajàcych zagro˝eniom bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
(art.22.3a).
8. Koordynowanie dzia∏aƒ zapewniajàcych przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeƒstwa i ochrony zdrowia
wg art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeƒstwa
i ochrony zdrowia (bioz), (art.22.3b).
9. Wprowadzenie niezb´dnych zmian w informacji
wg art. 20 ust. 1, pkt 1b oraz w planie „bioz” wynikajàcych z post´pu wykonywanych robót budowlanych (art.22.3c).

10. Podejmowanie niezb´dnych dzia∏aƒ uniemo˝liwiajàcych wst´p na budow´ osobom nieupowa˝nionym (art.22.3d).
11. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku
stwierdzenia mo˝liwoÊci powstania zagro˝enia
oraz bezzw∏oczne powiadamianie o tym w∏aÊciwego organu (art.22.4).
12. Zawiadamianie inwestora o wpisie do dziennika
dotyczàcym wstrzymania robót budowlanych z
powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem (art. 22. 5).
13. Realizacja zaleceƒ wpisanych do dziennika budowy (art. 22.6).
14. Zg∏aszanie inwestorowi do sprawdzenia lub
odbioru wykonanych robót, zapewnienie prób
i sprawdzeƒ instalacji i urzàdzeƒ technicznych i przewodów kominowych – przed zg∏oszeniem obiektu budowlanego do odbioru
(art. 22.6).
15. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego do odbioru (art. 22.7).
16. Zg∏oszenie obiektu budowlanego do odbioru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnoÊciach odbioru i zapewnienie usuni´cia stwierdzonych wad, a tak˝e
przekazanie inwestorowi oÊwiadczenia wg art. 57
ust. l pkt 1 (art. 22.9).
17. Wyst´powanie kierownika budowy do inwestora
o zmiany w rozwiàzaniach projektowych, je˝eli sà
one uzasadnione (art. 23.1).
18. Podj´cie prac przygotowawczych na terenie
budowy; wytyczenie geodezyjne obiektu w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie przy∏àczy do sieci
infrastruktury technicznej na potrzeby budowy
(art. 41. l, 2).
19. Zadania jw. zbie˝ne sà z obowiàzkami okreÊlonymi w poz. 3, 5, 6 wykazu i procedury powinny byç
wspólne.
20. Z∏o˝enie oÊwiadczenia przez kierownika budowy
o przyj´ciu obowiàzku kierowania budowà oraz o
sporzàdzeniu planu „bioz” (art. 41.4,1). Zadania
te zbie˝ne sà z obowiàzkami okreÊlonymi w poz.
2 i procedura powinna byç wspólna.
21. Zaprowadzenie dziennika budowy (rozbiórki) –
(art. 42.2.1). Zadanie zbie˝ne z obowiàzkami
okreÊlonymi w poz. 4 wykazu. Procedura powinna byç skojarzona.
22. Wywieszenie tablicy informacyjnej budowy (art.
42. 2. 2).
23. Zabezpieczenie terenu budowy (art.42.2,3).
24. Zapewnienie wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po∏o˝enia obiektów budowlanych na gruncie (art. 43.1).
dokoƒczenie na str. 8
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25. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami (art. 43.l).
26. Zapewnienie zgromadzenia i przechowywania
przez okres wykonywania robót budowlanych
dokumentów stanowiàcych podstaw´ ich wykonania oraz oÊwiadczeƒ dotyczàcych wyrobów
budowlanych zastosowanych w obiekcie (art. 46).
27. Zapewnienie na zlecenie inwestora, po zakoƒczeniu robót wià˝àcych si´ z wejÊciem na teren nieruchomoÊci sàsiedniej, naprawienia powsta∏ej
szkody (art. 47.3).
28. Za∏atwienie zgody w imieniu inwestora i na jego
zlecenie, na zaj´cie pasa drogowego lub jego
cz´Êci, zgodnie z odr´bnymi przepisami (art.
47.4).
29. Wykonanie czynnoÊci zapewniajàcych spe∏nienie
zadaƒ i wymagaƒ zwiàzanych z postanowieniami
w∏aÊciwego organu o wstrzymaniu robót budowlanych dotyczàcych niezb´dnych zabezpieczeƒ
oraz przedstawienie ˝àdanych ocen technicznych czy dokonanie inwentaryzacji wykonanych
robót budowlanych (art. 50.2,3).
30. Wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z decyzjà w∏aÊciwego organu w imieniu inwestora dotyczàcà
robót rozbiórkowych lub doprowadzenia obiektu
do stanu poprzedniego (art. 50a).
31. Wykonanie czynnoÊci zwiàzanych z obowiàzkami
na∏o˝onymi przez w∏aÊciwy organ w decyzji o
zaniechaniu dalszych robót bàdê rozbiórki lub
doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem
(art. 51).
32. Wykonywanie czynnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem za∏àczników do wniosku inwestora do
w∏aÊciwego organu o uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na u˝ytkowanie obiektu w
zwiàzku z przepisami (art. 54, 55, 56, 57). W
szczególnoÊci dotyczy to dostarczenia orygina∏u
dziennika budowy, oÊwiadczeƒ kierownika budowy, protoko∏ów badaƒ i sprawdzeƒ, inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej, kopii rysunków ze zmianami, innych dokumentów i informacji (dot. potrzeb kontroli obiektu – stronà przy
post´powaniu w sprawie pozwolenia na u˝ytkowanie jest wy∏àcznie inwestor)
33. Uzgodnienie szczegó∏owego zakresu robót
warunkujàcych u˝ytkowanie, zawiadomienie
inwestora o ich wykonaniu (art. 59.2.3)

Podsumowanie problemu
Procedury - jako algorytmy okreÊlajàce post´powanie w powtarzalnych czynnoÊciach - powinny byç
stosowane wzorem innych dziedzin dzia∏alnoÊci
(gdzie wyst´puje zagro˝enie ˝ycia, zdrowia i mienia
w wyniku niedopuszczalnego zaniechania lub b∏´du)

– tak˝e w budownictwie, we wszystkich fazach procesu budowlanego. W zasadzie wdro˝enie systemu
zarzàdzania jakoÊcià wg grupy norm ISO 9000
powinno gwarantowaç stosowanie procedur do
wykonywania robót budowlanych i czynnoÊci techniczno-formalnych z tym zwiàzanych. Wypada jednak zwróciç uwag´, ˝e podstawowa norma ISO
9001:2000 (procesowe zarzàdzanie jakoÊcià - okreÊla system zarzàdzania jakoÊcià, odpowiedzialnoÊç
kierownictwa, zarzàdzanie zasobami, realizacj´ wyrobu, pomiary analizy i doskonalenie) - odnosi si´ do
warunków jakoÊciowych dla prawid∏owej realizacji
„wyrobu”. Proces budowlany nie jest prostà analogià
do produkcji wyrobu. Mo˝na postawiç tez´, ˝e norma
nie przystaje do budownictwa. Dlatego, zachowujàc
rozwiàzania systemu zarzàdzania jakoÊcià, nale˝y
stosowaç w procesie budowlanym procedury zapewniajàce wykonanie zadaƒ i obowiàzków wynikajàcych
z Prawa budowlanego.
OdpowiedzialnoÊç zawodowà, karnà i cywilnà za
nieprzestrzeganie Prawa budowlanego ponoszà
osoby pe∏niàce samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie; kierownik budowy, kierownik robót,
inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant.
Opracowanie procedur realizacyjnych i odbiorowych w ramach Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
i udost´pnienie cz∏onkom do wykorzystania ich w
pracy zawodowej by∏oby bardzo przydatnà pomocà
metodologicznà i organizacyjnà przy wykonywaniu
zawodu. Procedury mo˝na opracowywaç sukcesywnie
i udost´pniaç drogà publikacji w czasopismach wydawanych przez izb´ lub opracowaç ca∏oÊciowy zbiór i
wydaç w formie pisanej oraz elektronicznej. Powy˝sza
inicjatywa mieÊci si´ w zakresie zadaƒ wynikajàcych z
zapisów ustawy o samorzàdzie zawodowym in˝ynierów budownictwa, architektów i urbanistów.

Za∏àczniki
Wybrane przyk∏adowo wzory formularzy do procedur realizacyjnych i odbiorowych w budownictwie.
• Zg∏oszenie wniosku o wprowadzenie zmiany w
projekcie architektoniczno-budowlanym.
• Ocena jakoÊci wykonanych robót. Konstrukcja
stalowa dêwigarów stalowych.
Opracowanie:
mgr in˝. Zbigniew DOMOS¸AWSKI
mgr in˝. Stanis∏aw STRZEBO¡SKI
Materia∏y êród∏owe:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (z póêniejszymi
zmianami)
- Przewodnik ISO 2000. Materia∏y informacyjne nt. wdra˝ania systemu zarzàdzania jakoÊcià wg norm ISO serii 9000 – opracowanie
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie. G∏ówny Instytut Górnictwa – Katowice, grudzieƒ 2002 r.
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Za∏àcznik Nr 1
do protokó∏u odbioru
technicznego Nr . . . . . . . . . . . . .
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OCENA JAKOÂCI WYKONANYCH ROBÓT
Konstrukcja stalowa dêwigarów kratowych i pokrycie dachowe p∏ytami
z poliw´glanu
Podstawy techniczno-formalne sprawdzenia jakoÊci i odbioru:
a) projekt budowlano-konstrukcyjny, rysunki, opis techniczny, dokumentacja powykonawcza*,
b) Polska Norma Budowlana PN-B-06200 : 1997, Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Normy zwiàzane inne.
c) dokumenty odniesienia takie jak; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnoÊci*.
- Aprobata techniczna ITB AT-153518/99 – p∏yty komorowe z poliw´glanu
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
1. Materia∏y:
– Wyroby hutnicze; rury prostokàtne kszta∏towane na goràco/zimnogi´te*, stal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
....................................................................................................
– Pokrycie dachowe; p∏yty z poliw´glanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
– ¸àczniki, materia∏y do spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Materia∏y do pow∏ok ochronnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
2. Konstrukcja kratownicy
– Geometria systemu konstrukcyjnego. Stwierdzone tolerancje, odkszta∏cenia (ugi´cia, przemieszczenia)*
....................................................................................................
....................................................................................................
– Odchylenia wyst´pujàce przy monta˝u elementów kratownic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
– Po∏àczenia doczo∏owe spawane (spoiny pachwinowe ciàg∏e) i inne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
– Ochrona przed korozjà powierzchni elementów stalowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................................................
3. Pokrycie dachowe p∏ytami z poliw´glanu.
– Sprawdzenie wyglàdu zewn´trznego pokrycia (ukszta∏towanie powierzchni dachu, wykonanie styków w linii mocowania
listwami dociskowymi do konstrukcji stalowej).
– Sprawdzenie odprowadzenia wód opadowych (przekroje rynien, mocowanie, po∏àczenie z rurami spustowymi)
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Uwagi, zalecenia, wnioski.
Stan konstrukcji zadaszenia (po∏àczenia i pow∏oki ochronne) obserwowaç na bie˝àco, wyniki kontroli okresowych odnotowaç w Ksià˝ce obiektu.
Dokumenty odniesienia wymienione w p. c) za∏àcza si´ (wg do∏àczonego wykazu) do Protoko∏u koƒcowego odbioru-przekazania do u˝ytkowania ca∏ej inwestycji
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Podpisy cz∏onków Komisji Odbioru
1 ..................................................
2 ..................................................
3 ..................................................
4 ..................................................
5 ..................................................
Kraków, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*/niepotrzebne skreÊliç
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Otworzy∏ si´ ogromny rynek pracy
O braku ràk do pracy w budownictwie mówià przedstawiciele najwi´kszych wykonawczych firm budowlanych:
Budimeksu, Skanskiej i Hochtiefu

G

dyby nie k∏opoty z si∏à roboczà, firmy budowlane
mog∏yby realizowaç nawet o jednà piàtà wi´cej
inwesttycji. W kraju, gdzie wskaênik bezrobocia utrzymuje si´ na najwy˝szym poziomie w Europie, nagle zac
cz´∏o
brakowaç pracowników. To efekt masowych wyjazdów za
granic´. Szacuje si´, ˝e spoÊród oko∏o miliona Polaków,
którzy w poszukiwaniu wy˝szych zarobków, wyjechali na
Zachód, 200, mo˝e nawet 300 tys. to pracownicy budownictwa. Jak radzà sobie z tym problemem wykonawcy i jakie
widzà jego rozwiàzaniie, zapytaliÊmy przedstawicieli najwi´kszych polskich firm budowlanych.
Katarzyna Skorupka, kierownik
Departamentu Szkoleƒ Skanska SA:
- W najbli˝szym czasie mo˝emy
spodziewaç si´ znacznego wzrostu
zatrudnienia w firmach budowlanych.
Ju˝ teraz zdecydowana wi´kszoÊç firm
zajmujàcych si´ np. budownictwem
drogowo-mostowym posiada wakaty
na stanowiska robotnicze i nadzoru.
Brakuje pracowników do zrealizowania
ju˝ rozpocz´tych inwestycji, trzeba wi´c
Katarzyna Skorupka
za∏o˝yç, ˝e przy trzykrotnym zwi´kszeniu funduszy z Unii Europejskiej na inwestycje w
latach 2007-2013, zapotrzebowanie na pracowników jeszcze wzroÊnie i wakatów b´dzie przybywaç.
W zwiàzku z zapowiadanymi na najbli˝sze 6 lat
przez PKP PLK SA inwestycjami kolejowymi na
kwot´ ok. 5,6 mln EURO mo˝emy si´ spodziewaç
wzrostu zatrudnienia w równie˝ w firmach zajmujàcych si´ budownictwem kolejowym. Otworzy∏ si´
ogromny rynek pracy.
Ka˝dy z oddzia∏ów Dywizji Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska, aby zrealizowaç swoje
tegoroczne zobowiàzania projektowe, zwi´kszy∏
zatrudnienie o kilka-kilkanaÊcie etatów. Od poczàt-

Tor kajakowy

ku roku oddzia∏y Skanska zajmujàce si´ budownictwem ogólnym zatrudni∏y ponad 70 pracowników fizycznych: cieÊli, betoniarzy, zbrojarzy i murarzy. Natomiast w Oddziale Budownictwa Kolejowego liczba pracowników w ciàgu roku podwoi∏a si´.
Trudno okreÊliç, o ile kolejnych etatów mo˝emy
zwi´kszyç zatrudnienie w najbli˝szych latach w
poszczególnych obszarach naszej dzia∏alnoÊci.
Jest to oczywiÊcie uzale˝nione od iloÊci i wielkoÊci
realizowanych inwestycji. Patrzàc jednak na dynamik´ rozwoju Skanska, nale˝y za∏o˝yç, ˝e zatrudnienie w naszych oddzia∏ach, zw∏aszcza tych, które
realizujà projekty infrastrukturalne ze Êrodków unijnych, b´dzie si´ zwi´kszaç wraz z rozwojem rynku.
Oddzia∏y Skanska zajmujàce si´ budownictwem
ogólnym rozpocz´∏y w ostatnim czasie kilka du˝ych
kontraktów, co wià˝e si´ ze zwi´kszonym zapotrzebowaniem na pracowników. Niestety, nie ma ich
zbyt wielu na rynku. Szczególnie dotkliwie odczuwamy brak pracowników fizycznych w zawodach:
cieÊla, betoniarz, zbrojarz i murarz. Szukajà ich
praktycznie wszystkie oddzia∏y Dywizji Budownictwa Ogólnego Skanska, które zatrudni∏yby pracowników tych specjalnoÊci, gdyby tylko by∏a taka
mo˝liwoÊç. Niestety, na rynku wolnych fachowców
nie ma, wi´c niedobory nasze oddzia∏y uzupe∏niajà
„wypo˝yczajàc” sobie nawzajem pracowników w
miejsca, w których sà oni najbardziej potrzebni.
Oddzia∏y budownictwa ogólnego zg∏aszajà równie˝ niedobór majstrów, kierowników budów oraz
kierowników robót specjalistycznych.
W Dywizji Drogowo-Mostowej poszukiwani sà
przede wszystkim bitumiarze, operatorzy sprz´tów
drogowych: rozÊcie∏aczy, równiarek i frezarek itp.
oraz pracownicy do robót mostowych: cieÊle i zbrojarze-betoniarze. Trudno jest równie˝ znaleêç wykwalifikowanà kadr´ do nadzoru, zarówno drogowców, jak i mostowców – dotyczy to kierowników
budów, kierowników robót i majstrów.
Wchodzimy w okres zimowy, wi´c przez kilka
najbli˝szych miesi´cy te potrzeby b´dà nieco
mniejsze, jednak kiedy ruszy nowy sezon prac wiosnà 2007 r., na podstawie za∏o˝eƒ bud˝etowych
naszych oddzia∏ów drogowo-mostowych nale˝y
przypuszczaç, ˝e pojawià si´ w tym zakresie du˝e
potrzeby.
JeÊli Oddzia∏ Budownictwa Kolejowego Skanska
pozyska znaczàcà iloÊç kontraktów, z pewnoÊcià
b´dzie poszukiwa∏ toromistrzów, operatorów specjalistycznego sprz´tu do uk∏adania torów, operatorów podbijarek torowych i rozjazdów, profilarek
t∏ucznia, oczyszczarek t∏ucznia, dêwigów kolejowych, spychaczy i ∏adowarek.
dokoƒczenie na str. 12

str. 12 • WRZESIE¡ - PAèDZIERNIK 2006

PROBLEMY
BUDOWNICTWA

Otworzy∏ si´
dokoƒczenie ze str. 11

Na pewno trzeba by∏oby równie˝ wzmocniç
kadr´ zajmujàcà si´ zarzàdzaniem i nadzorem nad
realizacjà projektu poprzez zatrudnienie mened˝erów projektów, kierowników budów i robót, majstrów majàcych doÊwiadczenie i uprawnienia w tak
specyficznej bran˝y, jakà sà koleje i sterowanie
ruchem kolejowym. Na rynku sà ogromne braki,
jeÊli chodzi o kadr´ "kolejowà" – zarówno pracowników fizycznych, jak i umys∏owych.
Mamy relatywnie niski wskaênik odejÊç pracowników z firmy. Jednak odczuwamy odp∏yw si∏y
roboczej do krajów UE, chocia˝by poprzez wspó∏prac´ z naszymi podwykonawcami, których problem ten równie˝ dotyczy i którym tak˝e trudniej
jest pozyskaç pracowników.
OdejÊciom naszych pracowników zapobiegamy,
oferujàc im bardzo dobre warunki pracy, w tym
atrakcyjne wynagrodzenie, system ubezpieczeƒ
grupowych oraz opieki medycznej. W chwili obecnej jesteÊmy równie˝ w trakcie opracowywania programu dla pracowników Skanska, który umo˝liwi
im wyjazd za granic´ na projekty prowadzone
przez jednostki koncernu poza Polskà. Takie
wymiany ju˝ zacz´liÊmy dla in˝ynierów - w tym roku
kilku naszych in˝ynierów wyjecha∏o na kilkumiesi´czne kontrakty do USA, Szwecji i Danii.
Skanska SA zatrudnia obecnie oko∏o 5000 pracowników, z tego 80 proc. w wykonawstwie.
Najwi´ksze inwestycje realizowane aktualnie:
– Autostrada A1,
– Apartamentowiec Z∏ote Tarasy w Warszawie
– Zbiornik wodny Âwinna Por´ba.

Jacek Sowiƒski, dyrektor HOCHTIEF
Polska, Oddzia∏ Kpis-Cracovia:
- Jeszcze pó∏tora roku temu stawka
brutto za roboczogodzin´ wynosi∏a w
naszej firmie 12,5 z∏. Obecnie trudno
znaleêç pracownika za 25 z∏ z∏ na godzin´ (oczywiÊcie brutto). P∏ace w
budownictwie rosnà, ale i tak odczuwaJacek Sowiƒski
my brak ràk do pracy. To efekt masowych wyjazdów za granic´. Wyje˝d˝ajà
g∏ównie ludzie m∏odzi, którzy zdobyli niezb´dne
kwalifikacje i doÊwiadczenie na polskich budowach.
Kadra in˝ynierska zostaje. Z jednej strony dlatego, ˝e zarabia na tyle du˝o, ˝e wyjazd zagraniczny
nie jest dla niej specjalnie atrakcyjny. Z drugiej strony, zachodnie firmy szukajà przede wszystkim pra-

Jedna z najwa˝niejszych inwestycji realizowanych
przez Hochtief - krakowska Opera

cowników fizycznych, a nie in˝ynierów. In˝ynier,
który chcia∏by pracowaç za granicà w swoim
zawodzie, musia∏by biegle znaç j´zyk obcy, a to nie
jest cz´sta umiej´tnoÊç.
OczywiÊcie, musimy reagowaç na to zjawisko.
Du˝e firmy budowlane zaczynajà oglàdaç si´ na
Wschód, ale na razie przepisy utrudniajà legalne
zatrudnienie obywateli Ukrainy czy Bia∏orusi. Szukajà raczej firm z tych krajów, którym mo˝na by zleciç podwykonawstwo.
Zresztà, pracownicy budowlani ze Wschodu bez
entuzjazmu podchodzà do ofert pracy w Polsce.
Znacznie atrakcyjniejsze warunki oferujà im firmy
budujàce w Moskwie lub w Petersburgu. Rosja to
kraj kulturowo im bli˝szy, p∏acowo atrakcyjniejszy i
to˝samy j´zykowo. JeÊli szukajà pracy, to raczej w
Rosji.
HOCHTIEF Polska Oddzia∏ Kpis-Cracovia na
razie nie planuje zatrudniaç obcokrajowców, chocia˝ od zaraz moglibyÊmy zatrudniç wykwalifikowanych cieÊli i zbrojarzy. Penetrujemy raczej polski
rynek. Pewne nadzieje mo˝na wiàzaç z kolejnym
rozszerzeniem Unii Europejskiej o Rumuni´ i Bu∏gari´. Wtedy pracownicy z tych krajów b´dà mogli
legalnie pracowaç równie˝ w Polsce.
Sezon budowlany powoli si´ koƒczy. Teraz nie
nale˝y si´ spodziewaç odp∏ywu pracowników.
Wr´cz przeciwnie – w Anglii i Irlandii te˝ b´dzie
zima i Polacy wrócà do kraju. Nie spodziewam si´
jednak, aby szukali pracy. B´dà cieszyç si´ rodzinà
i konsumowaç zarobione pieniàdze. A wiosnà znów
wyjadà, pociàgajàc za sobà kolejnych fachowców
skuszonych lepszymi zarobkami. Problem powróci
wiosnà.
Moja refleksja? Zbieramy owoce zaniechania
kszta∏cenia fachowców w szko∏ach budowlanych.
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ogromny rynek pracy
Reforma edukacyjna spowodowa∏a, ˝e praktycznie
znik∏y zawodówki budowlane. Ten b∏àd trzeba
szybko naprawiç.
HOCHTIEF Polska zatrudnia obecnie 726 osób
Najwi´ksze projekty obecnie realizowane:
– Opera Krakowska
– Budowa trzeciej linii ciàg∏ego odlewania stali w
Mittal Steel Oddzia∏ Poland, Dàbrowa Górnicza,
– Galeria Ba∏tycka, Gdaƒsk - Wrzeszcz
– Obiekt wielofunkcyjny Andersia Tower, Poznaƒ
– G∏´bokowodny Terminal Kontenerowy, Port Pó∏nocny Gdaƒsk
– Centrum Handlu Sztuki i Biznesu "Stary Browar" II etap (projekt zrealizowany przez konsorcjum
HOCHTIEF Polska i PORR Polska), Poznaƒ

Krzysztof Kozio∏, dyrektor Biura ds. Komunikacji,
Budimex SA:
- Gdyby nie brak ràk do pracy, firmy budowlane
mog∏yby zrealizowaç znacznie wi´cej inwestycji.
Problemy z si∏à roboczà w budownictwie sà zwiàzane nie tylko z wyjazdami robotników do pracy za
granic´, ale tak˝e z brakiem wystarczajàcej liczby
kadry in˝ynierskiej. Zjawisko szukania pracy za granicà dotyczy specjalistów ró˝nych bran˝ budowlanych, nie tylko wykwalifikowanych robotników.
GUS podaje, ˝e odkàd Polacy zacz´li wyje˝d˝aç
za granic´, odnotowano 50-procentowy wzrost
p∏ac w budownictwie. To wynik uÊredniony, w niektórych specjalnoÊciach budowlanych jest znacznie

Szybki tramwaj to jedna z inwestycji realizowanych
przez Budimex w Krakowie

wy˝szy. Nie mog´ podaç, jakie konkretnie stawki
na godzin´ oferujemy w Budimeksie, ale sà one
rynkowe i chyba doÊç atrakcyjne, czego najlepszym dowodem jest wzrost zatrudnienia w Grupie
Budimex od koƒca 2005 roku o 30 proc. (w grupie
pracowników budowlanych, nie w administracji).
Mimo wzrostu zatrudnienia, nasza spó∏ka ch´tnie
przyjmie do pracy murarzy, cieÊli, zbrojarzy i robotników drogowych. Do koƒca roku planujemy
zatrudniç ok. 90 pracowników budowlanych.
Z obserwacji polskiego rynku widaç, ˝e wykwalifikowanych pracowników mo˝na szukaç za granicà. S∏ysza∏em ju˝ o pracownikach ze S∏owacji, z
Ukrainy, Bia∏orusi (zaznaczam, ˝e nie sà to przypadki majàce miejsce w Budimeksie). Nie sàdz´,
˝eby s∏usznym by∏o mówienie o jednym lekarstwie
na bolàczki krajowego rynku pracy w budownictwie, gdy˝ obraz tego rynku kszta∏tuje wiele, jednoczeÊnie zachodzàcych zjawisk. Otwarcie tego
rynku dla obcokrajowców to próba w miar´ szybkiej poprawy sytuacji, ale na pewno nie wystarczajàca w perspektywie d∏ugofalowej.
By∏oby dobrze "zrekonstruowaç" zawodowe
szko∏y budowlane, których zdecydowanà wi´kszoÊç w ostatnich latach zamkni´to (to jednak proces, który potrwa kilka lat) i pogodziç si´ z koniecznoÊcià wzrostu cen za us∏ugi budowlane, w wyniku
których b´dzie mo˝na p∏aciç pracownikom wi´cej.
Ju˝ teraz faktem jest wzrost cen dla klientów firm
wykonawczych. To wynik wzrostu cen kilku sk∏adowych kosztów: wzrostu cen materia∏ów, transportu,
robocizny, w niektórych przypadkach gruntu
inwestycyjnego.
Budimex SA zatrudnia obecnie 3250 osób, w tym
w bezpoÊrednim wykonawstwie 3100.
Wi´ksze budowy realizowane w tym roku:
– Przebudowa drogi ekspresowej S-8 RadzyminWyszków
– Szybki tramwaj w Krakowie
– Obwodnica Chojnic
– Przebudowa placu Grunwaldzkiego we Wroc∏awiu
– Budowa Pa∏acu Saskiego w Warszawie
– Osiedle mieszkaniowe CITY PARK w Poznaniu
– Przebudowa ulicy Marynarki Polskiej w Gdaƒsku
– Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Grodzisku
Mazowieckim
– Budowa kolejnego etapu trasy Siekierkowskiej w
Warszawie
– Hala widowiskowa w Czy˝ynach w Krakowie
Zebra∏a:
Aleksandra VEGA
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Pozytywne efekty samorzàdnoÊci
Wyraêna poprawa w zakresie znajomoÊci przepisów wynikajàcych z obowiàzujàcych ustaw i rozporzàdzeƒ

D

zisiejsza informacja Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej powinna eksponowaç zagadnienia zwiàzane z
ko
olejnà sesjà egzaminacyjnà na uprawnienia budowlane. To wa˝ne wydarzenie w ˝yciu naszej izby wywo∏u
ujàce
emocje nie tylko w grupie Êrednio 200 kandydatów przygotowujàcych si´ do egzaminu. To równie˝˝ wydarzenie dla
powo∏anych dziesi´ciu zespo∏ów egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych Êwiadomych odpow
wiedzialnoÊci za podejmowane
decyzje.
Post´powanie kwalifikacyjne obejmujàce szczegó∏owe sprawdzenie
dokumentów potwierdzajàcych wykszta∏cenie i dokumentacji potwierdzajàcej
odbytà praktyk´ mamy ju˝ za sobà.
Zgodnie z przyj´tym harmonogramem
przed 20 paêdziernika wys∏ano zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu,
który w sesji jesiennej 2006 odb´dzie
si´ w ca∏ej Polsce w dniu 1 grudnia o
Stanis∏aw Karczmarczyk
godzinie 10.00. Zawiadomienia o mo˝liwoÊci przystàpienia do egzaminu testowego i ustnego otrzymali wszyscy kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu w obecnym
post´powaniu kwalifikacyjnym, jak i osoby zakwalifikowane w poprzednich post´powaniach kwalifikacyjnych. Prawo przystàpienia do egzaminu ma
obecnie w naszym okr´gu ponad 200 kandydatów
w ró˝nych specjalnoÊciach. Zestawienie liczbowe
ostatniego post´powania kwalifikacyjnego ilustruje
za∏àczona tablica.
Procedury kwalifikacyjne warunkujàce dopuszczenie do egzaminu sà szczególnie trudne i stresu-

Tabela nr 1.
Post´powania kwalifikacyjne na II sesj´ egzaminacyjnà 2006 r.

jàce. Zdajemy sobie bowiem spraw´ ze skutków
b∏´du. Uniewa˝nienie decyzji o nadaniu uprawnieƒ
budowlanych (np. po kontroli uprawnionych organów) mo˝e skutkowaç tym, ˝e zrealizowane w
mi´dzyczasie projekty lub obiekty przez kierownika
bàdê projektanta z wadliwym dokumentem uprawnieƒ budowlanych b´dzie powodowaç ca∏y ciàg
uniewa˝nieƒ wszystkich dzia∏aƒ zawodowych
wymagajàcych uprawnieƒ.
Znaczàca wymiana sk∏adu osobowego Komisji
Kwalifikacyjnej w skali naszego okr´gu, jak i w skali
ca∏ego kraju, spowodowa∏a koniecznoÊç przeprowadzenia odpowiednich szkoleƒ przygotowujàcych
do udzielania porad w czasie dy˝urów oraz do w∏aÊciwej weryfikacji dokumentów potwierdzajàcych
odbytà praktyk´, jak i przeprowadzania samych
egzaminów. Dla tych celów przygotowano specjalne materia∏y szkoleniowe i przeprowadzono dwudniowe szkolenie komisji w dniach 8-9 wrzeÊnia
2006 r. Przejrzyste materia∏y szkoleniowe opracowa∏a mgr in˝. arch. El˝bieta GabryÊ – sekretarz
Komisji. Podobne szkolenie w skali Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej odby∏o si´ w dniach 22-23 wrzeÊnia w 2006 r. w Otwocku.
Podejmowane sà intensywne prace w kierunku
rozpowszechniania mo˝liwoÊci uzyskiwania:
a) specjalizacji zawodowych traktowanych jako
etap poÊredni do tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego
b) nowych, precyzyjniej sformu∏owanych warunków i zasad uzyskiwania tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego.
Przedmiotem dyskusji i zainteresowania Komisji
Kwalifikacyjnej jest stworzenie zasad okreÊlajàcych
zakres wymagaƒ przy opracowywaniu ocen w formie opinii, orzeczeƒ i ekspertyz. Obecnie obserwuje si´ bardzo zró˝nicowanà interpretacj´ przepisów
przez poszczególne organy administracji budowlanej, co utrudnia uprawianie zawodu przez cz∏onków
Izby.
Ocena dotychczasowych efektów dzia∏ania
Komisji Kwalifikacyjnej po przej´ciu procedur nadawania uprawnieƒ budowlanych od Urz´dów Wojewódzkich i od GUNB-u daje podstaw´ do optymizmu.
Zewn´trzni obserwatorzy naszego Êrodowiska
zauwa˝ajà wyraênà popraw´ w zakresie znajomoÊci przepisów wynikajàcych z obowiàzujàcych
ustaw i rozporzàdzeƒ. Dzieje si´ tak, pomimo ˝e od
2002 roku a˝ 5-krotnie zmienia∏y si´ zasady okreÊlajàce warunki uzyskania uprawnieƒ budowlanych i
rzeczoznawstwa. Potwierdzajà si´ zatem pozytywne elementy samorzàdnoÊci.
Stanis∏aw KARCZMARCZYK
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Seikan - najd∏u˝szy tunel na Êwiecie

T

unel Seikan ∏àczy najbardziej wysuni´ty na pó∏noc
przylàdek g∏ównej wyspy Japonii Honsiu z wyspà Hok-kaido i jest najd∏u˝szym na Êwiecie tunelem. Jego ca∏kowita d∏ugoÊç wynosi 58,850 km, w tym d∏ugoÊç cz´Êci
podmorskiej 23,300 km (tabl. 1).
Z∏e warunki pogodowe utrudnia∏y bàdê wr´cz
uniemo˝liwia∏y us∏ugi promowe przez cieÊnin´ Tsugaru ∏àczàcà obie wyspy, podczas gdy tunel
zapewni∏ nieprzerwane, bez wzgl´du na
warunki pogodowe, us∏ugi transportowe przez ca∏y rok.
Tunel jest przeznaczony do ruchu
kolejowego i pierwotnie by∏ zaprojektowany zarówno do u˝ytku przez koleje
konwencjonalne, jak i przez superekspres Shinkansen (najszybszy pociàg
na Êwiecie). Ze wzgl´du na opóênienia
w budowie sieci Shinkansen, obecnie
tunel jest u˝ywany tylko przez kolej konZygmunt Rawicki
wencjonalnà. Aby sprostaç przewidy-

Rys.1
Plan sytuacyjny g∏ównych linii
kolejowych Japonii

Rys. 2. Przekrój pod∏u˝ny trasy tunelu

wanemu rozwojowi transportu samochodowego,
planowane jest zaadaptowanie systemu przewo˝enia aut na platformach kolejowych.
Tunel Seikan umo˝liwi∏ skrócenie czasu przejazdu pomi´dzy wyspami Honsiu i Hokkaido. Podró˝
pomi´dzy miastami Aomori (na wyspie Honsiu) a
Hakodate (na wyspie Hokkaido), oddalonymi od
siebie o oko∏o 160 km (rys.1), zajmowa∏a z przesiadkami oko∏o 4,5 h. Obecnie trwa oko∏o 2 h, a po
otwarciu linii Shinkansen zostanie skrócona do 50
min. Równie˝ znaczàco zostanie skrócony czas
podró˝y pomi´dzy Tokio i Sapporo, z 12 h 10 min
obecnie do 5 h 40 min (Shinkansen).
Podstawowe parametry tunelu przedstawiono w
tabl. 2.
Przekrój pod∏u˝ny trasy tunelu pokazano na
rys. 2, a przekrój poprzeczny cz´Êci podmorskiej na rys. 3.
W cz´Êci podmorskiej tunel sk∏ada si´ z tunelu
g∏ównego, tunelu serwisowego po∏àczonego galeriami ∏àczàcymi z tunelem g∏ównym oraz z tunelu
pilotowego. Tunel serwisowy jest przeznaczony do
transportu materia∏ów konserwacyjnych i utrzymania ruchu oraz do wentylacji. Tunel pilotowy s∏u˝y
do odwodnienia i wentylacji. Ponadto w cz´Êci podziemnej tunelu, zarówno od strony wyspy Honsiu
(przylàdek Tappi), jak te˝ od strony wyspy Hokkaido (przylàdek Yoshioka), znajdujà si´ szyby pionowe i nachylone (przeznaczone do transportu obs∏ugi i materia∏ów konserwujàcych), a tak˝e stacje
bezpieczeƒstwa.
W tablicy 3 zestawiono d∏ugoÊci wydrà˝onych
tuneli i szybów w cz´Êci podmorskiej.
Wst´pne badania geologiczne, wraz z pomiarami topograficznymi, podj´to ju˝ w 1961 roku. W
1964 roku rozpocz´to drà˝enie nachylonych szybów oraz poziomych d∏ugich odwiertów rozpoznawczych ( o d∏ugoÊci do 2150 m) w celu pe∏nego
rozpoznania w∏aÊciwoÊci geologicznych, wyst´pujàcych ewentualnych uskoków w pod∏o˝u skalnym
oraz filtracji wody. Prace te mia∏y na celu wypracodokoƒczenie na str. 16
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Seikan

Rys. 5. Tablica Êwietlna trasy tunelu

Rys. 3. Przekrój poprzeczny cz´Êci podmorskiej tunelu
dokoƒczenie ze str. 15

wanie optymalnych metod budowy w zakresie drà˝enia tunelu i jego zabezpieczenia.
Mi´dzy innymi na podstawie danych otrzymanych z wierceƒ rozpoznawczych zlokalizowano

grunty s∏abe i miejsca filtracji wody; które jeszcze
przed rozpocz´ciem tunelu zosta∏y wzmocnione
przez cementacj´.
Po tych dzia∏aniach rekonesansowych, w 1971
roku rozpocz´to drà˝enie tunelu g∏ównego. Jako
pierwszy zosta∏ wydrà˝ony na wylot tunel pilotowy w styczniu 1983 roku, natomiast w marcu
1985 roku przebito tunel g∏ówny. Tunel pomocniczy (serwisowy) by∏ drà˝ony równoczeÊnie z
tunelem g∏ównym i zosta∏ zaprojektowany w celu
skrócenia czasu budowy tunelu g∏ównego. Tunel
g∏ówny drà˝ono jednoczeÊnie w kilku miejscach,
z galerii po∏àczeniowych, które odga∏´ziajà si´
od tunelu pomocniczego. Natychmiast po wydrà˝eniu otworów stosowano beton narzutowy w
celu stabilizacji Êcian tunelu. Tunel Seikan zosta∏
oddany do eksploatacji w 1988 roku.
Ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa tunel jest wyposa˝ony w system urzàdzeƒ zabezpieczajàcych sk∏adajàcych si´ ze:
• stacji pomp wodnych umo˝liwiajàcych drena˝
wodny z tuneli i szybów,
• wentylatorów zainstalowanych na wejÊciach do
nachylonego szybu w celu dostarczania Êwie˝ego powietrza do tunelu g∏ównego i serwisowego,
• specjalnych obszarów, zwanych „stacjami bezpieczeƒstwa” (ratowniczymi), przewidzianych na
wypadek po˝aru, w których p∏onàcy pociàg b´dzie mo˝na zatrzymaç, aby ugasiç po˝ar, a pasa˝erowie zostanà ewakuowani w bezpieczne
miejsce.
Schemat stacji bezpieczeƒstwa pokazano na
rys. 4.
Ponadto tunel g∏ówny na ca∏ej jego d∏ugoÊci
jest wyposa˝ony w osprz´t przeciwpo˝arowy,
instalacj´ oÊwietleniowà i g∏oÊnikowà. W wagonach pociàgu przeje˝d˝ajàcego przez tunel Seikan znajdujà si´ du˝e ekrany Êwietlne z przekrojem pod∏u˝nym trasy, wskazujàce aktualne po∏o˝enie pociàgu (rys. 5).

Rys. 4. Schemat stacji bezpieczeƒstwa w tunelu

Zygmunt RAWICKI
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- najd∏u˝szy tunel na Êwiecie
Tablica 1
Najd∏u˝sze tunele Êwiata

Tablica 2
Podstawowe parametry tunelu

Tablica 3
D∏ugoÊç tuneli i szybów w cz´Êci podmorskiej
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Cudzoziemiec
Spotkanie organizacji budowlanych

1-3

wrzeÊnia br. w Opatce k. Koszyc na S∏owac ji odby∏o si´ spotkanie organizacji budowlanych (izb i zwiàzków) tzw. ma∏ej grupy
wyszehradzkiej V-4. Gospodarzem spotkania by∏y S∏owacka Izba In˝ynierów Budownictwa (SKSI) i S∏owacki
Zwiàzek In˝ynierów Budowlanych (SZSI) – regionu Koszyce/Preszów. Oprrócz gospodarzy uczestnikami spotkania by∏y delegacje: Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów
Budowlanych (CS
SSI) i Czeskiej Izby Autoryzowanych
In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regionu Karlowyc
c h Warów, W´gierskiej Izby In˝ynierskiej
(MMK) – region Miszkolc oraz Ma∏opolskiej Okr´gowej
Izby In˝˝ynierów Budownictwa w Krakowie (MOIIB) i Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZIITB) – Oddzia∏ w Krakowie.
Tematyka spotkania dotyczy∏a: rozwiàzywania
regionalnych problemów w zakresie rewitalizacji
obiektów budowlanych i infrastruktury oraz
mo˝liwoÊci pe∏nienia samodzielnych funkcji
technicznych przez cudzoziemców w poszczególnych krajach grupy V-4. Referaty wprowadzajàce do dyskusji wyg∏osili przedstawiciele ze
wszystkich krajów V-4 - ze strony polskiej dr in˝.
Stanis∏aw Karczmarczyk „Wspó∏czesne adaptacje jako forma utrzymania i ochrony obiektów

postprzemys∏owych“ i mgr in˝. Zbys∏aw Ka∏kowski „Uznawanie kwalifikacji zawodowych
cudzoziemców w Polsce“. W dyskusji wystàpili
przedstawiciele wszystkich delegacji uczestniczàcych w spotkaniu, omawiajàc aktualny stan
prawny w poszczególnych krajach w zakresie
zamówieƒ publicznych.

Dziedzina rewitalizacji obiektów budowlanych
i infrastruktury w krajach V-4 charakteryzuje si´
podobnymi problemami – obiekty wybudowane
metodami masowymi
– przede wszystkim
budownictwo mieszkaniowe z wielkowymiarowych prefabrykatów ju˝ si´ zestarza∏o i jest
wyeksploatowane techniczne. Jego stan faktyczny nie odpowiada ju˝
kryteriom i wymogom
gospodarnoÊci energetycznej budynków w myÊl
Dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Problematyka ta
jest w krajach V-4 przedmiotem programów i
projektów wspierajàcych, wykorzystujàcych
mo˝liwoÊci funduszy rozwoju regionalnego, np.
w Republice Czeskiej skutecznie jest wykorzystywany program PANEL, zarzàdzany przez Fundusz Mieszkaniowy, który udziela zarówno finansowo korzystnej gwarancji bankowej, jak równie˝ dotacji do kredytu. Tematyka ta wymaga
wdro˝enia odpowiednich przepisów prawnych w
krajach V-4 przy wykorzystaniu doÊwiadczeƒ
specjalistów z organizacji budowlanych (izb i
zwiàzków) krajów V-4.
Problematyk´ dotyczàcà warunków uzyskiwania uprawnieƒ w budownictwie i mo˝liwoÊci pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznych przez
cudzoziemców w poszczególnych krajach V-4
przedyskutowano na kanwie „Dyrektywy
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji
zawodowych“, którà kraje V-4 majà obowiàzek
wdro˝yç do swoich przepisów prawnych do
2008 roku. Niezb´dna b´dzie modyfikacja
obecnie obowiàzujàcych przepisów w krajach
V-4 regulujàcych t´ dziedzin´.
Ponadto w czasie spotkania:
— Przewodniczàcy poszczególnych organizacji
poinformowali o najwa˝niejszych wydarzeniach w swoich organizacjach od ostatniego
spotkania tzw. ma∏ej wyszehradzkiej czwórki
V-4, które odby∏o si´ we wrzeÊniu 2005 roku
w Mariaƒskiej k. Jachymowa w Republice
Czeskiej,
— Zygmunt Rawicki (MOIIB) jako naczelny
redaktor wydania 3 tomu albumu „Zabytki
techniki krajów wyszehradzkiej czwórki” poinformowa∏ o aktualnym stanie przygotowania
tego wydawnictwa. Warto wspomnieç, ˝e
redaktorami odpowiedzialnymi za opracowanie poszczególnych cz´Êci z danych krajów
sà koledzy z organizacji in˝ynierskich
tzw.„ma∏ej grupy wyszehradzkiej V-4”.
— In˝. Jan Kysel – przewodniczàcy Stowarzyszenia In˝ynierów Budowlanych S∏owacji
(ACIS) przekaza∏ informacje o stanie przygo-
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na budowie
ma∏ej grupy wyszehradzkiej V-4

towaƒ do XIII spotkania organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej (tzw.
du˝a grupa wyszehradzka V-4), które odb´dzie si´ w dniach 4-8 paêdziernika w Topolczankach na S∏owacji i które jest wspó∏finansowane przez Mi´dzynarodowy Fundusz
Wyszehradzki (IVF).
— Gospodarzem kolejnego spotkania ma∏ej
grupy V-4 (wrzesieƒ 2006) b´dzie izba in˝ynierska w Miszkolcu.
— Reprezentanci
partnerskich
organizacji
budowlanych grupy V-4 zalecajà, aby spotkania tzw. ma∏ej czwórki wyszehradzkiej w dalszym ciàgu nazywa∏y si´ „Regionalnym Spotkaniem Czwórki Wyszehradzkiej”.
W czasie spotkania odby∏a si´ tak˝e cz´Êç
poznawcza. Uczestnicy obejrzeli nowà budow´
-hal´ sportowà Steel Arena w Koszycach, a
tak˝e zaznajomili si´ z historià i technikà wydobywania soli w Solivarze, zwiedzili zabytki Prešova i regionu górniczego Gemer, zamek w
Betliari, koÊció∏ wczesnogotycki w Štítniku, Mauzoleum Krásna Hôrka i unikatowà Ochtinskà aragonitowà jaskini´ (druga na Êwiecie jest w
Ameryce Po∏udniowej).

W ramach programu odby∏o si´ spotkanie ze
znaczàcymi przedstawicielami samorzàdu wojewódzkiego w Koszycach, w∏adz miasta Koszyce
oraz z przedstawicielami niektórych znaczàcych
firm in˝ynierskich i budowlanych S∏owacji.
Spotkanie potwierdzi∏o potrzeb´ wymiany
doÊwiadczeƒ i koordynacji dzia∏aƒ organizacji
in˝ynierskich z krajów grupy V-4 po wejÊciu do
UE.
Protokó∏ koƒcowy podpisali:
— dr in˝. Milos Nevicky - przewodniczàcy SKSI
– Koszyce,
— in˝. Alexandra Vaškovicová – przewodniczàca SZSI – Koszyce,
— dr in˝. Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy
MOIIB – Kraków,
— in˝. Jan Janik - przewodniczàcy PZITB – Kraków,
— in˝. Csaba Hollo – przewodniczàcy MMK –
Miszkolc,
— in˝. Bohumir Baxa - przewodniczàcy CSSI –
Karlowe Wary,
— in˝. Svatopluk Zidek - przewodniczàcy CKAIT
– Karlowe Wary.
Zygmunt RAWICKI
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Umowa o wspó∏pracy
ze S∏owackà Izbà
In˝ynierów Budownictwa
Region Koszyce/Preszów

2

wrzeÊnia br. w Opatce k. Koszyc w czasie spotkania organizacji budowlanych tzw. ma∏ej
grupy wyszehrradzkiej V-4, kierujàc si´ potrzebà rozwijania przyjacielskich kontaktów pomi´dzy
Republikà S∏owack
kà i Rzeczpospolità Polskà oraz
potrzebà rozszerzania bezpoÊrednich regionalnych
kontaktów w ramach organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej, podpisano umow´ o
wzajemnej wspó∏pracy pomi´dzzy Ma∏opolskà Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
(MOIIB) a S∏owackà Izbà In˝ynierów Budownictwa
(SKSI) z regionu Koszyce/Preszów.

Umowa zawarta na trzy lata, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia, przewiduje m. in.:
— wymian´ informacji tematycznych zgodnych z
zakresem dzia∏ania obu izb in˝ynierskich,
— organizowanie spotkaƒ na zasadzie wymian bezdewizowych,
— wymian´ publikacji i innych wydawnictw w ramach
wspólnych zainteresowaƒ,
— pomoc w rozwijaniu kontaktów kulturalno–gospodarczych pomi´dzy Koszycami, Krakowem i Miszkolcem,
— wspieranie rozwoju kontaktów pomi´dzy Uniwersytetem Technicznym w Koszycach a Politechnikà
Krakowskà .
Umow´ podpisali: ze strony s∏owackiej Milos Nevicky – przewodniczàcy SKSI w Koszycach i ze strony
polskiej Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy MOIIB w
Krakowie.
Nale˝y przypomnieç, ˝e jest to ju˝ trzecie porozumienie o wspó∏pracy zawarte przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa z odpowiednim
partnerem z krajów Grupy Wyszehradzkiej. 25 listopada 2002 roku zosta∏o zawarte porozumienie z Czeskà
Izbà In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT)
Okr´g Ostrawa, a 25 wrzeÊnia 2004 roku z W´gierskà
Izbà In˝ynierów (MMK) z okr´gu Borsod-Abauj-ZemZygmunt RAWICKI
plen w Miszkolcu.

Cztery
XIII spotkanie

4-8

paêdziernika w Topolczankach na S∏owacji odby∏o si´ kolejne, ju˝ trzynaste,
spotkanie organizacji budowlanych (izb i
zwiàzków) z krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Spotkania te odbywajà si´ coroczniie, poczàwszy od 1994
roku, ka˝dorazowo w innym kraju grupy V-4. Tym
razem gospodarzami byli – S∏owac
cka Izba In˝ynierów
Budownictwa (SKSI) i S∏owacki Zwiàzek In˝ynierów
Budownictwa (SZSI).
W spotkaniu uczestniczy∏y równie˝ delegacje
Czeskiej Izby Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT), Czeskiego Zwiàzku
In˝ynierów Budownictwa (CSSI), W´gierskiej Izby
In˝ynierów (MMK), Polskiej Izby In˝ynierów
Budownictwa (PIIB) i Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa (PZITB). Stron´
polskà reprezentowali: Zbigniew Grabowski – prezes PIIB, Andrzej Dobrucki, Zbys∏aw Ka∏kowski i
Stefan Wójcik – wiceprzewodniczàcy PIIB, Wiktor
Piwkowski – przewodniczàcy PZITB i Zygmunt
Rawicki – wiceprzewodniczàcy PZITB.
W pierwszym dniu odby∏a si´ druga Mi´dzynarodowa Konferencja Wyszehradzka, w czasie
której zosta∏o wyg∏oszonych kilkanaÊcie referatów na temat problemów energetycznych
budownictwa. Ze strony polskiej referat pt.
„Zagadnienia ochrony cieplnej i system oceny
energetycznej budynków w Êwietle polskich
przepisów i wymagaƒ Unii Europejskiej (wdro˝enie ustaleƒ Dyrektywy Nr 2002/91/EC) stan prawny na 30 wrzeÊnia 2006 r.” przygotowa∏ i wyg∏osi∏ mgr in˝. Zbigniew Dzier˝ewicz audytor energetyczny i przewodniczàcy Komisji Kwalifikacyjnej Âlàskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w Katowicach.
W czasie spotkania poszczególne delegacje
poinformowa∏y si´ wzajemnie o istotnych wydarzeniach, jakie mia∏y miejsce w ich organizacjach w ostatnim roku, ze szczególnym uwzgl´dnieniem stanu przepisów prawnych w zakresie
∏adu budowlanego w poszczególnych krajach
Grupy Wyszehradzkiej i Unii Europejskiej,
warunków uznawania uprawnieƒ w krajach V-4 i
UE, stanu przepisów dotyczàcych dzia∏alnoÊci
izb in˝ynierskich w krajach Grupy Wyszehradzkiej oraz stanu zaawansowania wydania III
tomu albumu „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”.
Na zakoƒczenie spotkania przewodniczàcy
delegacji podpisali wspólnà deklaracj´, w której
postanowiono ˝e:
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paƒstwa- jeden rynek
organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

1. Izby In˝ynierów przedyskutujà mo˝liwoÊç organizowania wymiany praktyk zawodowych z wydzia∏ami budownictwa szkó∏ wy˝szych i do
30.12.2006 poinformujà Czeskà Izb´ Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa
(CKAIT) o wynikach dyskusji.
2. Materia∏y do Kodeksu Etycznego przygotuje S∏owacki Zwiàzek In˝ynierów Budownictwa (SZSI) i
w terminie do 28 lutego 2007 przeka˝e je wszystkim organizacjom budowlanym z krajów Grupy
Wyszehradzkiej z proÊbà o przes∏anie uwag.

3. W przypadku uzupe∏niania, ewentualnie zmian w
dokumentach Izb i Zwiàzków In˝ynierów, propozycje z krótkim komentarzem zostanà rozes∏ane
do wszystkich zainteresowanych.
4. Strony uczestniczàce w XIII posiedzeniu Izb i
Zwiàzków In˝ynierów Budownictwa krajów
Grupy Wyszehradzkiej zalecajà swoim w∏adzom
rzàdowym, aby do rozwiàzania gospodarki ener-

getycznej budynków, zw∏aszcza w odniesieniu
do masowego budownictwa w technologii wielkop∏ytowej, zosta∏y utworzone fundusze wspierajàce, z wykorzystaniem Êrodków pomocowych
UE. To zalecenie wynika z wiedzy Izb In˝ynierów,
instytucji badawczych i szkó∏ wy˝szych i ma
zasadnicze, wspólne cechy w paƒstwach Grupy
V-4. Izby In˝ynierów w terminie do 31 lipca 2007
przeÊlà do S∏owackiej Izby In˝ynierów Budownictwa (SKSI) materia∏y dotyczàce certyfikacji
gospodarki energetycznej budynków. Zbiorcze
materia∏y Izba S∏owacka przeÊle do Izb i organizacji krajów Grupy Wyszehradzkiej.
5. W materia∏ach nast´pnych posiedzeƒ Izb In˝ynierów b´dzie u˝ywane logo „V4 ing.”
6. Powo∏ano grup´ roboczà w sk∏adzie: Jiﬁí Plíãka,
Gábor Szöllössy, Andrzej Roch Dobrucki i Pavol
Juhás, która opracuje projekt wspólnego trybu
uznawania uprawnieƒ dla in˝ynierów podejmujàcych prac´ w krajach Grupy Wyszehradzkiej
goÊcinnie lub na sta∏e.
- przedstawiciele wszystkich krajów Grupy V-4
stwierdzili, ˝e posiadajà lub w krótkim czasie
b´dà posiadaç aktualne wytyczne, przepisy
wykonawcze i druki do uznawania kwalifikacji
zawodowych dla ubiegajàcych si´ z krajów
Grupy V-4,
- uzgodniono, ˝e wszystkie Izby krajów Grupy V4 w terminie do 31.12.2006 dokumenty opracowane w j´zyku urz´dowym swojego kraju oficjalnie wzajemnie wymienià. Izby we w∏asnym
interesie i na w∏asne potrzeby zapewnià ich
odpowiednie przet∏umaczenie,
- w przypadku niejasnoÊci i problemów zwiàzanych z praktycznym stosowaniem przedmiotowych dokumentów, zaleca si´ spotkania i rozmowy dwustronne,
- wy˝ej wymieniona grupa robocza skupi si´ na
uproszczeniu procesu uznawania uprawnieƒ w
ramach krajów Grupy Wyszehradzkiej,
- uzgodniono równie˝, ˝e wnioski praktyczne i
doÊwiadczenia zwiàzane z uznawaniem kwalifikacji zawodowych przez wnioskodawców z krajów Unii Europejskiej, a szczególnie z krajów
Grupy Wyszehradzkiej, zostanà ocenione i b´dà
prezentowane na nast´pnym, XIV posiedzeniu
Izb i Zwiàzków In˝ynierów Budownictwa.
7. Powo∏uje si´ grup´ roboczà w sk∏adzie: Csaba
Holló, Svatopluk Zídek, Stefan Wójcik i Vladimír
Benko do opracowania projektu wydania „s∏ownika betoniarskiego”.
Komisja po dyskusji uzgodni∏a, ˝e podstawà
dokumentu b´dà terminy specjalistyczne i definicje
zawarte w normach europejskich – Eurokody.
dokoƒczenie na str. 22
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Cztery paƒstwa- jeden rynek
dokoƒczenie ze str. 21

Celem jest opracowanie materia∏ów pomocniczych,
które zostanà rozprowadzone wÊród cz∏onków.
Koszty honorariów b´dà pokrywane przez poszczególne Izby. Przedstawiciele strony w´gierskiej i

9. Izby i Zwiàzki In˝ynierów Budownictwa w terminie do 30.11.2006 przeka˝à sobie wzajemnie terminy swoich przedsi´wzi´ç w roku 2007.
10. Izby In˝ynierów wyznaczy∏y swoich przedstawicieli do Êledzenia w poszczególnych krajach
przepisów prawnych dotyczàcych budownictwa – Milos Nevick˘, Bohumil Rusek, Gábor
Szöllössy i Andrzej Roch Dobrucki. Izba S∏owacka (SKSI) zapewni przet∏umaczenie na j´zyk
angielski odpowiedzi na temat przepisów prawnych w zakresie ∏adu budowlanego i w terminie
do 20.12.2006 rozeÊle je do wszystkich krajów
Grupy V-4.
11. Delegaci Izb i Zwiàzków In˝ynierów Budownictwa krajów Grupy Wyszegradzkiej przyj´li
zaproszenie Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa na XIV posiedzenie w Polsce. Przewidywany termin: 11-13 X 2007.
12. Delegaci wyra˝ajà zgod´ na wsparcie finansowe XIV posiedzenia w Polsce z Mi´dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

s∏owackiej do koƒca listopada 2006 r. zatwierdzà
nast´pne dzia∏ania, a o wynikach poinformujà organizacje partnerskie Grupy V-4.
8. W wyborach do Rady Wykonawczej Europejskiej
Rady Izb In˝ynierów (ECEC) Izby In˝ynierów krajów Grupy Wyszehradzkiej poprà wspólnych
kandydatów:
- Jiﬁíego Plíãk´ (CKAIT) na funkcj´ prezydenta
ECEC,
- Wojciecha Radomskiego (PIIB) na funkcj´
cz∏onka rady Wykonawczej ECEC.

W czasie spotkania odby∏a si´ tak˝e wycieczka
techniczna do Kremnicy, w czasie której na zabytkowym budynku mennicy ods∏oni´to pamiàtkowà
tablic´ informujàcà o tym, ˝e mennica ta zosta∏a
zaliczona do zabytków techniki krajów Grupy
Wyszehradzkiej (obiekt ten opisano w II tomie albumu „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej
czwórki”). Uczestnicy spotkania zwiedzili tak˝e
muzeum mennicy, zamek w Kremnicy, a tak˝e
Baƒskà Szczawnic´ – zabytkowe miasto górnicze z
kopalnià srebra i z∏ota, wpisane na list´ Êwiatowego
dziedzictwa przyrody i kultury UNESCO (zabytek
ten opisano w I tomie albumu „Zabytki techniki krajów wyszehradzkiej czwórki”).
Zygmunt RAWICKI
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Efekty katastrofalnych opadów
Konferencja techniczna „Przeciwdzia∏anie skutkom powodzi spowodowanych przez rzeki na terenach górzystych”

C

elem konferencji zorganizowanej przez W´gierskà
Izb´ In˝ynierów (MMK) w Nosvaj k. Egeru w dniach
12 i 13 wrzeÊnia br. by∏a wymiana informacji i
doÊwiadczeƒ przez specjalistów z W´gier, S∏owacji, Czech,,
S∏owenii i Polski na temat katastrofalnych opadów powodujàcych brzemienne w skutkach efekty dla
a mieszkaƒców
terenów górzystych oraz ca∏ej infrastruktury tych rejonów.
Podczas konferencji wyg∏oszono referaty, prezentujàc
wiele dokumentacji fotograficznych o skutkach powodzi
na terenach górzystych, które bez wzgl´du na kraj ∏àczy∏o wiele cech wspólnych.
Obrazy skutków wezbraƒ niezale˝nie od kraju, z którego pochodzi∏y, prezentowa∏y si´ bardzo podobnie.
Podobnie równie˝ definiowano przyczyny strat materialnych: g´sta zabudowa wzd∏u˝ cieków wynikajàca z uwarunkowaƒ historycznych, ale tak˝e wspó∏czesnego
zagospodarowania przestrzennego, nie uwzgl´dniajàcego zagro˝eƒ, jakie mogà wynikaç z bezpoÊredniego
sàsiedztwa rzek i potoków.
Wszyscy autorzy referatów podobnie okreÊlali równie˝ przyczyny coraz cz´stszych wezbraƒ rzek górskich:
niew∏aÊciwa gospodarka leÊna w zlewniach, nadmierna
eksploatacja rolnicza stoków górskich, np. w okolicach
Egeru, niew∏aÊciwa uprawa winnic wysoko na stokach,
uszczelnianie zlewni przez asfaltowanie, betonowanie
dróg, parkingów, terenów wokó∏ budynków mieszkalnych.
W konferencji uczestniczy∏ Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy MOIIB oraz Zbigniew Kot - cz∏onek Prezydium MOIIB, autor dwóch referatów prezentowanych na
konferencji.
Pierwszy z referatów pt. „Uwarunkowania powodzi
oraz przeciwdzia∏anie jej skutkom w dorzeczu górnej
Wis∏y” zawiera∏:
- Uwarunkowania regionalne w dorzeczu Górnej Wis∏y
- Rozwój osadnictwa i jego stan aktualny
- Historyczne uwarunkowania rozwoju i aktualnego stanu
systemu przed powodzià w dorzeczu Górnej Wis∏y
- Obecny system ochrony przed powodzià w dorzeczu
Górnej Wis∏y
- Wspó∏czesne wymagania w zakresie ochrony przed
powodzià i konieczne zmiany w podejÊciu
- Ârodki ochrony i alternatywne strategie ochrony przed
powodzià
W zakoƒczeniu referatu przedstawiono g∏ówne problemy do pokonania w zakresie przeciwdzia∏ania skutkom
powodzi, tj.:
• Powiàzanie planowania przestrzennego z mapami
zagro˝enia powodziowego dla okreÊlenia obszarów
mo˝liwych do zabudowy, o ograniczonej zabudowie
oraz tych , które muszà stanowiç obszar swobodnego
odprowadzenia wielkich wód.
• Uporzàdkowanie problemów w∏asnoÊciowych terenów
wchodzàcych w koryto wielkiej wody.

• Ograniczenie degradacji morfologicznej koryt rzek
górskich poprzez zmiany w gospodarowaniu w zlewni
• Podnoszenie retencyjnoÊci w zlewniach górskich, czyli
retencji naturalnej oraz sztucznej (ma∏a retencja, mikroretencja zwiàzana z „ przetrzymaniem” wody
• Wprowadzenie restrykcyjnych wymagaƒ w zakresie
infrastruktury drogowo-mostowej w odniesieniu do
Êwiat∏a ma∏ych i Êrednich mostów oraz Êwiat∏a przepustu i typu konstrukcji obu rodzajów budowli
• Wprowadzenie nowych zasad planowania i projektowania budowli regulacyjnych i stabilizujàcych koryta
potoków w rejonie trwa∏ej zabudowy
• Generalnie, porzàdkowanie spraw rozwoju urbanizacji
na bazie walki z zabudowà rozproszonà w rejonach
rzek
• Wprowadzenie dobrych praktyk w planowaniu i projektowaniu
• Uporzàdkowanie, uzupe∏nienie i w∏aÊciwa konserwacja
baz danych s∏u˝àcych tym celom
• Wprowadzenie miar efektów tych dzia∏aƒ.
Drugi referat pt. „Zadania marsza∏ka w ochronie przeciwpowodziowej”, prezentowa∏ jednostk´ samorzàdu
województwa realizujàcà te zadania tj. Ma∏opolski Zarzàd
Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych, a tak˝e fotografie zniszczeƒ po powodziach oraz efekty podj´tych prac
naprawczych na rzekach i potokach.
Referat zawiera∏:
- Dzia∏ania zwiàzane z ochronà przed powodzià z podzia∏em na trzy etapy:
• Etap I Przed powodzià, czyli:
1. techniczne Êrodki ochrony przeciwpowodziowej
2. nietechniczne Êrodki ochrony przeciwpowodziowej
• Etap II W trakcie powodzi, czyli:
1. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowej
2. Ewakuacja ludzi i mienia z zalanych terenów
• Etap III Po Powodzi, czyli:
1. Szacowanie strat
2. Usuwanie skutków powodzi
- Organizacj´ Ma∏opolskiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w Krakowie
- IloÊç urzàdzeƒ administrowanych przez MZMiUW w Krakowie
- SkutecznoÊç zabudowy zrównowa˝onej rzek podczas
wysokich stanów wód na przyk∏adzie rzeki Stradomki
- Realizacj´ zadaƒ w zakresie usuwania skutków powodzi
z lat 2001 – 2006
- Powódê w 2005 r. na rzece Targaniczance – dokumentacja fotograficzna oraz zakres wykonanych robót naprawczych.
Uczestnicy konferencji mieli tak˝e mo˝liwoÊç zobaczenia du˝ego zbiornika retencyjnego oraz zapoznania
si´ z budowà kompleksu balneologicznego wykorzystujàcego ciep∏e wody ze êróde∏ podziemnych w okolicach
Egeru.
Mgr in˝. Zbigniew KOT
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w IV kwartale 2006 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

05.10.2006, wtorek
12.00-15.00
Tarnów
Dom Technika, Rynek 10

Organizator:
SEP O. Tarnów & Firma PHILLIPS
Informacja:
tel./fax: 014 6216813

11.10.2006, Êroda
9.30-15.00
Kraków
Dom Technika,
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
Oddzia∏ w Krakowie

11-13.10.2006
Êroda-piàtek
Zakopane
GEOVITA
ul. Wierchowa 4

Organizator:
SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja: mgr in˝. Ryszard ˚akowski
tel. kom.: +48 604 556955
e-mail: rzakowski@krakow.gddkia.gov.pl

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Wyjazdowe seminarium egzaminatorów krakowskich

13-14.10.2006
Osieczany, OÊrodek MPK

Organizator:
O.Kr. SEP, Rada Nadz. ds. KK & MOIIB
mgr in˝. K. Ebro-Prokesz
tel. 012 644-96-62

5.

bran˝a wodno-melioracyjna: SITWM
Seminarium szkoleniowe:
„Hydrologia wód w Êwietle polityki Unii Europejskiej”

17.10.2006, wtorek
11.00-15.00
Kraków
IMGW ul. J. Borowego 14

Organizator:
IMiGW – Kraków
Ko∏o Zak∏adowe SITWM O.Kraków & MOIIB
Informacja: mgr in˝. Ma∏gorzata Siudak
tel. 012 6398174

6.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏ Nowa Huta:
Konferencja nt.:
„Projektowanie i monta˝ systemów automatyki, pomiary i
monitoring wielkoÊci fizycznych, ocena parametrów
energetycznych w sieciach 1- i 3- fazowych na podstawie oferty
firmy LUMEL”

17.10.2006, wtorek
10.00-15.00
Kraków
Budynek NOT Kraków Centrum C
bl. 10

Organizator:
O. Nowa Huta SE, & MOIIB
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

7.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Termomodernizacja budynków.
Ocena metod i technologii ocieplania Êcian

19.10.2006, czwartek
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

8.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium wyjazdowe:
„Aparatura rozdzielcza ÂN firmy Schneider”

20-21.10.2006
Zawoja
OW Krakowianka

Organizator:
O. Kr SEP, SIiUE, MOIIB, Schneider Electric
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125

9.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏ Nowa Huta:
Seminarium nt.:
„Zagadnienia prawne i rozwiàzania techniczne dotyczàce
przekaêników bezpieczeƒstwa, oraz ∏àczenie instalacji
elektrycznych ze stopniem ochrony IP66 do IP68 na podstawie
oferty firmy Wieland Electric

24.10.2006, wtorek
10.00-14.00
Kraków
Budynek NOT Kraków Centrum C
bl. 10

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, MOIIB
Wieland Electric
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

10.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Utrzymanie i u˝ytkowanie obiektów budowlanych - obowiàzki
w∏aÊcicieli, zarzàdców nieruchomoÊci w Êwietle zaistnia∏ych
katastrof budowlanych

24.10.2006, wtorek
10.00-14.30
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O/ Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

11.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Realizacja zadaƒ inwestycyjnych wg procedur UE na

24.10.2006, wtorek
16.00
Kraków

Organizator:
PZITS O. Kraków & MOIIB
dr in˝. Henryk ˚ywio∏

1.

bran˝a elektroinstalacyjna i budowlana – SEP O. Tarnów:
Seminarium szkoleniowe:
„Iluminacje obiektów u˝ytecznoÊci publicznej”

2.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Ocena zagro˝eƒ zawodowych oraz opracowania metod
zapobiegania wypadkom wyst´pujàcym w Êrodowisku pracy w
przedsi´biorstwach budowlanych
Wyk∏adowca: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Paƒstwowy
Instytut Badawczy w Warszawie
Dla pracodawców prowadzàcych dzia∏alnoÊç w budownictwie,
osób kierujàcych w imieniu pracodawcy pracownikami

3.

bran˝a komunikacyjna - drogowa – SITK RP:
Konferencja techniczna:
„Odwodnienie dróg i ulic – prawo, projektowanie,
wykonawstwo”
Koszt 950,00 PLN

4.
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
przyk∏adzie oczyszczalni Êcieków w P∏aszowie –
przeorientowanie sposobu zakoƒczenia inwestycji i oddania do
rozruchu – zwiedzanie oczyszczalni”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28
Sala Klubowa

tel.: (12) 4222698
inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)

25.10.2006, Êroda
Kraków

Organizator: ZMRP O. Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605 418113
e-mail: gra_cz@op.pl

26.10.2006, czwartek
10.00-16.00
Kraków, Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr. SEP, SIiUE, KNT SEP ds. JEE
PK WIEiK KEE AGH & MOIIB
dr in˝. Jan Strza∏ka
tel. 012 617-28-25, 012 422-58-04

07.11.2006, wtorek
10.00-14.15
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator :
CUTOB-PZITB
O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Okr´gowy Inspektorat Pracy w Krakowie

09.11.2006, czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr SEP, SIiUE, MOIIB
Elektromonta˝ Poznaƒ
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125

12.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Systemy odwodnienia dróg i mostów”

13.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
III Konferencja nt.: „In˝ynieria elektryczna w budownictwie”

14.

CYKL SEMINARIÓW SZKOLENIOWYCH:
„Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia w budownictwie” - cz. I
1. Aktualne wymogi prawa regulujàce sprawy bezpieczeƒstwa i
ochrony zdrowia w budownictwie:
- zwiàzane z prawem budowlanym
- wynikajàce z przepisów prawa pracy
2. Poprawna organizacja placu budowy - lista kontrolna jako
narz´dzie pozwalajàce unikaç odpowiedzialnoÊci przed
inspektorem pracy.

15.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.:
„Rozdzielnice ÂN i nn w ofercie firmy Elektromonta˝ Poznaƒ”

16.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Przedmiar robót, kosztorysowanie robót budowlanych

14.11.2006, wtorek
10.00 –14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

17.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Konstrukcje drewniane - wybrane zagadnienia projektowanie i
wykonawstwo w budownictwie w aspekcie nowej normy
PN-B-03150:2000

16.11.2006, czwartek
10.00-14.30
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator :
CUTOB-PZITB
O. Kraków
tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

18.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
„Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia w budownictwie” - cz. II
1. Plan bioz:
- kryterium wymagalnoÊci
- ocena ryzyka zawodowego cz´Êcià planu bioz
- sta∏e i zmienne elementy planu „bioz”
2. åwiczenia dotyczàce sporzàdzania wybranych elementów
planu bioz. Omówienie cech wykonanych prac

21.11.2006, wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB
O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

19.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.:
„Urzàdzenia rozdzielcze i aparatura Êredniego napi´cia firmy
SIEMENS”

23.11.2006, czwartek
11.00-14.00
Kraków, Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr. SEP SIiUE, MOIIB, Siemens S.A.
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125

20.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali”

28.11.2006
wtorek
Kraków

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel. kom: +48 605 418113 e-mail: gra_cz@op.pl

21.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏ Nowa Huta:
Seminarium nt.: „B∏´dy pope∏niane przy wykonywaniu pomiarów
odbiorczych i ochronnych w instalacjach elektrycznych o
napi´ciu znamionowym do 1 kV”

28.11.2006, wtorek
11.00-14.00
Kraków, Budynek NOT Kraków
Centrum C bl. 10

Organizator:
O. Nowa Huta SEP, MOIIB
Bogdan Ni˝nik
tel. (603) 306 036

22.

bran˝a sanitarna: PZITS:
Seminarium szkoleniowe:
„Analiza sprawnoÊci funkcjonowania bioreaktora typu Retro-Fast
przeznaczonego do oczyszczania Êcieków bytowych”

28.11.2006, wtorek
16.00,
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28
Sala Klubowa

Organizator:
PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Henryk ˚ywio∏
tel.: (12) 4222698
inf.10:30-14:00 (pn.-czw.)

23.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:

28.11.2006, wtorek
10.00-14.15

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków

Okr´gowy Inspektorat Pracy w Krakowie
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Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

24.

bran˝a wodno-melioracyjna: SITWM:
Konferencja Naukowo-Techniczna:
„Utrzymanie rzek i potoków górskich w rejonie górnej Wis∏y”

29.11.2006, wtorek
11.00-15.00
Kraków, Âwietlica RZGW
ul. M. Józefa Pi∏sudskiego 22

Organizator:
SITWM O.Kraków & RZGW Kraków & MOIIB
Informacja: Dr in˝. Janusz Filimowski
tel.: 012 6284150
In˝. W∏odzimierz Drzy˝d˝yk
tel. 012 4224722 wew. 34
w poniedzia∏ki w godz. 11:00-13:00

25.

bran˝a komunikacyjna - kolejowa – SITK RP:
Konferencja techniczna: „Nowoczesne technologie i systemy
zarzàdzania w kolejnictwie V edycja”

29.11-01.12.06, Êroda-piàtek
Zakopane
GEOVITA, ul. Wierchowa 4

Organizator:
SITK RP O. Kraków & MOIIB
Informacja: mgr in˝. Józefa Majerczak
tel.: 012 694480151, +48 604 556955
e-mail: majerczak@biezanow.net.pl

26.

bran˝a komunikacyjna - transport – SITK RP:
Konferencja techniczna:
„Zarzàdzanie jakoÊcià pasa˝erskiego transportu zbiorowego”

11.2006, Êroda-piàtek
Zakopane
GEOVITA, ul. Wierchowa 4

Organizator:
SITK RP O. Kraków, & MOIIB
Informacja: Prof.dr hab.in˝. Wies∏aw Starowicz
tel. kom.: +48 602 251296
e-mail: starowicz@sitk.org.pl

27.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
„Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia w budownictwie” - cz. III
1. Wypadki przy pracy i katastrofy budowlane
2. Statystyka i analiza przyczyn w oparciu o zaistnia∏e zdarzenia:
hala wystawiennicza w Katowicach, wiadukt drogowy w Stró˝y,
most Zwierzyniecki

05.12.2006, wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O.Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Okr´gowy Inspektorat Pracy w Krakowie

28.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Ochrona cieplna i system oceny energetycznej budynków.
Âwiadectwa energetyczne budynków
(dyrektywa nr 2002/91/EC)

06.12.2006, Êroda
10.00 –14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

29.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.:
„Projektowanie i budowa instalacji komputerowych”

07.12.2006, czwartek
11.00-14.00
Kraków, Dom Technika NOT
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
O.Kr. SEP SIiUE MOIIB LANSTER
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125

30.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe:
Umowy o roboty budowlane

12.12.2006, wtorek
10.00 –14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
CUTOB-PZITB O. Kraków
tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

31.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium szkoleniowe:
„Nawierzchnie drogowo-mostowe”

14.12.2006, czwartek
Kraków
Hotel „PEGAZ”

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605 418113
e-mail: gra_cz@op.pl

32.

bran˝a sanitarna PZITS:
Seminarium szkoleniowe:
„Certyfikacja urzàdzeƒ gazowych w oparciu o przepisy
europejskie”

19.12.2006, wtorek
16.00
Kraków, Dom Technika
ul.Straszewskiego nr 28
Sala Klubowa

Organizator:
PZITS O.Kraków & MOIIB
dr in˝. Henryk ˚ywio∏
tel.: (12) 4222698
inf.10.30-14.00 (pn.-czw.)

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe
nast´puje w wyniku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u G∏ównej Ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej
faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz
podpisem uczestnika na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika przez ZP-SiSD !
2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania uczestnictwa - dla ka˝dego cz∏onka MOIIB ∏àcznie w ró˝nych formach dokszta∏cania: kursach, szkoleniach i konferencjach naukowo-technicznych w max. kwocie
250,00 PLN w skali danego roku. Nale˝y wype∏niç druk wniosku i za∏àczyç dowód wp∏aty lub jego ksero z imiennym podpisem .
Jan STRZA¸KA
przewodniczàcy Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
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