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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 - koordynator
2. Ciasnocha Andrzej — rzecznik
3. Franczak Zbigniew — rzecznik

4. Jastrz´bska El˝bieta — rzecznik 
5. Konczewska Wiktoria — rzecznik
6. Marcjan Wac∏aw — rzecznik
7. Rasiƒski Jerzy — rzecznik
8. Wisor-Pronobis Janina — rzecznik

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 Renata
12. Struzik Wojciech
13. Strzeboƒski Stanis∏aw
14. Szmigiel Tadeusz
15. WiÊniewski Mieczys∏aw

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:

1. Tr´bacz Henryk — przewodniczàcy
2. Dzi´giel Boles∏aw 
3. Jach Jerzy
4. ¸agan Zbigniew
5. Opolska Danuta — sekretarz
6. 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

MA¸OPOLSKA OKR¢GOWA IZBA 
IN˚YNIERÓW BUDOWNICTWA (MOIIB)

w KRAKOWIE
ul. WARSZAWSKA 17 (I pi´tro) 

31–155 KRAKÓW
tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61

fax: (12) 632–35–59
www..map.piib.org.pl

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

PPunkty Informacyjne w Tarnowie, 
Nowym Sàczu i Zakopanem

udzielajà informacji 
na temat dzia∏alnoÊci IIzby oraz 

przyjmujà wnioski o wpisanie na list´ 
cz∏onków MOIIB w Krakowie

Tarnów, ul. Konarskiego 4 
TTerminy 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  OKK 
czwartek w godz.: 17 - 19

Zakopane, ul. Nowotarska 6 IIp.
Terminy dy˝urów:

wtorki w godz. 11 -  13
Êrody w godz. 16 - 18
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

sekretarrza Rady MOIIB
w ka˝dy czwartek w godz.: 15 – 16

Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

w  co drugi wtorek (parzysty)
w godz.: 16 – 18

przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarnego
w co drugi wtorek ((parzysty)

w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Okr´gowej Komisji

Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy 
czwaartek miesiàca w godz.: 15 - 16

(w sprawie skarg i wniosków)
Dy˝ur cz∏onka OKK

w ka˝dy czwartek w goddz.: 15 - 18
(w Biurze MOIIB w Krakowie)

Porady prawne
w ka˝dy wtorek w godz.: 17 - 18

(dla cz∏onków  MOIIB)
Sk∏ady Orzekajàce 

drugie i czwarte Êrody miesiàca
(w sprawach cz∏onkowskich)

CZ¸ONKOWIE ORGANÓW MOIIB

Siedziba Małopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa 

przy ul. Warszawskiej w Krakowie



Szanowni Paƒstwo, 
Kole˝anki i Koledzy
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„Budowlani” – Biuletyn Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
Redaguje: Zygmunt Rawicki 

Rada Programowa  Biuletynu MOIIB Budowlani: 
RAWICKI Zygmunt (MOIIB) – przewodniczàcy, BRYKSY Anna (SITK RP) – cz∏onek, DRZY˚D˚YK W∏odzimierz (SITWM)
– cz∏onek, KORNIAK – FIGA Krystyna (PZITS) – cz∏onek, MALINOWSKI W∏adys∏aw (SITPNiG) – cz∏onek

PASICH Halina (PZITB) – cz∏onek, RY˚  Karol (ZMRP) – cz∏onek, WINCENCIK Krzysztof (SEP) – cz∏onek
Wydawca – Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa

31–155 Kraków, ul. Warszawska 17, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
Na ok∏adkach: Most drogowy Benedykta XVI na rzece WiÊle w Bobrku

Nak∏ad 9200 egzemplarzy

Kolejny rok kalendarzowy dobiega koƒca. By∏ on szczególny dla
naszego samorzàdu zawodowego. Odby∏y si´ bowiem Zjazdy Spra-
wozdawczo–Wyborcze zarówno we wszystkich okr´gach, jak i Krajo-
wy Zjazd Sprawozdawczo–Wyborczy PIIB. Dokonano na nich pod-
sumowania dzia∏alnoÊci w pierwszej kadencji, wybrano w∏adze na
drugà oraz nakreÊlono kierunki dzia∏ania na najbli˝sze lata.

W obecnym, dwudziestym, numerze biuletynu
„Budowlani” przedstawiamy ciekawy artyku∏ na temat
przebudowy mostu drogowego na WiÊle w Bobrku,
który otrzyma∏ imi´ papie˝a Benedykta XVI (prawdopo-
dobnie jest to pierwszy most na Êwiecie noszàcy imi´
obecnego papie˝a!) i poÊwi´conego w paêdzierniku br.
przez metropolit´ krakowskiego kardyna∏a Stanis∏awa
Dziwisza.

Ponadto zamieszczamy artyku∏ poÊwi´cony analizie
katastrof budowlanych, jakie zaistnia∏y w kraju w ostat-
nim okresie, w nawiàzaniu do przepisów Prawa budow-
lanego.

W wywiadzie z prof. Witoldem C´ckiewiczem –
wybitnym architektem i urbanistà, projektujàcym z górà

50 lat - rozmawiamy o tym, jak zmienia si´ sposób budowania z deka-
dy na dekad´. Co dobrego dzieje si´ w dziedzinie inwestycji w stoli-
cy Ma∏opolski, a które decyzje wydajà si´ b∏´dne. A tak˝e o tym, ˝e
do osiàgni´cia ∏adu przestrzennego Krakowowi potrzebne sà przede
wszystkim rozsàdne decyzje dotyczàce usprawnieƒ komunikacyj-
nych.

W obecnym wydaniu biuletynu zamieszczamy tak˝e ofert´ doty-
czàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji na I kwarta∏ 2007
roku organizowanych lub wspó∏organizowanych przez MOIIB.

Zbli˝a si´ jeden z najpi´kniejszych okresów – Bo˝e Narodzenie i
Nowy Rok. Wszystkim naszym Czytelnikom – Kole˝ankom i Kolegom,
cz∏onkom Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa – 
i Ich Rodzinom, ˝ycz´ zdrowych, spokojnych i radosnych Âwiàt oraz
wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym w Nowym
2007 Roku.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady MOIIB 

Przewodniczàcy MOIIB
Zygmunt Rawicki

Budowlani
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• 17.10.2006 - zebranie Prezydium Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie
z udzia∏em M. P∏achheckiego

• 17.10.2006 - zebranie Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego

• 17.10.2006 - seminarium szkoleniowwe na
temat „Hydrologia wód w Êwietle polityki
UE” 

• 18-20.10.2006 - mi´dzynarodowa konfe-
rencja „EENERGODOM 2006” z udzia∏em
R. ˚akowskiego i Z. Rawickiego

• 19.10.2006 - zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej

• 19.10.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat „Termomodernizacja budynków” 

• 20.10.22006 - zebranie zespo∏u ds. wy∏o-
nienia wykonawcy remontu budynku przy
ul. Czarnowiejskiej 80 na sieedzib´ MOIIB

• 20-21.10.2006 - seminarium naukowo-
techniczne na temat „Aparatura rozdziel-
cza ÂN fiirmy Schneider” w Zawoi

• 20-21.10.2006 - zebranie szkoleniowo-
informacyjne na temat organizacji biuur
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego i
Okr´gowych Rzeczników Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej oraz biur Okkr´gowych
Izb In˝ynierów Budownictwa w Otwocku
k.Warszawy z udzia∏em pracowników
biura MOIIB

• 24.10..2006 - V zebranie Prezydium MOIIB
• 24.10.2006 - seminarium szkoleniowe na

temat „Realizacja zadaƒ iinwestycyjnych
wg procedur UE na przyk∏adzie oczysz-
czalni Êcieków w Krakowie – P∏aszowie.
Zwiedzaniie oczyszczalni” 

• 24.10.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Zagadnienia prawne i rozwiàzania
techniczne dotyczàce przekaêników bez-
pieczeƒstwa, oraz ∏àczenie instalacji elek-
trycznych ze stopniiem ochrony IP66 do
IP68 na podstawie oferty firmy Wieland
Elektric”

• 24-26.10.2006 - XI Ogólnopolskka Konfe-
rencja Naukowo-Techniczna pt.: „Ochro-
na jakoÊci i zasobów wód – wody
powierzchniowe i poddziemne” w Zakopa-
nem - KoÊcielisku 

• 25.10.2006 - zebranie Rady Krajowej PIIB z
udzia∏em Z. Ka∏kowwskiego i Z. Rawickiego

• 25.10.2006 - zebranie Zespo∏u Orzekajà-
cego nr 2 w sprawach cz∏onkowskich

•• 25.10.2006 - zebranie Zespo∏u Problemo-
wego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania

• 25.10.2006 - sseminarium szkoleniowe
na temat „Systemy odwodnienia dróg i
mostów”

Co w Krajowej Radzie?
Rozpatrzono do tej pory 176 wniosków zg∏oszonych na V Zjeêdzie

Na ogó∏ odno-
towano w przygo-
towanych opi-
niach oceny:
„wniosek przy-
jàç”, „wniosek
odrzuciç”, ale
rówie˝ „wniosek
zosta∏ zrealizowa-
ny”. To pomaga
w analizie przed-
stawionego mate-

ria∏u. Sàdz´ jednak, ˝e wielu
wnioskodawców b´dzie
zawiedzionych, a mo˝e nawet
oburzonych, znajdujàc w tym
opracowaniu zapis swojego
wniosku z adnotacjà: „wniosek
odrzuciç”. Mo˝na to zrozumieç,
gdy sobie uzmys∏owimy, ˝e
by∏y one zg∏aszane w nastroju
spontanicznych reakcji, ostrej
wymiany poglàdów...

A wi´c czytamy: „dà˝yç do
wprowadzenia regulacji praw-
nych ustanawiajàcych nadzór
Izby nad wszystkimi uczestnika-
mi procesu budowlanego (...)”,
albo „podjàç dzia∏ania na rzecz
przyÊpieszenia prac nad opra-
cowaniem nowej ustawy Prawo
budowlane”, „podjàç w Izbie
prace nad opracowaniem
autorskiego projektu ustawy
Prawo zamówieƒ publicznych”.
MyÊli s∏uszne, ale, niestety,
adresowanie tak sformu∏owa-
nych wniosków do Izby nie jest
celne i nie mo˝e spowodowaç
dzia∏aƒ organizacyjnych.

Lektura wniosków prowokuje
jednak do przemyÊleƒ. Przede
wszystkim wi´kszoÊç ogólnych
i postulatywnych pomys∏ów sta-
nowi krytyk´ obowiàzujàcego
prawa, podstawowych ustaw
regulujàcych przebieg procesu
inwestycyjnego i mo˝liwoÊci
dzia∏ania naszej kadry technicz-
nej. Fakt, ˝e wiele wskazanych
problemów stanowi podstaw´
sta∏ych, regularnych wystàpieƒ
Izby i jej przedstawicieli uczest-
niczàcych w gremiach przygo-
towujàcych nowelizacj´ istnie-
jàcych aktów prawnych lub pra-
cujàcych nad tworzeniem
nowych – ˝e jesteÊmy w tych
dzia∏aniach bardzo aktywni – w
niczym nie zmniejsza wagi tych
kwestii. 

Zg∏aszajàc postulaty w tzw.
„terenie” musimy jednak
pogodziç si´ z tym, ˝e ich za–
∏atwianie, fina∏ wystàpieƒ Êro-
dowiska poprzez nadanie im
tytu∏u Izby musi odbywaç si´ w
Warszawie, w centralnych
organach w∏adzy i w Sejmie,
ministerstwach, centralnych
agendach rzàdowych. I trzeba
daç wiar´, ˝e takie prace, inter-
wencje czy opracowania sà
podstawowà formà pracy Rady
Krajowej. A wnioski Êrodowis-
ka wyra˝one przez cz∏onków
Izby bardzo sà pomocne,
dokumentujà potrzeb´ takiego
dzia∏ania.

***

Zjazd Nadzwyczajny 2 lutego
2007 roku powinien pozwoliç
delegatom na dowolnie obszer-
nà dyskusj´ merytorycznà o
celach organizacji samorzàdo-
wej i mo˝liwoÊci reprezentowa-
nia przez nià potrzeb i postula-
tów Êrodowiska. Szczególnie w
zakresie obowiàzujàcego
prawa i potrzeb jego poprawie-
nia lub zmiany. Przewidziane
jest wystàpienie na poczàtku
dwóch cz∏onków Rzàdu: Minis-
tra Budownictwa i Ministra

Zbys∏aw Ka∏kowski

K omisja Uchwa∏ i Wniosków
powo∏ana przez V Zjazd Izby
koƒczy prace. Rozpatrywane

by∏y wnioski zg∏oszonne przez zjazdy
okr´gowe, a tak˝e wniesione bezpo-
Êrednio przez delegatów w czasie
obrad V Zjazdu. DDo ka˝dego zarejes-
trowanego wniosku sà przygotowa-
ne opinie Rady Krajowej i jej orga-
nów, a rozpaatrzonych wniosków jest
176! Du˝a praca. Ale i lektura tak
przygotowanego materia∏u jest inte-
resujààca i – co wa˝ne – warta uogól-
nieƒ.

KALENDARIUM MOIIB
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• 25.10.2006 - zebranie Zespo∏u Proble-
mowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏-
cania

• 26.10.2006  - III Konferencja naukowo -
techniczna „In˝ynieria elektryczna w
budownictwie ” z udzia∏em J. Oprochhy

• 6-07.11.2006 - seminarium szkoleniowe
dla Okr´gowych Sàdów Dyscyplinarnych
i Okr´gowych Rzecznikków Odpowiedzial-
noÊci Zawodowej w Warszawie z udzia-
∏em R. Damijana i St. Abrahamowicza

• 7.11.20006 - zebranie Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej w Warszawie z udzia∏em
St. Karczmarczyka i M. P∏acheckkiego

• 8.11.2006 - zebranie Rady Programowej
biuletynu „Budowlani”

• 9.11.2006 - seminarium szkoleniiowe na
temat: „Rozdzielnice ÂN i NN w ofercie
firmy Elektromonta˝ - Poznaƒ” 

• 9.11.2006 - zebranie  Zespo∏u Problemo-
wego ds. prawno-regulaminowych

• 13.11.2006 - wydanie biuletynu „Budow-
lani” nr 119

• 14.11.2006 - seminarium szkoleniowe
„Przedmiar robót, kosztorysowanie robót
budowlanych” 

• 16.11.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat „ Konstrukcje drewniane –
wybrane zagadnienia projektowe i  wyko-
nawstwo w budownictwie w aspekcie
nowej normy PN-B-03150:2000” 

• 17.11.2006 - Konferencja w UUrz´dzie
Marsza∏kowskim „Funkcjonowanie pro-
cesów administracyjnych w praktyce” z
udzia∏em St. Karczzmarczyka

• 21.11.2006 - zebranie Okr´gowej Komi–
sji Rewizyjnej

• 21.11.2006 - zebranie Okr´gowego SSàdu
Dyscyplinarnego

• 21.11.2006 - zebranie Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej

• 211.11.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat „Bezpieczeƒstwo i ochrona
zdrowia w budownictwie - cz. III” 

• 22.11.2006 - zebranie Sk∏adu Orzekajà-
cego nr 2 w sprawach cz∏onkowskich

• 23.11.2006 - zebrannie Zespo∏u Pro-
blemowego ds. procesów budowla-
nych

• 23.11.2006 - seminarium szkoleniowe
na temat  „Urzàdzenia rozdzielcze i apara-
tura Êredniego napi´cia firmy SIMENS” 

• 28.11.2006 - zebranie Zesppo∏u Proble-
mowego ds. dzia∏aƒ samopomocowych

• 30.11.2006 - VI zebranie Prezydium
MOIIB

Transportu. Program gospodarczy
kierowanych przez nich resortów
ma byç t∏em do Êrodowiskowej
dyskusji. Tak˝e o tym, co przesz-
kadza, a mo˝e uniemo˝liwia racjo-
nalne dzia∏ania kadry in˝yniers-
kiej. Tego oczekujemy po tych
obradach.

Ale liczymy równie˝ na podnie-
sienie i nadanie wagi sprawom
Êrodowiskowym, rangi naszego
zawodu, etyki w wype∏nianiu
obowiàzków in˝ynierskich. Trzeba
wreszcie okreÊliç, jak wyplàtaç si´
z b∏´dnego ko∏a: nie mo˝emy
post´powaç zgodnie z prawem,

warunkami technicznymi, bo sà
niespójne, bo nie pozwalajà na to
˝yczenia inwestora, bo grozi to
utratà zlecenia, pracy itd.. Uwa–
˝am, ˝e powinniÊmy ustaliç, jako
zbiorowoÊç, samorzàd zawodowy,
˝e in˝ynier mówi NIE, gdy wyma-
gajà od niego dzia∏aƒ sprzecznych
z etykà zawodowà. JeÊli umówimy
si´, ˝e takie postawy b´dà pow–
szechne, ˝e uzyskajà poparcie
Êrodowiska, izby samorzàdowej,
stowarzyszeƒ in˝ynierskich, a my
b´dziemy konsekwentni – to pew-
nie powoli zacznie wracaç normal-
noÊç. Oby! ...

Zbys∏aw KA¸KOWSKI

P ragn´ przekazaç cz∏onkom
naszej Ma∏opolskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa

kilka informacji dotyczàcychh
post´pu prac remontowo–budow-
lanych w zakupionym budynku
przy ul. Czarnowiejskiej 80 na
siedzib´ MMOIIB.

Przypominam, ˝e akt notarialny
dotyczàcy kupna ww. nieruchomo-
Êci zawarliÊmy pod koniec stycz-
nia br. Zgodnie z zawartà umowà
w sierpniu br. budynek zosta∏ ca∏-
kowicie opró˝niony z poprzednich
lokatorów (wynajmujàcymi byli
bank i zak∏ad kosmetyczno-fryzjer-
ski) i protokolarnie przej´ty.

W mi´dzyczasie, powo∏any uch-
wa∏à Prezydium, 4-osobowy zes-
pó∏ ds. wy∏onienia wykonawcy
adaptacji pomieszczeƒ w budynku
przy ul. Czarnowiejskiej 80, pod
przewodnictwem cz∏onka Prezy-
dium MOIIB in˝. Andrzeja Legut-
kiego, dokona∏ wyboru projektan-
ta adaptacji budynku na potrzeby
izby. Po akceptacji Prezydium zo–
sta∏a opracowana dokumentacja
projektowa adaptacji budynku: w
bran˝y konstrukcyjno–budowla-

nej, instalacji elektrycznej, wenty-
lacji i wodno-kanalizacyjnej. Opra-
cowany zosta∏ tak˝e kosztorys
inwestorski projektowanego
remontu. W kolejnoÊci wystàpiliÊ-
my do Wydzia∏u Architektury i
Urbanistyki Urz´du Miasta Krako-
wa z dwoma wnioskami: zg∏asza-
jàcym cz´Êç robót budowlanych i
o pozwolenie na budow´ dla
robót, które wymaga∏y uzyskania
takiego pozwolenia.

W paêdzierniku zespó∏ ds. wy∏o-
nienia wykonawcy dokona∏ tak˝e
wyboru wykonawców remontu
(zg∏osi∏o si´ 8 firm), którzy zostali
zatwierdzeni na posiedzeniu Pre-
zydium. Po uzyskaniu wszystkich
niezb´dnych dokumentów  po–
czàtkiem listopada przystàpiliÊmy
wreszcie do przeprowadzania
niezb´dnych prac remontowo –
budowlanych w budynku. Umow-
ny termin zakoƒczenia wszystkich
robót zosta∏ okreÊlony na 28 lute-
go 2007 roku.

Mamy wi´c nadziej´, ˝e na
wiosn´ nadchodzàcego roku b´–
dziemy mogli przeprowadziç si´
do w∏asnej siedziby izby.

Zygmunt RAWICKI 

Adaptacja nowej
siedziby MOIIB

Wy∏oniono wykonawc´, trwajà prace remontowe
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Rada Krajowa termin Nadzwyczajne-
go Zjazdu PIIB wyznaczy∏a na 2 lutego
2007 r. Z tego powodu Prezydium
MOIIB zwróci∏o si´ pisemnie do  dele-
gatów na Zjazdy MOIIB z proÊbà o wyty-
powanie 2–3 najwa˝niejszych tematów,
które, ich zdaniem, powinny byç przed-
miotem obrad na tym Zjeêdzie. Na
ankiet´ odpowiedzia∏y 62 osoby, formu-
∏ujàc oko∏o 150 postulatów, wÊród któ-
rych wi´kszoÊç dotyczy∏a pilnej ko-
niecznoÊci zmian i uregulowaƒ praw-
nych, niezb´dnych do prawid∏owego

funkcjonowania szeroko rozumianej bran˝y budow-
lanej w Polsce. Poni˝ej przytaczamy najcz´Êciej
powtarzajàce si´ zagadnienia i sprawy do za∏at-
wienia:

1. Zmiany w Prawie budowlanym, w Ustawie o
zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Usta-
wie o zamówieniach publicznych nale˝y przepro-
wadziç w szerokim zakresie, z realnym i aktyw-
nym udzia∏em kompetentnych przedstawicieli
PIIB.

2. UproÊciç procedury zwiàzane z udzielaniem poz-
woleƒ na budow´, sk∏adaniem zg∏oszeƒ i odda-
waniem obiektów budowlanych do u˝ytkowania
oraz wprowadziç zapis o mo˝liwoÊci podpisywa-

nia projektów zagospodarowania terenu dla
du˝ych inwestycji komunikacyjnych (np. auto-
strad) przez generalnych projektantów (kierowni-
ków projektu) nie b´dàcych architektami (podpi-
sywanie PZT przez architekta dla tych inwestycji
jest de facto nadu˝yciem wymuszonym przez
obecne Prawo budowlane).

3. Przywróciç w Prawie budowlanym funkcj´ wery-
fikatora, wykreÊliç rzeczoznawstwo bez upraw-
nieƒ, wprowadziç zapis zrównujàcy prawa in˝y-
niera budownictwa z prawami architekta.

4. Wprowadziç zmiany do Ustawy o zamówieniach
publicznych, uproÊciç procedury przetargowe,
zmieniç kryteria wyboru wykonawców (w szcze-
gólnoÊci wed∏ug najni˝szej ceny).

5. Uchwaliç kodeks etyki zawodowej.
6. Dokonaç korekty systemu szkolnictwa zawodo-

wego i warunków uzyskiwania uprawnieƒ
budowlanych przez techników.

7. Wprowadziç obowiàzkowe szkolenia dla osób
posiadajàcych uprawnienia budowlane (okreÊliç
minimalnà liczb´ godzin szkoleƒ).

8. Opracowaç warunki legalnego zatrudniania
obcokrajowców.

9. Podjàç dzia∏ania w celu mo˝liwoÊci odliczania
sk∏adek obowiàzkowych od przychodów.

Wszystkie nades∏ane przez delegatów postulaty
sà aktualnie opracowywane przez Zespó∏  Prawno–
Regulaminowy MOIIB i b´dà przekazane do Komi-
sji Uchwa∏ i Wniosków Nadzwyczajnego Krajowego
Zjazdu PIIB. 

O wynikach przeprowadzonych dyskusji na Nad-
zwyczajnym Krajowym Zjeêdzie PIIB w dniu 2 lute-
go 2007 r. i dalszych dzia∏aniach PIIB w tej tematy-
ce b´dziemy Cz∏onków informowaç na ∏amach
niniejszego biuletynu.

Gra˝yna SKOPLAK

Przepisy wymagajà zmian
Przygotowania do Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PIIB 

J ednym z wniosków, przyj´tych przez Komisj´ Uchwa∏ i
Wniosków V Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborcczego PIIB, który odby∏ si´ 23-24 czerwca 2006

r., by∏o zwo∏anie Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB, poÊwi´coone-
go wy∏àcznie dyskusji merytorycznej nad problematykà
regulacji prawnych w budownictwie. Dyskusjii takiej nie
uda∏o si´ przeprowadziç na V Krajowym Zjeêdzie PIIB, gdy˝
waga tematu wymaga∏a wi´cej czzasu. 

Gra˝yna Skoplak

WYJAÂNIENIE

Informujemy, ˝e wszelkie koszty zwiàzane z przes∏anà do Cz∏onków Ma∏opolskiej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa ofertà kredytowà (druk ulotek, koperty i znaczki)  Beneficial Kredyt Banku Polska SA, dotyczàcà mo˝-
liwoÊci uzyskania po˝yczki gotówkowej, zosta∏y poniesione przez ww. Bank. Z uwagi na ochron´ danych
osobowych adresy prywatne cz∏onków nie zosta∏y udost´pnione bankowi, a u˝yczenie logo izby by∏o ko-
nieczne, gdy˝ korespondencja by∏a wysy∏ana przez biuro izby.

Ponadto informujemy, ˝e podobna akcja by∏a przeprowadzona w innych izbach, a tak˝e w innych samo-
rzàdach zawodowych i spotka∏a si´ z zainteresowaniem odbiorców.
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Miastu potrzebne sà 
rozwiàzania komuniakcyjne

Rozmowa z profesorem Witoldem C´ckiewiczem, architektem i urbanistà,
laureatem Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki za 2006 r.

- Dzia∏a Pan Profesor na rynku budowlanym od
ponad 50 lat. Czy zaskakuje Pana sytuacja, kiedy
wreszccie sà Êrodki na inwestycje, a brakuje firm i
ràk do pracy?

- To jakiÊ paradoks w kraju, w którym panuje
tak du˝e bezrobocie. Obserwowa∏em niedawno
pewnà niewielkà, prywatnà firm´, która w KoÊcie-
lisku wymienia∏a kanalizacj´. Pracowa∏y 4 osoby i

sprz´t. Pytam w∏aÊciciela, dlaczego potrzebuje a˝
3 tygodni, aby wykonaç 100 m wykopu z za∏o˝e-
niem rur i przy∏àczy? On na to, ˝e gdyby mia∏ 8
pracowników, zrobi∏by t´ robot´ w tydzieƒ. Tylko
gdzie ich znaleêç na Podhalu? To tylko drobny
przyk∏ad. My Polacy, po raz kolejny zostaliÊmy
zaskoczeni…

- Zaskoczeni przez co?
- MyÊl´, ˝e wejÊcie do Unii Europejskiej nas w

pewnym sensie przeros∏o. Nie byliÊmy przygoto-
wani na tak masowy wyjazd Polaków do pracy za
granic´. Nie przygotowaliÊmy si´ wystarczajàco
dobrze do wykorzystania unijnych Êrodków. Teraz
na europejskich budowach pracujà Polacy, a my
martwimy si´, ˝e u nas nie ma kto wykonywaç
prostych prac budowlanych. MyÊl´, ˝e w urz´dach
pracy powinna pojawiç si´ jakaÊ finansowana
przez paƒstwo oferta dokszta∏cania dla bezrobo-
tnych. Nie chc´ powiedzieç, ˝e budowaç mo˝e
ka˝dy, poniewa˝ praca w wykonawstwie bardzo
si´ zmieni∏a, ale prosty (lecz przeszkolony) robo-
tnik jest potrzebny na ka˝dej budowie. Zmienia si´
tylko procent ich udzia∏u.

A wracajàc do zaskoczenia… Uwa˝am, ˝e po
raz kolejny jesteÊmy zaskakiwani faktami, które
majà olbrzymie znaczenie dla nas samych, a do
których sami si´ przyczyniliÊmy. Tak by∏o ze zmia-
nà ustroju w Polsce. Te˝ nie byliÊmy przygotowani
na konsekwencje tej zmiany, zarówno w sensie
politycznym, jak i gospodarczym. Dar wolnoÊci
nas przerós∏…

- Wspomniaa∏ Pan Profesor, ˝e praca w
budownictwie bardzo si´ zmieni∏a. Na czym te zmi-
any polegajà?

- Bezpowrotnie znikn´∏o r´kodzie∏o w budow-
nictwie. Mamy zupe∏nie innà epok´, jeÊli chodzi o
technologie, materia∏y, sprz´t i samo wykonaw-
stwo. Na placach budów cz´sto pracujà ludzie
wyszkoleni na budowach zagranicznych, bo prze-
cie˝ polskie firmy wygrywajà tam przetargi. Mimo
˝e w budownictwie du˝o zmieni∏o si´ na lepsze, to
wcià˝ jeszcze nie osiàgn´liÊmy tego poziomu,
który reprezentujà wielkie firmy mi´dzynarodowe.
Jednak pracujàc za granicà, Polacy nabywajà
umiej´tnoÊci nowoczesnego budowania. Szkoda,
˝e cz´Êç z nich nie chce lub nie ma mo˝liwoÊci
tych umiej´tnoÊci wykorzystywaç w kraju.

Dla mnie cennym polem obserwacji by∏a budo-
wa Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewni-
kach. Jako projektant, prawie codziennie by∏em na
placu budowy. Ka˝da z trzech du˝ych, polskich
firm wykonawczych: Chemobudowa Kraków, Mos-
tostal, ¸´gprzem, wywiàzywa∏a si´ doskonale z
zadaƒ na swoim odcinku. Zaanga˝owanie przed-
si´biorstw wynika∏o te˝ ze ÊwiadomoÊci uczestni-
czenia w realizacji wyjàtkowej inwestycji. MyÊl´
jednak, ˝e gdyby nie presja czasu, mo˝na by osià-
gnàç jeszcze lepszy efekt.

- Preesja czasu i presja zleceniodawcy - te dwa
czynniki dziÊ determinujà dzia∏ania firm wykonaw-
czych. CCzy takie post´powanie jest czymÊ wyjàt-
kowym? Przez lata swojej praktyki na pewno zet-
knà∏ si´ Pann Profesor z ró˝nymi naciskami. 

- To prawda. Dawniej dzia∏acze partyjni autoryta-
tywnie podejmowali decyzje. Zawsze jednak byli
architekci, projektanci, konstruktorzy, którzy
od˝egnywali si´ od s∏u˝enia ówczesnym decy-
dentom. Nie jestem apologetà niedawnej przesz∏o-
Êci, ale mimo wszystko uwa˝am, ˝e kiedyÊ opinia
fachowców silniej oddzia∏ywa∏a na podejmowane
decyzje. To nie oznacza, ˝e nie by∏o pora˝ek. By∏y
b∏´dy na wielkà skal´ – np. lokalizacja kombinatu
metalurgicznego pod Krakowem. To by∏a decyzja z
wyraênym pod∏o˝em politycznym i okreÊlonym
celem: zmiany struktury spo∏ecznej miasta.

Profesor Witold C´ckiewicz

dokoƒczenie na str. 8
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DziÊ rzàdzi nie tyle polityka, co komercja. A do
b∏´dnych decyzji obecnie podejmowanych zali-
czy∏bym np. nieszcz´Êliwie zagospodarowywany
obszar w samym centrum naszego miasta. 

- Niedawno pisa∏ Pan o lokalizacji wielkich
obiektów handlowych w Krakowie, jakoby zrobio-
no naas w konia…

- Wybudowanie Galerii Kazimierz to zrobienie
nas w konia. Obok centrum handlowego mia∏y
powstaç obiekty towarzyszàce o innych funkcjach.
Centrum dzia∏a, o hotelach i budynkach mieszkal-
nych nic nie s∏ychaç. JeÊli zaÊ chodzi o Galeri´
Krakowskà, to uwa˝am, ˝e zrobiono nas w s∏onia.
Przecie˝ mia∏o to byç Nowe Miasto z wieloma po-
trzebnymi mu funkcjami. Tymczasem w bardzo
reprezentacyjnym miejscu Krakowa powsta∏ gigan-
tyczny dom towarowy rozpychajàcy si´ do granic
mo˝liwoÊci, bez dostatecznych rozwiàzaƒ komuni-
kacyjnych, których skutki odczuwamy i b´dziemy
odczuwaç jeszcze dotkliwiej. W najbli˝szym
sàsiedztwie, gdzie a˝ si´ prosi∏o, aby zachowaç
otwartà przestrzeƒ, powstaje hotel, b´dàcy obra-
mieniem dla ul. Pawiej. Dojazd do hotelu b´dzie
przecina∏ ruch pieszych zdà˝ajàcych do dworca. 

Osobnà sprawà jest usytuowanie wielkiego
domu towarowego w miejscu, które powinno ∏à-
czyç wschodnie i zachodnie dzielnice miasta.
Nieporozumieniem jest wybudowanie w takiej
lokalizacji obiektu, który stanowi przegrod´ w ich
powiàzaniu. 

Mówi´ o tym, poniewa˝ sprawy Krakowa zawsze
bardzo mi le˝a∏y na sercu, bolà mnie b∏´dne pod
wzgl´dem urbanistycznym rozwiàzania.

- Jako architekt, urbanista, projektant zauwa˝a
Pan przecie˝ wiele dobrego w przesttrzeni miasta.

- Na szcz´Êcie obok tych nie najlepszych decy-
zji, miasto mo˝e pochwaliç si´ wieloma nowymi, o
wysokim standardzie hotelami dla ciàgle rosnàce-
go ruchu turystycznego. W Krakowie znaczàcy
udzia∏ ma to, co tworzy jego historyczny krajobraz.
Widaç olbrzymi wk∏ad wielu fachowców o ró˝nych
specjalnoÊciach, w tym budowlanych, którzy
postarali si´ o przywrócenie blasku budowlom
zabytkowym. Ten proces b´dzie jeszcze d∏ugo
trwa∏, ale osiàgni´te efekty ju˝ stanowià magnes
coraz silniej przyciàgajàcy do Krakowa. Musimy
sobie uÊwiadomiç, ˝e sto∏eczno-królewskie miasto
raczej nie b´dzie mog∏o imponowaç zespo∏em wie-
˝owców, które zniszczy∏yby jego historycznà syl-
wet´, czy nowoczesnoÊcià rozwiàzaƒ. Zawsze
b´dzie przyciàga∏o tym staromiejskim zespo∏em z
genialnà kompozycjà Rynku, z pi´knymi ulicami w
obr´bie Plant z kapitalnymi zamkni´ciami ich per-
spektyw, wcià˝ b´dàcymi doskona∏à lekcjà dla
wspó∏czesnych projektantów urbanistyki.

- W stolicy Ma∏opolski buduje si´ du˝o, choç
mo˝na by wi´cej, gdyby mia∏ kto budowaç. Jesz-
cze wi´cej si´ remontuje, modernizuje i odnawia.
Mo˝na by powiedzieç, lepiej póêno ni˝ wcalee, ale
w tym przypadku chyba rzeczywiÊcie lepiej, ˝e
póêniej.

- Dawniej nie by∏y dost´pne tak znakomite tech-
nologie jak obecnie. Dzi´ki nim mo˝na osiàgnàç
nieosiàgalne jeszcze kilka – kilkanaÊcie lat temu
efekty. Pami´tam, kiedy na poczàtku lat 60. projekto-
wa∏em hotel „Cracovia“, to szczytem osiàgni´ç by∏o
zastosowanie aluminium w elewacji. Tyle tylko, ˝e
by∏a to mo˝liwoÊç teoretyczna, gdy˝ obowiàzywa∏
wydany przez ówczesnego premiera zakaz jego sto-
sowania. Aluminium by∏o przeznaczone tylko na
eksport. Ja poszed∏em va banque. Podpisa∏em zle-
cenia na wykonanie profili aluminiowych i okaza∏o
si´, ˝e to ryzyko si´ op∏aci∏o. Powsta∏a pierwsza w
Polsce Êciana kurtynowa o tej skali. Moi prze∏o˝eni,
dzia∏acze partyjni, dr˝eli o stanowiska. Ja, mimo ˝e
by∏em bezpartyjny, wzià∏em na siebie ca∏à odpo-
wiedzialnoÊç. I uda∏o si´! Hotel „Cracovia“ przez
wiele lat by∏ najnowoczeÊniejszym hotelem w kraju.
Podobnie jak kino Kijów przez 30 lat by∏o kinem o
najwy˝szym standardzie. Kiedy go projektowa∏em,
zwracano mi uwag´, ˝e marmurowe posadzki, cera-
miczne mozaiki na Êcianach, dobra tkanina na fote-
lach (zamiast wszechobecnego skayu) bardzo szyb-
ko zostanà zniszczone. Tymczasem po roku u˝ytko-
wania zatelefonowa∏a kierowniczka kina z informa-
cjà, i˝ jest to obiekt, który, jeÊli chodzi o utrzymanie
w czystoÊci, kosztuje najmniej. Ludzie wycierali buty,
wchodzàc do wn´trza, dbali, by nie brudziç, nikt nie
oÊmieli∏ si´ niszczyç foteli. To najlepszy dowód
wychowywania przez jakoÊç otoczenia.

Miastu potrzebne sà

dokoƒczenie ze str. 7

Najnowsze dzie∏o profesora C´ckiewicza - projekt Panteonu Narodowego
na Ska∏ce
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rozwiàzania komuniakcyjne

- Obydwa obiekty zas∏u˝y∏y na Nagrody Ministra
Budownictwa w 1964 r. za "Cracovi´" i w 1967 r. za
"Kijów".

- Ale w porównaniu ze wspó∏czesnymi mo˝liwoÊcia-
mi sà ju˝ kopciuszkami. Czy aluminium w elewacji
mo˝e jeszcze imponowaç?  Pojawi∏y si´ tak fantastycz-
ne materia∏y elewacyjne, ˝e nie wiadomo co wybraç:
ró˝nego rodzaju i z ró˝nych tworzyw panele, stal nier-
dzewna, aluminium w wielu odcieniach, szk∏o absorp-
cyjne, którego barwa zmienia si´ w zale˝noÊci od nat´-
˝enia Êwiat∏a. Mo˝na nawet sterowaç elektronicznie
barwà w  zale˝noÊci od potrzeb – czy chcemy, aby ele-
wacja wpuszcza∏a wi´cej czy mniej Êwiat∏a. 

Pow∏oki budynków nie sà ju˝ tak nierozerwalnie
zwiàzane z konstrukcjà jak dawniej. KiedyÊ ok∏adzina
kamienna by∏a ÊciÊle zespolona z murem. Teraz nawet
du˝e p∏yty sà zawieszane na elewacjach na kotwach.
Co kilkanaÊcie lat mo˝na zmieniaç elewacje. Jak
wychodzàcà z mody sukni´.

- Jako projektant i architekt – jakie ma Pan marzenia?
- Jestem ju˝ seniorem projektantów i architektów, ale

poniewa˝ wcià˝ projektuj´, to wcià˝ mam nadziej´, ˝e
moje wizje b´dà realizowaç firmy z renomà, które majà
najlepsze mo˝liwoÊci materia∏owe, technologiczne i
wykonawcze. Poziom budowania jest obecnie znacznie
wy˝szy ni˝ choçby dekad´ temu, ale wcià˝ odbiegamy
od Êwiatowej czo∏ówki. MyÊl´, ˝e polscy wykonawcy
b´dà si´ ∏àczyç w wielkie firmy, które b´dà mia∏y coraz
wi´ksze mo˝liwoÊci. Za jakiÊ czas i nas b´dzie staç na
ten rodzaj budownictwa, które jest realizowane w boga-
tych krajach.

- Rozmawiamy tu˝ przed Êwi´tami  Bo˝ego Narodze-
nia i tu˝ przed Nowym 2007 Rokiem. ˚yczenia wypo-
wiedziane w tym Êwiàtecznym czasiee majà szanse na
spe∏nienie.

- Pozwol´ sobie zatem wyraziç jeszcze ˝yczenie jako
krakowianin szczerze zaanga˝owany w sprawy tego
miasta. A mojemu miastu bardzo przyda∏aby si´ kon-
centracja wysi∏ku inwestycyjnego na usprawnieniu
komunikacji. Do tego jednak trzeba si´ doskonale przy-
gotowaç. W 2007 r. b´dziemy czekaç na nowe, pot´˝ne
Êrodki z UE. ˚yczy∏bym sobie, abyÊmy je wykorzystali
przede wszystkim na te cele. Ciàgle nie s∏ysz´ o pla-
nach budowy III obwodnicy, niezb´dnej dla odcià˝enia
Alei Trzech Wieszczów, obecnie ca∏kowicie zakorkowa-
nej. W warunkach Zachodniej Europy realizowano by
takie zadanie w 2 – 3 lata. JeÊli tam mo˝na, to dlacze-
go nie u nas? A dobre rozwiàzania komunikacyjne sà
niezb´dne do osiàgni´cia ∏adu przestrzennego, a prze-
de wszystkim dla codziennej wygody mieszkaƒców
zm´czonych coraz bardziej ucià˝liwymi warunkami
˝ycia.

- Dzi´kuj´ za rozmow´
Rozmawia∏a 

Aleksandra VEGA

Profesor Witold C´ckiewicz, jeden z
najznakomitszych, wspó∏czesnych pols-
kich architektów i urbanistów. Autor
takich obiektów, jak kino "Kijów", hotel
"Cracovia", wspó∏autor projektu amba-
sady polskiej w New Delhi (nagroda
rzàdu Indii), wspó∏autor komplekso-
wych projektów osiedli mieszkaniowych

- Podwawelskiego w D´bnikach, Mistrzejowicach, Czy-
˝ynach, niekwestionowany autorytet w dziedzinie archi-
tektury sakralnej (12 projektów koÊcio∏ów, w tym m.in.
katedra w Rzeszowie, koÊció∏ Êw. Krzy˝a w Zakopa-
nem, koÊció∏ w Krzes∏awicach, na os. Cegielnianym,
koÊció∏ Êw. Brata Alberta na os. Dywizjonu 303). Autor
projektu Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewni-
kach, które zosta∏o nagrodzone oskarem budowlanym
i zdoby∏o tytu∏ „Budowy Roku” 2002. 

Obecnie profesor projektuje Panteon Narodowy na
Ska∏ce (na zdj´ciu), jako rozbudow´ istniejàcej Krypty
Zas∏u˝onych,  oraz Ekumenicznà Kaplic´ im. Jana
Paw∏a II przy Sanktuarium w ¸agiewnikach. W paê-
dzierniku 2006 r. zosta∏ laureatem Nagrody Miasta Kra-
kowa w dziedzinie kultury i sztuki.

Jedna ze zrealizowanych wizji, z których profesor C´ckiewicz jest
najbardziej dumny: Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia w ¸agiewnikach



Historia ta jest tylko cz´Êciowo udoku-
mentowana w nielicznych ocala∏ych
materia∏ach êród∏owych, a obecnie sta-
nowi przedmiot badaƒ i wielu opraco-
waƒ, w tym równie˝ monograficznych
(por. [1]). Most drogowy na rzece WiÊle w
Bobrku stanowi cz´Êç tej historii, a dzia-
∏ania i wydarzenia w bie˝àcym roku
znacznie jà wzbogacajà. Na wiosn´ prze-
prowadzono gruntownà przebudow´
obiektu, w maju przez most, jako jeden z
pierwszych, przeje˝d˝a∏ dwukrotnie

Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI podczas pami´tnej wizy-
ty w obozie Auschwitz-Birkenau. W paêdzierniku
most uroczyÊcie poÊwi´ci∏ arcybiskup metropolita
krakowski kardyna∏ Stanis∏aw Dziwisz, nadajàc mu
imi´ papie˝a Benedykta XVI.

Lokalizacja przeprawy

MiejscowoÊç Bobrek (gmina Che∏mek) po∏o˝ona
jest nad Wis∏à, na zachodnich kraƒcach Ma∏opolski.
Nieopodal, po drugiej stronie rzeki, znajduje si´
OÊwi´cim. W∏aÊnie przez Bobrek wiedzie droga woje-
wódzka (Nr 933) z Chrzanowa do OÊwi´cimia i tu
przekracza Wis∏´, nieco poni˝ej ujÊcia Przemszy,
rzeki oddzielajàcej Âlàsk od Ma∏opolski. Most w
Bobrku nale˝y do obiektów górnej Wis∏y. Chocia˝
szerokoÊç wody brzegowej wynosi tutaj oko∏o 40 m,
to jednak wa∏y wytyczajà tereny zalewowe, szerokoÊ-
cià si´gajàce 200 metrów. W niedalekim sàsiedztwie
mostu znajdujà si´: zespó∏ pa∏acowy wraz z oficynà (I
po∏owa XIX wieku, przyziemie wiek XV), park pa∏aco-

wy (zajmuje obszar 26 ha, uznany za zabytek przyro-
dy w roku 1925, nale˝y do najwi´kszych parków w
Polsce), spichlerz drewniany zbudowany w 1779 oraz
koÊció∏ pw. Trójcy PrzenajÊwi´tszej (pierwszy na po-
∏udniu Polski wybudowany w stylu klasycystycznym,
liczàcy ponad 200 lat).

Rys historyczny

Poczàtki przeprawy mostowej w Bobrku si´gajà
zapewne Êredniowiecza, lecz z tamtych zamie-
rzch∏ych czasów nie zachowa∏y si´ do dzisiaj ˝adne
dowody. Najstarsze zbadane i dost´pne êród∏a histo-
ryczne pochodzà z XVI wieku. Od tego czasu dato-
wane sà niektóre informacje techniczne o mostach tu
wznoszonych, o ich budowniczych, projektantach,
jak równie˝ wa˝ne zdarzenia historyczne, które tu
mia∏y miejsce.
• 1562 rok - pierwsze wzmianki o przeprawie mosto-

wej w Bobrku – mapa Ksi´stwa OÊwi´cimsko-
Zatorskiego Stanis∏awa Zar´bskiego – most d´bo-
wy, d∏ugoÊç 21 ∏atrów (ok. 37 m), szerokoÊç 3 ∏atry
(ok. 5,30 m) i trzy izbice,

• 1830-31 rok - powstanie listopadowe – genera∏
Samuel Ró˝ycki wkracza przez most w Bobrku do
Galicji, uchodzàc przed Rosjanami,

• 1935 rok – nowy most drewniany d∏ugoÊci 156 m,
prz´s∏a na terenie zalewowym - konstrukcja trape-
zowo-rozporowa, prz´s∏o nurtowe – kratownica
paraboliczna systemu Francosa (por. [2]), o rozpi´-
toÊci 27 m (w w´z∏ach stosowane stalowe blachy i
Êrubogwoêdzie),

• 1939 rok – kampania wrzeÊniowa - most drewniany
zbudowany przed wybuchem wojny ocala∏,

• 1940 rok – okupacja hitlerowska, przebudowa
mostu przez Niemców, u∏o˝enie stalowych dêwiga-
rów dwuteowych 550 mm na istniejàcych jarzmach
drewnianych, pozostawiono pok∏ad drewniany na
pomoÊcie,

• 1945 rok – most ocala∏ po ofensywie sowieckiej i
dotrwa∏ do 1963 roku,

• 1963 rok – nowy most sta∏y nieco powy˝ej dotych-
czasowego obiektu,

• 2006 rok – nowy most sta∏y w miejscu dotychcza-
sowej konstrukcji.
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Most 
Nowe oblicze przeprawy wiÊlanej

Ludzie budujà za du˝o murów, a za ma∏o mostów. 
Isaac Newton (1643 - 1727) 

W is∏a – królowa polskich rzek stanowi najwi´kszà
naturalnà przeszkod´ wodnà na obszarze naszego
kraju.. Od najdawniejszych czasów nad jej wodami

wznoszono przeprawy zaspokajajàce doraêne lub d∏ugotr-
wa∏∏e potrzeby komunikacyjne. Historia tych przepraw jest
bogata. Znajdujà w niej odbicie zarówno osiàgnni´cia sztuki
in˝ynierskiej na przestrzeni wieków, jak równie˝ wa˝ne
wydarzenia z naszych dziejów. 

Panorama nowego mostu (maj 2006 r.).

Karol Ry˝
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Benedykta XVI
w Bobrku na poczàtku XXI wieku

Przesz∏oÊç odchodzi
Poczàtek 2006 roku stanowi∏ okres koƒczàcy eksploa-

tacj´ mostu betonowego wzniesionego w Bobrku w 1962
roku. Most ten zaprojektowa∏ in˝ynier W∏adys∏aw Szermer
w Krakowskim Biurze Projektów Transportu Drogowego i
Lotniczego. By∏a to konstrukcja kablobetonowa, sied-
mioprz´s∏owa, o rozpi´toÊciach prz´se∏ (3 x 24 + 36 + 3
x 24) m, o kàcie skrzy˝owania 75 st.

Wszystkie prz´s∏a mostu zaprojektowano jako swo-
bodnie podparte, o przekroju p∏ytowo-belkowym, z∏o˝o-
nym z dêwigarów o kszta∏cie dwuteowym, spr´˝anych na
miejscu kablami systemu Freyssineta. PodkreÊliç nale˝y,
˝e by∏ to jeden z pierwszych mostów w Polsce zbudowa-
nych w tym systemie. Przyczó∏ki i filary wykonano jako
betonowe, posadowione na ̋ elbetowych palach. D∏ugoÊç
mostu wynosi∏a 186 m. Budow´ zrealizowa∏a Grupa
Robót w Skoczowie, a na miejscu prowadzi∏ jà Roman
˚agan. Budowa trwa∏a od 1959 do 1962 roku.

Most by∏ eksploatowany przez 44 lata. W koƒcowym
okresie u˝ytkowania bardzo z∏y stan techniczny obiektu
stwarza∏ liczne zagro˝enia. G∏ównymi czynnikami des-
trukcji by∏y silnie zaawansowane procesy korozyjne stali
spr´˝ajàcej, stali zbrojeniowej i betonu (dêwigary skrajne
niemal wszystkich prz´se∏ oraz strefy przydylatacyjne).
Uznajàc za nieop∏acalne przeprowadzanie remontu kon-
strukcji istniejàcej, podj´to decyzj´ o ca∏kowitej przebu-
dowie ustroju noÊnego i podpór mostu, celem dostoso-
wania obiektu do wspó∏czesnych wymogów komunika-
cyjnych pod wzgl´dem noÊnoÊci, przepustowoÊci i bez-
pieczeƒstwa ruchu.

Remont mostu planowano od kilku lat, jednak koniec
2005 roku okaza∏ si´ prze∏omowy, gdy˝ wtedy obieg∏a
Polsk´ wiadomoÊç, ˝e papie˝ Benedykt XVI, przyje˝d˝a-
jàcy z pielgrzymkà w maju, uda si´ z Krakowa do OÊwi´-
cimia samochodem, a nie helikopterem, jak planowano
wczeÊniej. Fakt ten wyzwoli∏ natychmiastowà inicjatyw´,
radykalne dzia∏ania i decyzje, zmierzajàce do ekspreso-
wego remontu przeprawy w Bobrku, gdy˝ tylko t´dy
mog∏a prowadziç trasa dojazdu papie˝a do OÊwi´cimia z
autostrady A4. 

Nowy most na WiÊle w Bobrku

W projekcie przebudowy i remontu mostu za∏o˝ono ca∏-
kowità wymian´ ustroju noÊnego i daleko idàcà przebudo-
w´ wszystkich podpór – przyczó∏ków i filarów. Uwzgl´dnia-
jàc niekorzystne uwarunkowania realizacji robót (m.in.
bardzo krótki termin zamkni´cia drogi, okres zimowy oraz
ryzyko wiosennej powodzi w obr´bie terenów zalewowych
mi´dzy wa∏ami) przyj´to dla ustroju noÊnego konstrukcj´
zespolonà typu stal-beton, wykonywanà bez dodatkowych
(tymczasowych) podpór w pierwszym stadium jej realiza–
cji. W cz´Êci stalowej ustroju noÊnego zastosowano uk∏ad
tandemowy dêwigarów, korzystny z punktu widzenia tran-
sportu i monta˝u. Dêwigary g∏ówne mostu zaprojektowano
przy za∏o˝eniu przekroju zwartego, z kr´pym Êrodnikiem, o

sta∏ej wysokoÊci i pasem górnym o sta∏ym przekroju na
ca∏ej d∏ugoÊci. Dzi´ki temu zredukowano iloÊç elementów
stalowych w obr´bie dêwigarów, u∏atwiajàc znakomicie
wytwarzanie i monta˝ konstrukcji na miejscu. Do zespole-
nia p∏yty pomostowej z cz´Êcià stalowà zastosowano ∏àcz-
niki sworzniowe typu Nelson.

Nowy ustrój noÊny mostu zmieni∏ swój schemat sta-
tyczny. Dotychczasowe prz´s∏a swobodnie podparte zas-
tàpiono uk∏adem ciàg∏ym, który pozwoli∏ osiàgnàç wi´k-
szà smuk∏oÊç konstrukcji i korzystnie wyeliminowa∏ poÊ-
rednie przerwy dylatacyjne.

Zastosowanie schematu ciàg∏ego podyktowa∏o potrze-
b´ przystosowania jednego filara mostu do przenoszenia
znacznych si∏ poziomych (hamowanie pojazdów). W tym
celu wykonano dodatkowe dwa rz´dy pali wierconych,
zwieƒczono je p∏ytà oczepowà, powiàzanà monolitycznie
z silnie zbrojonym, nowym p∏aszczem filara.

Rytm podpór mostu i zwiàzane z nim rozpi´toÊci prz´-
se∏ zachowano zgodnie ze stanem istniejàcym. Przyj´to
sta∏à, stosunkowo ma∏à wysokoÊç ustroju noÊnego (h =
1,44 m) na ca∏ej jego d∏ugoÊci. Osiàgni´to w ten sposób
znacznà smuk∏oÊç prz´se∏ (prz´s∏o nurtowe h/l = 1/25,7)
i odczucie lekkoÊci ustroju, zw∏aszcza w porównaniu do
konstrukcji poprzedniej. Po∏o˝enie wysokoÊciowe prz´se∏
dostosowano do wypuk∏ej niwelety drogi na moÊcie.
Niwelet´ drogi podkreÊlono precyzyjnie wykszta∏conà
linià gzymsu, wykonanego z prefabrykowanych desek
polimerobetonowych. Kolorystyka mostu nawiàzuje do
barw watykaƒskich poprzez ˝ó∏te gzymsy i kremowà kon-
strukcj´ stalowà dêwigarów. Za∏o˝enie architektoniczno-
estetyczne mostu emanuje spokojem i czytelnoÊcià formy.

Charakterystyka mostu

Parametry geometryczne
– d∏ugoÊç teoretyczna ustroju noÊnego lt = 185,32 m,
– rozpi´toÊci teoretyczne prz´se∏ lt =

24,42+24,85+24,90+36,95+24,90+24,85+24,42m,
– szerokoÊç ca∏kowita prz´s∏a B = 12.28 m,

dokoƒczenie na str. 12

Tablica informacyjna przy wjeêdzie na most w Bobrku.
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Most 

– szerokoÊç jezdni bj = 7.00 m,
– szerokoÊç chodników bch = 2 x 2.0 m,
– wysokoÊç konstrukcyjna prz´s∏a hk = 1.60 m,
– kàt skrzy˝owania mostu z przeszkodà · = 75 stopni.

Ustrój noÊny
Siedmioprz´s∏owa, ciàg∏a konstrukcja zespolona

typu stal-beton, z∏o˝ona z szeÊciu spawanych blachow-
nic stalowych (trzy tandemy), wspó∏pracujàcych z ˝el-
betowà p∏ytà pomostowà, o zmiennej gruboÊci (21.0 do
28.0 cm).

Podpory
Przyczó∏ki i filary sà konstrukcjami masywnymi, posa-

dowionymi na ˝elbetowych palach.
¸o˝yska
Typ garnkowy, noÊnoÊç 2000 kN.
Materia∏y
Stal konstrukcyjna St355J2G3 (18G2A), stal zbrojenio-

wa BST500S, beton B40.
Klasa obcià˝enia
A wg normy PN-85/S-10030 (ci´˝ar samochodów

dopuszczonych do eksploatacji 500 kN (50 T).
Wybrane stadia robót budowlano-monta˝owych

Generalnym wykonawcà robót mostowych by∏o spec-
jalistyczne Przedsi´biorstwo Us∏ug Technicznych „INTER-
COR” Sp. z o.o. z Zawiercia.

Roboty rozbiórkowe obejmowa∏y ca∏y ustrój noÊny
mostu (7 kablobetonowych prz´se∏), górne elementy
przyczó∏ków (∏awy pod∏o˝yskowe, fragment korpusu,
skrzyd∏a) oraz g∏owice wszystkich filarów. Do kruszenia
betonu wykorzystano narz´dzia instalowane na ramieniu
koparki (no˝yce hydrauliczne, koƒcówki udarowe). W
przypadku prz´s∏a nurtowego roboty prowadzono z
wykorzystaniem barek rzecznych. Ogó∏ rozbiórek prze-
prowadzono bardzo sprawnie, szybko uwalniajàc miejsce
dla dalszych robót budowlano-monta˝owych.

W ramach przebudowy i remontu mostu wykonano:
• Wzmocnienie i przebudow´ podpór,
• Monta˝ ∏o˝ysk garnkowych,
• Monta˝ konstrukcji stalowej ustroju noÊnego,

• Zbrojenie p∏yty pomostowej oraz monta˝ elementów
odwodnienia,

• Betonowanie p∏yty pomostowej,
• Roboty izolacyjne,
• Uk∏adanie kraw´˝ników, desek gzymsowych z polime-

robetonu,
• Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych,
• Monta˝ barieropor´czy, uk∏adanie nawierzchni,
• Instalowanie urzàdzeƒ dylatacyjnych,
• Instalowanie systemu odwodnienia mostu,
• Roboty antykorozyjne w obr´bie elementów stalowych i

betonowych,
• Inne roboty wykoƒczeniowe.Wyspecyfikowany zakres

robót budowlano-monta˝owych wskazuje na jego du˝e
podobieƒstwo do realizacji praktycznie nowego mostu
sta∏ego, spe∏niajàcego wszystkie aktualne wymogi.
Badania odbiorcze mostu pod obcià˝eniem próbnym

Przed przekazaniem mostu do eksploatacji wykonano
próbne obcià˝enie (wg projektu [4]) obejmujàce próby sta-
tyczne i dynamiczne. Podczas prób statycznych zrealizowa-
no 5 schematów obcià˝enia, ustawiajàc na badanych prz´-
s∏ach maksymalnie po 6 samochodów marki Tatra o cí ˝ar-
ze brutto 300 kN (30 Ton). Podczas badaƒ osiàgní to wyt´-
˝enia prz´se∏ przekraczajàce poziom 70 %. Maksymalne
ugi´cie prz´s∏a nurtowego wynios∏o 19,4 mm (ugi´cie
dopuszczalne 61,1 mm), stanowiàc 92,8 % prognozowanej
wielkoÊci teoretycznej. Ugi´cia pomierzone pozosta∏ych
prz´se∏ nie przekroczy∏y poziomu 9,5 mm (dopuszczalne
62,1 mm), stanowiàc maksymalnie 98,6 % obliczonych wiel-
koÊci teoretycznych. Wszystkie prz´s∏a wykaza∏y korzystnie
bardzo du˝à sztywnoÊç, co stanowi dobry prognostyk w
kontekÊcie ich trwa∏oÊci. Obcià˝enie jednostronne prz´s∏a
wykaza∏o dobrà wspó∏prac´ dêwigarów g∏ównych w kierun-
ku poprzecznym oraz du˝à zgodnoÊç z przewidywanym
zachowaniem konstrukcji. Badania dynamiczne udowodni∏y,
˝e ustrój noÊny mostu nie jest nadmiernie wra l̋iwy na tego
typu obcià˝enia. Pozytywny rezultat wszystkich badaƒ pot-
wierdzi∏ poprawnoÊç za∏o˝eƒ projektowych, dobrà jakoÊç
robót budowlano-monta˝owych i udowodni∏ pe∏nà przydat-
noÊç mostu do podj́ cia normalnej eksploatacji.

dokoƒczenie ze str.11

Próbne obcià˝enie mostu.
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Benedykta XVI

Kalendarium wybranych zdarzeƒ 
procesu inwestycyjnego

Przebudowa mostu zosta∏a zrealizowana w rekordo-
wym tempie. By∏o to mo˝liwe dzi´ki doskona∏ej organi-
zacji robót budowlano-monta˝owych, odpowiednio
dobranym rozwiàzaniom projektowym, dzi´ki skróconym
procedurom przetargowym (zgoda Urz´du Zamówieƒ
Publicznych, udzielona Inwestorowi – Zarzàdowi Dróg
Wojewódzkich - na rezygnacj´ z d∏ugotrwa∏ych procedur),
skróconym post´powaniom administracyjnym oraz dzi´ki
zbiorowemu, wielkiemu zaanga˝owaniu wszystkich
uczestników procesu inwestycyjnego. Poni˝ej zestawiono
wa˝niejsze zdarzenia procesu inwestycyjnego, obrazujà-
ce post´p robót podczas realizacji przebudowy mostu:
• Rozpocz´cie prac projektowych: styczeƒ 2006 r.
• Zamkni´cie ruchu na starym moÊcie, rozpocz´cie robót

rozbiórkowych: 6 lutego 2006 r.
• Zakoƒczenie monta˝u konstrukcji stalowej: kwiecieƒ

2006 r.
• Zabetonowanie p∏yty pomostowej: 27 kwietnia 2006 r.
• Próbne obcià˝enie mostu: 22 maja 2006 r.
• Otwarcie mostu dla ruchu: 25 maja 2006 r. (godz. 18)
• Okres wy∏àczenia ruchu: 108 dni

Wizyta Benedykta XVI w OÊwi´cimiu

28 maja 2006 roku Ojciec Âwi´ty Benedykt XVI z∏o˝y∏
historycznà wizyt´ w niemieckim obozie zag∏ady (dzisiaj
Paƒstwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau) w OÊwi´ci-
miu. Podró˝ujàc do OÊwi´cimia i z powrotem by∏ owacyj-
nie witany przez mieszkaƒców Bobrka, co podkreÊli∏ w
swoich goràcych komentarzach prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej Lech Kaczyƒski. Kolumna samochodów dos-
tojnego goÊcia, jako jedna z pierwszych, dwukrotnie
pokona∏a oddany 3 dni wczeÊniej do eksploatacji grun-
townie przebudowany i zmodernizowany most. Do przy-
toczonych wczeÊniej d∏ugich dziejów przeprawy mosto-
wej przez rzek´ Wis∏´ w Bobrku zosta∏y dopisane nowe
wa˝ne karty.

W imi´ pami´ci historycznych zdarzeƒ

Wspominajàc z pewnego dystansu zdarzenia od stycz-
nia do koƒca maja bie˝àcego roku, zwiàzane z gruntow-
nà modernizacjà i przebudowà przeprawy mostowej w
Bobrku, widaç jasno inspirujàcà obecnoÊç papie˝a Bene-
dykta XVI we wszystkich podejmowanych dzia∏aniach.
Imi´ Benedykt przewija∏o si´ w zgie∏ku budowy, wÊród
budowniczych i licznych obserwatorów powtarzajàcych
jak mantr´ pytanie: Czy zdà˝à? By∏o obecne w myÊlach i
dzia∏aniach Inwestora, nie dawa∏o spokoju projektantom,
czego dowodem sà liczne pliki i foldery, konstruowane z
udzia∏em tego w∏aÊnie imienia.

Inwestycj´ ukoƒczono w terminie, ku zadowoleniu i
radoÊci wszystkich. ObecnoÊç na moÊcie Ojca Âwi´tego
ukoronowa∏a podj´ty wielki wysi∏ek i mobilizacj´. W konte-

kÊcie tych zdarzeƒ, w kilku Êrodowiskach zwiàzanych z rea-
lizacjà nowego mostu, spontanicznie zrodzi∏a si´ szlachet-
na i pi´kna idea nadania mostowi imienia Benedykta XVI.
Jest taka stara tradycja nadawania niektórym znaczàcym
obiektom imion wielkich ludzi, którzy w pewien szczególny
sposób byli z nimi zwiàzani. T́  tradycj´ postanowiono tu
wykorzystaç i podtrzymaç. Podj´ta inicjatywa spotka∏a si´ z
aplauzem arcybiskupa metropolity krakowskiego kardyna-
∏a Stanis∏awa Dziwisza, który, dok∏adnie pi´ç miesi´cy po
wizycie papie˝a w OÊwi´cimiu, w dniu 28 paêdziernika
2006 roku poÊwi´ci∏ most, nadajàc mu imi´ Benedykta XVI.
Ods∏oni´to pamiàtkowe tablice w obecnoÊci w∏adz paƒ-
stwowych, duchowieƒstwa, Wojska Polskiego, licznych
goÊci i t∏umnie przyby∏ych mieszkaƒców Bobrka oraz
innych okolicznych miejscowoÊci.

Dr in˝. Karol RY˚
Adiunkt w Katedrze Budowy Mostów i Tuneli w Politechnice Krakowskiej

Dyrektor Przedsi´biorstwa Us∏ug In˝ynierskich „PROKOM” s.c.

Fotografie zamieszczone w tekÊcie artyku∏u oraz na
ok∏adkach biuletynu wykonali: Karol Ry˝, Witold Bogacki,
Tadeusz Warczak, Wykonawca mostu, ¸ukasz Korze-
niowski.

Literatura
[1] ChwaÊciƒski Boles∏aw: „Mosty na WiÊle i ich budowniczowie”,

Fundacja Rozwoju Nauki w Zakresie In˝ynierii Làdowej im. A. i Z. Wasiu-
tyƒskich, Warszawa 1997,

[2] Czapski Micha∏: „Mosty drewniane”, Fundacja Rozwoju Nauki w
Zakresie In˝ynierii Làdowej im. A. i Z. Wasiutyƒskich, Warszawa 2001,

[3] Ry˝ Karol wraz z Zespo∏em Przedsi´biorstwa Us∏ug In˝ynierskich
„PROKOM” s.c. oraz Bogacki Witold wraz z Zespo∏em Przedsi´biorstwa
„INTEGRAL” Sp. z o.o.: „Projekt remontu mostu drogowego na rzece
WiÊle w/c drogi wojewódzkiej nr 933 OÊwi´cim-Chrzanów (km 76+027)
w miejscowoÊci Bobrek,

[4] Ry˝ Karol wraz z Zespo∏em Przedsi´biorstwa Us∏ug In˝ynierskich
„PROKOM” s.c.: „Projekt próbnego obcià˝enia mostu drogowego na
rzece WiÊle w/c drogi wojewódzkiej nr 933 OÊwi´cim-Chrzanów (km
76+027) w miejscowoÊci Bobrek.

PoÊwi´cenie mostu przez ksi´dza kardyna∏a Stanis∏awa Dziwisza.
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Sukcesy
60 lat  Stowarzyszenia In˝ynierów

Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Komuni-
kacji powsta∏o z potrzeby zrzeszania si´ in˝ynierów
i techników w organizacjach technicznych. Kon-
cepcja powo∏ania jednej organizacji dla ca∏ej bra-
n˝y komunikacyjnej rozwija∏a si´ ju˝ od koƒca 1945
roku. Grupa inicjatywna sk∏adajàca si´ z in˝ynie-
rów, póêniejszych naukowców i dzia∏aczy gospo-
darczych, w dniu 24 maja 1946 roku, na zebraniu
konstytucyjnym delegatów wszystkich znaczàcych
bran˝ – oÊrodków komunikacyjnych w Warszawie,
powo∏a∏a do ˝ycia Stowarzyszenie In˝ynierów i
Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Ustalono, ˝e nowo powo∏ane Stowarzyszenie
podejmie tradycje przedwojennych organizacji
technicznych kolejowych (Zwiàzek Polskich In˝y-
nierów Kolejowych, Zrzeszenie Techników Kolejo-
wych) i drogowych (Zwiàzek In˝ynierów Drogo-
wych).

Pierwszym przewodniczàcym Oddzia∏u SITK RP
w Krakowie zosta∏ Adam Kmita – dyrektor Kolei
Paƒstwowych w Krakowie. Obszarem dzia∏ania
by∏o wówczas województwo krakowskie i rze-
szowskie. Najwa˝niejszymi na owe czasy zadania-
mi by∏y: szkolenia oraz zapoznawanie si´ z naj-
nowszymi osiàgni´ciami nauki. Od lutego 1949
roku siedziba Stowarzyszenia mieÊci∏a si´ w
budynku Domu Technika  przy ul. Straszewskiego
w Krakowie.

W ciàgu 60 lat dzia∏alnoÊci do Oddzia∏u Kra-
kowskiego Stowarzyszenia przynale˝a∏o ponad
6500 osób, obecnie w 2006 roku liczba cz∏onków w
naszym Oddziale wynosi 560, skupionych w 19 ko-
∏ach lub klubach. Czynnych zawodowo jest ponad
440 cz∏onków. Reprezentujà oni nast´pujàce bran-
˝e komunikacyjne: kolejowà, drogowà, mostowà,
lotniczà oraz transport miejski. Sporà grup´ stano-
wià studenci Politechniki Krakowskiej, g∏ównie z
kierunku transport.

Przez wszystkie te lata, a w szczególnoÊci przez
ostatnie dziesi´ciolecie, w Oddziale w Krakowie
udoskonalano i realizowano  nast´pujàce cele:
– wykorzystanie du˝ego potencja∏u krakowskiego

Êrodowiska dla promowania poprzez dzia∏alnoÊç
konferencyjnà opinii w wa˝nych sprawach dla
polskiego transportu,

– pe∏nienie funkcji zbiorowego eksperta dla w∏adz
samorzàdowych,

– w∏àczenie jak najwi´kszej liczby cz∏onków w dzia-
∏alnoÊç merytorycznà,

– wydawanie zeszytów naukowo-technicznych z
organizowanych konferencji i seminariów oraz
utrzymanie ich dobrego poziomu. 

Oddzia∏ Krakowski SITK organizuje rocznie 7 do
8 konferencji naukowo-technicznych, w których
uczestniczy Êrednio 100 - 120 osób, równie˝ goÊcie
z zagranicy. Na ka˝dà konferencj´ przygotowuje
si´ ok. 15 - 18 referatów technicznych, nierzadko
autorstwa naszych cz∏onków. Dzia∏alnoÊç wydaw-
niczà zeszytów naukowo-technicznych Oddzia∏ roz-
poczà∏ w 1983 roku i do chwili obecnej wydaliÊmy
ich 131. 

Nie sà to wszystkie obszary pracy Oddzia∏u Kra-
kowskiego. Podj´liÊmy dzia∏alnoÊç integrujàcà
seniorów SITK z Oddzia∏em. W jej ramach organi-
zujemy jubileusze urodzinowe, poczàwszy od 

K rakowski Oddzia∏ Stowarzyszenia In˝ynierów i Tech-
ników Komunikacji rozpoczà∏ swojà dzia∏alnoÊç dok--
∏adnie 60 lat temu, 5 wrzeÊnia 1946 roku . W tym dniu

odby∏o si´ pierwsze Walne Zebranie Cz∏onków,  w którym
udzia∏ wzi´∏o 167 osób - cz∏onków za∏o˝ycieli - i na którym
dokonano wyboru w∏adz. Oddzia∏ w Krakowie by∏ jednym z
dziewi´ciu powsta∏ych w 1946 roku, w wi´kszych miastach
w Polsce.

Prezes W. Starowicz z goÊciem Kongresu ministrem Jerzym Widzykiem
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75-lecia oraz d∏ugoletniej przynale˝noÊci do sto-
warzyszenia.

Wa˝nym zadaniem jest organizowanie corocz-
nych konkursów nieprzerwanie od ponad 35 lat, na
najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie komuni-
kacji dla absolwentów szkó∏ Êrednich i szkó∏ wy˝-
szych. Wielu laureatów konkursów zasili∏o nasze
stowarzyszenie i bierze czynny udzia∏ w jego ˝yciu.

Do sukcesów w dzia∏alnoÊci Oddzia∏u Kra-
kowskiego SITK w minionym okresie zaliczyç
nale˝y:
– zorganizowanie pierwszego w historii stowarzy-

szenia Kongresu Transport 2000 w Krakowie, 
– aktywne w∏àczenie si´ w upami´tnienie postaci

wybitnego in˝yniera Ernesta Malinowskiego w
stulecie jego Êmierci, po∏àczone z wybudowa-
niem w 1999 roku Jego pomnika w Peru na prze-
∏´czy Ticlio, przez którà s∏ynny polski in˝ynier

poprowadzi∏ pierwszà na Êwiecie tak wysoko po-
∏o˝onà lini´ kolejowà (4818 m n.p.m.). 

– zakupienie w 2002 roku w∏asnej siedziby w Kra-
kowie, ze Êrodków zgromadzonych przez 10 lat w
Oddziale, 

– zorganizowanie czterech ogólnopolskich Zjaz-
dów Delegatów SITK w Krakowie: II Walny Zjazd
Delegatów w kwietniu 1949 roku, XIV Zjazd Dele-
gatów we wrzeÊniu 1961 roku, trzeci jako kolejny
XIX Zwyczajny Zjazd Delegatów SITK w paêdzier-
niku 1972 roku i jako czwarty kolejny XXV Zjazd
Delegatów w paêdzierniku 1990 roku.

Za szczególne osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci stowa-
rzyszeniowej Oddzia∏ w Krakowie uzyska∏ wiele
wyró˝nieƒ, wÊród nich w 1987 roku zosta∏ odzna-
czony Z∏otà Honorowà Odznakà SITK, w 2000 roku
– Z∏otà Odznakà z diamentem,  a w roku 2004 i w
nast´pnym 2005 – nagrodà „Ernest  dla najaktyw-
niejszego Oddzia∏u SITK w Polsce”.

Równie˝ wielu naszych cz∏onków za szczególne
osiàgni´cia zawodowe i dzia∏alnoÊç w Stowarzy-
szeniu zosta∏o uhonorowanych wysokimi odzna-
czeniami paƒstwowymi polskimi i zagranicznymi
oraz wyró˝nieniami stowarzyszeniowymi jak: Medal
im. Zbigniewa i Aleksandra Wasiutyƒskich za zas∏u-
gi dla transportu, Z∏otà Odznakà z diamentem (6
osób), Z∏otà Odznakà, Srebrnà Odznakà oraz god-
noÊcià Zas∏u˝ony Senior SITK oraz GodnoÊcià
Cz∏onka Honorowego SITK (9 osób).

W Oddziale Krakowskim SITK  dzia∏a∏o wielu
wybitnych in˝ynierów i naukowców, a wÊród nich
Adam Kmita, Leon Gehorsom, Jan Ró˝ycki, Piotr

Jubilata
i Techników Komunikacji RP Oddzia∏ w Krakowie

dokoƒczenie na str. 16Pomnik in˝. Ernesta Malinowskiego w Peru na Prze∏´czy Ticlio w Andach,
w czasie ods∏oni´cia – lipiec 1999 r.

Nowa, w∏asna siedziba Oddzia∏u SITK w Krakowie 
przy ulicy Siostrzanej
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Sukcesy Jubilata 

Lewiƒski, Stanis∏aw Datka, Edward Perykasza,
Julisz Koreleski, i inni.

Oddzia∏em Krakowskim kierowali równie˝ wybit-
ni prezesi, niektórzy byli wybierani na kilka kolej-
nych kadencji, wÊród nich nale˝y wymieniç: Kazi-
mierza Marcinkowskiego – 16 lat prezesowania,
Mariana Szeliƒskiego – 22 lata prezesowania, Wie-
s∏awa Starowicza – 10 lat prezesowania w Oddzia-

le Krakowskim i jedno-
czeÊnie 12 lat przewo-
dzenia ca∏emu Stowa-
rzyszeniu.

Tak wspania∏y jubi-
leusz 60-lecia dzia∏alno-
Êci SITK RP Oddzia∏u w
Krakowie uczczono
uroczystym spotkaniem
cz∏onków, które odby∏o
si´ 9 paêdziernika 2006
roku w sali balowej
Hotelu Europejskiego w
Krakowie. Na uroczys-
toÊç zaproszeni zostali
przedstawiciele w∏adz
Krakowa, przedstawi-
ciele Oddzia∏ów SITK z
ca∏ej Polski, przedstawi-
ciele Ma∏opolskiej Okr´-
gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa, prezesi

wspó∏pracujàcych stowarzyszeƒ naukowo-tech-
nicznych oraz dyrektorzy firm wspó∏pracujàcych z
SITK. 

Z tej okazji wydaliÊmy Monografi´ Oddzia∏u poÊ-
wi´conà historii Oddzia∏u ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem ostatniej dekady (1996-2006) dzia∏alnoÊci
naszego stowarzyszenia.

Monografia zosta∏a opracowana przez znanych
krakowskich redaktorów Leszka Mazana, Mieczy-
s∏awa Czum´, Katarzyn´ Siwiec i wydana przez
nasz Oddzia∏ pod znamiennym tytu∏em „Od Karpat
po Andy”, nawiàzujàcym do roku 1999, w którym
wydatnym zaanga˝owaniem naszych cz∏onków
upami´tniliÊmy postaç i setnà rocznic´ Êmierci
in˝yniera Ernesta Malinowskiego, budowniczego
kolei w Andach Peruwiaƒskich.

Publikacja ta  stanowi o dorobku Êrodowiska
in˝ynierskiego skupionego w Oddziale Krakowskim
Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komuni-
kacji Rzeczpospolitej Polskiej.

mgr in˝. Anna BRYKSY
Sekretarz Oddzia∏u SITK RP w Krakowie

UroczystoÊci jubileuszowe 
60-lecia Oddzia∏u SITK RP w Krakowie

dokoƒczenie ze str. 15

Statuetka nagroda ERNEST 2005 
dla najlepszego Oddzia∏u SITK w Polsce
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KONFERENCJE,
SEMINARIA

In˝ynieria elektryczna 
w budownictwie

III Konferencja Naukowo-Techniczna

Otwarcia konferencji dokona∏ prezes Oddzia∏u Kra-
kowskiego SEP i zarazem przewodniczàcy Komitetu
Organizacyjnego Konferencji dr in˝. Jan Strza∏ka, który
nawiàza∏ do wczeÊniej zorganizowanych dwóch spot-
kaƒ o tym samym tytule w roku 1997 i 2003, zorgani-
zowanych z inicjatywy Oddzia∏owej Sekcji Instalacji i
Urzàdzeƒ Elektrycznych oraz pracowników Wydzia∏u
In˝ynierii Elektrycznej i Komputerowej PK i Katedry
Elektroenergetyki AGH.

W obradach  konferencji wzi´∏o udzia∏ ponad 60
uczestników, reprezentujàcych ok. 40 krajowych insty-
tucji, w tym cztery oÊrodki uczelniane.

Obrady konferencji zosta∏y podzielone na dwie
sesje poÊwi´cone:
• ogólnym problemom i jakoÊci energii w instalacjach

elektrycznych,
• problemom projektowania i badaƒ eksploatacyjnych

w instalacjach elektrycznych.
Poszczególne sesje konferencji prowadzili: dr in˝.

Jan Strza∏ka oraz prof. Zbigniew Hanzelka.
W trakcie konferencji zaprezentowano i przedyskuto-

wano 15 referatów, których pe∏ne teksty zamieszczono
w wydanych materia∏ach konferencyjnych. Wszystkie
referaty by∏y recenzowane przez samodzielnych pra-
cowników naukowych AGH i Politechniki Krakowskiej.

W dyskusji zwracano uwag´ na potrzeb´ noweli-
zacji Prawa budowlanego i rozporzàdzenia w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych, uwarunkowania
wprowadzenia nowoczesnych systemów instalacji
elektrycznych oraz koniecznoÊç jednoznacznych
rozstrzygni´ç w szczegó∏owych kwestiach z zakresu
ochrony przeciwpora˝eniowej i odgromowej.

W podsumowaniu obrad przewodniczàcy Komitetu
Organizacyjnego dr in˝. J. Strza∏ka wysoko oceni∏
poziom merytoryczny konferencji oraz du˝e zaintere-
sowanie uczestników. Wyrazi∏ podzi´kowania dla
wszystkich autorów referatów i recenzentów oraz dla
sponsorów konferencji, w tym dla Komitetu Badaƒ
Naukowych, Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa oraz Przedsi´biorstwa Wielobran˝owe-
go ELTOR Kraków Sp. z o.o. Poinformowa∏ tak˝e
uczestników konferencji o imprezach naukowo-tech-
nicznych zaplanowanych na najbli˝sze miesiàce i
zaprosi∏ do udzia∏u w seminariach i konferencjach

organizowanych przez O.Kr SEP. Zach´ci∏ te˝ do ko-
rzystania z Biuletynu Technicznego O.Kr SEP i z infor-
macji podawanych na stronie internetowej Oddzia∏u
Krakowskiego SEP.

We wst´pnej cz´Êci konferencji g∏os zabra∏ równie˝
wiceprzewodniczàcy MOIIB Jerzy Oprocha, który
podkreÊli∏ bardzo dobrà wspó∏prac´ O.Kr SEP z Ma∏o-
polskà Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa w
zakresie organizacji ró˝nych form szkolenia zawodo-
wego.

Materia∏y konferencyjne z pe∏nymi tekstami referatów
mo˝na nabyç w biurze O.Kr SEP (tel. 012 422-58-04)

Wykaz referatów prezentowanych na konferencji:
• Stan przepisów w zakresie projektowania, wyko-

nawstwa i eksploatacji w Êwietle nowego Prawa
budowlanego (Krzysztof Majda)

• Projektowanie instalacji elektrycznych przy uwzgl´d-
nieniu wymagaƒ w zakresie niezawodnoÊci i jakoÊci
energii (Jan Strza∏ka)

• Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych (Andrzej Boczkowski)

• Systemy inteligentnego budynku jako narz´dzie
monitoringu zu˝ycia i jakoÊci energii elektrycznej
(Andrzej O˝adowicz)

• Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
Wymagania i zalecenia (Andrzej Sowa)

• Przepi´cia indukowane w instalacjach elektrycznych
od wy∏adowaƒ piorunowych (Grzegorz Mas∏owski,
Robert Ziemba)

• Metody wyznaczania i ograniczania przepi´ç pioru-
nowych indukowanych w instalacjach elektrycznych
obiektów budowlanych (Jakub Furga∏) 

• Koordynacja piorunochronu z urzàdzeniami i insta-
lacjami na dachu budynku (Marek Szczerbiƒski)

• Zastosowanie wybranych programów komputero-
wych w projektowaniu uk∏adów ochrony przeciw-
przepi´ciowej (Zofia Wróbel)

• Badania odbiorcze i eksploatacyjne w instalacjach
elektrycznych o napi´ciu znamionowym do 1 kV
(Fryderyk ¸asak)

• Harmoniczne pràdów w trójfazowych obwodach z
odbiornikami nieliniowymi (Marek Rejmer, Tomasz
Sieƒko)

• KompatybilnoÊç elektromagnetyczna sprz´tu
oÊwietleniowego w dyrektywie Unii Europejskiej
(Stanis∏aw Pienià˝ek)

• Elektroluminescencyjne êród∏a Êwiat∏a o du˝ych
powierzchniach (Zbigniew Porada, Micha∏ Cie˝)

• Dwustrefowy system stropowo-pod∏ogowy elek-
trycznego ogrzewania obiektów budowlanych (Mag-
dalena Lesieck-Gomu∏a, Janusz Lesiecki)

• Elektryczne ogrzewanie akumulacyjne wspomaga-
ne odnawialnà energià (Magdalena Lesiecka-Gomu-
∏a, Janusz Lesiecki). Jan STRZA¸KA

26 paêdziernika 2006 r. w Domu Technika NOT w
Krakowie odby∏y si´ obrady III Konferencji Nau-
kowo-Technnicznej nt. „In˝ynieria elektryczna w

budownictwie” zorganizowanej przez Oddzia∏ Krakowski
SEP. Wspó∏∏organizatorami Konferencji by∏y: Komitet Nauko-
wo-Techniczny SEP  ds. JakoÊci Energii Elektrycznej,, Kate-
dra Elektroenergetyki AGH, Ma∏opolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa oraz Wydzia∏ In˝ynnierii Elektrycznej
i Komputerowej Politechniki Krakowskiej.
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Organizatorami konferencji byli:      
— Polskie Zrzeszenie In˝ynierów i Techników

Sanitarnych O. Kraków
— Politechnika Krakowska
— Akademia Rolnicza w Krakowie 
— Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej w

Krakowie 
— Miejskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów i

Kanalizacji SA w Krakowie 
— Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝ynierów

Budownictwa w Krakowie
— Polska Fundacja Ochrony Zasobów Wodnych

w Bydgoszczy.

W konferencji obok uczestników z Polski wzi´-
li udzia∏ równie˝ goÊcie ze S∏owacji. 

Tematyka konferencji obejmowa∏a:
— monitoring jakoÊci wód powierzchniowych i

podziemnych,
— doÊwiadczenia we wdra˝aniu Ramowej

Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Azotanowej,
— ochron´ wód w zarzàdzaniu zlewniowym,
— dzia∏ania w zakresie poprawy jakoÊci wód

powierzchniowych i podziemnych,
— bioindykatory w ocenie jakoÊci wód,

— zasoby i wykorzystanie wód mineralnych i
goetermalnych,

— wspó∏prac´ w zakresie ochrony jakoÊci i gos-
podarowania wodami granicznymi,

— postrzeganie problemów zwiàzanych z jako-
Êcià i zasobami wód przez u˝ytkowników.
Ca∏oÊç tematyki zosta∏a uj´ta w 27 referatach,

które zosta∏y wyg∏oszone w czasie obrad i
zamieszczone w materia∏ach konferencyjnych.
Referaty ukazujà szeroki zakres i z∏o˝onoÊç pro-
blematyki ochrony jakoÊci i zasobów wody, a
tak˝e jej wykorzystania do celów wodociàgo-
wych po wstàpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Zdaniem uczestników konferencji, ze wzgl´du
na jej naukowo-poznawczy i równoczeÊnie prak-
tyczny charakter, szczególnie cenne sà prace, w
których znajdujà si´ wnioski z doÊwiadczeƒ i
badaƒ autorów w zakresie projektowania, wyko-
nawstwa i eksploatacji obiektów i urzàdzeƒ s∏u-
˝àcych ochronie wód. Zwrócono równoczeÊnie
uwag´ na brak wymiany informacji o wynikach
prowadzonych doÊwiadczeƒ i badaƒ mi´dzy fir-
mami zajmujàcymi si´ tà samà tematykà.   

O du˝ym zainteresowaniu poruszanà proble-
matykà Êwiadczy∏y o˝ywione dyskusje, nie tylko
w czasie obrad, ale równie˝ w kuluarach, które z
pewnoÊcià przyczyni∏y si´ do wzbogacenia
wiedzy fachowej uczestników i wymiany do-
Êwiadczeƒ. 

Materia∏y konferencyjne mo˝na nabyç u g∏ów-
nego organizatora konferencji pod adresem:
Polskie Zrzeszenie In˝ynierów i Techników Sani-
tarnych O.Kraków,  ul. Straszewskiego 28,   31-
113 Kraków, tel/fax: (012) 422 26 98 od ponie-
dzia∏ku do czwartku w godz. 10.30-14.00.

Krystyna KORNIAK-FIGA

O jakoÊci wód
XI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Ochrona jakoÊci i zasobów wód – wody powierzchniowe i podziemne Karpat”

24-26 paêdziernika 2006 r. w KoÊcielis-
ku odby∏a si´ XI Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Technicz-

na nt.  Ochrony jakoÊci i zasobów wód – wody powierzch-
niowe i podziemne Karpat. Honorowy patronat nad kon--
ferencjà objà∏ G∏ówny Geolog Kraju – Mariusz-Orion
J´drysek. 
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Nowe drogi do rzeczoznawstwa
Trwa dyskusja o miejscu rzeczoznawców w Êrodowisku budowlanych

Znane wszystkim przepisy rozpo-
rzàdzenia „O samodzielnych funkcjach
technicznych w budownictwie” okreÊla-
jà wymagania znaczàcego dorobku
zawodowego bàdê znaczàcych osià-
gni´ç i co najmniej 10-letniego okresu
praktyki zawodowej. Wielu kandydatów
przek∏ada ten przepis na iloÊciowe zes-
tawienie wykonanych opinii i projektów
bàdê te˝ zestawienie nadzorowanych
inwestycji. Bardzo cz´sto w trakcie roz-
mów prowadzonych przez Komisj´
Kwalifikacyjnà z kandydatami trudno

jest uzyskaç informacj´ o osobistym wk∏adzie kan-
dydata w dzie∏o uj´te w zestawieniu do wniosku.
Stàd te˝ na szczeblu Krajowej Komisji Kwalifikacyj-
nej coraz mocniej podnoszony jest problem racjo-
nalnego doprecyzowania wymagaƒ stawianych
kandydatom na rzeczoznawc´. 

Jednym z dyskutowanych problemów jest for-
malne wymaganie dotyczàce posiadanych upraw-
nieƒ budowlanych. Wielokrotnie informowaliÊmy,
jakie wzburzenie Êrodowiska wywo∏a∏ przepis
umo˝liwiajàcy ubieganie si´ o tytu∏ rzeczoznawcy
budowlanego przez specjalistów wàskich dyscyplin
zwiàzanych z budownictwem, ale nie posiadajà-
cych uprawnieƒ budowlanych. Wp∏yn´∏o wiele tego
typu wniosków, ale Rada Krajowej Izby In˝ynierów
Budownictwa nie zaakceptowa∏a odpowiednich
regulaminów. Wszystkie tego typu wnioski zosta∏y
odes∏ane  bez rozpatrzenia. 

Istnieje grupa cz∏onków KKK, która uwa˝a, ˝e
podstawowym warunkiem ubiegania si´ o tytu∏
rzeczoznawcy, jest posiadanie uprawnieƒ do pro-
jektowania i do wykonawstwa bez ograniczeƒ.
Zak∏ada si´ zatem szeroki zakres kompetencji
zawodowych, co trudno pogodziç z wysokim
poziomem kompetencji w wàskiej specjalizacji
rzeczoznawcy. Takie modele rozwoju zawodowego
mo˝na obserwowaç  w wysoko rozwini´tych spo-
∏eczeƒstwach. Szerokie pole dzia∏alnoÊci to raczej
domena kupców i mened˝erów. 

Przedstawi∏em tych kilka uwag, poniewa˝ w tej
chwili rysuje si´ pewien model post´powania,
zgodnie z którym tytu∏ rzeczoznawcy winien byç
poprzedzony uzyskaniem specjalizacji zawodowej,
o którà mo˝na si´ ubiegaç nie wczeÊniej ni˝ 5 lat po
uzyskaniu odpowiednich uprawnieƒ budowlanych.
Nale˝a∏oby równie˝ w ten proces w∏àczyç Stowa-
rzyszenia Naukowo-Techniczne, których rol´ pomi-
jajà ca∏kowicie kolejne wersje rozporzàdzeƒ i  prze-
pisów.

Traktuj´ te informacje jako podstaw´ do dyskusji
w naszym Êrodowisku. Przepisy dajà pewien zakres
uprawnieƒ naszemu samorzàdowi. Inne b´dziemy
mogli postulowaç do wprowadzania, je˝eli je nale-
˝ycie przygotujemy i uzasadnimy.

***

JesteÊmy w przededniu II sesji egzaminacyjnej
na uprawnienia budowlane. W naszej izbie wol´
przystàpienia do egzaminu testowego w dniu 
1 grudnia wyrazi∏o 176 kandydatów, potwierdzajàc
to op∏atami za egzamin. Wymaga∏o to przygotowa-
nia 38 wariantów zestawów pytaƒ do egzaminu tes-
towego. Zanim ten numer biuletynu trafi do ràk Czy-
telników, sesja egzaminacyjna b´dzie zakoƒczona.
˚ycz´ sobie i kandydatom satysfakcjonujàcych
wyników. 

Stanis∏aw KARCZMARCZYK

Stanis∏aw Karczmarczyk

W poprzednim,  19., numerze naszego biuletynu
zasygnalizowano toczàce si´ dyskusje na temat
specjalizaccji zawodowych i rzeczoznawstwa.

Zagadnienia te wzbudzajà wiele emocji w trakcie dyskusji
prowadzonycch na szczeblu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Z jednej strony podejmuje si´ próby uÊciÊlenia kryteeriów,
jakie winni spe∏niaç kandydaci ubiegajàcy si´ o tytu∏ rze-
czoznawcy, z drugiej zaÊ widoczna sstaje si´ potrzeba jed-
noznacznego okreÊlenia ich miejsca w Êrodowisku budow-
lanym, co wià˝e si´ z  koniecznoÊcià okreÊlenia tych czyn-
noÊci w procesach oceny obiektów budowlanych, do któ-
rych wymaggany b´dzie tytu∏ rzeczoznawcy.

MOIIB w  liczbach
Wed∏ug stanu na 30 listopada 2006 roku w

naszej Ma∏opolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów
Budownictwa zarejestrowanych by∏o 11923
osób w tym: 9010 czynnych cz∏onków, 589
cz∏onków, którzy zostali zawieszeni na w∏asnà
proÊb´ lub z powodu nieop∏acenia sk∏adek
cz∏onkowskich ponad 6 miesi´cy, 2224 skreÊlo-
nych cz∏onków i 100 kandydatów na cz∏onków.

Podzia∏ wed∏ug bran˝ by∏ nast´pujàcy:
• konstrukcyjno – budowlana (BO) – 6569 -

55,56 proc.,
• mostowa (BM) – 123 - 1,04 proc.,
• drogowa (BD) – 637 – 5,39 proc.,
• instalacji sanitarnych (IS) – 2135 -18,06 proc.,
• instalacji elektrycznych (IE) -1890 – 15,99 proc.,
• wodno – melioracyjna (WM) – 328 – 2,77

proc.,
• kolejowa (BK) -104 – 0,88 proc.,
• telekomunikacyjna (BT) – 33 – 0,28 proc.,
• wyburzeniowa (BW) – 4 – 0,03 proc.

Zygmunt RAWICKI
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Istotny tak˝e jest ust. 2  cytowanego artyku∏u.
„Nie jest katastrofà budowlanà:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt

budowlany, nadajàcego si´ do naprawy lub
wymiany;

2) uszkodzenie lub zniszczenie urzàdzeƒ budowla-
nych zwiàzanych z budynkami;

3) awaria instalacji; 
A co mówi statystyka?  Wed∏ug danych Instytutu

Techniki Budowlanej w Polsce wydarzy∏o si´ w
latach 1962 – 2002 ponad 4000 awarii i katastrof
budowlanych. W wyniku przeprowadzonych post´-
powaƒ wyjaÊniajàcych ustalono, ˝e 33 proc. stano-
wi∏y b∏´dy wykonawstwa, 39 proc. b∏´dy u˝ytkowa-
nia, natomiast 17 proc. b∏´dy projektowania.
Pozosta∏e 11 proc. okreÊlono jako „inne” – np.
zdarzenia losowe (po˝ar, huragan). 

Wed∏ug danych zg∏oszonych przez powiatowe
organy nadzoru budowlanego w latach 2003 –
2004 zarejestrowano ogó∏em 313 katastrof budow-
lanych. Jak ∏atwo zauwa˝yç, w stosunku do lat
1962 – 2002 liczba katastrof w latach 2003 – 2004,
w przeliczeniu na Êrednie roczne, zwi´kszy∏a si´ w
znacznym stopniu WÊród zg∏oszonych katastrof
najwi´cej, bo a˝ 41,3 proc., dotyczy∏o obiektów
u˝ytkowanych ponad 70 lat, natomiast 25,4 proc. w
wieku 10 – 70 lat. Wystàpienie katastrof dla ww.
obiektów u˝ytkowanych mo˝na t∏umaczyç wiekiem
budynku, jednak˝e takie stwierdzenie by∏oby nieu-
zasadnionym uproszczeniem, poniewa˝ w znacz-
nym stopniu przyczyna tkwi w niew∏aÊciwym u˝yt-
kowaniu obiektów, zaniedbaniach, a nawet braku
kontroli stanu technicznego okreÊlonych w art. 62
Prawa budowlanego i zwiàzanego z nim obowiàzku
wynikajàcego z art. 70 ww. prawa, jak równie˝
braku remontów bie˝àcych.

Najbardziej zastanawiajàcy jest wskaênik doty-
czàcy obiektów budowlanych do 10 lat u˝ytkowa-
nia. Wg zarejestrowanych katastrof, a˝ 8,7 proc.
dotyczy∏o powy˝szych obiektów, które mo˝na okre-
Êliç mianem nowych – niewymagajàcych przepro-
wadzania remontów. W stosunku do tych obiektów
mo˝na za∏o˝yç, ˝e na∏o˝y∏y si´ tutaj b∏´dy w pro-

jektowaniu i wykonawstwie, natomiast trudno do-
szukiwaç si´ przyczyny w u˝ytkowaniu ze wzgl´du
na krótki jego okres.

Jak mo˝na domniemywaç z powy˝szej statysty-
ki, do powstania katastrof budowlanych przyczyni∏
si´ cz∏owiek, nie zapewniajàc w∏aÊciwego bezpie-
czeƒstwa w trakcie realizacji lub eksploatacji obiek-
tu budowlanego. 

W roku 2005 wydarzy∏o si´ kilka katastrof
budowlanych, w których bezpoÊrednià przyczynà
by∏y du˝e opady Êniegu. Ale czy tylko to?

Na podstawie analizy ni˝ej podanych kilku przy-
k∏adów wnioski nasuwajà si´ same.

Przyk∏ad 1: zespó∏ obiektów sportowych na
Pomorzu wybudowany w latach 70. ubieg∏ego
wieku, sk∏adajàcy si´ z dwóch budynków – hali
sportowej wy˝szej i przylegajàcego ni˝szego
budynku dwusegmentowego. Ka˝dy z segmentów
posiada∏ sal´ çwiczeƒ oraz zaplecze podzielone
Êciankami. Budynki te zaprojektowano jako nieza-
le˝ne pod wzgl´dem konstrukcyjnym. Budynek
ni˝szy o konstrukcji dachu stalowej zrealizowany
zosta∏ jako przekrycie strukturalne o siatce ortogo-
nalnej. W miejscu znacznej ró˝nicy wysokoÊci
mi´dzy halà sportowà  a przyleg∏ym budynkiem
ni˝szym zgodnie z normà - obcià˝enie Êniegiem -
powstaje kosz Êniegowy. I w∏aÊnie w tym miejscu
na poczàtku marca 2005 r. po obfitych opadach
Êniegu nastàpi∏a awaria konstrukcji dachu w sali
çwiczeƒ poprzez widoczne znaczne odkszta∏cenia
(ugi´cie) i dalsze powolne zniszczenie dachu. Nie
dopuszczono do ca∏kowitego zawalenia si´ kon-
strukcji, stosujàc podparcia. Po sprawdzeniu kon-
strukcji ustalono, ˝e g∏ównà przyczynà zniszczenia
konstrukcji dachu by∏y wady wykonawcze, a prze-
de wszystkim wadliwie wykonane spoiny pachwi-
nowe ∏àczàce elementy, np. brak ciàg∏oÊci spoiny,
niewielka ich d∏ugoÊç i inne wynikajàce z niestaran-
noÊci. Stwierdzono równie˝ powierzchniowe skoro-
dowanie elementów konstrukcyjnych, natomiast
niektóre spoiny by∏y ca∏kowicie skorodowane. Po
sprawdzeniu stanu technicznego po∏àczeƒ spawa-
nych ca∏ej niezniszczonej konstrukcji dachu w
budynku ni˝szym, stwierdzono wyst´powanie
takich samych wad wykonawczych spoin oraz
znacznej ich korozji. Dopatrzono si´ równie˝ b∏´-
dów monta˝owych. 

Przyk∏ad 2 – katastrofa pawilonu wystawowego
w Katowicach w dniu 29.01.2005 r. w godzinach
wieczornych. Hala o konstrukcji stalowej. BezpoÊ-
rednià przyczynà katastrofy by∏y du˝e opady Ênie-
gu oraz ró˝nice temperatur w dniach poprzednich.
Ca∏kowitemu zawaleniu uleg∏a konstrukcja dachu w
cz´Êci Êrodkowej, a pozosta∏a cz´Êç hali uleg∏a
powa˝nej destrukcji i cz´Êciowemu zawaleniu. Na

Katastrofy
Refleksje w nawiàzaniu

Z godnie z art.73 ust. 1 Prawa budowlanego (tekst. jed-
nolity z 2006 r. Dz.U. nr 156 poz 1118 z póênieejszymi
zmianami) „Katastrofà budowlanà jest niezamierzone,

gwa∏towne zniszczenie obiektu budowlanegoo lub jego cz´Ê-
ci, a tak˝e konstrukcyjnych elementów rusztowaƒ, elemen-
tów urzàdzeƒ formujàcych, ÊÊcianek szczelnych i obudowy
wykopów”.  Tyle definicja. Zaistnienie katastrofy budowlanej
wià˝e si´ jjednak z powa˝nymi konsekwencjami dla uczest-
ników procesu budowlanego, je˝eli obiekt by∏ w trakcie  rea-
lizacji, lub dla w∏aÊcicieli i zarzàdców u˝ytkowanych obiek-
tów budowlanych.
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podstawie przeprowadzonych analiz, badaƒ i spraw-
dzeƒ dokumentacji obiektu i elementów konstrukcji
powo∏ane zespo∏y ekspertów stwierdzi∏y, ˝e gwa∏towne
zawalenie si´ hali spowodowane by∏o: b∏´dami w pro-
jektowaniu, do których zaliczono m.in. wadliwe rozwià-
zania konstrukcyjne, zbyt ma∏à noÊnoÊç elementów
konstrukcji pawilonu, brak st´˝eƒ po∏aciowych i piono-
wych konstrukcji dachowej pawilonu oraz inne b∏´dy
dotyczàce styków monta˝owych, po∏àczeƒ mi´dzy ele-
mentami i podparç. W zakresie wykonawstwa tak˝e
stwierdzono b∏´dy; m.in. niestarannoÊç monta˝u kon-
strukcji, niezgodne z normami odbiory konstrukcji stalo-
wej, ma∏à noÊnoÊç spoin i wadliwe ich wykonanie. Nad-
mieniç nale˝y, ˝e nieprawid∏owoÊci konstrukcji pawilonu
by∏y sygnalizowane awarià w roku 2002. Wykonane
wzmocnienie konstrukcji po ww. awarii tak˝e by∏o nies-
kuteczne. 

Analizujàc powy˝sze dwa przypadki, mo˝na stwier-
dziç, ˝e obfite opady Êniegu stanowi∏y przys∏owiowà
kropk´ nad „i”. Kropka ta by∏a niezwykle malutka w sto-
sunku do zaniedbania, a nawet niefrasobliwoÊci ludzi w
powsta∏ych katastrofach. W przyk∏adzie 1 podczas kon-
troli stanu technicznego elementów konstrukcji obiektu
raz na 5 lat, do czego zobowiàzuje w∏aÊciciela lub za-
rzàdc´ obiektu budowlanego  art. 62 ust. 1. ”Obiekty
powinny byç w czasie ich u˝ytkowania poddawane
przez w∏aÊciciela lub zarzàdc´:..pkt..2) okresowej kon-
troli, co najmniej raz na 5 lat, polegajàcej na sprawdze-
niu stanu technicznego i przydatnoÊci do u˝ytkowania
obiektu budowlanego, ... ppkt. 1a. W trakcie kontroli, o
której mowa w ust. 1, nale˝y dokonaç sprawdzenia
wykonania zaleceƒ z poprzedniej kontroli”. Zastanowiç
si´ nale˝y, czy ˝adna kontrola nie wykaza∏a uszkodzeƒ
konstrukcji dachowej w cz´Êci niskiej obiektu sportowe-
go? Tym bardziej, ˝e stan techniczny obiektów ocenia
osoba uprawniona.

W przyk∏adzie 2 katastrofa by∏a sygnalizowana awa-
rià w roku 2002. Powo∏anie bezstronnego rzeczoznaw-
cy dla zbadania ca∏oÊci obiektu pod wzgl´dem kon-
strukcyjnym i wykonawczym uchroni∏oby przed powsta-
∏à katastrofà jak˝e tragicznà w skutkach.

Przyk∏ad 3 – katastrofa wiaduktu w trakcie budowy na
„zakopiance” podczas upalnego lata w roku bie˝àcym.
Wed∏ug oceny ekspertów na powstanie katastrofy tak˝e
na∏o˝y∏o si´ kilka przyczyn, m.in. nieprawid∏owo zapro-
jektowane rusztowania (nie uwzgl´dniono si∏y pozio-
mej), monta˝ konstrukcji niezgodnie z wytycznymi pro-
jektanta (przewidziany by∏ monta˝ prz´s∏ami), praca
konstrukcji stalowej u∏o˝onej na rusztowaniu na wszyst-
kich prz´s∏ach przy du˝ej ró˝nicy temperatur miedzy
dniem a nocà. Przypomnieç nale˝y, ˝e konstrukcja sta-
lowa jest wra˝liwa na takie zmiany. Trudno nie wspom-
nieç, ˝e katastrofa ta by∏a sygnalizowana np. przez
przesuni´cia p∏yt ˝elbetowych drogowych, do których
zamocowane by∏y elementy rusztowaƒ, przesuni´cie i

skr´canie dêwigarów stalowych na podporach wiaduk-
tu. Jak wynika z podanych w du˝ym uproszczeniu
przyczyn powsta∏ej katastrofy, mo˝na wnioskowaç: brak
doÊwiadczenia w projektowaniu rusztowaƒ pod obiekty
mostowe, niepe∏ny nadzór na budowie dotyczàcy
uczestników procesu budowlanego i oczywiÊcie przys-
pieszenie wykonania konstrukcji poprzez monta˝ w ca-

∏oÊci. Mo˝na by∏o uniknàç powsta∏ej katastrofy, powo∏u-
jàc rzeczoznawc´ budowlanego o specjalnoÊci dla
obiektów mostowych w celu rozwiàzania obserwowa-
nych przed katastrofà nieprawid∏owoÊci podczas mon-
ta˝u wiaduktu.

Przyk∏ad 4 – wykop liniowy o g∏´bokoÊci do 2,5 m.
Nadzór budowy liczy∏ pewnie, ˝e si´ uda zaoszcz´dziç,
nie wykonujàc obudowy wykopu. W pewnym sensie si´
uda∏o, poniewa˝ cz∏owiek zasypany zosta∏ uratowany.

Analizujàc przyk∏ady 3 i 4 – nasuwajà si´ tylko wnios-
ki o naruszeniu przepisów ustawy Prawa budowlanego
j.w. - rozdzia∏ 3, w którym to ustawodawca jednoznacz-
nie okreÊli∏ prawa i obowiàzki uczestników procesu
budowlanego.

Niezale˝nie od powy˝szych przyk∏adów powstaje
pytanie, czy uczestnicy procesu budowlanego, którymi
sà w rozumieniu ustawy, zgodnie z art. 17 Prawa
budowlanego: inwestor, inspektor nadzoru budowlane-
go, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót,
znajà obowiàzki na nich spoczywajàce?

Z przykroÊcià trzeba stwierdziç, ˝e nie zawsze tak
jest. 

Na koniec troch´ optymizmu z w∏asnego doÊwiad-
czenia – zwi´ksza si´ liczba budów prowadzonych w∏a-
Êciwie w zakresie przepisów Prawa budowlanego.  

Halina PASICH

budowlane
do przepisów Prawa budowlanego

Katastrofa wiaduktu na „zakopiance” w Stró˝y
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´

In˝ynierów Budownictwa w I kwartale 2007 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Autonomiczny system fotowoltaiczny"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Zmiany w kosztorysowaniu robót budowlanych

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.
„JakoÊç energii elektrycznej - normalizacja, skut-
ki ekonomiczne i praktyczne sposoby poprawy"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji stalo-
wych w aspekcie katastrofy budowlanej hali
wystawienniczej Mi´dzynarodowych Targów
Katowickich w Chorzowie

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Zmówienia publiczne po nowelizacji ustawy z
dnia 07.04.2006r.

bran˝a sanitarna:  PZITS  
Seminarium szkoleniowe:  
„Rola in˝yniera sanitarnego w gminach uzdro-
wiskowych w planowaniu, projektowaniu i eks-
ploatacji urzàdzeƒ balneotechnicznych"                

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Wybrane zagadnienia procesu budowlanego -
prawa i obowiàzki inspektora nadzoru inwestorskiego,
inwestor zast´pczy, zarzàdzanie wg procedur FIDIC

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Naprawa konstrukcji ˝elbetowych, elewacji.
Renowacja tarasów i balkonów

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏
Tarnów:
Pomiary odbiorcze i eksploatacyjne w instala-
cjach elektroenergetycznych

15.01.2007 r.
poniedzia∏ek
13.00-16,00

KEE  AGH

16.01.2007 r.
wtorek 10.00-14.15

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

18.01.2007 r. czwartek
11.00-14,00

Kraków Dom Technika  NOT,  
Sala A

ul. Straszewskiego 28

23.01.2007 r.
wtorek 10.00-14.15

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

30.01.2007 r.
wtorek 9.30-15.00

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

styczeƒ/luty
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28          
Sala Klubowa

01.02.2007 r.
czwartek 10.00-14.15
Kraków Dom Technika

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

06.02.2007 r.
wtorek 10.00-14.15

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

14.02.2007 r.
Tarnów

Ul. Studniarskiego 2
„Sala konferencyjna"

Organizator: O.Kr SEP
Sekcja Elektroniki Sekcja Energetyczna

Ko∏o SEP nr 65
Kol. dr in˝. Wies∏aw Zaraska

(012) 656-51-83

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP – SIiUE
KNT  SEP ds. JEE

MOIIB
dr in˝. Jan Strza∏ka (012) 422-58-04

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk 

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O. PZITS sekcja balneotechniki & MOIIB

referent:doc.dr in˝. Józef Fiszer PK
dr in˝ Henryk ˚ywio∏ tel.012/4222698

inf.1030-1400 (pn.-czw.)

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator: CUTOB-PZITB  O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

Schomburg Polska Sp. z o.o.

Organizator: 
SEP – Oddzia∏ Tarnów 

Informacja: Dorota Koziara
Tel/Fax: 014 621 68 13

Wyk∏adowca podany zostanie po zawarciu
stosownej umowy.

http://sep.tarnow.enion.pl

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

L.p. Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej Data / Miejsce Organizator / Wyk∏adowca
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.
„Rozdzielnice ÂN i nn w ofercie Elektromonta˝u
Katowice"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium szkoleniowe: 
Wybrane zagadnienia procesu budowlanego-
prawa i obowiàzki kierownika budowy, doku-
mentacja budowy

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium energetyków nt.
„Sieç energetyczna Miasta Krakowa"

bran˝a sanitarna:  PZITS
Seminarium szkoleniowe: 
„Skutki wprowadzenia nowych przepisów sani-
tarnych przez Ministra Zdrowia w zakresie jakoÊ-
ci wody do picia"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: Geotechnika 
Wzmacnianie pod∏o˝a i fundamentów budowli.
Specjalne konstrukcje geotechniczne

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: FIDIC
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC. In˝ynier
kontraktu- cz. I" 

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Szkolenie O.Rz SEP nt.
„Certyfikat jakoÊci energetycznej budynku"
(dyrektywa 2002/91/EC)

bran˝a mostowa – ZMRP:
Szkolenie: 
„Problem ha∏asu i metody poprawy klimatu aku-
stycznego w pasie drogowym"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: FIDIC
„FIDIC 2000 – w zakresie praktycznych aspektów
realizacji kontraktów przez wykonawc´ robót
budowlanych"

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium wyjazdowe energetyków nt.
„Proces produkcyjny kabli energetycznych"
Seminarium po∏àczone ze zwiedzaniem „Kabla"

Bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏ Tarnów
Seminarium elektroinstalatorów:
Pompy ciep∏a – parametry monta˝, eksploatacja

15.02.2007 r. czwartek
11.00-14.00

Kraków
Dom Technika NOT, Sala A 

ul. Straszewskiego 28

20.02.2007 r.
wtorek 10.00-14.15

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

23.02.2007 r.
piàtek 13.00-16.00

Energoprojekt-Kraków

luty
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28          
Sala Klubowa

luty 2007 r.
10.00-14.15

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

01.03.2007 r.
czwartek 8.30-15.00
Kraków Dom Technika

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

08.03.2007 r. 
czwartek 11.00

Kraków  Dom Technika NOT 
ul. Straszewskiego 28

15.03.2007
czwartek

Kraków Sala konferencyjna
Hotelu PEGAZ ul. Bratys∏awska 2

15.03.2007 r.
czwartek

8.30-15.00
Kraków Dom Technika

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

16.03.2007 r.
poniedzia∏ek
13.00-16.00

Telefonika – Kraków
ul. Wielicka 114

21.03.2007 r.
Tarnów

Ul. Lwowska 72-96B
„Sala B∏´kitna"

Organizator:
O.Kr SEP – SIiUE MOIIB
Elektromonta˝ Katowice

mgr in˝. Ryszard Damijan tel. 0601-497-125
(012) 422-58-04

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP – SEn
Ko∏o SEP nr 1

in˝. Zbigniew Bisikiewicz (012) 29 97 265

Organizator:
O.PZITS sekcja wodociàgowa  & MOIIB

referent:mgr in˝. Tadeusz ˚aba
dr in˝ Henryk ˚ywio∏ tel. 012/4222698

inf. 1030-1400 (pn.-czw.)

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator: 
O.Kr SEP

OÊrodek Rzeczoznawstwa
in˝. Maria Zastawny (012) 422-68-53

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB

Informacje: mgr in˝. Gra˝yna  Czopek 
tel.kom: +48 605 418113

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  O. Kraków

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr  SEP – SEn

MOIIB
Ko∏o SEP nr 13

in˝. Roman Ordyna (012) 422-58-04

Organizator:
SEP – Oddzia∏ Tarnów 

Informacja: Dorota Koziara
Tel/Fax: 014 621 68 13
mr in˝. Robert Rutowicz
http://sep.tarnow.enion.pl

L.p. Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej Data / Miejsce Organizator / Wyk∏adowca
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektrinstalatorów nt.
„Aparatura instalacyjno-pomiarowa i elementy
automatyki w ofercie firmy LOVATO  ELECTRIC"

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O.
Kraków:
Konferencja: „Inwestycje w drogownictwie. Przy-
gotowanie, realizacja, nadzór"
Koszt 970,00 z∏

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: FIDIC
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC. In˝ynier
kontraktu- cz. II"

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium O.Kr SEP nt.
„Rynki energii po uwolnieniu cen"

bran˝a sanitarna:  PZITS:
Seminarium szkoleniowe: 
„Uzdrowiska w planowaniu przestrzennym".

bran˝a sanitarna:  PZITS:
Seminarium szkoleniowe: 
„Problemy jakoÊci gazu zwiàzane z dywersyfi-

kacjà jego dostaw"

bran˝a sanitarna:  PZITS:
Seminarium szkoleniowe: 
„NajnowoczeÊniejsza metoda tzw. dywanowa
badania szczelnoÊci sieci gazowych niskiego,
Êredniego i wysokiego ciÊnienia"

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: Geotechnika 
Projektowanie i wykonawstwo geotechniczne

22.03.2007 r.
czwartek

11.00-14.00
Kraków

Dom Technika NOT
Sala A

ul. Straszewskiego 28

28-30.03.2007
Êroda–piàtek

Rytro
Hotel „Per∏a Po∏udnia"

29.03.2007 r.
czwartek

8.30-15.00 Kraków
Dom Technika

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

30.03.2007 r. piàtek 11.00
Kraków,  Dom Technika NOT 

ul. Straszewskiego 28

marzec
Dom Technika 

ul. Straszewskiego 28          
Sala Klubowa

marzec
Dom Technika 

ul. Straszewskiego 28          
Sala Klubowa

marzec
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28          
Sala Klubowa

marzec 2007 r.
10.00 –14.15

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator:
O.Kr SEP – SIiUE

MOIIB
Lovato Electric-Wroc∏aw

mgr. Iwona Jurecka
(012) 422- 58-04

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  MBI Sp. z o.o. & MOIIB

Informacja:
Biuro Oddzia∏u SITK RP w Krakowie,

tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl, spra-
wy merytoryczne i referaty:  

Anna Bryksy tel. (012) 658-93-74

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

Organizator: O.Kr SEP 
OÊrodek Rzeczoznawstwa

in˝. Maria Zastawny (012) 422-68-53

Organizator:
O. PZITS sekcja balneotechniki & MOIIB

referent:
prof. dr hab. in˝. El̋ bieta W´c∏awowicz-Bilska PK

Organizator:
O. PZITS sekcja gazownictwa & MOIIB
referent:doc.dr in˝ Andrzej Froƒski INiG

Organizator:
O.PZITS sekcja gazownictwa & MOIIB

referent:mgr in˝ Wac∏aw Sat∏awa KSG Od-
dzia∏ Zak∏ad Gazowniczy w Krakowie

dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698

inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O. Kraków
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

L.p. Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej Data / Miejsce Organizator / Wyk∏adowca

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 dofi-
nansowania 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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DZIA¸ALNOÂå IZBY

Cz∏onkowie Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
nale˝àcy jednoczeÊnie do Izby Architektów RP po-
czàwszy od 1 stycznia 2007 roku b´dà mogli wyku-
piç w TU Allianz Polska S.A. polis´ odpowiedzialno-
Êci cywilnej architekta na warunkach Rozporzàdze-
nia Ministra Finansów z dnia 11.12.2003 r. w sprawie
obowiàzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci
cywilnej architektów oraz in˝ynierów budownictwa
(Dz.U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2174 ) za dodatkowà
sk∏adk´ 50 z∏. ¸àczna sk∏adka za ubezpieczenie oc
in˝yniera i architekta w 2007 roku b´dzie wynosi∏a
130 z∏.

Do umowy ubezpieczenia oc architekta b´dzie
mo˝na przystàpiç za poÊrednictwem Hanzy Bro-
kers sp. z o.o. poprzez wype∏nienie i przes∏anie
wniosku na adres brokera oraz zap∏acenie sk∏adki na
wskazany w polisie rachunek bankowy TU Allianz
Polska S.A.

Szczegó∏owe informacje na temat sposobu
zawarcia przedmiotowego ubezpieczenia znajdujà
si´ w serwisie ubezpieczeƒ oraz na stronie
www.hanzabrokers.pl

KOMUNIKAT O SK¸ADKACH w 2007 roku

WysokoÊç sk∏adek cz∏onkowskich w Polskiej Izbie
In˝ynierów Budownictwa w roku 2007 nie ulegnie
zmianie (uchwa∏a Nr 38/06 V Krajowego Zjazdu PIIB)
w porównaniu do roku 2006 i przedstawia si´ na-
st´pujàco:

- na okr´gowà izb´, p∏atne jednorazowo za 12 m-
cy 300 z∏ lub w dwóch ratach po 150 z∏otych
ka˝da (za 6 miesi´cy)

- na krajowà izb´ 5 z∏/miesiàc, p∏atne jednorazowo
za ca∏y rok 60 z∏otych. 

Zmianie uleg∏a op∏ata na ubezpieczenie OC dla
cz∏onków rozpoczynajàcych ubezpieczenie w roku
2007 i wynosi 80 z∏ p∏atne jednorazowo.

Op∏ata na ubezpieczenie OC dla cz∏onków roz-
poczynajàcych ubezpieczenie w roku 2006 wynosi
100 z∏ p∏atne jednorazowo. 

(Op∏at´ przeznaczonà na zbiorowe ubezpieczenie
OC nale˝y regulowaç ∏àcznie z sk∏adkà na izb´ kra-
jowà).

Do cz∏onków PIIB wys∏ane sà blankiety, za pomo-
cà których nale˝y realizowaç wp∏aty pieni´˝ne. Na
blankietach wydrukowano wszystkie niezb´dne
informacje. W przypadku zlecenia p∏atnoÊci drogà
elektronicznà nale˝y w dyspozycji umieÊciç wszyst-
kie dane znajdujàce si´ na drukach. 

Sk∏adka na ubezpieczenie powinna byç zap∏aco-
na co najmmniej 15 dni przed koƒcem poprzedniego
okresu ubezpieczenia.

Podane na drukach numery kont sà indywidualne
(ka˝dy cz∏onek posiada w∏asne wirtualne konto), dla-
tego te˝ prosimy o niedokonywanie op∏at za kilka
osób na jedno wirtualne konto. 

W przypadku nieotrzymania lub zagubienia prze-
kazów lub wàtpliwoÊci zwiàzanych z op∏acaniem
sk∏adek, krajowe biuro jest do Paƒstwa dyspozycji. 

- korespondencyjnie na adres: 
ul. Âwi´tokrzyska 14a, 00-050 Warszzawa

- telefonicznie:
tel. (22) 828-31-89 wew. 121
od poniedzia∏ku do piàtku 

w godz. od 9.00 do 15.00
fax (22) 827-007-51

e-mail: skladki@piib.org.pl

UWAGA:

Podajemy aktualne numery kont bankowych dla
cz∏onków wst´pujàcych po raz pierwszy do Izby:

- MOIIB w Krakowie, ul. Warszawska 17
90 1160 2202 0000 0000 3395 4616
kwota pó∏rocznej sk∏adki 150 z∏ lub 300 z∏ za ca∏y
rok
i
- PIIB w Warszawie, ul. Âwi´tokrzyska 14a
W sprawie numeru konta prosimy o kontakt tele-

foniczny lub internetowy z biurem MOIIB w Krakowie

Kwota sk∏adki rocznej OC 80 z∏ (dotyczy op∏aty za
okres od 1.01.2007 r.) oraz 60 z∏ rocznej sk∏adki na
PIIB Warszawa, czyli w sumie 140 z∏.

KOMUNIKAT 
W SPRAWIE UBEZPIECZENIA OC ARCHITEKTA





Najszczersze życzenia
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielkiej radości,
Pod chhoinką góry prezentów,
A w Waszych sercach gorących uczuć.
Świąt dających radość i odpoczynek,
Nadzieeję na Nowy Rok,
Oby 2007 był lepszy niż ten, który mija.
Wszystkim Czytelnikom "Budowlanych" 
życzy

RRedakcja



Most Benedykta XVI

Most drogowy w Bobrku.
Stan na poczàtku 2006 roku.

Rozbiórka prz´s∏a
nurtowego mostu.

Rozbiórka prz´se∏ 
nad terenem zalewowym.

Monta˝ konstrukcji stalowej
ustroju noÊnego mostu.

Operacja monta˝u
stalowego tandemu prz´s∏a

nurtowego mostu.

Widok mostu od strony dolnej
wody w kierunku po∏udniowym.


