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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
Punkty Informacyjne w Tarnowie,
Nowym Sàczu i Zakopanem
udzielajà informacji
na temat dzia∏alnoÊci Izby oraz
przyjmujà wnioski o wpisanie na list´
cz∏onków MOIIB w Krakowie
Tarnów, ul. Konarskiego 4
Terminy dy˝urów:
wtorek i czwartek
w godz. od 15.00 do 17.00.
Tel. (014) 626-47-18.
Nowy Sàcz,
ull. Kraszewskiego 44.
Terminy dy˝urów:
wtorek w godz.: 13 - 15
piàtek w godz.: 15 - 17
dy˝ur cz∏onka 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
y 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
czwa
artek miesiàca w godz.: 15 - 16
(w sprawie skarg i wniosków)
Dy˝ur cz∏onka OKK
w ka˝dy czwartek w god
dz.: 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)

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

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

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

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz — wiceprzewodniczàcy
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.
4.
5.
6.
7.
8.

Franczak Zbigniew — rzecznik
Jastrz´bska El˝bieta — rzecznik
Konczewska Wiktoria — rzecznik
Marcjan Wac∏aw — rzecznik
Rasiƒski Jerzy — rzecznik
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.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

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

Budowlani

Szanowni Paƒstwo,
Kole˝anki i Koledzy
Dobiega koƒca pierwszy rok drugiej kadencji dzia∏alnoÊci naszej Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. 3 kwietnia odb´dzie si´
Zjazd Sprawozdawczy (pierwszy w obecnej kadencji, a szósty w kolejnoÊci,
liczàc od powstania izby). Zgodnie z zapisami w Ustawie o samorzàdach
zawodowych w budownictwie i w naszym statucie, na Zjeêdzie delegaci
powinni dokonaç oceny merytorycznej i finansowej Rady i wszystkich
organów MOIIB za 2006 rok, a tak˝e przyjàç bud˝et na 2007 rok. Sàdzimy
tak˝e, ˝e na Zjeêdzie zostanà uchwalone wnioski i dezyderaty, upowa˝niajàce naszych delegatów do ich przedstawienia na Krajowym Zjeêdzie Sprawozdawczym PIIB, który
odb´dzie si´ w dniach 22-23 czerwca w Warszawie. Oczekujemy tak˝e, ˝e podczas Zjazdu w czasie dyskusji pojawià
si´ cenne uwagi i wskazania ukierunkowujàce dzia∏alnoÊç
izby na najbli˝szy czas. Dlatego obecny biuletyn jest w przewa˝ajàcej cz´Êci poÊwi´cony sprawozdaniom za 2006 rok
z dzia∏alnoÊci Rady, jej organów, zespo∏ów problemowych i
punktów informacyjnych dzia∏ajàcych przy MOIIB.
W 22. numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy
Przewodniczàcy MOIIB
artyku∏ na temat zapory wodnej Poràbka na Sole wybudoZygmunt Rawicki
wanej w 1936 roku, która w ostatnich latach poddana by∏a
generalnemu remontowi.
Ku przestrodze, zamieszczamy artyku∏ poÊwi´cony katastrofie budowlanej wiaduktu drogowego w Stró˝y k. MyÊlenic, opracowany przez mgr.
in˝. Tadeusza Fica, Okr´gowego Inspektora Pracy w Krakowie.
W wywiadzie z Krzysztofem Adamczykiem – pe∏nomocnikiem prezydenta Krakowa ds. inwestycji strategicznych – piszemy o najwi´kszych
budowach w stolicy Ma∏opolski, trudnoÊciach w realizacji inwestycji w wielkim mieÊcie, a tak˝e o majàcych wkrótce powstaç nowych liniach tramwajowych, trasach, obwodnicach.
Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i
konferencji na II kwarta∏ 2007 roku organizowanych lub wspó∏organizowanych przez MOIIB.
Zbli˝ajà si´ Âwi´ta Wielkanocne. Szanownym Paƒstwu – Kole˝ankom i
Kolegom, cz∏onkom Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa i naszym Sympatykom, ˝ycz´ zdrowych, pogodnych i sp´dzonych w
wiosennym nastroju Âwiàt.

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady MOIIB
„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: Zapora Wodna w Poràbce
Ok∏adka zamykajàca: poczàtki budowy zapory – zdj´cia archiwalne.
Nak∏ad 9300 egzemplarzy
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KALENDARIUM MOIIB
• 6.02.2007 - zebranie Okr´gowych Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
• 6.02.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Naprawa konstrukcji ˝elbetowych,
elewacji. Renowacja tarasów i balkonów”
• 8..02.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Problemy projektowania rozbudowy i modernizacji instalaacji piorunochronnych w odniesieniu do obowiàzujàcych
norm”
• 8.02.2007 - szkolenie na temat „Nowo-czesne stacje transformatorowe firmy
ENCO oraz sygnalizatory zwrotnic”
• 13.02.2007 - zebranie Prezzydium Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie z
udzia∏em M. P∏acheckiego
• 13.02.2007 - zebraniie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
• 14.02.2007 -- zebranie Rady Programowej biuletynu „Budowlani”
• 14.02.2007 - zebranie Zespo∏u Orzekajàcego nr 1 w sprawach cz∏onkowskich
• 15.02.2007 - zebranie Zeespo∏u Problemowego ds. prawno – regulaminowych
• 15.02.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Rozzdzielnice ÂN i nn w ofercie
Elektromonta˝u Katowice”
• 16-17.02.2007 - zebranie szkoleniowe dla
praccowników biura MOIIB z zakresu bhp i
prawa pracy w Punkcie Informacyjnym
Izby w Zakopanem
• 19.02.20007 - wydanie biuletynu „Budowlani” nr 21
• 20.02.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Wybrane zaagadnienia procesu
budowlanego – prawa i obowiàzki kierownika budowy, dokumentacja budowy”
• 20.02..2007 - zebranie Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego
• 22.02.2007 - zebranie komisji prawno–
regulaminoweej PIIB w Warszawie z udzia∏em. A. Pe∏echa
• 22.02.2007 - zebranie Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjneej
• 22.02.2007 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
• 28.02.2007 - zebranie Zespo∏u Orzekajàcego nr 2 w sprawach cz∏onkowskich
• 28.02.2007 - VIII zebranie Prezydiium
MOIIB
• 1.03.2007 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. prawno-regulaminowych
• 1.03.2007 - seminnarium szkoleniowe na
temat „Warunki kontraktowe i procedury
FIDIC. in˝ynier kontraktu – cz. I”
• 3.003.2007 - udzia∏ przedstawiciela MOIIB

Co w Krajowej Radzie?
Mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy Zjazd Nadzwyczajny
wart by∏ zje˝d˝ania delegatów z ca∏ego kraju...

W

ostatnim numerze „BUDOWLANYCH” zapoznaliÊmy si´ ze sprawozdaniem z Nadzwyczajnego
Zjazdu PIIB, alle rozmowy i dyskusje pomi´dzy jego uczestnikami wcià˝ trwajà. Ten
zjazd „dodatkowy”, a wi´c nadzwy
yczajny,
zosta∏ zwo∏any po to, by cz∏onkowie Izby
mogli wypowiedzieç opinie i oceny swoich
Êrodowisk na temat najwa˝niejszych problemów naszego samorzàdu. Dlatego
znacznie wczeÊniej znane by∏y tezy programowe, prowadzono dyskusje w okr´gach,
aby delegaci byli przygotowani do wystàpieƒ i do prze
ekazania opinii cz∏onków.
Zaproszeni goÊcie,
ministrowie
dwóch
resortów,
mieli, w swoich wystàpieniach, omówiç
obecne
dzia∏ania
administracji paƒstwowej i przygotowywane programy
na dalsze lata. Zjazd
Zbys∏aw Ka∏kowski
by∏ dobrà okazjà do
doinformowania
licznego grona pracowników budownictwa „z terenu” – delegatów na
Zjazd i poszerzenia merytorycznej
dyskusji. Jednak z ˝alem stwierdzam, ˝e ani ogólne wystàpienia
ministra budownictwa, ani te˝
dziewi´ciu dyskutantów, ani przyj´cie, mimo wielu ró˝nic, uchwa∏y o
nowym Kodeksie etyki zawodowej,
nie by∏y warte nadzwyczajnego,
choç tylko jednodniowego zje˝d˝ania si´ delegatów krajowych. A ju˝ z
niesmakiem przyjà∏em zg∏oszony
zaraz na wst´pie Zjazdu wniosek
zmieniajàcy zaproponowany porzàdek obrad. Nie sama zmiana kolejnoÊci jego punktów, ale uzasadnienie tej zmiany zabrzmia∏o niedobrze:
trzeba przesunàç punkt o podj´ciu
uchwa∏y, bo po przerwie mo˝e braknàç wymaganej wi´kszoÊci, delegaci
b´dà
wczeÊniej
wyje˝d˝aç....
Poprawk´ przyj´to i nikt nie by∏ takim
wnioskiem zdziwiony. Kilkugodzinne
obrady nadzwyczajnego zjazdu od
poczàtku by∏y zagro˝one obawà
przed wczeÊniejszym wyjazdem
delegatów!

Plenarne marcowe posiedzenie
Rady Krajowej Izby przewidzia∏o w
swoim programie podj´cie uchwa∏y
w „sprawie realizacji wniosków zg∏oszonych przed i po Nadzwyczajnym
Zjeêdzie Izby”. Wniosków z∏o˝ono
12. Sàdz´, ˝e warto zacytowaç dwa z
nich wraz z proponowanà odpowiedzià przygotowanà przez Krajowà
Komisj´ Uchwa∏ i Wniosków.
Oto one:

WNIOSEK
Wystàpiç do Ministerstwa SprawiedliwoÊci w sprawie ustalenia
zasad powo∏ywania bieg∏ych sàdowych z dziedziny budownictwa.

Stanowisko KKUiW
Wniosek przyjàç. Opublikowany
w Internecie projekt Ustawy o bieg∏ych w post´powaniu sàdowym
oraz w innych post´powaniach prowadzonych na podstawie umów w
art.10 ust. p. 10 wymaga przy wpisie
na list´ bieg∏ych posiadania uprawnieƒ do wykonywania zawodu w
dziedzinie, w której mo˝e wykonywaç czynnoÊci bieg∏ego.
Bardziej szczegó∏owe uwagi do
tego projektu ustawy zostanà wniesione po opracowaniu ich przez
Komisj´ Prawno-Regulaminowà.

WNIOSEK
Umo˝liwiç ka˝demu z cz∏onków
PIIB za poÊrednictwem Internetu
dost´p do aktualnych norm i ustaw
zwiàzanych z procesem budowlanym.

Stanowisko KKUiW
Wniosek jest zrealizowany. Powszechny, nieodp∏atny dost´p do
eurokodów i norm nie jest mo˝liwy w
˝adnym kraju. We wszystkich siedzibach okr´gowych i punktach informacyjnych (w sumie w 54 miastach)
jest zainstalowany program komputerowy zawierajàcy wszystkie normy
budowlane. Program jest systematycznie uzupe∏niany i aktualizowany.
W tych punktach cz∏onkowie Izby
majà zapewniony bezp∏atny dost´p
do norm z mo˝liwoÊcià wydruku.
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Zainteresowanie jak dotychczas jest niewielkie. Na naszej stronie internetowej w
zak∏adce Akty prawne, Normy znajdujà
si´ wszystkie ustawy i rozporzàdzenia,
które mogà dotyczyç pracy in˝yniera
budownictwa. Akty prawne sà na bie˝àco nowelizowane. T´ zak∏adk´ odwiedza od 300 do 600 osób dziennie.
Krajowa Rada Izby b´dzie te˝ na
marcowym plenarnym posiedzeniu rozpatrywaç nadanie rangi uchwa∏y projektowi regulaminu uznawania kwalifikacji
zawodowych cudzoziemców. Regulamin ten b´dzie stosowany w odniesieniu
do cudzoziemców ubiegajàcych si´ o

uznanie kwalifikacji zawodowych do
pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Rzeczpospolitej Polskiej. W paragrafie 6 zawarto
zapis, ˝e cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o
uznanie kwalifikacji zawodowych (...)
powinien posiadaç znajomoÊç j´zyka
polskiego niezb´dnà do pe∏nienia
samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie, a znajomoÊç t´ sprawdza zespó∏ weryfikujàcy, przeprowadzajàc rozmowy z wnioskodawcà. A wnioskodawca ponosi koszty post´powania.
Zbys∏aw KA¸KOWSKI

Nagrody dla wybitnych
52. edycja konkursu na wyjàtkowe osiàgni´cia twórcze
w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki

M

inisterstwo Budownictwa informuje, i˝ wzorem lat poprzednich, w roku 2007 przyznane
b´dà nagrody Ministra Budownictwa za
wybitne osiàgni´cia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planow
wania przestrzennego i urbanistyki. Do
nagród w powy˝szych dziedzinach
mogà byç zg∏aszane osiàgni´c
cia oryginalne, odkrywcze, charakteryzujàce si´
wysokimi walorami jakoÊciowymi i ekonomicznymi orraz przyczyniajàce si´ w
istotny sposób do zaspokojenia materialnych i kulturowych potrzeb spo∏ecznych.
Warunkiem zakwalifikowania
pracy do nagrody jest jej wdro˝enie (wykorzystanie w praktyce). W przypadku budownictwa
mogà byç zg∏aszane projekty
zrealizowanych obiektów budowlanych: budynków, budowli i
ich zespo∏ów - nowo wybudowanych i modernizowanych, a
tak˝e innowacyjne projekty zastosowane w praktyce budowlanej. Termin, jaki up∏ynà∏ od
wykonania, nie mo˝e przekraczaç 3 lat. Na laureatów czekajà presti˝owe dyplomy i nagrody pieni´˝ne.
Ministerstwo Budownictwa
zwraca si´ do wszystkich zainteresowanych konkursem do
sk∏adania wniosków w sprawie

przyznania nagród. Zostanà
nagrodzone dzie∏a, przyczyniajàce si´ do tworzenia nowego
∏adu
przestrzennego,
korzystajàce z najnowszych, Êwiatowych technologii, ∏àczàce
badania naukowe z praktykà.
Wnioski mo˝na sk∏adaç osobiÊcie w Departamencie Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego w Ministerstwie Budownictwa ul.
Wspólna 2/4, pok. 1079, tel.:
661-81-89 lub przesy∏aç pocztà
na adres:
Ministerstwo Budownictwa,
Departament Regulacji Rynku
Budowlanego i Procesu
Inwestycyjnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
w terminie do
27 kwietnia 2007 roku.
Z regulaminem zg∏aszania
wniosków w sprawie przyznania nagród Ministra Budownictwa za wybitne osiàgni´cia
twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania
przestrzennego i urbanistyki
mo˝na si´ zapoznaç na stronach internetowych ministerstwa: www.mb.gov.pl

I. Bobulskiej-Pacek w wojewódzkich eliminacjach Olimpiady Wiedzy i Umiej´tnoÊci Budowlanych w Zeespole Szkó∏
Budowlanych nr 1 w Krakowie oraz wr´czenie dla pierwszych 12 najlepszych
uczniów ksià˝˝ki: „Podstawy projektowania konstrukcji ˝elbetowych i spr´˝onych”
• 5-8.03.2007 - XIX Ogólnopolskaa Konferencja Naukowa w Korbielowie pt.:” Metody komputerowe w projektowaniu i
analizie konstrukccji hydrotechnicznych”.
• 6.03.2007 - zebranie Zespo∏u Problemowego ds. etyki i ochrony zawodu
• 7--10.03.2007 - XXII Ogólnopolska Konferencja „Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji” – Szczyrk z udzia∏em. St. Karczmarczyka, Z. Rawickiego i J. Skawiƒskiego
we na
• 8.03.2007- seminarium szkoleniow
temat „Certyfikat jakoÊci energetycznej
budynku”
• 13.03.2007 - zebranie Okr´gowej Komisji
wizyjnej
Rew
• 13.03.2007 - V zebranie Rady MOIIB
• 15.05.200 - seminarium na temat „Brytyjskie doÊwiaddczenia w zakresie przygotowania, realizacji i zarzàdzania olimpijskimi stadionami sportowymi” z udzia∏em
przedstawiciela MOIIB M .Boryczko
• 15.03.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Problem ha∏asu i metody poprawy
klimatu akustycznego w pasie drogowym”
we na
• 15.03.2007 - seminarium szkoleniow
temat „FIDIC 2000 – w zakresie praktycznych aspektów realizacji kontraktów przez
wykonawc´ roobót budowlanych”
• 16.03.2007- seminarium szkoleniowe na
temat „Proces produkcyjny kabli energetyccznych” w tym zwiedzanie zak∏adów
„Kabel” w Krakowie
• 15-16.03.2007 - XII Mi´dzynarodowa
konferencjaa „Statika Stavieb 2007 – bezpieczeƒstwo w u˝ytkowaniu obiektów
budowlanych” w Pieszczanach z udzia∏em St. Karczmarczyka i Z. Rawickiego
• 21.03.2007 - zebranie Rady Krajowej PIIB
w Warszawie z udzzia∏em Z. Ka∏kowskiego,
Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka
• 21.03.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Pompy ciep∏a – parametry monta˝, eksploatacja”
• 22.03.2007 - seminarium szkooleniowe na
temat „Aparatura instalacyjno – pomiarowa i elementy automatyki w ofercie firmy
LOVO ELLECTRIC”

str. 6 • MARZEC – KWIECIE¡ 2007

W¸ADZE REGIONALNE

Wielka budowa
Rozmowa z dr. in˝. Krzysztofem Adamczykiem,

- Drugie miejsce w ubieg∏orocznym rankingu
„Rzeczpospolitej” oceniajàcej kondycj´ polskich
miast pow
winno cieszyç mieszkaƒców Krakowa.
Doceniono umiej´tnoÊç pozyskiwania funduszy
unijnych, sposób zarzà
àdzania oraz wyniki finansowe gminy. Jednak zupe∏nie Êwie˝y raport nt.
wielkich miast Polski przygo
otowany przez PriceWaterHouseCoopers w tej samej dziedzinie wys-

Dr in˝. Krzysztof Adamczyk

tawia Krakowowi mniej entuzjastyczznà ocen´:
skutecznoÊç w pozyskiwaniu Êrodków unijnych
uznaje za przeci´tnà, sytuacj´ finansowà za trrudnà, ze wzgl´du na zad∏u˝enie si´gajàce 52 proc.
dochodów bud˝etu, i zarzuca miastu brak dywersyfikacji êróde∏ pozyskiwania Êrodków z rynku
finansowego. Jaka jest, zdaniem Pana Prezydenta, ta effektywnoÊç miasta w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje?
- MyÊl´, ˝e dobra, uwzgl´dniajàc z jednej strony nasze mo˝liwoÊci, z drugiej zewn´trzne uwarunkowania. Autorzy tego samego raportu, o którym pani wspomnia∏a, dodajà, ˝e miasto utrzymuje p∏ynnoÊç finansowà, a oceny ratingowe wystawiane przez instytucje finansowe sà wysokie.
Finansowaniu inwestycji nie grozi ˝adne niebezpieczeƒstwo.
- Zacz´liÊmy naszà rozmow´ od rankingów i
pozostaƒmy przy nich jeszcze przez chwil´. W

plebiscycie presti˝owego miesi´cznika "Travel +
Leisu
ure" Kraków uplasowa∏ si´ tu˝ za Florencjà,
Rzymem, Wenecjà i Istambu∏em, a przed Pary˝em i Pragà, a w rankingu amerykaƒskiego portalu rezerwacyjnego Orbitz zosta∏ uznany za najmodniejsze miasto Êwiata. Te wysokie miejsca
bardzo pochlebiajà krakowianom, jednoczeÊnie
jednak – przede wszystkim w∏∏odarze miasta –
zdajà sobie spraw´, ˝e konkurencja Pragi i Budapesztu jest bardzo silna. Jak jà wy
ygraç? A Kraków
musi zmierzyç si´ równie˝ z rodzimà rywalizacjà –
dynamicznie rozwijajàcymi si´ Katow
wicami oraz
Wroc∏awiem. Jakie warunki musimy spe∏niaç, aby
to do Krakowa przyciàgnàç po pierwsze tury
ystów,
po drugie inwestorów?
- Uwa˝am, ˝e powinniÊmy pozostaç sobà.
Prezentujmy bez zbytniej nachalnoÊci to, co
mamy najlepszego, zarówno jeÊli chodzi o wartoÊci materialne, jak i niematerialne – np. ˝yczliwoÊç i goÊcinnoÊç. OczywiÊcie, musimy dà˝yç do
polepszania wyglàdu ulic, elewacji budynków
oraz ich stanu technicznego. Stale musimy
poprawiaç sytuacj´ w zakresie czystoÊci miasta i
terenów zielonych. To nasza wizytówka.
Jednak, aby przyciàgnàç liczàcych si´ inwestorów, ale równie˝ turystów, musimy przede
wszystkim wyjÊç z zapaÊci infrastrukturalnej.
Mam na myÊli system transportu do miasta i na
jego obszarze oraz ucià˝liwe procedury prawne.
JeÊli pokonamy powy˝sze bariery i dodamy do
tego ˝yczliwoÊç i màdre traktowanie osób przyje˝d˝ajàcych do Krakowa, czy to w interesach,
czy w celach turystycznych, to ˝adnej konkurencji nie musimy si´ obawiaç.
- Kraków jest w tej chwili jednym wielkim placem budowy. Intensyw
wnoÊç inwestycji odczuwajà
przede wszystkim kierowcy. Nasi czytelnicy,
zarówno ci, którzy mieszkajà w Krakowie, jak i ci,
którzy tu tylko bywajà lub przeje˝d˝ajà przez
nasze miasto, chcieliby us∏yszeç,, kiedy komfortowo przejadà przebudowywanymi obecnie rondami, estakadami, trasami?
- Na tak postawione ogólne pytanie trudno
odpowiadaç konkretnymi datami. Terminy zakoƒczenia budowy ronda Mogilskiego, estakady nad
rondem Polsadu i wielu innych wielkich inwestycji
w naszym mieÊcie wynikajà z harmonogramów,
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, bud˝etu
oraz umów zawartych z wykonawcami. Staramy
si´, aby inwestycje realizowaç zgodnie z planem,
niestety, nie mamy wp∏ywu na wyst´pujàce przypadki opóênieƒ. Ja, zresztà, preferuj´ raczej roztropnoÊç i rzetelnoÊç ni˝ dzia∏ania „przed terminem” lub „ponad plan”. DoÊwiadczenie mnie
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- Kraków
pe∏nomocnikiem Prezydenta Miasta Krakowa ds. Inwestycji Strategicznych

nauczy∏o, ˝e to wcale nie prowadzi do sukcesu,
chyba ˝e na papierze. Jeden z moich przyjació∏
zwyk∏ mawiaç, ˝e boi si´ „obiecywaczy”. Ja si´ z
nim zgadzam.
- WÊród obecnie realizowanych inwestycji, a
tak˝e wÊród inwestycji strategicznych planowanych na najbli˝sze lata, zdecydowanie dominujà
rozwiàzania komunikacyjne. Jakie kwoty poch∏aniajà te budo
o wy? Jakie najwa˝niejsze trasy,
obwodnice, przebudowy ulic zaplanowano na
najbli˝sze lata?
- Warto porównaç kwoty przeznaczane na
inwestycje w latach 1995 – 2006 i obecnie. W
poprzednich 12 latach wydano ok. 3 mld z∏ – zaznaczam, ˝e w uj´ciu ksi´gowym - a obecnie,
tylko do 2010 r. zaplanowano wydatkowanie ok.
2,8 mld z∏. Te liczby mówià same za siebie. W
lutym br. Rada Miasta Krakowa uchwali∏a Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2016. W
tym dokumencie przewidziano a˝ 5 mld z∏ tylko
na inwestycje z dziedziny transportu. Do 2016 r.
planujemy pozyskaç 2-3 mld z∏ Êrodków bezzwrotnych. Mam nadziej´, ˝e samorzàd krakowski podejmie wszelkie wysi∏ki, aby te plany zrealizowaç. Efektem tej realizacji b´dzie kilka
nowych miejskich linii tramwajowych, Szybka
Kolej Aglomeracyjna (zadanie, w którym podmiotem wiodàcym i prowadzàcym, mam nadziej´, ˝e
b´dzie Marsza∏ek Województwa).
Jeszcze w tej kadencji powinniÊmy przeje˝d˝aç tramwajami przez most Kotlarski do osiedla
„Lipska” i tym samym Êrodkiem komunikacji dostaç si´ do III Kampusu UJ. PowinniÊmy przejechaç po nowym odcinku drogi ekspresowej S7 od
w´z∏a Bie˝anów autostrady A4 do ul. Igo∏omskiej,
a tak˝e nowà ulicà Kukliƒskiego oraz przebudowywanymi i rozbudowywanymi ulicami: Surzyckiego i Botewa do wspomnianej drogi S7. Mamy
nadziej´ wybudowaç ul. Lema, ∏àczàcà al. Pokoju
z al. Jana Paw∏a II, którà z kolei dojedziemy do
nowej, wielofunkcyjnej hali w Czy˝ynach.
Zachodzà przes∏anki dla istotnego przyÊpieszenia budowy ulicy Mi∏osza, która bardzo by si´
przyda∏a ju˝ dzisiaj – w sytuacji nie funkcjonujàcej
linii tramwajowej do os. Krowodrza Górka, umo˝liwiajàc unikni´cia „horroru” w rejonie Nowego
Kleparza. Dà˝ymy do zaawansowania przygotowania do budowy brakujàcych odcinków III
obwodnicy, niezb´dnej dla roz∏adowania korków,
z wyst´pujàcymi kilkoma tunelami i dwoma mostami przez Wis∏´.
- Czzy Pan Prezydent równie˝ stoi codziennie w
korkach? Którà tras´ Pan uwa˝a za najbardziej
ucià˝liwà i wymagajàcà usprawnienia?

- Nie stoj´ w korkach, poniewa˝ do pracy je˝d˝´ ok. 6.30, kiedy ulice sà jeszcze przejezdne, a
wracam ju˝ po szczycie popo∏udniowym. Tras
wymagajàcych usprawnienia jest wiele, ale do
„najw´˝szych garde∏” zaliczy∏bym ul. Nowohuckà
oraz al. 29 Listopada.
- Zaledwie 11 proc. obszaru miasta Krakowa
jest pokryte planami zagospoda
arowania przestrzennego. To utrudnia budowy. Czy odstrasza
potencjalnych inwestorów?
- Màdrych i d∏ugodystansowców to nie zniech´ca. Zresztà, w najbli˝szych latach lokalnych
planów zagospodarowania b´dzie znacznie wi´cej.
- Które tere
eny w Krakowie czekajà na wielkich
inwestorów? Co mogà im zaoferowaç?
- Pytanie – rzeka. To zale˝y, z jakimi planami
przychodzi inwestor, jednak w ka˝dym przypadku
warto uwa˝nie przeglàdaç stron´ internetowà:
www.bip.krakow.pl, by na bie˝àco Êledziç zmiany
w polityce przestrzennej miasta: uchwalane i
opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz Wielolenie Plany
Inwestycyjne. Generalnie mog´ powiedzieç, ˝e w
wyniku realizacji inwestycji miasta i spó∏ek miejskich powierzchnia terenów inwestycyjnych,
dobrze skomunikowanych i uzbrojonych w niezb´dne media, b´dzie stale rosnàç.
- Mamy w Krakowie Motorol´, IBM i rodzimy
Comarch, b´dà Google i podobno jeszcze dwóch
liczàcych si´ inwestorów z dziedziny IT. Mo˝e nie
staniemy si´ Krzemowà Dolinà, ale liczàcym si´
oÊrodkiem w bran˝y nowych technologii - dlaczzego nie? Jakie mamy na to szanse?
- Bardzo du˝e, co nie jest tylko zas∏ugà dzia∏aƒ
miasta i przedsi´wzi´ç w dziedzinie infrastruktury,
ale g∏ównie ogromnego potencja∏u krakowskich
uczelni, kszta∏càcych znakomità kadr´ dla tego
sektora. A w tej kwestii wypowiadam si´ w oparciu o osobiste doÊwiadczenia i pe∏ne przekonanie.
- Jakie wnioski wyciàgnà∏ kierowany przez
Pana Urzàd po nieszc
cz´Êliwym poczàtku inwestycji na rondzie Mogilskim (Krakowski Szybki
Tramwaj), a tak˝e po oskar˝eniiach o samowol´
budowlanà przy budowie estakady na rondzie
Polsadu. Czy podobne sytuacje w przysz∏oÊc
ci si´
nie powtórzà?
- Inwestycja Krakowski Szybki Tramwaj by∏a
przygotowywana i realizowana od 1997 r., a tunel
tramwaju pod dworcem PKP zacz´to budowaç
jeszcze w latach 70. Nie jesteÊmy zatem na poczàtku, za to zmierzamy ku koƒcowi. O tej budodokoƒczenie na str. 8
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Wielka budowa - Kraków
dokoƒczenie ze str. 7

wie warto by by∏o rozmawiaç oddzielnie i d∏ugo.
Byç mo˝e napisz´ kiedyÊ pami´tnik.
JeÊli zaÊ chodzi o rondo Polsadu... Prawo jest
po stronie kontrolujàcych, po stronie mieszkaƒców – ucià˝liwoÊci. Trzeba wybieraç. MyÊl´, ˝e
ten przyk∏ad pokazuje, ˝e warto zmieniaç prawo
na takie, które umo˝liwi w Polsce jak najszybszà
realizacj´ inwestycji, zw∏aszcza drogowych. Bo
transport jest krwiobiegiem gospodarki, a gospodarka jest najwa˝niejsza. „Gospodarka, g∏upcze”
brzmia∏o motto polityki Billa Clintona. To bardzo
podoba∏o si´ Amerykanom i wielu polityków w
innych krajach w tej kwestii ch´tnie naÊladuje
by∏ego prezydenta USA. Wnioski? Dobre prawo,
które b´dzie upraszcza∏o procedury i wspomaga∏o rozwój gospodarki.
- Co w tej chwili najbardziej utrudnia prowadzenie inwestycji w tak wielkim mieÊcie, jakim jesst
Kraków? KiedyÊ narzekaliÊmy na permanentny
brak Êrodków. Obecnie s∏yszy si´ raczej o ucià˝liwych
h procedurach oraz o braku wykonawców.
Jakie jest zdanie Pana Prezydenta?
- Tak jak ju˝ wspomnia∏em, zarówno inwestorom, jak i urz´dnikom przeszkadza z∏e prawo, a
czasami równie˝ brak wyczucia inwestycyjnego.

Wizualizacja ronda Mogilskiego po przebudowie

Zmorà dla inwestycji sà nieuregulowane stosunki
w∏asnoÊciowe terenu. Zaczynamy równie˝ odczuwaç brak rzetelnej konkurencji, a wr´cz brak
wykonawców. Jak za czasów PRL-u zaczyna si´
tworzyç rynek wykonawcy. To nie jest dobry czas
dla inwestorów.
- Rozmawiamy tu˝ przed Âwi´tami Wielkanocnymi. Czy na koniec naszej rozmowy, z tej okazji,
móg∏by Pan Prezydent przekazaç
ç wszystkim
budowlanym z Krakowa i Ma∏opolski jakieÊ optymistyczne informacje? Np. dotyczàce rozmac
chu
planowanych inwestycji, aby nasi specjaliÊci nie
musieli szukaç pracy za granicà?
- O brak inwestycji w Krakowie nie musicie si´
martwiç. Z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy wszystkim
budowlanym ˝ycz´ pogody na budowach i w sercach, taƒszych materia∏ów i nadmiaru dobrych
ràk – i g∏ów - do pracy, mniej k∏ótni w naszym
otoczeniu, a wi´cej odpoczynku, spokoju, zadumy i refleksji towarzyszàcej Zmartwychwstaniu
Pana. ˚ycz´ Paƒstwu równie˝ wiosennego powiewu ciep∏a od najbli˝szych, zdrowia oraz, aby
wszystkim „si´ chcia∏o chcieç”.
- Dzi´kuj´ za
a rozmow´.
Rozmawia∏a
Aleksandra VEGA
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70 lat Zapory Wodnej Poràbka
Projektowana za czasów zaborów, realizowana w niepodleg∏ej Polsce
przez polskich specjalistów, by∏a pierwszym i najwi´kszym obiektem hydrotechnicznym w kraju

Motto
„Chcecie wiedzieç jak to wyglàda ?
Wi´c najpierw d∏uga gnàca si´ przez wzgórza dolina z zielo-nom´tnà So∏à p∏ynàcà jej dnem z domami stojàcemi – jak˝e
niemàdrze! - blisko wody.
Rzeka przelewa si´ z szumem po kamieniach, a˝ naraz,
skr´ca si´ w bok, w jakieÊ kana∏y czy Êluzy, a tymczasem
tam, gdzie by∏o jej g∏ówne koryto, wyros∏y olbrzymie szare
bloki“
Ksawery Pruszyƒski
- WiadomoÊci Literackie 1936 Nr 41
Poczàtek wieku dwudziestego. Polska pod trzema zaborami, brak jakichkolwiek perspektyw. Jedynie wi´ksza swoboda w zaborze austriackim. Wielu
Polaków zasiada w parlamencie wiedeƒskim. Dzia∏a Politechnika Lwowska, kszta∏càca polskich specjalistów.

Historia budowy
Katastrofalna powódê w 1903 roku na rzekach
Podkarpacia, szczególnie w dorzeczu rzek So∏y i
Skawy, spowodowa∏a wielkie straty, które dotkn´∏y
równie˝ Kraków. Powsta∏a potrzeba budowy zbiorników retencyjnych. Z inicjatywy prof. Pomianowskiego zosta∏a opracowana koncepcja budowy

zbiorników wodnych na rzece Sole w Poràbce, na
¸´kawce (dop∏yw So∏y) oraz na rzece Skawie w
Skawcach.
Opierajàc si´ na wynikach studiów prof. Pomianowskiego, Wydzia∏ Krajowy i Biuro Melioracyjne,
którego dyrektorem by∏ dr hab. in˝ Andrzej K´dzior,
wprowadzi∏y, pokonujàc liczne trudnoÊci, budow´
zbiorników w program zadaƒ wykonywanych z tzw.
funduszu kana∏owego.
Zapad∏a uchwa∏a komisji dla regulacji rzek kana∏owych o budowie zbiorników w Galicji, której efektem by∏a Ustawa Krajowa z 9.05.1907 r. Wykonanie
Uchwa∏y Wydzia∏ Krajowy powierzy∏ biuru melioracyjnemu kierowanemu przez in˝. A. K´dziora.
W latach 1908 – 1912 po zbadaniu 18 dolin rzek,
komisja dla regulacji rzek kana∏owych zatwierdzi∏a w
dorzeczu Wis∏y pi´ç projektów zbiorników retencyjnych, z wy∏àczeniem Zak∏adów Wodno–Elektrycznych.
Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 1917 roku
komisja uchwali∏a dotacje na rozpocz´cie budowy
tylko jednego zbiornika na Sole w Poràbce. Wydzia∏
Krajowy powierzy∏ kierownictwo budowy in˝. T.
Beckerowi i in˝. K Maçkowskiemu. In˝ynierowie
sporzàdzili projekt - jednak z powodu wybuchu
wojny Êwiatowej nie przystàpiono do jego realizacji.
Dopiero w odrodzonej Polsce, w roku 1919,
budowa zbiornika w Poràbce doczeka∏a si´ wznowienia. W jesieni 1919 roku prof. Pomianowski i in˝.
Becker przy udziale prezydenta Narutowicza – jako
eksperta – dokonali wizji lokalnej w Poràbce. Pod
kierunkiem prezydenta Narutowicza przeprojektowano pierwotnà koncepcj´ zapory zgodnie z
wymogami ówczesnej techniki i w tej formie, z nieznacznymi zmianami, zapora zosta∏a wykonana.
W latach 1921 – 1925 pod kierownictwem in˝.
Beckera wykonano sztolnie obiegowe, rozpocz´to
budow´ przegrody od obu przyczó∏ków, wytyczono
i cz´Êciowo wykonano drogi objazdowe nad przysz∏ym zbiornikiem. Z braku Êrodków finansowych
przerwano budow´, prowadzàc jedynie drobne
prace na drogach i wykaƒczajàc sztolnie. Po wieloletniej przerwie, nowy etap budowy rozpocz´to w
lipcu 1933 r.
Inwestycj´ powierzono Paƒstwowemu Zarzàdowi Wodnemu w ˚ywcu. Budowà kierowali: in˝.
Grzybowski, in˝. Serafin, in˝. Bitner. W tym te˝ roku
utworzono fundusz pracy, w którego programie
uwzgl´dniono budow´ zapory. Kierownikiem budowy zosta∏ in˝. Skrzyƒski. Wznoszenie przegrody
zlecono firmie francusko–polskiej, z terminem ukoƒczenia do 1936 roku. Pozosta∏e roboty jak: budowa
dróg, mostów i zabudowa dop∏ywów do zbiornika
potoków górskich, remont przyczó∏ków przegrody
– prowadzone by∏y przez Zarzàd Budowy.
dokoƒczenie na str. 10
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70 lat Zapory
dokoƒczenie ze str. 9

W 1934 roku zorganizowano zaplecze budowy, powsta∏a elektrownia parowa, wytwórnia kruszywa i betonu,
kolejka linowa wzd∏u˝ korpusu zapory dla transportu
betonu i innych materia∏ów, warsztaty i baraki. Tempo
robót by∏o imponujàce. Zatrudnienie dzienne wynosi∏o
1850 robotników i 300 junaków. Transport urobku z
wykopów i kruszywa odbywa∏ si´ furmankami. W 1936
roku podstawowe roboty zosta∏y zakoƒczone, pozosta∏y prace wykoƒczeniowe.
W grudniu 1936 roku nastàpi∏o uroczyste otwarcie i
poÊwi´cenie zapory, przy udziale przedstawicieli wykonawców i spo∏eczeƒstwa. W∏aÊnie min´∏o 70 lat, odkàd
zapora jest eksploatowana.
Zbiornik – Zapora w Poràbce, projektowany za czasów zaborów, a realizowany w niepodleg∏ej Polsce wykonany zosta∏ przez polskich in˝ynierów, techników i
robotników. Zapora w Poràbce by∏a pierwszym i najwi´kszym obiektem hydrotechnicznym w Polsce.

Opis techniczny zapory
Zapora Wodna w Poràbce zosta∏a zlokalizowana na
Sole w km 32 + 300. PojemnoÊç ca∏kowita wynosi 27,19
mln m szeÊc., w tym pojemnoÊç powodziowa 4,58 mln
m szeÊc., pojemnoÊç wyrównawcza 19,47 mln m szeÊc.
i pojemnoÊç martwa 3,14 mln m szeÊc.
Zapora betonowa typu ci´˝kiego d∏ugoÊci w koronie
260,30 m, nachyleniu Êciany odwodnej 1:0,1 oraz
odpowietrznej 1:0,8 podzielona jest dylatacjami na 18
bloków (sekcji) o numeracji 1 – 18, liczàc od lewego
brzegu. W sekcjach 6 – 10 umieszczono 5 prz´se∏
przelewowych o Êwiat∏ach 11,20 m ka˝de o ∏àcznej
przepustowoÊci 913 m szeÊc./s na przelewach. Przep∏yw regulowany jest zasuwami p∏askimi o wymiarach
11,20x4 m. SzerokoÊç korony zapory wynosi 8,40 m,
maksymalna wysokoÊç 38,2 m. W przekroju typowym

zapory znajdujà si´ galerie kontrolne w trzech poziomach: dolna, Êrodkowa i górna. Korpus zapory na
ca∏ej wysokoÊci jest zdrenowany, przy czym wyloty
drenów wyprowadzone sà do stropów galerii. Dylatacje mi´dzy sekcjami uszczelnione sà blachà miedzianà oraz szybikami wype∏nionymi masà bitumicznà
abizol – bitizol. Przyczó∏ki zapory nie posiadajà uszczelnieƒ dylatacji i sà wykonane w formie zaz´bionych
pionowych szwów.
Odwodnienie wn´trza zapory odbywa si´ przez sprowadzenie wszystkich przecieków do studzienki zbiorczej w dnie szybu wejÊciowego, skàd zostajà przepompowane na zewnàtrz zapory.
Na lewym brzegu So∏y znajdujà si´ dwie sztolnie
spustowe z wolno stojàcymi wie˝ami zamkni´ç na wlotach. Wloty do sztolni usytuowane zosta∏y w zatoczce
powy˝ej zapory przy ujÊciu potoku Ma∏a ˚arnówka.
Wie˝e zamkni´ç sztolni posiadajà po dwa otwory
wlotowe o wymiarach w Êwietle 3,10x4,40 m zamykane
zasuwami p∏askimi od wody górnej oraz zamkni´ciami
segmentowymi za zasuwami. Do wyrównania ciÊnieƒ
zainstalowane sà na ka˝dym wlocie specjalne rurociàgi
obiegowe o Êrednicy 500 mm z zaworami, którymi to
rurociàgami wype∏niana lub opró˝niana jest przestrzeƒ
mi´dzy zasuwà a segmentem.
Woda z wie˝ odprowadzana jest dwiema sztolniami
obiegowymi o przekroju poprzecznym 21,60 m kw. w
kszta∏cie podkowy o ∏àcznej przepustowoÊci 660 m
szeÊc./s Dolne stanowisko zapory stanowi koryto
odp∏ywowe z przelewów zapory i elektrowni. W cz´Êci
Êrodkowej dolnego stanowiska usytuowana jest niecka
wypadowa przelewu z szykanami ograniczona z prawej
strony filarem dzia∏owym dla odp∏ywu z elektrowni, a z
lewej kierownicà betonowà. Niecka wypadowa wylotu
ze sztolni posiada dwa progi korekcyjne i zakoƒczona
jest potrójnym rz´dem szykan.
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Wodnej Poràbka
W latach powojennych na bazie ju˝ istniejàcych rurociàgów wybudowano elektrowni´ wodnà o mocy instalowanej 12,6 MW, prze∏yku 64,8 m szeÊc./s i spadzie
minimalnym 21,0 m. Elektrownia wyposa˝ona jest w
dwie turbiny typu Kaplana i jednà typu Francisa.

Prace remontowe na zaporze
W okresie eksploatacji prowadzono wiele drobnych
remontów polegajàcych na wymianie instalacji elektrycznej, a po przejÊciu wielkiej powodzi w 1958 roku
dokonano wymiany wszystkich silników nap´dzajàcych
zasuwy na przelewach i wie˝ach spustowych wraz z
okablowaniem.
Przeprowadzono kapitalny remont i konserwacje
zasuw na przelewach i zasuw p∏askich i segmentów w
wie˝ach zamkni´ç. Przy pomocy ekipy górniczej wyremontowano obie sztolnie przez uzupe∏nienie wybojów
w dnie i Êcianach i cementacj´ obudowy za pomocà

zastrzyków. Na wylotach sztolni przeprowadzono betonowanie wyrw w dnie i Êcianach bocznych. Zniszczonà
lewobrze˝nà skarp´ ubezpieczono brukiem kamiennym
na pod∏o˝u betonowym. Na wypadzie przelewów odbudowano zniszczone szykany i p∏yt´ wypadowà. Na dolnym stanowisku usuni´to ziemi´ sk∏adowanà podczas
budowy, stwarzajàc swobodny odp∏yw w korycie rzeki.
Wykonano remont nawierzchni jezdni i chodników.
Zainstalowano oÊwietlenie na koronie zapory. Sukcesywnie prowadzone by∏y drobne remonty w ramach bie˝àcej eksploatacji.
Kapitalny remont w oparciu o projekt wykonano w
latach 2003 do 2006. W ramach prac remontowych
wykonano :
- remont bruków na górnym stanowisku zapory,
- remont wie˝ przelewów powierzchniowych i wie˝
upustów dennych,
- remont betonów strony odpowietrznej zapory,
- remont betonów strony odwodnej zapory,

- remont betonów dolnego stanowiska poni˝ej przelewów powierzchniowych,
- remont betonów wylotów spustów dennych.
¸àczny koszt ca∏ego remontu wyniós∏ oko∏o
21 mln z∏.
Prace remontowe wykonano w okreÊlonej kolejnoÊci.
Rozpocz´to od napraw strony odwodnej zapory oraz
wykonano „p∏aszcz ˝elbetowy” gruboÊci 40 cm na sekcjach 2, 3, 16, 17. Na pozosta∏ych sekcjach zapory
naprawiono lokalne ubytki betonów. Prace prowadzono
bez opró˝niania zbiornika, wykorzystujàc metody podwodne. Równolegle remontowano wie˝e przelewów
powierzchniowych i wie˝e upustów dennych. Na obiektach tych wykonano iniekcje ˝ywicami szwów roboczych i p´kni´ç, reprofilacj´ betonów, wymian´ posadzek oraz pokryç dachowych.
Nast´pnie wykonano remont strony odpowietrznej
zapory poprzez lokalne naprawy betonów na przelewach i sekcjach Êrodkowych, zaÊ betony sekcji przyczó∏kowych skuto na g∏´bokoÊç oko∏o 15 cm i odbudowano, wykonujàc „p∏aszcz ˝elbetowy”.
Ca∏à powierzchni´ betonów zarówno na stronie
odwodnej, jak i odpowietrznej, zaimpregnowano i
pokryto farbami akrylowymi do betonów.
Remont betonów dolnego stanowiska poni˝ej przelewów i remont betonów wylotów spustów dennych
wykonywano po zakoƒczeniu prac remontowych korpusu zapory. Gruntowej naprawie poddano betony na
wszystkich murach wylotów spustów dennych oraz
betony szykan na obu stanowiskach. Wykonano skucia
na g∏´bokoÊç od 15 do 60 cm, iniekowano szwy robocze i p´kni´cia, odbudowywano powtórnie beton. ¸àcznie na obu tych zadaniach skuto i wbudowano ponownie oko∏o 1600 m szeÊc. betonu.
Zapor´ Wodnà w Poràbce wyposa˝ono w automatyczny system pomiarowy kontroli stanu bezpieczeƒstwa obiektu oraz zespó∏ kamer telewizji przemys∏owej.
Ca∏oÊci modernizacji dope∏ni∏o wybudowanie budynku zaplecza, w którym mieÊci si´ biuro kierownika zbiornika, dyspozytornia, warsztat oraz pomieszczenia socjalne dla za∏ogi.
mgr in˝. Mieczys∏awa ˚O¸ÑDè-DRZY˚D˚YK
in˝. W∏odzimierz DRZY˚D˚YK
mgr in˝.. Mariusz DRZY˚D˚YK
Wykorzystane materia∏y:
Gospodarka Wodna - listopad – grudzieƒ 1936 r.,
In˝. E. Romaƒski - Poràbka skoƒczona,
In˝. A. Bielaƒski - Z historii powstania zbiornika na Sole w Poràbce,
Prof. K. Pomianowski - Zbiorniki na Sole i mo˝liwoÊci budowy zbiorników na fliszu karpackim,
Regionalny Zarzàd Gospodarki Wodnej - Foldery, dokumentacja fotograficzna i sprawozdania dotyczàce remontów.
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Katastrofa budowlana
Jeden pracownik zginà∏, drugi odniós∏ obra˝enia.

Do

wypadku dosz∏o na budowie wiaduktu drogowego Mo - 02, który po∏o˝ony jest w ciàgu przebudowywanejj drogi krajowej nr 7 Gdaƒsk –
Warszawa – Kraków – Chy˝ne, na drog´ ekspresowà nr S7,
odcinek MyÊleniice – Pcim.
Budowany wiadukt zlokalizowany jest w miejscowoÊci Stró˝a, ma d∏ugoÊç teoretycznà (po osi obiektu) L t = 204.00 m i sk∏ada si´ z 4 prz´se∏ o rozpi´toÊci 40.00 m +56.00 + 56.00 + 52.00 (patrzàc od strony Krakowa). Wiadukt jest dwujezdniowy z rozdzielonymi konstrukcjami pod ka˝dà z jezdni. OÊ drogi w
obr´bie obiektu przebiega cz´Êciowo w ∏uku poziomym o promieniu R = 450 m, a cz´Êciowo po klotoidzie d∏ugoÊci 100 m. Niweleta drogi w obr´bie wiaduktu za∏o˝ona jest w ∏uku pionowym wypuk∏ym o R
= 4500 m. Na ca∏ej d∏ugoÊci wiaduktu za∏o˝ono sta∏y
spadek poprzeczny 7,0 proc.
Konstrukcja noÊna ka˝dego z rozdzielonych
wiaduktów sk∏ada si´ z 2 stalowych dêwigarów
(belek) o przekroju skrzynkowym zamkni´tym 1.50
x 2.40 m oraz zespolonej z nimi p∏yty ˝elbetowej
pomostu o gruboÊci 25÷30 cm. Belki te sà po∏àczone stalowymi poprzecznicami podporowymi i
przekazujà obcià˝enie na ˝elbetowe filary s∏upowe, o przekroju owalnym bàdê teowym. WysokoÊci
s∏upów owalnych wahajà si´ mi´dzy 7.80 m, a
10.10 m, natomiast s∏upów teowych od 13.0 do
15.0 m. Przyczó∏ki ˝elbetowe wykonane sà w postaci oczepu zwieƒczajàcego pale, z nadbudowanà
Êciankà zaplecznà.

Wykonawcy budowy
1. Generalny Wykonawca to firma MOTA–ENGIL
POLSKA S.A.; 31-589 Kraków, ul. So∏tysowska 14a
2. Podwykonawca generalnego wykonawcy to firma
MARTIFER POLSKA Sp. z o. o., która prowadzi∏a
roboty monta˝owe konstrukcji wiaduktu, zatrudniajàc na terenie budowy 15 pracowników.

Zgodnie z poleceniem zast´pcy G∏ównego
Inspektora Pracy z 4.07.2006 r. zosta∏ powo∏any
zespó∏ pod przewodnictwem Okr´gowego Inspektora Pracy w Krakowie do ustalenia okolicznoÊci i
przyczyn katastrofy budowlanej w Stró˝y. Zespó∏ w
oparciu o ustalenia kontrolne PIP, analiz´ dokumentacji technicznej, wyników badaƒ i ekspertyz,
przes∏uchaƒ Êwiadków oraz innych materia∏ów
dowodowych, opracowa∏ raport. Zespó∏ wspó∏pracowa∏ z prokuraturà oraz Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a przy opracowaniu
raportu wykorzystano opracowane na zlecenie
WINB i prokuratury niezale˝ne ekspertyzy, m.in.
ekspertyz´ prof. Kazimierza Flagi z Politechniki Krakowskiej.

Opis przebiegu monta˝u wiaduktu
Monta˝ konstrukcji stalowych dêwigarów (belek)
prz´se∏ skrzynkowych wiaduktu odbywa∏ si´ wg projektu organizacji monta˝u, którego najwa˝niejsze
postanowienia dotyczy∏y:
- podzia∏u konstrukcji na elementy wysy∏kowe o d∏ugoÊci od 12 do 27 m oraz masie od 14 do 40 ton.
Elementy wysy∏kowe by∏y przygotowane w Zak∏adzie Produkcyjnym w Gliwicach, a nast´pnie transportowane na teren budowy samochodami ci´˝arowymi i przenoszone bezpoÊrednio z samochodów ci´˝arowych w miejsce monta˝u. Poszczególne elementy konstrukcji stalowej mostu by∏y montowane po up∏ywie co najmniej dwóch dni od monta˝u poprzedniego elementu. Poniewa˝ elementy
wysy∏kowe by∏y krótsze ni˝ rozpi´toÊci mi´dzy
prz´s∏ami konieczne by∏o zastosowanie, w miejscach styków monta˝owych mi´dzy segmentami,
tymczasowych podpór monta˝owych systemu
„PERI”. Po ustawieniu i wyrektyfikowaniu segmentów konstrukcji mia∏o nast´powaç spawanie styków oraz monta˝ poprzecznic. Monta˝owych styków spawanych konstrukcji nie wykonywano,
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w Stró˝y
Straty materialne sà du˝e. Prokurator postawi∏ zarzuty pi´ciu osobom.

natomiast poszczególne segmenty ∏àczono Êrubami
wysokiej wytrzyma∏oÊci w miejscach ˝eber pod∏u˝nych
Êrodników belek (8 Êrub M24 kl. 8.8), stanowiàcych
dodatkowe ∏àczniki ustalajàce szczelin´ pomi´dzy belkami, jako przygotowanie do spawania styków monta˝owych,
- monta˝ konstrukcji stalowej belek A-B, zosta∏ podzielony
na 5 etapów przebiegajàcych wg tego samego schematu. Ostatnia podpora tymczasowa (dla belek A-1, B-1
b´dzie podporà nr 1; dla belekA-2, B-2 b´dzie podporà
nr 2 itd.) zostanie usztywniona dodatkowymi Êciàgami,
co umo˝liwi przesuni´cie konstrukcji na podporach
poprzednich.
Do dnia 01.07.2006 r. sukcesywnie zamontowano segmenty konstrukcji stalowej wiaduktu, tj. belki od A1, B1 do
A7, B7, które spoczywa∏y na tymczasowych podporach
monta˝owych. Podpory SP1 i SP2 zosta∏y wykonane z
elementów „Multiprop” – podpory kolumnowe, natomiast
podpory SP3÷SP7 wykonano z elementów HD 200.
W dniu 1.06.2006 r. komisja w sk∏adzie: kierownik robót
monta˝owych, asystent kierownika projektu, kierownik
robót mostowych, inspektor nadzoru oraz projektant pod-

pór tymczasowych, dokona∏a odbioru tymczasowych
podpór monta˝owych SP1÷SP3, sporzàdzajàc protokó∏,
który zosta∏ podpisany przez wszystkich cz∏onków komisji. Natomiast w przypadku pozosta∏ych podpór tzn.
SP4÷SP7, na protoko∏ach odbioru pod wzgl´dem technicznym, brak podpisu jednego cz∏onka komisji – inspektora nadzoru. Podpory SP4 i SP5 zosta∏y odebrane w dniu
14.06.2006 r., SP6 odebrana w dniu 22.06.2006 r. i SP7,
która zosta∏a odebrana w dniu 28.06.2006 r.

Przebieg katastrofy
W dniu 1.07.2006 r. (sobota) o godz. 700, zgodnie z
poleceniem dyrektora kontraktu oraz z harmonogramem
prac, pracownicy firmy MARTIFER POLSKA sp. z o. o. stawili si´ do pracy na budowie. Zakres robót na ten dzieƒ to
spawanie styków ∏àczàcych stalowe dêwigary wiaduktu
oraz przygotowanie elementów dla monta˝u podpór
tymczasowych pod kolejne dêwigary. Roboty prowadzi∏a
brygada 15-osobowa, którà kierowa∏ brygadzista. Na
polecenie brygadzisty pi´ciu spawaczy rozpocz´∏o prace
spawalnicze przy dêwigarach (od strony MyÊlenic).
Pozostali pracownicy brygady rozpocz´li prac´ od strony
Pcimia, wykonujàc monta˝ kratownicy do dalszej budowy
podpór monta˝owych na kolejnym
odcinku robót (za rzekà Trzebunià).

W tym dniu nie by∏o
na budowie kwalifikowanego
nadzoru.
Rano, po rozpocz´ciu pracy,
brygadzista zauwa˝y∏, ˝e na koƒcach dêwigara zamontowanego
nad drogà, górne belki dwóch
dokoƒczenie na str. 14

str. 14 • MARZEC – KWIECIE¡ 2007

ODPOWIEDZIALNOÂå
ZAWODOWA

Katastrofa budowlana
dokoƒczenie ze str. 13

podpór tymczasowych SP5 i SP6, na których spoczywa∏
dêwigar, skr´ci∏y si´ (obrócone sà o pewien kàt).
Brygadzista kilka minut po godz. 700 wyda∏ polecenie
dwóm pracownikom, aby „podkr´cili” zastrza∏y tymczasowych podpór monta˝owych („podkr´canie” zastrza∏u
powoduje stopniowà zmian´ jego d∏ugoÊci). Mia∏o to spowodowaç „wyprostowanie si´” belek. Pracownicy
podeszli do zastrza∏ów i „podkr´cili” cztery zastrza∏y podpory SP5, a nast´pnie rozpocz´li te same czynnoÊci przy
podporze SP6. Brygadzista obserwowa∏ przebieg prac,
sta∏ obok pracowników na p∏ytach betonowych, do których mocowane by∏y zastrza∏y. W trakcie wykonywania
czynnoÊci regulacji zastrza∏ów nastàpi∏o niespodziewane
zawalenie si´ konstrukcji tymczasowych podpór monta˝owych i spoczywajàcych na nich montowanych dêwigarów wiaduktu. Spadajàcy dêwigar przygniót∏ brygadzist´,
który w wyniku tego zdarzenia poniós∏ Êmierç na miejscu
– dwaj pracownicy towarzyszàcy brygadziÊcie znaleêli si´
pomi´dzy spadajàcymi belkami – przechodzili oni spod
jednego dêwigara skrzynkowego pod drugi.
W trakcie zawalania si´ konstrukcji wiaduktu dwóch
spawaczy przebywa∏o w koszu spawalniczym zamonto-

wanym przy tymczasowej podporze monta˝owej SP1
(mieli wykonywaç spawy ∏àczeniowe dêwigarów 1 i 2).
Chcàc uniknàç przygniecenia przez walàcà si´ konstrukcj´ pracownicy wyskoczyli z kosza (wysokoÊç ok. 6 m) i
wówczas jeden z nich dozna∏ ogólnych pot∏uczeƒ oraz
skr´cenia stopy prawej i lewego kolana. Pozostali pracownicy, widzàc zawalajàcà si´ konstrukcj´ wiaduktu,
zdà˝yli uciec w bezpieczne miejsce.
Na miejsce zdarzenia wezwano s∏u˝by ratownicze.
Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna i policja zabezpieczy∏y teren
katastrofy oraz sprz´t na czas prowadzenia akcji ratunkowej.

Przyczyny
— Nieuwzgl´dnienie w projekcie tymczasowych podpór
monta˝owych dodatkowego obcià˝enia poziomego
wynoszàcego 5 proc. obcià˝eƒ pionowych, (przewidzianego Polskà Normà PN-85/S-10030).
— Nie przewidziano (lub nie doszacowano) w projekcie
tymczasowych podpór monta˝owych oddzia∏ywania
dodatkowych si∏ i czynników, które podpory powinny
przenosiç, w szczególnoÊci skutki:
– oddzia∏ywaƒ termicznych, powstajàcych w wyniku
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w Stró˝y
rozszerzania si´ i kurczenia stali, ze wzgl´du na ró˝nice temperatur panujàcych w dzieƒ i w nocy,
– si∏ skr´cajàcych powsta∏ych przy wbijaniu m∏otkiem
podk∏adek z blach oraz przeciàganiu konstrukcji
belek dêwigarów w prawid∏owe po∏o˝enie,
– powstania dodatkowego momentu zginajàcego,
wynikajàcego z 7-proc. spadku poprzecznego wiaduktu.
— Niezapewnienie w∏aÊciwej poziomej sztywnoÊci skr´tnej uk∏adu dwóch „bramek” p∏askich podpory HD 200.
— Zastosowanie nieadekwatnego do dzia∏ajàcych si∏
uk∏adu podparcia bocznego podpór tymczasowych ukoÊnych zastrza∏ów RS 1000, które do∏em by∏y mocowane wkr´tem MMS do pojedynczych, nie kotwionych
w gruncie p∏yt drogowych.
— Nieprawid∏owo przygotowane pod∏o˝e pod podpory
tymczasowe – grunt nie by∏ odpowiednio wypoziomowany, co w konsekwencji wp∏ywa∏o na posadowienie
tymczasowych podpór monta˝owych – w celu wyrównania stosowano punktowo pakiety podk∏adek z blach.
— Prowadzenie w obr´bie wiaduktu równoczeÊnie z monta˝em podpór tymczasowych i konstrukcji stalowej
wiaduktu prac zwiàzanych z nawo˝eniem i utwardzaniem gruntu – praca walców wibracyjnych.
— Nieodpowiednie zabezpieczenie p∏yt drogowych przed
opadami atmosferycznymi.
— Brak bie˝àcego kwalifikowanego nadzoru podczas
monta˝u belek A8 Bz1 i B8 Bz1 oraz w dniu zaistnienia
wypadku przy pracy.
— Wykonywanie monta˝u pomimo niezrozumienia zapisu w projekcie organizacji monta˝u dot. wykonania
dodatkowych Êciàgów na ostatniej podporze tymczasowej.
— Niewyciàgni´cie wniosków z wczeÊniejszej awarii przy
skr´ceniu dêwigara HDT na podporze SP4 (wed∏ug
innych zeznaƒ na SP3) oraz brak dzia∏aƒ przeciwdzia∏ajàcych podobnym zdarzeniom na innych podporach.
— Nieuwzgl´dnienie w planie BIOZ zagro˝eƒ wynikajàcych z monta˝u konstrukcji stalowej mostu oraz tymczasowych podpór monta˝owych.
— Brak instrukcji bezpiecznego wykonywania monta˝u
konstrukcji stalowej mostu (belek) oraz tymczasowych
podpór monta˝owych.
— Niedostateczne poinstruowanie pracowników w zakresie bezpiecznego wykonywania organizacji monta˝u.
— Nasilone tempo prac wykonawczych wiaduktu w Stró˝y, z uwagi na opóênienia w realizacji inwestycji.
— Brak uprawnieƒ monta˝ystów rusztowaƒ (tymczasowych podpór monta˝owych).

Skutki katastrofy
— W wyniku zdarzenia poszkodowanych zosta∏o dwóch
pracowników firmy „MARTIFER Polska” Sp. z o.o. :
– brygadzista poniós∏ Êmierç na miejscu zdarzenia.

– spawacz dozna∏ lekkich obra˝eƒ: ogólnych pot∏uczeƒ
oraz skr´cenia stopy prawej i lewego kolana.
— Zawalenie si´ konstrukcji budowlanych dêwigarów
wiaduktu spowodowa∏o znaczne straty materialne:
– znacznemu uszkodzeniu uleg∏y elementy belek dêwigara wiaduktu A2-A8 oraz B2-B8 ,
– zniszczeniu i deformacji uleg∏y elementy podpór
tymczasowych: wszystkich HD 200 oraz dwóch podpór „MULTIPROP”,
– zniszczeniu (zgnieceniu) uleg∏a koparko-∏adowarka
pozostawiona przez operatora przed katastrofà pod
belkami dêwigarów obok drogi prowadzàcej do
mostu przez Rab´,
– znaczne opóênienie w realizacji obiektu wiaduktu w
Stró˝y, przez co nie jest mo˝liwe oddanie ca∏ego
odcinka budowanej drogi ekspresowej MyÊlenicePcim i wyst´pujà nadal du˝e utrudnienia w ruchu
pojazdów po „zakopiance” na tym odcinku.

Osoby odpowiedzialne
— PROJEKTANT tymczasowych podpór monta˝owych
PERI, wspó∏twórca projektu organizacji monta˝u i projektu podpór tymczasowych:
- nieuwzgl´dnienie si∏ poziomych w obliczeniach wytrzyma∏oÊciowych,
- zastosowanie nieadekwatnego do dzia∏ajàcych si∏
uk∏adu podparcia bocznego podpór.
— DYREKTOR KONTRAKTU (Martifer Polska Sp. z o.o.)
osoba odpowiedzialna z ramienia firmy monta˝owej za
realizacj´ zadania inwestycyjnego:
– niew∏aÊciwy projekt organizacji monta˝u i podpór
tymczasowych: braki formalne dokumentu, rysunki i
obliczenia sporzàdzane przez osoby bez uprawnieƒ
projektowych, braki w zapewnieniu sprawdzenia
obliczeƒ przez innego projektanta,
– niezapewnienie w∏aÊciwego obiegu dokumentacji
(plan BIOZ, brak instrukcji bezpiecznego wykonywadokoƒczenie na str. 16
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Katastrofa budowlana
Jeden pracownik zginà∏, drugi odniós∏ obra˝enia.

nia prac, prowadzenie prac monta˝owych bez ostatecznego zatwierdzenia dokumentacji projektowej),
– niezapewnienie w dniach 29.06 do 01.07.2006 r. wykwalifikowanego nadzoru nad pracami przy monta˝u
konstrukcji wiaduktu,
– nieprzeprowadzenie analizy wczeÊniejszego stanu
awaryjnego na podporze SP3 (czy te˝ SP4).
— KIEROWNIK ROBÓT monta˝owych (Martifer Polska
Sp. z o.o.)
– nieprawid∏owe przygotowanie pod∏o˝a (posadowienia) pod podpory tymczasowe
– nieodpowiednie zabezpieczenie p∏yt drogowych
przed opadami atmosferycznymi,
– niedostateczne poinstruowanie pracowników w
zakresie bezpiecznego wykonywania i organizowania
monta˝u podpór tymczasowych i konstrukcji dêwigarów,
– wykonywanie monta˝u pomimo niezrozumienia zapisów z projektu organizacji monta˝u dot. dodatkowych Êciàgów i niestosowanie tych˝e Êciàgów podczas monta˝u,
– prowadzenie prac monta˝owych równoczeÊnie z
innymi pracami budowlanymi (nawo˝enie i utwardzanie gruntu, prace przy fundamencie podpory tymczasowej II typu) bez znajomoÊci wp∏ywu tych prac na
bezpieczeƒstwo konstrukcji.
— INSPEKTOR NADZORU
– nie wyegzekwowa∏ od wykonawcy przed rozpocz´ciem robót monta˝owych uzupe∏nienia projektu technologii i organizacji monta˝u,
– uczestniczenie w komisjach odbiorowych budowy
podpór i odebranie 3 pierwszych podpór, czym dopuÊci∏ do rozpocz´cia przez wykonawc´ robót monta˝owych bez zatwierdzonego projektu
— DYREKTOR GENERALNY (Martifer Polska Sp. z o.o.)
– nie zapewni∏ instrukcji bezpiecznego wykonywania
prac budowlanych przy obiekcie wiaduktu w Stró˝y,
– zatrudni∏ do prac monta˝u rusztowaƒ budowlanych –
podpór tymczasowych, pracowników bez odpowiednich kwalifikacji.

Prokurator postawi∏ zarzuty pi´ciu osobom.

Êwiadków pracowników oraz inne osoby Êwiadczàce
prac´.
— Nakaz z 17.07.2006 r. - 5 decyzji, którym ze wzgl´du na
ochron´ zdrowia i ˝ycia ludzkiego nadano rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci na podstawie art. 108 §
1 K.p.a.
— Sformu∏owano dwa wnioski do Sàdu Grodzkiego o
ukaranie: dyrektora generalnego i kierownika robót z
firmy monta˝owej.
— Sporzàdzono zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa przez dyrektora kontraktu i kierownika robót firmy monta˝owej.
— Okr´gowy Inspektor Pracy w Krakowie skierowa∏ zespó∏ inspektorów pracy posiadajàcych uprawnienia
budowlane do przeprowadzenia kompleksowej kontroli wszystkich prac liniowych i mostowych wykonywanych na ca∏ym pozosta∏ym odcinku budowy – przebudowy drogi krajowej nr 7 Kraków – Chy˝ne, odcinek
MyÊlenice – Pcim.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy
pracy:
— wydali 170 decyzji, w tym:
- 43 decyzje wstrzymujàce wykonywanie prac ,
- 24 decyzje skierowujàce 112 pracowników do innych
prac ,
— wydali wystàpienia zawierajàce – 11 wniosków ,
— zastosowali 14 post´powaƒ wykroczeniowych - mandatami ukarano 14 osób kierujàcych pracownikami (45
wykroczeƒ) – na kwot´ 13.400 z∏ (w tym mandaty
gotówkowe po 1.000 z∏ – pracowników portugalskich
kierujàcych pracami),
— w ramach dzia∏aƒ profilaktycznych inspektorzy pracy
udzielili 104 porady.
— W ramach dzia∏aƒ profilaktycznych zorganizowano 2
narady w siedzibie Kierownictwa Budowy Generalnego
Wykonawcy z udzia∏em wszystkich osób kierujàcych
pracownikami (kierowników robót, mistrzów) zarówno
ze strony GW, jak i firm podwykonawczych, na których
szczegó∏owo omówiono podstawowe nieprawid∏owoÊci wyst´pujàce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz zagro˝enia, na jakie nara˝eni sà pracownicy w trakcie ich wykonywania.

Dzia∏ania inspekcji pracy
— W dniu 1.07.2006 r. – wizja lokalna miejsca zdarzenia inspektorzy z sekcji prewencji utrwalili zastany stan faktyczny na fotografiach i taÊmach wideo, przes∏uchali
kierownika monta˝u i innych pracowników oraz uzyskali kserokopie dokumentów, jakimi dysponowano na
terenie budowy.
— W ramach wspó∏pracy pomi´dzy organami nadzoru
(WINB, prokuratura) skompletowano pozosta∏e dokumenty budowy.
— Kontrole firm bezpoÊrednio zwiàzanych z budowà wiaduktu Mo-02 w Stró˝y - przes∏uchano w charakterze

— Okr´gowy Inspektor Pracy w Krakowie podjà∏ decyzj´
o obj´ciu sta∏ym nadzorem przebudowy drogi krajowej
nr 7 Kraków – Chy˝ne, na drog´ ekspresowà nr S7,
odcinek MyÊlenice – Pcim, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy
przy organizowaniu prac, warunkujàcych wykonywanie prac przez pracowników w sposób bezpieczny.
Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt podj´cia przez OIP Kraków dzia∏aƒ prewencyjno – informacyjnych przed zaistnieniem katastrofy. W dniu 27.06.2006 r. dla ok. 60 wykonawców, podwykonawców, s∏u˝b bhp, kierowników
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w Stró˝y
Straty materialne sà du˝e. Prokurator postawi∏ zarzuty pi´ciu osobom.

budów i robót zorganizowano przy wspó∏pracy Komendy
Wojewódzkiej Policji seminarium pt. „Bezpieczeƒstwo
przy budowie dróg w Ma∏opolsce”. W trakcie seminarium
przedstawiono wyniki kontroli PIP robót budowlanych
drogowych, w szczególnoÊci przebudowy drogi krajowej
nr 4 oraz omówiono katastrofy budowlane w Katowicach
(rondo) i w Cieszynie (wiadukt). Wszystkim uczestnikom
seminarium przekazano materia∏y informacyjne oraz prezentacje. Odby∏a si´ równie˝ konferencja prasowa w
zakresie bezpieczeƒstwa przy budowie dróg.

Efekty
• Opracowano nowy sposób monta˝u dêwigarów skrzynkowych wiaduktu.
- nowy „Projekt technologii organizacji monta˝u konstrukcji stalowej”
- nowy „Projekt tymczasowych podpór na czas monta˝u konstrukcji stalowej”
- monta˝ rozpocz´to od cz´Êci Êrodkowej (oÊ „C”)
- jako podpory tymczasowe u˝yto klatki typu PRK-15,
- podpory monta˝owe zosta∏y posadowione na ˝elbetowych i prefabrykowanych p∏ytach fundamentowych.

• Zmodyfikowano plan BIOZ – dostosowujàc go do aktualnego rozwiàzania wykonywania monta˝u wiaduktu.
• Opracowano instrukcje bezpiecznego wykonywania
robót budowlanych dla monta˝u konstrukcji stalowej
wiaduktu i monta˝u podpór tymczasowych.
• Zapewniono w∏aÊciwy, bie˝àcy nadzór nad pracami
przy budowie wiaduktu, sprawowany przez osoby
posiadajàce w∏aÊciwe kwalifikacje.
• Pracownicy wykonujàcy monta˝ rusztowaƒ (podpór
tymczasowych) uzyskali wymagane kwalifikacje.
• Przestrzegane sà wymogi dopuszczenia do rozpocz´cia prac monta˝owych na podstawie prawid∏owej dokumentacji projektowej, zatwierdzonej przez nadzór
inwestorski.
• Uzyskano widoczny wp∏yw na popraw´ bezpieczeƒstwa
pracy przy wykonywaniu prac monta˝owych wiaduktu –
wynikajàcy zarówno z dzia∏aƒ podczas ustaleƒ dotyczàcych katastrofy, jak i z bie˝àcego nadzoru inspektorów
pracy.
Tadeusz FIC
Okr´gowy Inspektor Pracy w Krakowie

Porównanie sposobu monta˝u dêwigarów wiaduktu w Stró˝y

czerwiec

grudzieƒ
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T∏ok przed egzaminem
Poprawa koniunktury w budownictwie sprawia, ˝e roÊnie liczb wniosków o uprawnienia budowlane

M

inà∏ w∏aÊnie termin sk∏adania dokumentów do
post´powania kwalifikacyjnego na uprawnienia
budowlane. Z∏o˝enie dokumentów jest równoznaczne z rozpocz´ciem post´powania administracyjnego
w sprawie uzysskania decyzji o przyznaniu uprawnieƒ
budowlanych w danej specjalnoÊci.
Dla wi´kszoÊci kandydatów procedura zakoƒczy
si´ egzaminem zaplanowanym na poczàtek czerwca 2007 r. (egzamin testowy odb´dzie
si´ 1 czerwca o godzinie 10.00 w ca∏ym
kraju). Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna zebra∏a do tej pory rekordowà liczb´
wniosków o rozpocz´cie post´powania
kwalifikacyjnego. Zestawienie tych
wniosków wed∏ug specjalnoÊci ilustruje
za∏àczona tabela.
Nie sposób nie zauwa˝yç wspó∏zale˝noÊci mi´dzy poprawà koniunktury w
budownictwie a liczbà z∏o˝onych wniosków. Znaczny wzrost liczby kandydatów
Stanis∏aw Karczmarczyk
ilustruje, uj´te w tabeli 2, zbiorcze zestawienie z poprzednich sesji od
momentu, kiedy egzaminy na uprawnienia budowlane przej´∏y Izby In˝ynierów Budownictwa.
Problemy zwiàzane z najbli˝szà sesjà egzaminacyjnà zdominowa∏y równie˝ ostatnie zebranie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, które odby∏o si´ w
dniu 9 marca 2007 r. w Szczyrku w trakcie obrad
Konferencji Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji.
Na zebraniu KKK przeanalizowano kalendarz
kolejnych przedsi´wzi´ç organizacyjnych zwiàzanych z aktualizacjà obowiàzujàcych przepisów

Tabela nr 1.
Post´powania kwalifikacyjne na I sesj´
egzaminacyjnà 2007 r

wymaganych na egzaminach na uprawnienia
budowlane. Ze wzgl´du na znacznà iloÊç zmian,
jakie na bie˝àco wprowadzajà nowelizowane ustawy
i rozporzàdzenia – jest to zadanie szczególnie trudne
i odpowiedzialne. Generuje to koniecznoÊç korekty
zestawów pytaƒ testowych i pytaƒ do egzaminów
ustnych. Zestaw pytaƒ do egzaminu testowego dost´pny w Internecie nie jest na bie˝àco wzbogacany o
nowe pytania, ze zbioru pytaƒ testowych eliminowane sà jedynie pytania nieaktualne, niezgodne w
obecnie obowiàzujàcymi przepisami. Od 2005 roku
zestaw udost´pniony w Internecie traktowany jest w
tej sytuacji jako zestaw pytaƒ przyk∏adowych. Komisja Kwalifikacyjna przy Ma∏opolskiej OIIB postuluje
na szczeblu Komisji Krajowej aktualizacj´ tego zestawu, ale w tym zakresie o wynikach przesàdzajà
wzgl´dy organizacyjne i demokratyczna wi´kszoÊç.
Stanis∏aw KARCZMARCZYK

Tabela 2.
Zestawienie obrazujàce statystyk´ wyników sesji egzaminacyjnych przeprowadzanych w latach 2003 -2006
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Trudno o uprawnienia kolejowe
O niektórych niedoskona∏oÊciach Prawa budowlanego i aktów z nim zwiàzanych

Z

godnie z Sektorowym Programem Operacyjnym
Transportu na lata 2004-2006 „misjà Rzàdu w kszta∏towaniu
u polskiego transportu kolejowego jest podejmowanie przedsi´wzi´ç promujàcych i wspierajàcych rozwój transportu kolejowego w zakresie i tempie najbardziej
odpowiednim do wspó∏czesnych oczekiwaƒ spo∏∏ecznych,
wymogów ochrony Êrodowiska oraz mo˝liwoÊci gospodarczych kraju” [1].
W komunikacie nr 45 Ministerstwa Transportu z
dnia 8.09.2006 [1] czytamy, ˝e kwota Êrodków unijnych przeznaczonych na transport w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Ârodowisko” wzroÊnie w
wyniku podzia∏u rezerwy programowej z 15,1 mld
euro do 16,3 mld euro. „W obszarze kolejnictwa
inwestycjami priorytetowymi w okresie do 2013 roku
sà:
• linia E65 – zakoƒczenie modernizacji odcinków
Gdynia – Warszawa, Katowice – Zebrzydowice oraz
Czechowice Dziedzice – Bielsko-Bia∏a – Zwardoƒ
• linia E59 – zakoƒczenie modernizacji na odcinku
Wroc∏aw – Rawicz – Poznaƒ – Krzy˝ – Szczecin
• linia E20/CE20 - odcinek Warszawa – Poznaƒ (zakoƒczenie prac), odcinek ¸owicz – Skierniewice
(zakoƒczenie prac) i odcinek Siedlce – Terespol
(modernizacja)
• linia E30 – zakoƒczenie modernizacji odcinków
Opole – K´dzierzyn-Koêle – Gliwice – Zabrze oraz
Legnica - W´gliniec - Bielawa Dolna – Horka
• linia CE 59 – modernizacja odcinka Wroc∏aw - Zielona Góra - Rzepin – Szczecin, I etap
• linia Warszawa – ¸ódê – zakoƒczenie modernizacji
na ca∏ej d∏ugoÊci
• linia Psary - Koz∏ów – Kraków – modernizacja odcinka ∏àczàcego Centralà Magistral´ Kolejowà z Krakowem
• linia kolejowa nr 8 – modernizacja odcinka Warszawa – Radom – Kielce, wraz z budowà ∏àcznicy do
lotniska Warszawa – Ok´cie
• linia kolejowa nr 14 – modernizacja odcinka ¸ódê Zduƒska Wola – Kalisz
• prace przygotowawcze do budowy w nast´pnym okresie programowania linii kolejowej
du˝ych pr´dkoÊci Warszawa – ¸ódê – Kalisz –
Wroc∏aw/Poznaƒ.
A do Êrodków unijnych zostanie dodane co najmniej drugie tyle z bud˝etu paƒstwa.
Realizacja tak bogatego i ambitnego programu
wymaga wykonania bardzo wielkiego zakresu robót
budowlanych. Do zaprojektowania i wykonania tych
zadaƒ potrzebna jest kadra in˝ynierska, która b´dzie
mog∏a kierowaç tymi pracami. Mamy bardzo wielu
doskona∏ych in˝ynierów – praktyków, ale ich liczba
b´dzie, niestety, niewystarczajàca. Potrzebny jest
sta∏y dop∏yw nowej m∏odej kadry in˝ynierów, którzy

b´dà mogli pe∏niç samodzielne funkcje techniczne
m.in. projektantów, kierowników robót i inspektorów
nadzoru w specjalnoÊci kolejowej.

***
Na podstawie delegacji art. 16 ustawy [2, 3] Minister Transportu i Budownictwa wyda∏ Rozporzàdzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie [4]. W za∏. 1 „Wykaz wykszta∏cenia
odpowiedniego i pokrewnego dla poszczególnych
specjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych” dla „specjalnoÊci kolejowej” podano, ˝e:
„1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ - ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownictwo w
specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝elazne .. .
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukoƒczone studia zawodowe na kierunku
budownictwo w specjalnoÊci drogi kolejowe lub drogi
˝elazne .. ”.
W § 20 w ust. 1 napisano, ˝e: „Uprawnienia budowlane w specjalnoÊci kolejowej bez ograniczeƒ uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: stacja, w´ze∏, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi zwiàzane inne budowle
kolejowe, w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaç budowle kolejowe”. Natomiast w ust. 2 czytamy, ˝e: „Uprawnienia
budowlane w specjalnoÊci kolejowej w ograniczonym
zakresie uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: linia i
bocznica kolejowa oraz przepust”.
W § 7. ust. 2 rozporzàdzenia [4] zapisano, ˝e:
„Kwalifikowanie wykszta∏cenia za odpowiednie lub
pokrewne dla danej specjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych dokonuje si´ przez stwierdzenie zgodnoÊci
ukoƒczonego kierunku studiów i specjalnoÊci potwierdzonych w dyplomie z wymaganym dla tej specjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych wykszta∏ceniem
okreÊlonym w wykazie stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia”. W § 7. ust. 3 podano, ˝e: „Wykszta∏cenie uzyskane za granicà i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odr´bnych, którego kierunek jest okreÊlany w sposób odbiegajàcy
od przyj´tego w rozporzàdzeniu, podlega indywidualnemu rozpatrzeniu i uznaniu przez w∏aÊciwà komisj´
kwalifikacyjnà, na podstawie programu kszta∏cenia,
jako wykszta∏cenie odpowiednie lub pokrewne dla
danej specjalnoÊci”. Niestety, zapis § 7. ust. 3 dotyczy
tylko wykszta∏cenia uzyskanego za granicà i nie ma
zastosowania do absolwentów polskich uczelni.
Obecnie tylko Politechnika Krakowska prowadzi na
kierunku budownictwo szczàtkowà (z racji liczby studokoƒczenie na str. 20
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dentów) specjalnoÊç drogi kolejowe i to tylko na studiach
stacjonarnych magisterskich. Na Politechnikach: Gdaƒskiej, Âlàskiej, Poznaƒskiej, Warszawskiej i Wroc∏awskiej na
tym kierunku sà prowadzone specjalnoÊci: In˝ynieria
transportowa, In˝ynieria drogowo-kolejowa, In˝ynieria
komunikacyjna, Budownictwo komunikacyjne i infrastruktura, Infrastruktura transportu szynowego [5]. Wyst´puje tu
bardzo du˝a ró˝norodnoÊç nazw specjalnoÊci wykszta∏cenia, lecz ˝adna nie odpowiada nazwie specjalnoÊci („drogi
kolejowe lub drogi ˝elazne”) wymienionej w za∏. 1 do Rozporzàdzenia [4].
Zgodnie z Ustawà o Szkolnictwie Wy˝szym [6] od roku
akademickiego 2007/8 we wszystkich wy˝szych uczelniach studia b´dà dwustopniowe:
I stopieƒ – studia in˝ynierskie,
II stopieƒ - studia magisterskie.
Wg wst´pnych i niepe∏nych informacji podawanych
przez uczelnie dla kandydatów na studia [5], na studiach I
stopnia (in˝ynierskich) na kierunku budownictwo na niektórych politechnikach nie ma podzia∏u na specjalnoÊci. Na
Politechnikach: Gdaƒskiej, Krakowskiej, Âlàskiej, Poznaƒskiej, Warszawskiej, Wroc∏awskiej b´dà na studiach I i II lub
tylko II stopnia prowadzone na kierunku budownictwo
specjalnoÊci: in˝ynieria drogowo-kolejowa, in˝ynieria
transportu, budownictwo komunikacyjne, budownictwo
komunikacyjne i infrastruktura, in˝ynieria komunikacyjna,
infrastruktura transportu szynowego, in˝ynieria mostowokolejowa. I tu tak˝e jest bardzo du˝a ró˝norodnoÊç nazw
specjalnoÊci wykszta∏cenia, ale ˝adna nie odpowiada zapisowi w rozporzàdzeniu [4]. W pozosta∏ych politechnikach
nie ma specjalnoÊci drogi kolejowe lub drogi ˝elazne lub
podobnej. Programy szczegó∏owe wszystkich ww. specjalnoÊci kszta∏cenia [5] dajà przygotowanie do pracy w
budownictwie kolejowym. Pomimo tego, ze wzgl´dów formalnoprawnych (zapis w Rozporzàdzeniu [4]), aktualna i
przysz∏a sytuacja w zakresie kszta∏cenia in˝ynierów i
magistrów in˝ynierów, z racji nazwy specjalnoÊci na studiach, nie daje w ogóle mo˝liwoÊci uzyskiwania przez
absolwentów politechnik uprawnieƒ budowlanych w specjalnoÊci kolejowej.
Przyk∏adowo w Politechnice Gdaƒskiej na Wydziale
In˝ynierii Làdowej i Ârodowiska na kierunku budownictwo
„od 1945 roku kszta∏cenie w zakresie zagadnieƒ kolejowych odbywa∏o si´ w ramach specjalnoÊci drogi ˝elazne.
W po∏owie lat 90. nastàpi∏a modyfikacja systemu studiów
dziennych – wprowadzono tzw. system Y. System ten
funkcjonuje do dnia dzisiejszego i polega na tym, ˝e po
dwóch wspólnych latach studiów nast´puje podzia∏ studentów na 1,5-roczne studia in˝ynierskie i 3-letnie studia
magisterskie. Kszta∏cenie w zakresie zagadnieƒ kolejowych odbywa si´ obecnie w ramach profilu dyplomowania
"drogi szynowe" na specjalnoÊci in˝ynieria transportowa.
Kilka lat po wprowadzeniu systemu Y pojawi∏a si´ koniecznoÊç uruchomienia 2-letnich uzupe∏niajàcych studiów

magisterskich (dla absolwentów studiów in˝ynierskich).
Oprócz studiów dziennych na wydziale by∏y równie˝ prowadzone studia dla pracujàcych. W zakresie zagadnieƒ
kolejowych kszta∏cenie na studiach wieczorowych rozpocz´to w po∏owie lat 70., przekszta∏cajàc wkrótce te studia
w zaoczne. Trwa∏y one 4,5 roku, a szczególnà popularnoÊcià cieszy∏y si´ w latach 80.
Aktualna oferta dydaktyczna dla studentów specjalnoÊci
in˝ynieria transportowa jest nast´pujàca:
— Drogi szynowe (VI, VII sem. mgr, V sem. in˝.),
— Budowa i utrzymanie dróg szynowych,
— Podstawy transportu szynowego,
— Ekonomika budownictwa transportowego,
— Stacje i w´z∏y kolejowe,
— Koleje du˝ych pr´dkoÊci,
— In˝ynieria ruchu kolejowego,
— NiezawodnoÊç dróg szynowych,
— Technologia robót torowych,
— Szynowa komunikacja miejska,
— Mechanika toru kolejowego,
— Organizacja transportu szynowego,
— Projektowanie uk∏adów torowych,
— Diagnostyka nawierzchni szynowej [5] .
Problem niemo˝noÊci uzyskania uprawnieƒ budowlanych dotyczy absolwentów Politechniki Gdaƒskiej kierunku budownictwo, specjalnoÊci in˝ynieria transportowa.
Ka˝dy, nawet niespecjalista „kolejarz”, czytajàc powy˝ej
zacytowany fragment programu studiów, stwierdzi, ˝e
majà oni doskona∏e przygotowanie, by byç: projektantami,
kierownikami budowy i inspektorami nadzoru w zakresie:
„stacji, w´z∏ów, linii i bocznic kolejowych oraz z nimi zwiàzanych innych budowli kolejowych” [4]. Ale pomimo to nie
b´dà mogli uzyskaç uprawnieƒ budowlanych w specjalnoÊci kolejowej, bo ich specjalnoÊç nie nazywa si´ drogi kolejowe lub drogi ˝elazne.

***
W zwiàzku z bogatym programem inwestycyjnym PKP i
inne instytucje zajmujàce si´ projektowaniem i budowà
infrastruktury kolejowej zatrudniajà m.in. in˝ynierów kierunku budownictwo. Zdobywajà oni praktyk´ w specjalnoÊci kolejowej, ale ze wzgl´dów formalnoprawnych (zapis w
Rozporzàdzeniu [4]) nie mogà uzyskaç w tej specjalnoÊci
uprawnieƒ.
Wobec takiej sytuacji kszta∏cenia kadr dla kolei rodzi si´
pytanie, dlaczego rozporzàdzeniu znalaz∏ si´ zapis: „w
specjalnoÊci drogi kolejowe lub drogi ˝elazne”? ¸atwiej
odpowiedzieç na pytanie, skàd si´ wzià∏? Otó˝ pochodzi
jeszcze z czasów dzia∏ania ustawy Prawo budowlane z
1974 roku [7] i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, tj. Rozporzàdzeniu MGTiOÂ z 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [8].
W piÊmie MAGTiOÂ z dnia 2.11.1978 [9] zawarty jest
„komentarz i wyjaÊnienia do przepisów rozporzàdzenia”
jw. „do wykorzystania przez s∏u˝by organów administracji
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uprawnienia kolejowe
paƒstwowej stopnia wojewódzkiego, oraz przez zespo∏y
kwalifikacyjne powo∏ane przez te organy. Komentarze i
wyjaÊnienia obejmujà sprawy przygotowania zawodowego do pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.”. W za∏. nr 1 „Kierunki i specjalnoÊci wy˝szego wykszta∏cenia technicznego, upowa˝niajàce do
uzyskania pe∏nych uprawnieƒ ..” zapisano m. in.:
„- specjalnoÊç techniczno-budowlana: konstrukcyjnoin˝ynieryjna w zakresie linii, w´z∏ów i stacji kolejowych (§13
ust. 1 pkt 3 lit. a)
- kierunek studiów: budownictwo
- specjalnoÊç studiów: drogi ˝elazne,
- kierunek studiów: budownictwo làdowe, wodne, przemys∏owe i in˝ynieria komunalna,
- kierunek studiów: komunikacja
- specjalnoÊç studiów: budowa dróg ˝elaznych,
eksploatacja kolei,
budowa dróg i lotnisk,
komunikacje miejskie”.
W za∏. nr 2 „Kierunki i specjalnoÊci wy˝szego wykszta∏cenia technicznego, upowa˝niajàce do uzyskania uprawnieƒ w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie
znanych rozwiàzaniach konstrukcyjnych” (co odpowiada
w przybli˝eniu obecnej nazwie uprawnienia w ograniczonym zakresie) zapisano m. in.:
„- specjalnoÊç techniczno-budowlana: konstrukcyjnoin˝ynieryjna w zakresie linii, w´z∏ów i stacji kolejowych (§13
ust. 1 pkt 3a)
- zawód: technik drogowy
- specjalnoÊç: drogi i mosty kolejowe,
- specjalnoÊç: drogi i mosty ko∏owe,
- zawód: technik dróg kolejowych i mostów,
- zawód: technik dróg kolejowych.
- zawód: technik dróg i mostów.”
- zawód: technik drogowo-budowlany.
Zapis „w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi
˝elazne” z dodaniem „lub in˝ynieria kolejowa” pojawia si´
ponownie w za∏. nr 1 do Rozporzàdzenia MI z 2005 r. [10],
wydanego na podstawie zmiany w ustawie Prawo budowlane [11]. OkreÊlenie „lub in˝ynieria kolejowa” znika w Rozporzàdzeniu MTiB z 2006 r. [4]. Pozostaje w nim jednak i
obowiàzuje nadal zapis: „w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝elazne”.

***
Jak wyglàda∏a i wyglàda dziÊ sprawa nadawania uprawnieƒ w innych specjalnoÊciach transportowych: drogowej i
mostowej? W okresie dzia∏ania ustawy Prawo budowlane
z 1974 roku [7] i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, tj. Rozporzàdzenia MGTiOÂ z 1975 r. [8] sytuacja by∏a podobna, jak dla specjalnoÊci koleje. W piÊmie
MAGTiOÂ [9] zawarty jest „komentarz i wyjaÊnienia do
przepisów rozporzàdzenia” jw. „do wykorzystania przez
s∏u˝by organów administracji paƒstwowej stopnia wojewódzkiego oraz przez zespo∏y kwalifikacyjne powo∏ane

przez te organy. Komentarze i wyjaÊnienia obejmujà sprawy przygotowania zawodowego do pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ”. W za∏. nr 1
„Kierunki i specjalnoÊci wy˝szego wykszta∏cenia technicznego, upowa˝niajàce do uzyskania pe∏nych uprawnieƒ”
zapisano m. in.:
- specjalnoÊç techniczno-budowlana: konstrukcyjnoin˝ynieryjna w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych (§13 ust. 1 pkt 3 lit. c)
- kierunek studiów: budownictwo
- specjalnoÊç studiów: drogi, ulice i lotniska ..” itd,
W za∏. nr 2 „Kierunki i specjalnoÊci wy˝szego wykszta∏cenia technicznego, upowa˝niajàce do uzyskania uprawnieƒ w zakresie obiektów budowlanych o powszechnie
znanych rozwiàzaniach konstrukcyjnych” zapisano m. in.:
- specjalnoÊç techniczno-budowlana: konstrukcyjnoin˝ynieryjna w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych (§13 ust. 1 pkt 3 lit. b)
- zawód: technik drogowy
- specjalnoÊç: drogi i mosty ko∏owe,
- specjalnoÊç: drogi i mosty kolejowe ..” itd.
Analogiczne zapisy by∏y dla uprawnieƒ w specjalnoÊci
mosty.
Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. [2] zlikwidowa∏a
specjalnoÊci drogi oraz mosty, w∏àczajàc ich zakres do
specjalnoÊci konstrukcyjno-budowlanej.
SpecjalnoÊci drogowa oraz mostowa zosta∏y przywrócone zmianà, dokonanà w ustawie Prawo budowlane w
2003 r. [12]. W wydanym na jej podstawie rozporzàdzeniu
MI [13] w za∏. nr 1 „Wykaz kierunków wykszta∏cenia odpowiedniego i pokrewnego w poszczególnych specjalnoÊciach uprawnieƒ budowlanych” zarówno dla specjalnoÊci
drogowej, jak i mostowej odpowiedni jest „kierunek studiów – budownictwo”. Nie okreÊla si´ tu dodatkowo ˝adnej
specjalnoÊci studiów. I takie okreÊlenie odpowiedniego
kierunku studiów dla specjalnoÊci drogowej i mostowej
figuruje równie˝ w aktualnie obowiàzujàcym rozporzàdzeniu [4] z 2006 r.

***
Takie potraktowanie sprawy wykszta∏cenia dla obu ww.
specjalnoÊci uprawnieƒ nie wyklucza mo˝liwoÊci uzyskania uprawnieƒ absolwentów ˝adnej wy˝szej uczelni technicznej, na której jest kierunek studiów budownictwo.
Aktualnie obowiàzujàca ustawa Prawo budowlane [3] w
art. 12 ust. 2 mówi, ˝e: „Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie mogà wykonywaç wy∏àcznie osoby posiadajàce odpowiednie wykszta∏cenie techniczne i praktyk´
zawodowà, stwierdzone „uprawnieniami budowlanymi". W
§ 6 ust. 2 aktualnego rozporzàdzenia MTiB [4] znajduje si´
zapis, ˝e: „Kwalifikowanie wykszta∏cenia za odpowiednie
dokonuje si´ przez stwierdzenie zgodnoÊci ukoƒczonego
kierunku studiów i specjalnoÊci...”. W za∏. nr 1: „Wykaz
wykszta∏cenia odpowiedniego i pokrewnego dla poszczedokoƒczenie na str. 22
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gólnych specjalnoÊci uprawnieƒ budowlanych” dla uprawnieƒ budowlanych w „specjalnoÊci kolejowej” podano, ˝e:
„1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ... ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownictwo w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝elazne... .
2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
ukoƒczone studia zawodowe na kierunku budownictwo w
specjalnoÊci drogi kolejowe lub drogi ˝elazne... ”.
Niestety, z uwagi na te zapisy Komisje Kwalifikacyjne
Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa nie majà prawnych mo˝liwoÊci pozytywnego rozpatrzenia wniosku o
dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane w
specjalnoÊci kolejowej osoby, która w dyplomie ma wpisany tylko kierunek budownictwo, lub kierunek budownictwo i jednà ze specjalnoÊci: in˝ynieria drogowo-kolejowa,
in˝ynieria transportu, budownictwo komunikacyjne,
budownictwo komunikacyjne i infrastruktura, in˝ynieria
komunikacyjna, infrastruktura transportu szynowego, in˝ynieria mostowo-kolejowa.
W art. 8 ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów [14] zapisano
m. in., ˝e: „Do zadaƒ samorzàdów zawodowych nale˝y w
szczególnoÊci:
4) nadawanie uprawnieƒ budowlanych...,
6) wspó∏dzia∏anie z organami administracji rzàdowej...,
8) wspó∏dzia∏anie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych in˝ynierów budownictwa...,
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczàcych budownictwa...”
W § 7 Statutu Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa [15]
zapisano, ˝e:
„Do zadaƒ Izby jako samorzàdu zawodowego nale˝y w
szczególnoÊci:
2) wyst´powanie z inicjatywà do w∏adz ustawodawczych i wykonawczych w celu tworzenia w∏aÊciwych
warunków rozwoju budownictwa oraz roli i miejsca zawodu in˝yniera w tym procesie”.

***
Wyciàgajàc wnioski z powy˝ej przedstawionego stanu
prawnego i stanu kszta∏cenia kadr in˝ynierskich, mo˝na by
postawiç wiele pytaƒ pod adresem wymienionych w tekÊcie w∏adz, urz´dów, instytucji i organizacji. Zamiast tego
proponuj´ dokonanie aktualizacji Rozporzàdzenia MTiB
[4]. Powinna ona polegaç na usuni´ciu z za∏àcznika nr 1
fragmentu: „Wykaz wykszta∏cenia odpowiedniego i
pokrewnego dla poszczególnych specjalnoÊci uprawnieƒ
budowlanych” dla specjalnoÊci kolejowej s∏ów: „w specjalnoÊciach drogi kolejowe lub drogi ˝elazne” i pozostawienia jedynie okreÊleƒ:
„1. Uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ ukoƒczone studia magisterskie na kierunku budownictwo (O)” i
„2. Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie ukoƒczone studia zawodowe na kierunku budownictwo (O)”.

Skoro zapis taki jest wystarczajàcy dla specjalnoÊci drogowej i mostowej, b´dzie równie˝ wystarczajàcy dla specjalnoÊci kolejowej. Potencjalnymi autorami takiego wniosku kierowanego do Ministra Budownictwa mogà byç:
Minister Transportu, Polska Izba In˝ynierów Budownictwa,
Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Komunikacji oraz
niektóre wy˝sze uczelnie techniczne. Wprowadzanie w
rozporzàdzeniu zamiast dwóch – wielu nazw specjalnoÊci
jest niecelowe. Nikt nie potrafi przewidzieç, czy za jakiÊ
czas w kolejnej uczelni nie pojawi si´ nowa nazwa specjalnoÊci kszta∏càcej kolejarzy. I wtedy znów nie b´dà oni
mogli uzyskaç uprawnieƒ.
dr in˝. Janusz CIEÂLI¡SKI
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Rady Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w roku 2006

Z

akoƒczy∏ si´ pierwszy rok II kadencji dzia∏alnoÊci
Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownicttwa pod kierunkiem w∏adz wybranych na lata
2006 - 2010. Choç w sk∏adzie Rady i organach MOIIB
znalaz∏∏o si´ wielu nowych cz∏onków, by∏ on kontynuacjà
pracy i programów rozpocz´tych w latach poprzednich..
Swojà aktywnoÊç w samorzàdzie zawodowym zainaugurowali równie˝ nowi delegaci wybrani na zjazdy
ok
kr´gowe MOIIB, (201 osób) oraz delegaci (18) wybrani na zjazdy krajowe PIIB.
II Zjazd sprawozdawczo-wyborczy MOIIB z udzia∏em
nowych delegatów odby∏ si´ 12 kwietnia 2006 r. w Krakowie. Przewodniczàcym Rady wybrany zosta∏ ponownie dr in˝. Zygmunt Rawicki. Do Rady MOIIB delegaci
wybrali 29 cz∏onków, spoÊród których Rada dokona∏a
wyboru Prezydium w sk∏adzie:
• mgr in˝. Jerzy Oprocha - wiceprzewodniczàcy,
• mgr in˝. Ryszard ˚akowski - wiceprzewodniczàcy,
• mgr in˝. Gra˝yna Skoplak - sekretarz,
• mgr in˝. Miros∏aw Boryczko - skarbnik,
• mgr in˝. Zbigniew Kot - cz∏onek,
• in˝. Andrzej Legutki - cz∏onek.
Tak wi´c przez pierwsze 4 miesiàce roku 2006 Rada,
organy i Zespo∏y Problemowe MOIIB pracowa∏y w sk∏adzie
z I kadencji, a przez nast´pnych 8 miesi´cy w nowym sk∏adzie, wybranym przez Zjazd Okr´gowy na II kadencj´.
W minionym roku sprawozdawczym, 2006, tak jak i w
poprzednich latach, dzia∏alnoÊç prowadzona by∏a przede wszystkim w Krakowie i w Punktach Informacyjnych
w Tarnowie, Nowym Sàczu i Zakopanem.
Na koniec 2006 roku MOIIB zrzesza∏a 9032 czynnych
cz∏onków oraz 596 cz∏onków, którzy zostali zawieszeni
na w∏asnà proÊb´ lub z powodu nieop∏acenia sk∏adek
cz∏onkowskich ponad 6 miesi´cy. W bazie znajdowa∏o
si´ 11951 osób zarejestrowanych od poczàtku istnienia
Izby. Pewna liczba cz∏onków jest zawsze ruchoma, co
wynika z zawieszania cz∏onkostwa, skreÊlania z listy
cz∏onków, reaktywacji cz∏onkostwa oraz zapisywania si´
nowych cz∏onków.
Praca Biura MOIIB (ostatni rok w siedzibie przy ul.
Warszawskiej 17) oraz dy˝ury przedstawicieli organów i
prawnika odbywa∏y si´ w niezmienionej od kilku lat formie i terminach. Godziny przyj´ç dla cz∏onków by∏y
podane na stronie internetowej MOIIB, a tak˝e w ka˝dym numerze biuletynu „Budowlani”.
W roku 2006 Prezydium Rady MOIIB zebra∏o si´ 8krotnie. Podczas zebraƒ przyj´to 33 uchwa∏y. Natomiast
Rada MOIIB spotka∏a si´ 6 razy, w tym dwa na spotkaniach wyjazdowych: w Zakopanem (zakoƒczenie I
kadencji) i w Zawoi (rozpocz´cie II kadencji) oraz na
jednym nadzwyczajnym poÊwi´conym zakupowi nowej
siedziby biura MOIIB.
W zebraniach Rady uczestniczyli tak˝e zaproszeni goÊcie, tj. przewodniczàcy organów - OKR, OKK, ORzOZ i
OSD, przewodniczàcy Zespo∏ów Problemowych oraz

przedstawiciele MOIIB we w∏adzach krajowych PIIB.
Cz∏onkowie Rady byli szczegó∏owo informowani o bie˝àcej dzia∏alnoÊci prezydium i organów oraz zespo∏ów problemowych i roboczych MOIIB, a tak˝e o dzia∏alnoÊci
Rady i organów Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.
We wszystkich sprawach decyzje, poprzedzone dyskusjami, podejmowane by∏y w formie uchwa∏.
Struktura organizacyjna MOIIB jest niezmienna od
kilku lat. Nowe sk∏ady osobowe organów oraz zespo∏ów
problemowych i roboczych podj´∏y dzia∏alnoÊç sprawnie, zachowujàc ciàg∏oÊç, bez opóênieƒ, zgodnie z
przepisami prawa, statutem PIIB i wewn´trznymi regulaminami.
Poni˝ej przedstawiamy najwa˝niejsze dokonania
organów, Zespo∏ów Problemowych, zespo∏ów roboczych i biura MOIIB w roku 2006.

Organy MOIIB
Zgodnie z Ustawà o samorzàdach zawodowych w
budownictwie i Statutem PIIB w minionym roku sprawozdawczym dzia∏a∏y 4 organy:
• Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK), z przewodniczàcym dr. in˝. Stanis∏awem Karczmarczykiem,
• Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
(ORzOZ), z koordynatorem rzeczników dr. in˝. Stanis∏awem Abrahamowiczem,
• Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny (OSD), z przewodniczàcym mgr. in˝. Zbigniewem Domos∏awskim,
• Okr´gowa Komisja Rewizyjna (OKR), z przewodniczàcym mgr. in˝. Henrykiem Tr´baczem.

OKK
W roku 2006, podobnie jak w poprzednich latach,
Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna podejmowa∏a i rozwija∏a nast´pujàce dzia∏ania, wytyczone na poczàtku I
kadencji funkcjonowania samorzàdu zawodowego, jako
kierunkowe dla tego organu:
- kwalifikacja wniosków i prowadzenie egzaminów na
uprawnienia budowlane oraz przygotowanie decyzji o
nadaniu uprawnieƒ,
- kwalifikacja i ocena wniosków dotyczàcych przyznania
tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego,
- udzielanie porad w czasie cotygodniowych dy˝urów
cz∏onków OKK w Biurze MOIIB w Krakowie i dodatkowo w Punktach Informacyjnych w Tarnowie i Nowym
Sàczu,
- opracowanie odpowiedzi na pisemne wnioski cz∏onków MOIIB dotyczàce interpretacji zakresu uprawnieƒ
budowlanych, a w szczególnych przypadkach postanowieƒ okreÊlajàcych zakres posiadanych uprawnieƒ,
- opracowanie opinii do spraw spornych pomi´dzy
cz∏onkami Izby a organami administracji architektoniczno–budowlanej,
dokoƒczenie na str. 24
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dokoƒczenie ze str. 23

- organizowanie i udzia∏ w konferencjach i szkoleniach,
- podejmowanie inicjatyw dotyczàcych zmian w rozporzàdzeniu i ustawach zwiàzanych z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
OKK w roku 2006 przeprowadzi∏a 2 sesje egzaminacyjne, wiosennà i jesiennà, na uprawnienia budowlane,
do których ogó∏em przystàpi∏o 327 kandydatów. Egzamin z wynikiem pozytywnym zda∏o 286 osób, co stanowi 87 proc. ogó∏u zdajàcych. Wysoki wskaênik pozytywnych wyników jest m.in. spowodowany udost´pnieniem
przyk∏adowych zestawów pytaƒ w Internecie. Ka˝da
sesja egzaminacyjna koƒczy∏a si´ uroczystym wr´czeniem uprawnieƒ budowlanych wraz z kodeksem etyki
in˝yniera budowlanego i pamiàtkowym wydawnictwem
technicznym.

ORzOZ
Od stycznia do kwietnia ORzOZ, w zwiàzku ze Êmiercià jednego z zast´pców, wype∏nia∏ swoje obowiàzki w
dwuosobowym sk∏adzie, a po zjeêdzie sprawozdawczo-wyborczym w sk∏adzie oÊmioosobowym (rzecznik i
siedmiu zast´pców), a od czerwca wg zmienionego
regulaminu Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
(tj. koordynator i siedmiu rzeczników).
Do ORzOZ w roku 2006 wp∏yn´∏o 21 spraw, w tym 12
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej i 5 odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Wszcz´tych post´powaƒ
by∏o 17, przekazanych do OSD - 10, a spraw w toku,
które przesz∏y na rok 2007 - 5. W toku post´powania
wyjaÊniajàcego umorzono 4 sprawy, a jednà zawieszono. Najcz´stszym powodem wszcz´cia post´powaƒ w
zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej by∏o potwierdzanie nieprawdy przez kierowników budowy w dokumentach budowy, a w zakresie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, choç w mniejszym stopniu, naruszenie
zasad kodeksu etyki zawodowej.
Rzecznicy odpowiedzialnoÊci zawodowej pe∏nili regularne dy˝ury w Biurze MOIIB, wspó∏pracowali na bie˝àco
z radcà prawnym MOIIB, OSD oraz biurem, brali udzia∏
w szkoleniach organizowanych m.in. przez PIIB oraz
Âlàskà IIB, a koordynator rzeczników uczestniczy∏ równie˝ w posiedzeniach Rady MOIIB. Zespó∏ rzeczników,
ze wzgl´du na zmian´ regulaminu, zosta∏ zasilony po
ostatnim zjeêdzie sprawozdawczo-wyborczym du˝à liczbà nowych cz∏onków, wymagajàcych przeszkolenia.

OSD
W roku 2006 OSD w 15-osobowym sk∏adzie (od
kwietnia, tj. od Zjazdu) prowadzi∏ post´powania w 10
sprawach (6 dotyczy∏o odpowiedzialnoÊci zawodowej, a
4 odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej), w tym 4 sprawy
zakoƒczy∏y si´ prawomocnym rozstrzygni´ciem, a 6
spraw znajduje si´ w toku post´powania. W wyniku
post´powaƒ 2 sprawy zakoƒczy∏y si´ ukaraniem - jedna
w formie upomnienia, druga zakazem wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
przez okres 2,5 roku i obowiàzkiem z∏o˝enia egzaminu
warunkujàcego utrzymanie uprawnieƒ. Karty kar zosta∏y
przes∏ane do Centralnego Rejestru GUNB.
Praca OSD wymaga∏a odpowiedniej obs∏ugi prawnej
i kancelaryjnej ze strony biura MOIIB, okresowych spot-

kaƒ roboczych z zespo∏em ORzOZ oraz szkoleƒ, w których cz∏onkowie OSD, w tym 9 nowych, brali udzia∏
wspólnie z rzecznikami odpowiedzialnoÊci zawodowej.

OKR
Komisja Rewizyjna odby∏a w 2006 roku 16 posiedzeƒ.
Na bie˝àco prowadzi∏a kontrole w zakresie prawid∏owoÊci funkcjonowania wszystkich organów, komisji, zespo∏ów i biura MOIIB pod wzgl´dem ich dzia∏alnoÊci statutowej, finansowej, zarzàdzania majàtkiem, zgodnoÊci
z obowiàzujàcym prawem, a tak˝e pod wzgl´dem gospodarnoÊci i rzetelnoÊci wykonywanych dzia∏aƒ i operacji. Przewodniczàcy OKR uczestniczy∏ we wszystkich
posiedzeniach Prezydium i Rady MOIIB.

Zespo∏y Problemowe
W roku 2006 pracowa∏o 5 Zespo∏ów Problemowych,
powo∏anych przez Rad´ w pierwszej kadencji MOIIB.
Od kwietnia 2006 r. Zespo∏y Problemowe pracowa∏y w
nowych sk∏adach osobowych, zatwierdzonych uchwa∏ami Rady:
• ZP ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania - 9 osób, z
przewodniczàcym dr. in˝. Janem Strza∏kà,
• ZP ds. dzia∏aƒ samopomocowych - 3 osoby, z przewodniczàcà mgr in˝. Krystynà Korniak – Figà,
• ZP ds. etyki i ochrony zawodu - 5 osób, z przewodniczàcà mgr in˝. El˝bietà Jastrz´bskà,
• ZP ds. procesów budowlanych - 11 osób, z przewodniczàcym mgr. in˝. Janem Skawiƒskim,
• ZP ds. prawno-regulaminowych - 11 osób, z przewodniczàcym mgr. in˝. Andrzejem Pe∏echem.
Zespo∏y te dzia∏a∏y na podstawie regulaminów, zatwierdzonych przez Rad´ MOIIB w I kadencji lub nieznacznie zmienionych przez Rad´ MOIIB II kadencji.

ZP ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
W minionym roku Zespó∏ odby∏ 10 posiedzeƒ. By∏
organizatorem lub wspó∏organizatorem 95 ró˝nych
spotkaƒ naukowo-technicznych w formie szkoleƒ, konferencji, seminariów, kursów, wyk∏adów, wycieczek
technicznych, itp., w których udzia∏ wzi´∏o ogó∏em 1699
cz∏onków MOIIB. Wszystkie szkolenia, organizowane
lub wspó∏organizowane przez MOIIB, by∏y dla cz∏onków
bezp∏atne. Ponadto, na wniosek Zespo∏u, Rada MOIIB
przyzna∏a 21 cz∏onkom dofinansowania indywidualne
do konferencji, organizowanych przez inne oÊrodki naukowo-techniczne na terenie Polski. Zespó∏ opiniowa∏
tak˝e wnioski Oddzia∏ów Stowarzyszeƒ Naukowo-Technicznych o wspó∏finansowanie dzia∏aƒ. W sumie MOIIB
na dzia∏alnoÊç szkoleniowà wydatkowa∏a w roku 2006
blisko 200 tys. z∏. Wyniki tej dzia∏alnoÊci stawiajà MOIIB
na jednym z czo∏owych miejsc spoÊród wszystkich izb
okr´gowych w Polsce.
Informacje o szkoleniach zamieszczane by∏y raz na
kwarta∏ w biuletynie „Budowlani” oraz na stronie internetowej MOIIB.

ZP ds. dzia∏aƒ samopomocowych
W roku 2006 Zespó∏ odby∏ 9 posiedzeƒ, na których
rozpatrzy∏ 47 wniosków (w tym 6 z grudnia 2005) o
przyznanie cz∏onkom MOIIB lub ich rodzinom pomocy
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Zespó∏ w roku 2006 odby∏ 4 spotkania, na których
zajmowa∏ si´:
- nowelizacjà dotychczasowego kodeksu etyki zawodowej,
- sprawà dotyczàcà sfa∏szowania uprawnieƒ budowlanych przez jednego z cz∏onków MOIIB,
- sprawà dotyczàcà ukarania przez OSD cz∏onka MOIIB
z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej,
- opracowaniem nowego kodeksu etyki.
Zespó∏ ju˝ od d∏u˝szego wyra˝a∏ przekonanie, ˝e
konieczne jest opracowanie nowego kodeksu etyki,
gdy˝ dotychczasowy wymaga zmian w zbyt du˝ym
zakresie.

miesiàca), aby wnioski cz∏onków mog∏y byç rozpatrywane na bie˝àco.
- Zespó∏ ds. remontu nowej siedziby MOIIB (4-osobowy) - w roku 2006 realizowa∏ rozpocz´te w 2005 r.
dzia∏ania, prowadzàce do zakupu w∏asnej siedziby,
doprowadzi∏ do podpisania umowy kupna budynku
przy ul. Czarnowiejskiej 80 oraz przeprowadzi∏ procedur´ administracyjnà, pozwalajàcà na rozpocz´cie
remontu (tj. wykonanie projektu, zg∏oszenie remontu,
uzyskanie cz´Êciowego pozwolenia na budow´, przeprowadzenie konkursu na wykonawc´ robót, podpisanie stosownych umów i rozpocz´cie prac adaptacyjnych).
- Rada Programowa biuletynu „Budowlani”, sk∏adajàca
si´ z przewodniczàcego Rady Programowej oraz 7osobowej reprezentacji stowarzyszeƒ naukowo–technicznych wszystkich bran˝ w budownictwie, przygotowujàca i opiniujàca materia∏y zamieszczane w biuletynach. W roku 2006 MOIIB wyda∏a 6 numerów biuletynów (od Nr 15 do Nr 20), o nak∏adzie po 9200 egzemplarzy i Êredniej liczbie stron 30 - ka˝dy numer.

ZP ds. procesów budowlanych

Punkty Informacyjne MOIIB

W roku 2006 Zespó∏ odby∏ 3 spotkania i podobnie jak
w latach poprzednich, zajmowa∏ si´ problematykà z
zakresu prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego,
projektowania i realizacji inwestycji oraz opracowaniem
standardów usprawniajàcych inwestowanie i utrzymanie wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒstwa obiektów budowlanych. Problematyk´ poruszanà przez cz∏onków MOIIB
w ankietach, Zespó∏ przedstawi∏ ju˝ tradycyjnie w biuletynie „Budowlani”. Zespó∏ pracuje tak˝e nad umieszczeniem w bazie komputerowej MOIIB tzw. banku
danych in˝yniera budowlanego.

W 2006 roku kontynuowa∏y swojà dzia∏alnoÊç Punkty
Informacyjne w Tarnowie, Nowym Sàczu i w Zakopanem. Ta forma obs∏ugi cz∏onków MOIIB w sprawach nie
wymagajàcych przyjazdu do Krakowa by∏a ogólnie
akceptowana. W dalszym ciàgu, wzorem lat ubieg∏ych,
w zakresie kompetencji Punktów Informacyjnych by∏o:
- przyjmowanie pism i wniosków o wpisanie na list´
cz∏onków lub zawieszenie cz∏onkostwa,
- pomoc w wype∏nianiu wniosków o udzielanie zapomóg i w zg∏aszaniu szkody z tytu∏u OC,
- wydawanie ksià˝ek praktyk zawodowych, informowanie o wymaganiach i warunkach przystàpienia do
egzaminów na uprawnienia budowlane oraz mo˝liwoÊciach uzyskania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego i
poszerzania ju˝ posiadanych uprawnieƒ,
- informowanie o przepisach Prawa budowlanego,
udost´pnianie cz∏onkom czasopism technicznych,
systemu informacji prawnej LEX oraz programu
INTERGRAM, tj. elektronicznej biblioteki norm,
- udzielanie odpowiedzi cz∏onkom MOIIB na pytania
zadawane przez Internet,
- organizacja szkoleƒ i konferencji na terenie Punktów
Informacyjnych.

finansowej, z czego rozpatrzonych pozytywnie zosta∏o
39 wniosków. Pomoc finansowa dla cz∏onków MOIIB
udzielana by∏a przede wszystkim w formie zapomóg
losowych i wyjàtkowo jako po˝yczka zwrotna. W sumie
MOIIB udzieli∏a pomocy finansowej cz∏onkom i ich rodzinom na kwot´ 28 540 z∏.

ZP ds. etyki i ochrony zawodu

ZP ds. prawno-regulaminowych
W minionym roku Zespó∏ zorganizowa∏ 5 posiedzeƒ,
których g∏ównà tematykà by∏y sprawy prowadzone
przez Komisj´ Prawno-Regulaminowà PIIB oraz dotyczàce Êrodowiska budowlanego Ma∏opolski. G∏ówne
kierunki dzia∏ania Zespo∏u to:
- prace nad ustawà Prawo budowlane i ustawà o planowaniu przestrzennym,
- opiniowanie kodeksu etyki zawodowej,
- prowadzenie prac dotyczàcych ustawy o bieg∏ych
sàdowych w skali wszystkich izb okr´gowych,
- opracowanie wyników ankiety, wys∏anej do delegatów
MOIIB, dotyczàcej tematyki Nadzwyczajnego Zjazdu
PIIB, który odby∏ si´ w lutym 2007 r.,
- prace nad regulaminem dzia∏ania Zespo∏u.
Ponadto przewodniczàcy Zespo∏u bra∏ udzia∏ w
zebraniach Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB w
Warszawie.

Zespo∏y robocze
W strukturze organizacyjnej MOIIB, oprócz organów i
zespo∏ów statutowych, funkcjonujà nast´pujàce zespo∏y robocze:
- 2 Sk∏ady Orzekajàce (po 3 osoby ka˝dy), posiadajàce
uprawnienia do przyjmowania, zawieszania, skreÊlania
i odwieszania cz∏onków, bez udzia∏u Rady. Spotyka∏y
si´ one na przemian co dwa tygodnie (w 2. i 4. Êrod´

Biuro MOIIB
G∏ównym zadaniem biura w roku 2006, jak i w latach
poprzednich, by∏a przede wszystkim obs∏uga cz∏onków
MOIIB, a tak˝e obs∏uga techniczna i organizacyjna
pracy Prezydium, Rady oraz organów i zespo∏ów problemowych, pracujàcych dla potrzeb Izby. Biuro by∏o
czynne 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni pe∏ni∏o dy˝ury w
godzinach popo∏udniowych. Na pracownikach biura
spoczywa∏a w roku 2006 organizacja II Zjazdu sprawozdawczo-wyborczego MOIIB oraz ca∏a obs∏uga administracyjno-ksi´gowa funkcjonowania Izby. Biuro by∏o równie˝ ∏àcznikiem pomi´dzy poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi MOIIB i PIIB oraz czuwa∏o nad prawid∏owym przep∏ywem informacji.
dokoƒczenie na str. 26
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dokoƒczenie ze str. 26

Inne formy dzia∏alnoÊci MOIIB w roku 2006
Dzia∏alnoÊç Rady i Prezydium MOIIB by∏a kontynuacjà prac wg dotychczasowych zasad, zgodnie z kierunkami dzia∏ania nakreÊlonymi w poprzednich latach.
Dotyczy∏a ona mi´dzy innymi wspó∏pracy:
– z organami administracji architektoniczno-budowlanej
Ma∏opolskiego Urz´du Wojewódzkiego, Starostwami,
Wojewódzkim i Powiatowym Nadzorem Budowlanym
oraz Okr´gowym Inspektoratem Pracy w zakresie czuwania nad poprawnoÊcià procesów inwestycyjnych,
– ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi bran˝y
budowlanej, g∏ównie w zakresie organizacji konferencji, seminariów, szkoleƒ i wszelkich imprez technicznych.
Ponadto realizowane by∏y obowiàzki, wynikajàce ze
statutu PIIB oraz przepisów wewn´trznych, regulujàcych
funkcjonowanie Izby jako samorzàdu zawodowego.
Do najwa˝niejszych wydarzeƒ i dzia∏aƒ minionego
roku sprawozdawczego mi´dzy innymi nale˝a∏y:
– udzia∏ delegatów MOIIB w V Zjeêdzie Krajowym PIIB,
sprawozdawczo-wyborczym, który odby∏ si´ 23-24
czerwca 2005 r. oraz udzia∏ naszych przedstawicieli w
pracach komisji skrutacyjnej oraz w komisji uchwa∏ i
wniosków Zjazdu. Do komisji uchwa∏ i wniosków Zjazdu Krajowego zosta∏y skierowane wnioski uchwalone
na Zjeêdzie sprawozdawczo–wyborczym MOIIB,
– udzia∏ przewodniczàcych: Rady, OKK i OKR MOIIB w dyskusji panelowej, dotyczàcej problemów budownictwa, w
szczególnoÊci inwestycji realizowanych na terenie Krakowa, z udzia∏em przedstawicieli Êrodowisk projektantów,
wykonawców, nadzoru budowlanego i inwestorów,
– udzia∏ przewodniczàcego i cz∏onków MOIIB w zebraniach Rady Krajowej PIIB i jej organów PIIB,
– udzia∏ przedstawicieli MOIIB w szkoleniach przewodniczàcych OSD, ORzOZ, skarbników i pracowników
biur okr´gowych, organizowanych przez PIIB,
– udzia∏ przewodniczàcego MOIIB w obchodach 60lecia SITK RP – Oddzia∏u w Krakowie,
– spotkanie w∏adz MOIIB z prezesami stowarzyszeƒ
naukowo-technicznych i nakreÊlenie kierunków dalszych wspólnych dzia∏aƒ,
– udzia∏ przewodniczàcego MOIIB w spotkaniach przewodniczàcych Okr´gowych Izb In˝ynierów Budownictwa z prezesem PIIB,
– udzia∏ przedstawicieli MOIIB w Komitecie Organizacyjnym i sàdzie konkursowym ogólnopolskiego konkursu PZITB „Budowa Roku 2005”,
– wspó∏organizowanie lub pe∏nienie honorowego patronatu nad kilkoma ogólnopolskimi konferencjami naukowo-technicznymi organizowanymi przez stowarzyszenia naukowo–techniczne z bran˝y budownictwa,
– udzia∏ delegacji MOIIB w spotkaniu z organizacjami
budowlanymi (izby i zwiàzki) tzw. Ma∏ej Grupy Wyszehradzkiej V-4 w Opatce na S∏owacji i podpisanie
porozumienia o wspó∏pracy ze S∏owackà Izbà In˝ynierów Budownictwa region Koszyce/Preszów,
– cotygodniowe dy˝ury w siedzibie biura radcy prawnego i udzielanie cz∏onkom MOIIB bezp∏atnych konsultacji, a tak˝e opiniowanie odpowiedzi na pisma kierowane do organów MOIIB,

– pe∏nienie honorowego patronatu nad Krakowskimi
Targami Budownictwa „Wiosna i Jesieƒ 2006” organizowanymi przez Chemobudow´ Kraków oraz udzia∏ w
jury konkursu na najciekawsze wyroby prezentowane
na Targach.
Kontynuowano podpisanà w sierpniu 2004 r. umow´
z firmà „FIN-LIFE” o dodatkowym ubezpieczeniu na
˝ycie cz∏onków MOIIB (w ramach sk∏adki), która zyska∏a pe∏nà akceptacj´ cz∏onków.
W dalszym ciàgu MOIIB wysy∏a∏a wybrane czasopisma bran˝owe tym cz∏onkom, którzy zadeklarowali ch´ç
ich otrzymywania (w ramach sk∏adki). W roku 2006 liczba sta∏ych prenumeratorów wynosi∏a ok. 950 osób, to
jest nieco wi´cej ni˝ w latach poprzednich.

Podsumowanie
Szczegó∏owe informacje na temat dzia∏alnoÊci organów, Zespo∏ów Problemowych i zespo∏ów roboczych
MOIIB sà zawarte w oddzielnych sprawozdaniach, sporzàdzonych przez przewodniczàcych poszczególnych
struktur. Wraz z I kadencjà funkcjonowania samorzàdu
zawodowego in˝ynierów budownictwa zamkni´ty zosta∏
ostatecznie etap organizacji struktur MOIIB, pracy biura i
kierunków dzia∏aƒ merytorycznych organów i zespo∏ów.
Okres ten zosta∏ równie˝ uwieƒczony pozyskaniem
budynku na w∏asnà siedzib´ (adaptacja na ukoƒczeniu).
Po II zjeêdzie sprawozdawczo–wyborczym MOIIB nasza
izba g∏ównà uwag´ skupi∏a na sprawach, z jakimi borykajà si´ cz∏onkowie, a które ujawni∏y si´ - niekiedy boleÊnie
- w trakcie zwyczajnej, codziennej dzia∏alnoÊci in˝ynierskiej w ostatnich latach. Chodzi tu przede wszystkim o niedoskona∏oÊç i niespójnoÊç przepisów regulujàcych procesy budowlane, o braki kadrowe, ciàg∏e reorganizacje i
przewlek∏e procedury administracyjne w jednostkach
administracji paƒstwowej, dzia∏ajàcej na rzecz Êrodowiska
budowlanych, ale i z drugiej strony, nierzadko, niezrozumienie odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej
przez osoby wykonujàce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie. Âwiadczà o tym nap∏ywajàce do Izby
skargi i doniesienia z obu stron. Czasem zachodzi przykra
koniecznoÊç kierowania spraw nie tylko do Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego, ale tak˝e do prokuratury. Nie
funkcjonowa∏ do tej pory w Êrodowisku techników i in˝ynierów budownictwa kodeks etyki zawodowej, a obecny,
zatwierdzony w lutym 2007 roku, na Nadzwyczajnym Zjeêdzie Krajowym PIIB, wymaga jeszcze wielu udoskonaleƒ
- ale, przede wszystkim, konsekwentnego egzekwowania.
Ca∏e Êrodowisko budowlanych i ka˝dy cz∏onek Izby
In˝ynierów Budownictwa z osobna musi zrozumieç, ˝e
zawód zaufania publicznego zobowiàzuje go do wype∏niania misji w spo∏eczeƒstwie w sposób rzetelny i odpowiedzialny, bezpieczny, zgodny z prawem i na wysokim
poziomie technicznym - bez wzgl´du na to, po której
stronie procesu budowlanego si´ znajduje.
Z powy˝szych faktów i stwierdzeƒ wynikajà zadania,
jakie stojà przed samorzàdem zawodowym do za∏atwienia w bie˝àcej kadencji.
Zygmunt RAWICKI
przewodniczàcy MOIIB

Gra˝yna SKOPLAK
sekretarz MOIIB
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Sprawozdanie z realizacji wniosków
przyj´tych przez
II Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy MOIIB
II Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy MOIIB, który
odby∏ si´ 12 kwietnia 2006 roku przyjà∏ 10 wniosków,
które zosta∏y skierowane w celu realizacji do:
– Okr´gowej Rady MOIIB – 1 wniosek

– Komisji Prawno - Regulaminowej PIIB poprzez Zespó∏
Prawno - Regulaminowy MOIIB – 4 wnioski
– Do V Krajowego Zjazdu PIIB – 4 wnioski
– Do Brokera „Hanza Brokers” – 1 wniosek
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Krystyna KORNIAK-FIGA
przewodniczàca Komisji Uchwa∏ i Wniosków
II Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego MOIIB
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej Ma∏opolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa
od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

O
—
—
—
—
—

kr´gowa Komisja Rewizyjna do 12 kwietnia
2006. roku, tj. do II Zjazdu Sprawozdawczo–Wyborczego MOIIB dzia∏a∏a w sk∏adzie:

Henryk Tr´bacz - przewodniczàcy
Andrzej Turowicz – wiceprzewodniczàcy
Danuta Opolska – sekretarz
Tomasz Iwaszko
Zygmunt Salwiƒski

Od II Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
MOIIB w sk∏ad OKR wchodzà:
— Henryk Tr´bacz - przewodniczàcy
— Andrzej Turowicz – wiceprzewodniczàcy
— Danuta Opolska – sekretarz
— Boles∏aw Dzi´giel
— Jerzy Jach
— Zbigniew ¸agan.
Dzia∏alnoÊç OKR prowadzona by∏a na podstawie
obowiàzujàcego Regulaminu.
W 2006 roku OKR odby∏a 16 posiedzeƒ, na których omawiano nast´pujàcà problematyk´:
— sprawy organizacyjne OKR,
— ocen´ przygotowania II Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego MOIIB, w tym realizacj´ wniosków,
— bie˝àcà realizacj´ bud˝etu Izby we wszystkich
pozycjach, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
dyscypliny finansowej w zarzàdzaniu majàtkiem
Izby,
— prawid∏owoÊç funkcjonowania organów, komisji,
zespo∏ów i biura Izby.
Ponadto przewodniczàcy OKR uczestniczy∏ we
wszystkich posiedzeniach Prezydium i Rady
MOIIB oraz w posiedzeniach Krajowej Komisji
Rewizyjnej.
OKR przeprowadzi∏a planowanà kontrol´ i analiz´ kosztów w poszczególnych pozycjach bud˝etu
MOIB za okres 01.01.2006 - 30.06.2006.
W toku kontroli sprawdzono:
1. ZgodnoÊç operacji finansowych z zamierzeniami
i obowiàzujàcym prawem oraz pod kàtem rzetelnoÊci, celowoÊci, gospodarnoÊci i legalnoÊci,
2. Prawid∏owoÊç prowadzenia dokumentacji kasowej,
3. Prawid∏owoÊç prowadzenia ewidencji majàtku
trwa∏ego,

4. Prawid∏owoÊç zarzàdzania Êrodkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych,
5. Prawid∏owoÊç prowadzonej dokumentacji w
zakresie stosunku pracy i zasad zawierania
umów cywilnoprawnych.
Szczegó∏owej kontroli za ca∏y 2006 rok poddano
wydatki zwiàzane z dzia∏alnoÊcià szkoleniowà i
wydawnictwami dla cz∏onków MOIIB.
Wnikliwym nadzorem obj´to dzia∏ania zwiàzane
z zakupem i przygotowaniem do adaptacji budynku
przeznaczonego na nowà siedzib´ MOIIB.
Ocena dzia∏alnoÊci MOIIB:
1. Dzia∏alnoÊç organów Izby, komisji, zespo∏ów
problemowych i punktów informacyjnych prowadzona by∏a zgodnie ze Statutem PIIB i odpowiednimi regulaminami.
2. Biuro Izby, mimo trudnych warunków lokalowych, wype∏nia∏o obowiàzki wynikajàce z organizacji pracy Izby.
3. Dokumentacja finansowo-ksi´gowa i administracyjna prowadzona jest prawid∏owo i na bie˝àco,
co zosta∏o potwierdzone opinià niezale˝nego
bieg∏ego rewidenta.
4. Gospodarowanie majàtkiem i finansami MOIIB
by∏o racjonalne i oszcz´dne. Przychody zosta∏y
zrealizowane w 111,3 proc. planowanych, przy
kosztach wynoszàcych 85,8 proc. kosztów preliminowanych.

Wnioski OKR
1. Okr´gowa Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia
dzia∏alnoÊç Rady, organów Izby, komisji, zespo∏ów, punktów informacyjnych oraz biura Izby.
2. Okr´gowa Komisja Rewizyjna na podstawie
Regulaminu § 2 ust.1 p. 3 wnioskuje o przyj´cie i
zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i
finansowego Rady za okres sprawozdawczy od
1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. oraz wyst´puje do
VI Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB o udzielenie
absolutorium Radzie Okr´gowej Izby MOIIB za
rok 2006.
Henryk TR¢BACZ
przewodniczàcy OKR
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Okr´gowego Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
Ma∏opolskiej Okr´gowej
Izby In˝ynierów Budownictwa
w okresie I - XII 2006 roku
I Cz´Êç ogólna
Dla pe∏nej informacji delegatów (w nowej
kadencji) w sprawozdaniu podano poni˝ej podstawy dzia∏alnoÊci organu Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej.
OdpowiedzialnoÊç zawodowa cz∏onków Izby
wynika z przepisów ustawy Prawo budowlane z 7
lipca 1994 roku z póêniejszymi zmianami, gdzie w
rozdziale 10 okreÊlono zasady odpowiedzialnoÊci
zawodowej osób wykonujàcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, rodzaje kar
oraz tryb post´powania (art. 95, 96 i 97), ze wskazaniem na orzekajàce w tych sprawach jako w∏aÊciwe organy samorzàdu zawodowego (art. 98).
Wykonanie prawa nast´puje w oparciu o przepisy
Kodeksu post´powania administracyjnego.
Ustawa o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów z
dnia 15 grudnia 2000 roku wskazuje, ˝e w∏aÊciwymi do rozpatrywania spraw z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej cz∏onków tutejszej Izby sà Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej oraz Okr´gowy Sàd
Dyscyplinarny. Zgodnie z art. 26 pkt 1 tej ustawy
okr´gowy rzecznik odpowiedzialnoÊci zawodowej
prowadzi post´powania wyjaÊniajàce oraz sprawuje funkcje oskar˝yciela w sprawach z zakresu
odpowiedzialnoÊci zawodowej cz∏onków izb in˝ynierów budownictwa i dyscyplinarnej cz∏onków
okr´gowej izby.
Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
31 paêdziernika 2002 roku w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego w stosunku do cz∏onków samorzàdów zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów, stanowi istotny akt wykonawczy
do powo∏anej ustawy o samorzàdach zawodowych i odnosi si´ wy∏àcznie do spraw zwiàzanych
z odpowiedzialnoÊcià dyscyplinarnà, a zatem
jego wykonanie opiera si´ na Kodeksie post´powania karnego.
Uchwa∏a 38/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2006
roku w sprawie trybu post´powania rzeczników
odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàdów dyscyplinarnych w post´powaniu w sprawach dyscypli-

narnych i odpowiedzialnoÊci zawodowej w
budownictwie porzàdkuje procedury, kompetencje i tryb pracy obu organów w granicach I i II
instancji, a tak˝e ustala regulamin post´powania
okr´gowych sàdów dyscyplinarnych jako sàdów
polubownych.
Od stycznia do kwietnia 2006 r. Okr´gowy
Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej wype∏nia∏ zadania w sk∏adzie dwuosobowym:
— Stanis∏aw Abrhamowicz (BO) – okr´gowy
rzecznik,
— Wiktoria Konczewska (IS) – zast´pca okr´gowego rzecznika,
Do paêdziernika 2005 r. organ pracowa∏ w sk∏adzie trzyosobowym do czasu Êmierci zast´pcy
okr´gowego rzecznika Êp. Józefa Czekajskiego.
Na Zjeêdzie sprawozdawczo–wyborczym Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
w dniu 12 kwietnia 2006 r. w wyniku wyborów do
organu Rzecznika wesz∏o 8 osób:
— Stanis∏aw Abrahamowicz (BO) - okr´gowy
rzecznik
— Andrzej Ciasnocha (BO) - zast´pca okr´gowego rzecznika
— Zbigniew Franczak (WM) - zast´pca okr´gowego rzecznika
— El˝bieta Jastrz´bska (BO) - zast´pca okr´gowego rzecznika
— Wiktoria Konczewska (IS) - zast´pca okr´gowego rzecznika
— Wac∏aw Marcjan (IE) - zast´pca okr´gowego
rzecznika
— Jerzy Krasiƒski (IS) - zast´pca okr´gowego
rzecznika
— Janina Wisor-Pronobis (BO) - zast´pca okr´gowego rzecznika.
Zgodnie z Uchwa∏à nr 23/06 Krajowego Zjazdu
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa z dnia 23
czerwca 2006 r. zmieniono dotychczasowy Regulamin Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
i ustalono, ˝e wszyscy powo∏ani do organu sà
rzecznikami (zlikwidowano funkcj´ zast´pcy
rzecznika), a otrzymujàcy najwi´kszà liczb´ g∏osów koordynuje pracà organu i pozosta∏ych
rzeczników. W naszym przypadku koordynatorem
zosta∏ wybrany Stanis∏aw Abrahamowicz.
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II Cz´Êç statystyczna
IloÊç pism skierowanych do organu – 36
IloÊç spraw nie zakoƒczonych w poprzednich
latach – 1
IloÊç spraw, które wp∏yn´∏y do OROZ – 21
Sprawy poza kompetencjà Izby – 2
Spraw dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej
– 12
Spraw dotyczàcych odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej – 6
IloÊç wszcz´tych post´powaƒ – 17
IloÊç nie wszcz´tych post´powaƒ – 0
IloÊç zawieszonych post´powaƒ – 1
IloÊç umorzonych post´powaƒ – 4
IloÊç pozostawionych bez rozpoznania – 0
IloÊç spraw przekazanych do KROZ – 0
IloÊç spraw przekazanych do KSD – 1
IloÊç spraw przekazanych do OSD – 10
IloÊç odwo∏aƒ/za˝aleƒ – 1
IloÊç spraw nieza∏atwionych na dzieƒ 31.12.2006 r
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej (w
toku) – 5

III Cz´Êç opisowa
Ze statystyki dzia∏alnoÊci organu w roku 2006 wynika, ˝e ogó∏em wp∏yn´∏o 36 pism, z czego wyodr´bniono 12 spraw dotyczàcych odpowiedzialnoÊci
zawodowej i 5 spraw zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià dyscyplinarnà, ∏àcznie wszcz´tych post´powaƒ
wyjaÊniajàcych by∏o 17. Do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego skierowano 10 wniosków o ukaranie,
nadajàc im dalszy bieg. Umorzono 4 post´powania na
etapie post´powania wyjaÊniajàcego i 1 spraw´
zawieszono z powodu przewlek∏ej choroby osoby,
której dotyczy post´powanie wyjaÊniajàce. Decyzj´ o
umorzeniu podejmowano z ró˝nych powodów, jak
np.: art. 100 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a tak˝e art. 105 Kodeksu post´powania
administracyjnego, art. 45 ust. 2 Ustawy o samorzàdach zawodowych.
W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodowej skargi dotyczy∏y g∏ównie osób pe∏niàcych
funkcje kierowników budów i to z powodu niepoprawnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy. Zdarzajà si´ przypadki potwierdzenia nieprawdy, np. w zakresie wykonania robót
(oÊwiadczenie kierownika budowy o zgodnoÊci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budow´ i przepisami).
Je˝eli zg∏oszenie do rzecznika takiej sprawy pochodzi
od organu nadzoru budowlanego, to fakt potwierdzenia nieprawdy powinien zaowocowaç zg∏oszeniem
przez ten organ wniosku do prokuratury o domniemanym pope∏nieniu przest´pstwa i dopiero po wyroku
skazujàcym istniejà przes∏anki do prowadzenia post´powania wyjaÊniajàcego przez organ rzecznika w
celu pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci zawodowej
cz∏onka Izby naruszajàcego prawo. Inne uchybienia w

zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej dotyczà mi´dzy
innymi pe∏nienia samodzielnych funkcji technicznej w
budownictwie bez wymaganych uprawnieƒ budowlanych, sporzàdzania opinii technicznych niezgodnie z
przepisami i zasadami obowiàzujàcymi w budownictwie, a tak˝e przypadki prowadzenia budów bez
wa˝nego pozwolenia na budow´, w rezultacie bezprawnie wprowadzonych zmian w projekcie lub na
budowie.
Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej stanowià problem w mniejszej skali. Jednak dotyczà etyki zawodu zaufania publicznego, jakim si´ sta∏
zawód budowniczego w Polsce, dlatego sà tak
istotne.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e naruszenia zasad kodeksu
etyki wyrzàdzajà istotne z∏o zw∏aszcza wtedy, gdy Êrodowisko nasze obcià˝ajà np. tendencyjne i nieobiektywne opinie techniczne rzeczoznawców budowlanych, od których mamy prawo oczekiwaç tylko rzetelnych ocen.
W rezultacie dobrej wspó∏pracy ze Âlàskà Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa nowo wybrani
rzecznicy mieli okazj´ uczestniczyç w dwudniowym
szkoleniu w WiÊle (2-3 06.2006 r.), zorganizowanym
przez kolegów ze Âlàska. By∏o to bardzo przydatne
szkolenie, zw∏aszcza dla osób nowo powo∏anych do
organu.
Jesienià 2006 rzecznicy razem z przewodniczàcym
i cz∏onkami Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Janowicach
(29-30.09.2006 r.).
Ponadto rzecznik wraz z przewodniczàcym Okr´gowego Sàdu bra∏ udzia∏ w szkoleniu zorganizowanym
przez Polskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa 19.05. 20.05.2006 r i 06.10 – 07.10. 2006 r. w Otwocku.
Rzecznik-koordynator pe∏ni∏ regularne dy˝ury w
biurze Izby, co dwa tygodnie. Interesantów zg∏asza∏o
si´ niewielu, gdy˝ znaczna ich liczba uzyskiwa∏a oczekiwane wyjaÊnienia podczas spotkaƒ z radcà prawnym.
Rzecznicy pracowali w warunkach biurowych i
domowych, gdy˝ nie jest mo˝liwe wykonanie tak
du˝ej i odpowiedzialnej pracy w zgie∏ku w dotychczasowym lokalu Izby. Tutaj nale˝y podkreÊliç bardzo
dobrà wspó∏prac´ z biurem obs∏ugujàcym organ.
Charakter dzia∏aƒ, a zw∏aszcza rozstrzygni´ç rzecznika, wymaga czasem konsultacji prawnej i t´ zapewni∏, w stopniu zadowalajàcym, mecenas S∏awomir
Koz∏owski – radca prawny tutejszej Izby. Ze wzgl´du
na iloÊç porad i powa˝ny udzia∏ prawnika w opracowaniu dokumentów organu zawarto umow´ z kancelarià prawnà w sprawie sta∏ej obs∏ugi organu, która
obowiàzuje od stycznia 2007 r.
Stanis∏aw ABRAHAMOWICZ
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

str. 32 • MARZEC – KWIECIE¡ 2007

PRZED ZJAZDEM
SPRAWOZDAWCZYM

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa
za okres od 1.01.2006 roku do 31.12.2006 roku

D

zia∏alnoÊç Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego
MOIIB w 2006 roku obejmowa∏a realizacj´ zadaƒ
ustawowych w zakresie prowadzenia post´powaƒ
zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià zawodowà i odpowiedzialnoÊcià dysscyplinarnà cz∏onków izby. RównoczeÊnie konieczne by∏o prowadzenie dzia∏aƒ organizacyjnych zapewn
niajàcych warunki do prowadzenia orzecznictwa zgodnie z
obowiàzujàcymi przepisami i trybem.
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny stosownie do
przepisów art. 25.1.4 Ustawy z dnia 15 grudnia
2000 roku o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów
dokonuje analizy prowadzonych post´powaƒ oraz
sk∏ada roczne sprawozdanie Krajowemu Sàdowi
Dyscyplinarnemu. Sprawozdanie to zawierajàce
cz´Êç statystycznà z uk∏adem tabelarycznym oraz
cz´Êç opisowà zosta∏o przekazane do KSD
31.01.2007 r.
W 2006 r. w wyniku wyborów organów izby zmianie uleg∏ sk∏ad osobowy OSD. Obecnie w sk∏ad
sàdu wchodzi 15 cz∏onków, z czego 9 cz∏onków
nowych, 8 cz∏onków pochodzi spoza Krakowa.
Przy powo∏ywaniu sk∏adów orzekajàcych (w liczbie
trzech cz∏onków) konieczne jest uwzgl´dnienie
tych okolicznoÊci.

Prowadzone post´powania,
wyniki w zakresie orzecznictwa
W 2006 roku rozpatrywanych by∏o ∏àcznie 10
spraw, z czego 1 by∏a wszcz´ta w roku poprzednim, 4 sprawy zakoƒczono prawomocnym rozstrzygni´ciem. 6 znajduje si´ w toku (wnioski o ukaranie wp∏yn´∏y w grudniu 2006 r.). Z rozpatrywanych 10 spraw, 6 tytu∏ów dotyczy odpowiedzialnoÊci zawodowej, a 4 dotyczà odpowiedzialnoÊci
dyscyplinarnej. Zakoƒczone 4 post´powania obejmujà nast´pujàce rozstrzygni´cia:
1 sprawa zakoƒczona uniewinnieniem, 1 sprawa
zakoƒczona umorzeniem, 2 sprawy ukaraniem.
Zasàdzone kary to w jednym wypadku upomnienie, a w drugim w zwiàzku z wyrokiem karnym,
obwiniony zosta∏ ukarany zakazem wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na okres 2,5 roku i obowiàzkiem z∏o˝enia
egzaminu warunkujàcego utrzymanie uprawnieƒ.
Karty kary osób ukaranych zosta∏y przes∏ane do
GUNB (do Centralnego Rejestru).

Sprawy wewnàtrzorganizacyjne
OSD odbywa zebrania plenarne lub posiedzenia
kolegium (dla podejmowania uchwa∏ kolegialnych)
na podstawie przyj´tego regulaminu. Z zebraƒ i
posiedzeƒ sporzàdzane sà protoko∏y. W 2006 roku
odby∏o si´ 10 zebraƒ, a tak˝e posiedzenia prezydium OSD. Zebrania OSD zapewnia∏y mo˝liwoÊç
przekazania cz∏onkom materia∏ów oraz informacji
potrzebnych do prowadzenia post´powaƒ, stanowi∏y platform´ do analiz i przedyskutowania podstawowych problemów dzia∏alnoÊci OSD.
W zebraniu inaugurujàcym nowà kadencj´ wzià∏
udzia∏ przewodniczàcy Okr´gowej Rady MOIIB.
OSD mia∏o zapewnionà obs∏ug´ administracyjnobiurowà ze strony Biura Okr´gowej Rady oraz obs∏ug´ prawnà, Êwiadczonà przez kancelari´ prawnà. Potrzeby OSD zosta∏y uwzgl´dnione w programie funkcjonalnym lokali biurowych nowej siedziby
MOIIB przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie, co znakomicie poprawi warunki do pracy.

Szkolenia, seminaria, materia∏y dydaktyczne
Prowadzenie post´powaƒ w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej i dyscyplinarnej cz∏onków
izby, podejmowanie rozstrzygni´ç i wykonywanie
zadaƒ urz´dowania sàdowego wymaga opanowania w∏aÊciwych przepisów prawnych oraz zdobycia
praktyki orzekania.
Konieczne jest zapewnienie cz∏onkom OSD podstawowych materia∏ów dydaktycznych. Nowi cz∏onkowie muszà przejÊç szkolenia od poczàtku. Przy
pomocy biura Okr´gowej Rady oraz kancelarii
radcy prawnego mec. S∏awomira Koz∏owskiego
zorganizowane zosta∏o seminarium szkoleniowe w
paêdzierniku 2006 roku. Uczestnicy otrzymali
skrypt autorski na temat trybu prowadzenia post´powaƒ oraz zbiór ustaw i przepisów zwiàzanych z
tematem. Przedstawiciele OSD uczestniczyli w
naradach szkoleniowych i warsztatach organizowanych na szczeblu krajowym PIIB. W grudniu 2006
r. dosz∏o do aktualizacji i zmian w dokumencie
wewn´trznym, dotyczàcym trybu post´powania
rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej i sàdów
dyscyplinarnych w sprawach dyscyplinarnych i
odpowiedzialnoÊci zawodowej.
RównoczeÊnie okreÊlono wytyczne w sprawie
roli Okr´gowych Sàdów Dyscyplinarnych jako
sàdów polubownych, a Krajowa Rada PIIB uchwali∏a statut oraz regulamin sàdu polubownego przy
PIIB w Warszawie.
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Tematyka jak wy˝ej powinna byç przedmiotem warsztatów szkoleniowych dla cz∏onków OSD w 2007 r.

Zapewnienie wymogów
urz´dowania sàdowego
Prowadzenie post´powaƒ przed OSD wymaga spe∏nienia warunków urz´dowania i prowadzenia biurowoÊci sàdowej. Kwestie te rozwiàzywane sà we w∏asnym
zakresie wobec braku jednolitych regulacji dla ca∏ej
izby. Wykaz dokumentów organizacyjnych w zakresie
jw. obejmuje kilkanaÊcie pozycji. Zakoƒczone b´dzie w
2007 roku opracowanie instrukcji o biurowoÊci w sprawach sàdowych i zarzàdzenie o organizacji sekretariatu
sàdowego. Projekt tych dokumentów by∏ opracowany z
inicjatywy OSD ju˝ wczeÊniej.

Organizacja obs∏ugi prawnej OSD
prowadzenia post´powaƒ
Przygotowanie prowadzenia post´powaƒ przed OSD
wymaga ciàg∏ej, fachowej pomocy prawnej. Aktualnie
sprawa zosta∏a uregulowana na podstawie zarzàdzenia
wewn´trznego przewodniczàcego Okr´gowej Rady
MOIIB i zawartej umowy z kancelarià radcy prawnego
mec. S. Koz∏owskiego.

Wspó∏praca z organami izby
i dzia∏ania w Êrodowisku zawodowym
OSD prowadzi wspó∏prac´ z okr´gowymi rzecznikami OZ, kontakty z okr´gowym rzecznikiem OZ – koordynatorem odbywajà si´ na bie˝àco. Wspólne zebranie
oraz seminarium szkoleniowe zainaugurowa∏o nowà
kadencj´.
Przewodniczàcy OSD uczestniczy w posiedzeniach
Okr´gowej Rady MOIIB, posiada mandat delegata na
zjazdy okr´gowe i zjazdy izby.
Kontakty z przewodniczàcymi organów izby majà
charakter roboczy stosownie do potrzeb. Przewodniczàcy uczestniczy∏ w spotkaniach organizowanych
przez MOIIB w 2006 roku z przedstawicielami paƒstwowego nadzoru budowlanego i s∏u˝b architektonicznych województwa. Cz∏onkowie OSD dzia∏ajàcy w
sk∏adzie Zespo∏u Problemowego ds. prawa w budownictwie opracowali materia∏y zawierajàce informacje
przydatne do celów praktyki zawodowej w zakresie
standardów i procedur w procesie budowlanym - by∏y
one publikowane w kilku numerach biuletynu MOIIB
„Budowlani” w 2006 r.

Nadzór
Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego
OSD przesy∏a do KSD podstawowe dokumenty,
takie jak decyzje, orzeczenia, odwo∏ania dotyczàce
post´powaƒ. KSD otrzymuje analiz´ i sprawozdania
roczne i kadencyjne z dzia∏alnoÊci oraz podejmowane
uchwa∏y zwiàzane z organizacjà urz´dowania sàdowego.
W listopadzie 2006 roku zespó∏ lustracyjny KSD przeprowadzi∏ kontrolnà analiz´ dzia∏alnoÊci sàdu w zakresie ustalonych wczeÊniej 15 bloków tematycznych.
Wyniki kontroli opisano w bardzo obszernym protokole.
W ramach wspó∏pracy z KSD by∏y przekazywane uwagi
i wnioski na temat proponowanych zmian w kodeksie
etyki cz∏onków PIIB oraz przygotowanych regulacji w
sprawie polubownego rozstrzygania sporów przed
okr´gowymi sàdami dyscyplinarnymi.

Wnioski i uwagi
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny musi prowadziç
post´powania przy zachowaniu wszystkich wymogów przepisów prawa materialnego i procesowego,
podobnie jak w sàdownictwie powszechnym. Potwierdza to stanowisko KSD zawarte w uzasadnieniach do uchylonych orzeczeƒ w 2006 roku. W
zwiàzku z tym konieczne okaza∏o si´ zwi´kszenie
stopnia i zakresu obs∏ugi prawnej prowadzenia post´powaƒ.
W 2006 roku na 10 wszcz´tych post´powaƒ 4 obejmowa∏y odpowiedzialnoÊç zawodowà, z czego tylko 1
sprawa by∏a wniesiona w zwiàzku z wnioskiem organu
nadzoru budowlanego.
Nasuwa si´ uwaga, ˝e bioràc tylko pod uwag´ doniesienia prasowe o przypadkach naruszenia wymagaƒ
przepisów Prawa budowlanego, brak wniosków ze strony organów nadzoru budowlanego o ukaranie jest niezrozumia∏y.
Wydaje si´, ˝e dla zwi´kszenia efektywnoÊci i sprawnoÊci prowadzenia post´powaƒ wyjaÊniajàcych oraz
post´powaƒ przed Okr´gowym Sàdem OdpowiedzialnoÊci Zawodowej du˝e znaczenie, oprócz dobrej organizacji urz´dowania okr´gowych rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej i Okr´gowych Sàdów Dyscyplinarnych, ma profesjonalna i sprawna obs∏uga prawna post´powaƒ.

W ramach seminarium szkoleniowego dla elektroinstalatorów (oddzia∏ krakowski SEP: zespó∏ ds.
Szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania MOIIB) w maju
2006 r. - przedstawiciel OSD wyg∏osi∏ wyk∏ad na
temat „OdpowiedzialnoÊç zawodowa in˝ynierów w
budownictwie”.

Kancelarie prawne prowadzàce obs∏ug´ prawnà
post´powaƒ na szczeblu izby okr´gowej powinny znaleêç w∏aÊciwà p∏aszczyzn´ i formy wspó∏pracy z kancelariami prawnymi prowadzàcymi obs∏ug´ Krajowego
Rzecznika OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i Krajowego
Sàdu Dyscyplinarnego.

Pe∏nà obs∏ug´ OSD administracyjnà, organizacyjnà,
biurowà itp. zgodnie z przepisami wewn´trznymi izby,
zapewnia biuro MOIIB.

Zbigniew DOMOS¸AWSKI
przewodniczàcy OSD

str. 34 • MARZEC – KWIECIE¡ 2007

PRZED ZJAZDEM
SPRAWOZDAWCZYM

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Okr´gowej
Komisji Kwalifikacyjnej przy Ma∏opolskiej Okr´gowej
Izbie In˝ynierów Budownictwa
za okres od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

O

statni rok dzia∏ania Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej by∏ kolejnym, piàtym rokiem jej funkcjonowan
nia
od momentu powo∏ania naszego samorzàdu zawodowego. Umownie mo˝na wyodr´bniç nast´pujàce kierunk
ki
prac:
• kwalifikacja wniosków i przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane wraz z dzia∏aniami towarzyszàcymi, jak przygotowywanie decyzji
o nadaniu uprawnieƒ budowlanych, przygotowywanie uchwa∏ i sprawozdaƒ dla Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej i dla G∏ównego Urz´du Nadzoru
Budowlanego,
• kwalifikacja, analiza i ocena wniosków dotyczàcych przyznania tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego, jako dzia∏ania wst´pne przed rozpatrzeniem
wniosków przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà,
• dzia∏ania o charakterze organizacyjnym, w tym
organizowanie zebraƒ Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej, podejmowanie uchwa∏,
• prace o charakterze informacyjnym polegajàce
na udzielaniu porad w czasie cotygodniowych
dy˝urów cz∏onków komisji udzielanych w siedzibie Okr´gowej Izby w czwartki w godzinach: 15 18 oraz dodatkowo w Punktach Informacyjnych w
Tarnowie, Nowym Sàczu i Zakopanem,
• opracowywanie odpowiedzi na pisemne wnioski
dotyczàce interpretacji zakresu uprawnieƒ
budowlanych, opracowanie opinii do spornych
spraw mi´dzy cz∏onkami izby i organami administracji architektoniczno–budowlanej, w szczególnych przypadkach opracowywanie postanowieƒ
okreÊlajàcych zakres posiadanych uprawnieƒ,
• organizowanie bàdê udzia∏ w konferencjach i
szkoleniach,
• podejmowanie inicjatyw dotyczàcych zmian w
rozporzàdzeniu i w ustawach zwiàzanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

***
Kwalifikacja wniosków i przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane by∏o podstawowym zadaniem komisji. Zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami w 2006 r. przeprowadzono egzaminy, w
tym samym terminie w ca∏ej Polsce, w dwóch sesjach egzaminacyjnych: wiosennej i jesiennej.
Wyniki obu sesji by∏y porównywalne: w I sesji
egzaminacyjnej 2006 r. 89 proc. osób zda∏o pozytywnie egzamin, zaÊ w sesji II pozytywny wynik
uzyska∏o 85 proc. osób starajàcych si´ o uprawnienia budowlane. Âredni wynik egzaminów w 2006

roku okreÊla wskaênik 87 proc. Stosunkowo wysoki wskaênik pozytywnych wyników egzaminów jest
mi´dzy innymi wynikiem udost´pnienia przyk∏adowych zestawów pytaƒ w Internecie.
Efekty egzaminów w 2006 roku z wyszczególnieniem poszczególnych specjalnoÊci zestawiono w
tabeli.
Dobrà tradycjà naszej Okr´gowej Izby sta∏y si´
spotkania, podczas których wr´czane sà uroczyÊcie decyzje uprawnieƒ budowlanych. Dla ka˝dej
grupy specjalnoÊci organizowane jest uroczyste
spotkanie, w którym biorà udzia∏ przewodniczàcy
MOIIB dr in˝. Zygmunt Rawicki, cz∏onkowie Komisji Kwalifikacyjnej i cz∏onkowie zespo∏ów egzaminacyjnych. Wr´czenie dokumentu uprawnieƒ budowlanych jest równoznaczne z mo˝liwoÊcià zrzeszenia
si´ w Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa.
Dlatego wr´czane sà przy tej okazji materia∏y informacyjne i kodeksy etyki in˝yniera budowlanego.
Po zakoƒczeniu ka˝dej sesji – zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami - do G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego przesy∏ane sà dokumenty
decyzji o nadaniu uprawnieƒ budowlanych, celem
wpisania do Centralnego Rejestru osób, które uzyska∏y uprawnienia.
W roku 2006 wp∏yn´∏o ∏àcznie 9 wniosków o
przyznanie tytu∏u rzeczoznawcy, z czego 4 osoby
otrzyma∏ tytu∏y, 1 wniosek (pozytywnie zaopiniowany) zosta∏ przekazany do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 3 wnioski wp∏yn´∏y w grudniu 2006 r. sà
przygotowywane przez specjalistyczny zespó∏ na
posiedzenie OKK. W roku 2006 jeden przes∏any
przez naszà komisj´ wniosek zosta∏ negatywnie
rozpatrzony przez KKK.
Przedk∏adajàc krótkie sprawozdanie z dzia∏alnoÊci w tej dziedzinie, wyra˝amy poglàd, ˝e zainteresowanie uzyskaniem tytu∏u rzeczoznawcy budowlanego na tle potencja∏u naszego regionu jest relatywnie niewielkie. Byç mo˝e to wynik nieprecyzyjnych zapisów ustawy Prawo budowlane w stosunku do tej grupy zawodowej.

***
Cz∏onkowie OKK pe∏nià cotygodniowe dy˝ury,
podczas których udzielajà porad i informacji. W czasie tych dy˝urów wydawane sà ksià˝ki praktyk zawodowych i wyjaÊniane sà wàtpliwoÊci dotyczàce
szczegó∏owych wymagaƒ zwiàzanych z praktykà
niezb´dnà do uzyskania uprawnieƒ oraz porady
dotyczàce ró˝nych problemów dzia∏alnoÊci zawodowej. Przy udzielaniu porad Komisja korzysta cz´sto
ze wsparcia prawnika zatrudnionego przez MOIIB.
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wiele definicji i poj´ç u˝ywanych w decyzjach wydawanych do 14 lutego 1995 r. Zastrze˝enia pojawiajà si´ przy
kontaktach cz∏onków Izby z organami administracji architektoniczno–budowlanej oraz przy przetargach.
Cz∏onkowie Komisji Kwalifikacyjnej przy opracowaniu
pisemnych interpretacji powinni wykazywaç dobrà znajomoÊç ustawy Prawo budowlane i wszystkich zwiàzanych z tà ustawà rozporzàdzeƒ i przepisów. Sà wi´c w
sposób naturalny najbardziej predysponowani do
udzielania pomocy w tym zakresie. Skala pomocy jest
du˝a. W okresie sprawozdawczym udzielono 248
***
pisemnych interpretacji decyzji uprawnieƒ budowlaCz∏onkowie OKK opracowujà pisemne interpretacje nych. To ogromna praca, jakà wykonujà: okr´gowa
decyzji o nadaniu uprawnieƒ budowlanych. Szczególnie komisja, radca prawny i etatowi pracownicy Izby na
du˝o wàtpliwoÊci interpretacyjnych budzà decyzje upraw- rzecz cz∏onków Ma∏opolskiej OIIB. Zgodnie z zalecenieƒ wydanych przed 14 lutego 1995 r. Ustawa Prawo niem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej nasza Okr´gowa
budowlane obowiàzujàca od 1 stycznia 1995 r. zmieni∏a Komisja podj´∏a si´ równie˝ interpretacji decyzji uprawnieƒ budowlanych w formie po–
stanowieƒ. W roku 2006 r. wydaliStatystyka dot. przeprowadzonych egzaminów
Êmy 34 postanowienia interpretacji uprawnieƒ budowlanych na
na uprawnienia budowlane w 2006 r.
wniosek cz∏onków Izby. Kopie
wydanych postanowieƒ przekazujemy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB w Warszawie.
Pomoc cz∏onkom naszej Ma–
∏opolskiej Izby przy interpretacji
przepisów prawa traktujemy
jako wa˝nà form´ dzia∏alnoÊci
OKK. Przy opracowaniu opinii
interpretujàcych
posiadane
decyzje uprawnieƒ budowlanych korzystamy cz´sto z
pomocy prawnej specjalisty
prawnika zatrudnionego przez
MOIIB. W jednym przypadku na
wydane postanowienie wp∏yn´∏o za˝alenie motywowane d∏ugim okresem oczekiwania.
Dy˝ury odbywajà si´ równie˝ w punktach zamiejscowych: Tarnowie, Nowym Sàczu i Zakopanem.
Mo˝na szacowaç, ˝e z ró˝nego typu porad i informacji skorzysta∏o w 2006 roku oko∏o 800 - 900 osób.
Szczególnie wielu in˝ynierów i techników budownictwa
korzysta∏o z porad kolegów z Okr´gowej Komisji w
okresach poprzedzajàcych kolejne sesje egzaminów.
Spowodowane to by∏o ciàg∏ymi zmianami przepisów
okreÊlajàcych warunki odbywania praktyki zawodowej
do uprawnieƒ.

***
We wrzeÊniu 2006 r. nasza
Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna
zorganizowa∏a dwudniowe szkolenie cz∏onków Komisji i egzaminatorów w Rytrze. Szkolenie
obejmowa∏o praktycznà interpretacj´ przepisów dotyczàcych
kwalifikowania praktyki zawodowej.
Obowiàzujàce
regulaminy
okreÊlajà minimalnà cz´stotliwoÊç zebraƒ Komisji. Wymóg
spotkaƒ co najmniej jeden raz na
kwarta∏ okreÊla minimalnà iloÊç
zebraƒ w skali roku. Liczba spraw
do rozstrzygni´cia spowodowa∏a,
˝e w 2006 roku odby∏o si´ ∏àcznie
8 zebraƒ.
Stanis∏aw KARCZMARCZYK
przewodniczàcy OKK
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Zespo∏u Problemowego
ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB w roku 2006

W

ciàgu 2006 r. kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç Zespó∏
Problemowy ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏on
nków Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa powo∏any przez Rad´ MOIIB w dniu
24.03.2003
3 r. W pierwszym pó∏roczu roku sprawozdawczego pracami Zespo∏u kierowa∏ dr in˝. Wojciech Biliƒski
(PZIIB). Po II Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym sk∏ad
Zespo∏u uleg∏ cz´Êciowej zmianie.
W drugim pó∏roczu 2006 r Zespó∏ pracowa∏ w sk∏adzie:
— przewodniczàcy: dr in˝. Jan Strza∏ka – Stowarzyszenie
Elektryków Polskich O. Kraków
— sekretarz: mgr in˝. Gra˝yna Czopek – Zwiàzek Mostowców RP O. Ma∏opolski
— cz∏onkowie:
1. mgr in˝. Roman Furman – Stowarzyszenie In˝ynierów i
Techników Przemys∏u Naftowego i Gazowego O. Kraków
2. Tomasz Hydzik – Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Komunikacji RP O. Kraków
3. mgr in˝. Antoni Kawik - Stowarzyszenie Elektryków
Polskich O. Tarnów

4. mgr in˝. Bogdan Ni˝nik – Stowarzyszenie Elektryków
Polskich O. Nowa
Huta
5. mgr in˝. Kazimierz Podkówka – Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa O. Kraków
6. mgr in˝. Leszek Regu∏a – Polskie Zrzeszenie In˝ynierów
i Techników Sanitarnych O. Kraków
7. mgr in˝. Mieczys∏awa ˚o∏àdê - Drzy˝d˝yk – Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych O. Kraków
W roku sprawozdawczym ZP ds. SiSD dzia∏a∏ w oparciu o:
— Ustaw´ z dnia 15.12.2000 r. o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów,
— Statut PIIB – w zakresie prawa cz∏onków PIIB do korzystania z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
— Kodeks etycznego post´powania zawodowego cz∏onków PIIB w zakresie zobowiàzaƒ do ustawicznego podnoszenia poziomu zawodowego cz∏onków;
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— Regulamin dzia∏alnoÊci Zespo∏u Problemowego ds. Szkolenia i Sta∏ego Doskonalenia
cz∏onków MOIIB, który w koƒcu roku sprawozdawczego zosta∏ zaktualizowany.
W 2006 r. odby∏o si´ 10 posiedzeƒ Zespo∏u, w
trakcie których cz∏onkowie Zespo∏u:
— opiniowali wnioski o dofinansowanie indywidualnego uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych, seminariach, kursach,
szkoleniach; ogó∏em w ciàgu 2006 r. pozytywnie zaopiniowano 21 wniosków na ∏àcznà
kwot´ 5.250 z∏ (dla porównania: 24 wnioski w
2004 r. i 19 wniosków w 2005 r.);
— zaplanowali i zorganizowali samodzielnie lub
przy wspó∏pracy oddzia∏ów Stowarzyszeƒ
Naukowo-Technicznych w 2006 roku 95
imprez naukowo-technicznych, w tym:
• 73 seminaria naukowo-techniczne, w których
uczestniczy∏o 1248 cz∏onków Izby,
• 13 konferencji naukowo-technicznych, w których wzi´∏o udzia∏ 372 cz∏onków Izby,
• 9 wycieczek technicznych, w których uczestniczy∏o 85 cz∏onków Izby,
• opiniowali wnioski Oddzia∏ów SNT o dofinansowanie i wspó∏organizacj´ konferencji naukowo-technicznych.
W ciàgu ca∏ego 2006 r. Prezydium i Rada
MIOIIB podejmowa∏a uchwa∏y zatwierdzajàce
dofinansowanie:
— indywidualnego uczestnictwa w imprezach
szkoleniowych organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-techniczne wspólnie z
MOIIB, po pozytywnym zaopiniowaniu przez
ZP ds. SiSD,
— wspó∏organizowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne oraz MOIIB seminariów
szkoleniowych dla cz∏onków MOIIB, które w
2006 r, osiàgn´∏o kwot´ 159.470 z∏, co ∏àcznie
stanowi∏o ok. 101,2 proc. ( w 2005 r. - 90,7 proc.,
a w 2004 r. - 52,9 proc.) kwoty przewidzianej w
preliminarzu na dzia∏alnoÊç szkoleniowà,
— wspó∏organizowanych przez stowarzyszenia
naukowo-techniczne oraz MOIIB konferencji
naukowo-technicznych, g∏ównie w zakresie
dofinansowania druku materia∏ów szkoleniowych; ∏àcznie w 2006 r. dofinansowano 6 konferencji na ∏àcznà kwot´ 34 tys. z∏.
— opracowali preliminarz kosztów dzia∏alnoÊci
szkoleniowej MOIIB oraz preliminarz kosztów
funkcjonowania ZP ds. SiSD na rok 2007.
Zbiorcze zestawienia dotyczàce organizowanych w 2006 r. przez SNT i MOIIB ró˝nych form
szkoleƒ przedstawiono obok w tabelach.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja o planowanych szkoleniach w kolejnych kwarta∏ach
zamieszczona by∏a na ∏amach biuletynu
„Budowlani” oraz na stronie internetowej MOIIB.
Wyniki szkoleƒ koordynowanych przez ZP ds.
SiSD stawiajà Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa na jednym z czo∏owych
miejsc w skali kraju.
Jan STRZA¸KA
przewodniczàcy Zespo∏u

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Punktu Informacyjnego MOIIB
w Tarnowie za okres styczeƒ –
grudzieƒ 2006 r.

P

unkt Informacyjny Êwiadczy∏ us∏ugi osobom zainteresowanym pe∏nieniem samodzielnych funkcji techniczznych
w budownictwie w ka˝dy roboczy wtorek i czwartek
tygodnia, w godzinach od 15.00 do 17.00 w loka
alu przy ul.
Konarskiego 4.
Czwarty rok ciàgle poszerzanej dzia∏alnoÊci punktu, jako
poÊrednika administracyjnej terenowej obs∏ugi cz∏onków i osób
zainteresowanych samodzielnà dzia∏alnoÊcià w budownictwie,
potwierdza celowoÊç jego powo∏ania, poniewa˝ roÊnie:
1. Liczba przyjmowanych wniosków z zakresie:
— Wpisania na list´ cz∏onków MOIIB
— Czasowego zawieszania bàdê wznawiania cz∏onkostwa
— Pomocy w wype∏nianiu wniosków i formularzy o wyp∏at´
Êwiadczenia w przypadku Êmierci cz∏onka MOIIB oraz zg∏aszania szkody z ubezpieczenia OC
— Udzielanie zainteresowanym odpowiedzi na pytania przes∏ane za poÊrednictwem poczty e-mailowej
— O innej tematyce, np. interpretacji zakresu dzia∏ania w
oparciu o uzyskane uprzednio uprawnienia w urz´dach
wojewódzkich.
2. Wydawanie ksià˝ek praktyki zawodowej oraz:
— Udzielanie szczegó∏owych informacji w zakresie wymaganego dokumentowania przebiegu praktyki zawodowej
— Udzielanie informacji zwiàzanych bezpoÊrednio z egzaminami na uprawnienia budowlane,
— Udzielanie informacji o mo˝liwoÊci poszerzenia posiadanych uprawnieƒ oraz uzyskania tytu∏u rzeczoznawcy
budowlanego.
Ogó∏em w 2006 roku udzielono zainteresowanym petentom
ponad 100 przedmiotowych informacji.
3. Punkt udziela pomocy cz∏onkom MOIIB w rzetelnym
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w zakresie:
— Dost´pu do informacji prawnej zawartej w systemie LEX
— Dost´pu do potrzebnych im na bie˝àco norm z programu
INTEGRAM
— Dost´pu do specjalistycznych czasopism technicznych.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych cz∏onków Izby:
Dla podwy˝szenia kwalifikacji zawodowych cz∏onków Izby
Punkt Informacyjny w Tarnowie wspó∏organizowa∏ we wspó∏pracy ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi z terenu
Tarnowa cztery seminaria i konferencje o wa˝nej tematyce.
Okr´gowe Izby na terenie Polski powo∏a∏y swe placówki
terenowe o ró˝nych nazwach i kompetencjach. Ich zadanie i
kompetencje sà te˝ diametralnie ró˝ne.
Punkt Informacyjny w Tarnowie spe∏ni∏ oczekiwania, dla których zosta∏ powo∏any. Wskazana wydaje si´ wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy powo∏anymi placówkami terenowymi na
terenie kraju, dla wypracowania modelu najlepiej spe∏niajàcego oczekiwania cz∏onków Izby.
Wnosz´ by ww. problem by∏ jednà z zaleconych tez do dyskusji na najbli˝szym Zjeêdzie Sprawozdawczym MOIIB.
Antoni KAWIK
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Zespo∏u
prawno-regulaminowego
od 1 stycznia do 31
grudnia 2006 r.

Od

1 stycznia do 12 kwietnia 2006 roku,
tj. do II Zjazdu SprawozdawczoWyborczego MOIIB, kontynuowa∏ dzzia∏alnoÊç Zespó∏ Problemowy ds. prawa w budownictwie pod przewodnictwem Andrzeja M. Kucharskie
ego. 26 kwietnia 2006 r. Rada MOIIB powo∏a∏a
nowy Zespó∏ ds. prawno-regulaminowych pod
przewodnictwem
m Andrzeja Pe∏echa. Zespó∏ w
nowej kadencji pracuje od 20 czerwca 2006 roku.
Sk∏ad zespo∏u:
1. Andrzej Pe∏ech - przewodniczàcy
2. Krzysztof Majda - z-ca przewodniczàcego
3. Halina Pasich - sekretarz
4. Ma∏gorzata Duma – Michalik - cz∏onek
5. Jan Grzegorczyk - cz∏onek
6. Tadeusz Klepacki - cz∏onek
7. Jadwiga Markowicz- cz∏onek
8. Kazimierz Podkówka- cz∏onek
9. Jan Strza∏ka - cz∏onek
10. Tadeusz Szmigiel - cz∏onek
11. Józef Szostak - cz∏onek.
W okresie sprawozdawczym odby∏o si´ pi´ç
posiedzeƒ Zespo∏u (21 czerwca, 7 wrzeÊnia, 5
paêdziernika, 9 listopada i 14 grudnia 2006 roku).
Tematykà zebraƒ Zespo∏u by∏y sprawy prowadzone przez Komisj´ prawno – regulaminowà PIIB
oraz zwiàzane ze specyfikà budownictwa w Ma∏opolsce.
G∏ówne kierunki dzia∏ania to:
— Dyskusja i opinie dotyczàce ustawy Prawo
budowlane.
— Opiniowanie projektu kodeksu etyki.
— Wnioski dotyczàce ustawy o planowaniu przestrzennym.
— Prace dotyczàce ustawy o bieg∏ych sàdowych
(MOIIB – jest okr´giem prowadzàcym temat).
— Przygotowania do Nadzwyczajnego Zjazdu PIIB
w Warszawie w dniu 2.02.2007 r.
— Prace nad regulaminem dzia∏ania Zespo∏u.
— Tematyka bie˝àca.
Andrzej PE¸ECH
przewodniczàcy Zespo∏u

Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Zespo∏u
Problemowego
ds. procesów budowlanych MOIIB
w okresie sprawozdawczym
1.01.2006 - 31.12.2006 r.

D

la realizacji dzia∏aƒ statutowych Rada MOIIB
powo∏a∏a Zespó∏ ds. procesów budowlanych
uchwa∏à nr. 5/R
R/2006 z dnia: 29.06.2006 r.
Dla okreÊlenia zakresu i problematyki dzia∏ania Zespo∏u opracowano Regulamin dzia∏ania Zespo∏u ds.
procesów budowlanych zatwierdzony uchwa∏à
nr 29/R/2003 z dnia 26.09.2003 r.
W chwili obecnej Zespó∏ ds. procesów budowlanych
dzia∏a w nast´pujàcym sk∏adzie:
przewodniczàcy
1. Jan Skawiƒski
cz∏onkowie:
1. Marcin Cierpich
2. Krystyna Duraczyƒska
3. Antoni Kawik
4. Krzysztof ¸ukasik
5. Piotr Ostapiec
6. Wies∏aw Smorgoƒski
7. Kazimierz Âlusarczyk
8. Stefan Wieloch
9. Janina Wisor-Pronobis
10. Kazimierz Zapart
W okresie sprawozdawczym Zespó∏ zebra∏ si´ 3-krotnie w dniach: 16.03; 13.07; 23.11.2006 r.
Zespó∏ ds. procesów budowlanych zajmuje si´ problematykà z zakresu przygotowania prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz projektowania i realizacji inwestycji, jak równie˝ opracowaniem standardów
budowlanych celem usprawnienia inwestowania, a
tak˝e utrzymania wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒstwa
obiektów budowlanych.
Na zebraniach omawiano problemy zwiàzane z permanentnymi zmianami Prawa budowlanego, jak równie˝ problematyk´ zakresu i treÊci projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz projektu typowego.
Zespó∏ przedstawi∏ problematyk´ poruszanà w odpowiedziach na ankiet´ zamieszczonà w biuletynie MOIIB.
Zajmowa∏ si´ równie˝ propozycjà zorganizowania tzw.
banku danych in˝yniera budowlanego w celu umo˝liwienia
∏atwiejszego kontaktu cz∏onków Izby z uczestnikami procesu inwestycyjnego i zaproponowa∏ Radzie MOIIB stosowne
poszerzenie informacji w bazie komputerowej Izby.
Zespó∏ zapozna∏ si´ z propozycjà inicjatywy ustawodawczej „Gwarancja zap∏aty“ w procesie budowlanym.
W Êwietle coraz cz´stszego niewywiàzywania si´ stron
procesu budowlanego z nale˝nych p∏atnoÊci inicjatywa
ta jest godna poparcia.
Zespó∏ na bie˝àco opracowywa∏ merytoryczne odpowiedzi na pisma, które wp∏ywa∏y do Rady MOIIB, a dotyczy∏y problematyki procesu budowlanego.
Jan SKAWI¡SKI
przewodniczàcy Zespo∏u ds. procesu budowlanego
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Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Zespo∏u Problemowego ds. dzia∏aƒ
samopomocowych Ma∏opolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa w roku 2006

Z

Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Zespo∏u Problemowego
ds. etyki i ochrony zawodu
za rok 2006

Z

espó∏ ds. dzia∏aƒ samopomocowych powo∏any
uchwa∏à OR MOIIB 24.03.2003 r. do 12 kwietnia
2006 r. praco
owa∏ w sk∏adzie:
Krystyna Korniak – Figa - przewodniczàca
Krystyna Duraczyƒska - cz∏onek
Joanna Wingralek - cz∏onek
a po II Zjeêdzie sprawozdawczo - wyborczym MOIIB
zgodnie z uchwa∏à OR MOIIB z 26.04.2006 r. dzia∏a w
sk∏adzie:
Krystyna Korniak – Figa - przewodniczàca
Irena Bobulska-Pacek - cz∏onek
Anna Bryksy - cz∏onek.
W okresie sprawozdawczym pracowa∏ zgodnie z:
Ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzàdach
zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz
urbanistów – art.8 pkt.12, art.40 ust.1 pkt.3
(Dz.U.01.05.42 z póên. zm.),
Statutem PIIB uzupe∏nionym i poprawionym na V
Krajowym Zjeêdzie PIIB,
Regulaminem dzia∏alnoÊci samopomocowej MOIIB
zatwierdzonym Uchwa∏à OR MOIIB w dniu 26.09.2003 r.
W 2006 r. do Zespo∏u wp∏yn´∏o 41 wniosków oraz
pozosta∏o z grudnia 2005 r. 6 wniosków do rozpatrzenia o
przyznanie w ramach pomocy Êrodków finansowych. Zespó∏ w roku 2006 odby∏ 9 posiedzeƒ (04.01, 16.02, 24.03,
25.04, 26.06, 22.08, 19.10, 28.11,18.12.2006 r.) na których:
— zapozna∏ si´ z wnioskami,
— sprawdzi∏ z∏o˝onà wraz z nimi dokumentacj´,
— skierowa∏ wnioski do uzupe∏nienia w przypadku
braku dokumentów,
— rozpatrzy∏ wnioski,
— przekaza∏ do Prezydium OR MOIIB dla podj´cia
decyzji przyznania wnioskowanej pomocy.
W wyniku prac Zespó∏:
— oddali∏ 4 wnioski z uwagi na brak podstaw prawnych
do udzielenia pomocy (nie spe∏nia∏y wymogów
Regulaminu samopomocowego MOIIB),
— oddali∏ 1 wniosek nie b´dàcy w gestii dzia∏aƒ samopomocowych,
— 2 wnioski skierowa∏ do uzupe∏nienia o brakujàce
dokumenty, których wnioskodawcy do koƒca roku
nie uzupe∏nili,
— zawnioskowa∏ o przyznanie 39 zapomóg losowych
(d∏ugotrwa∏a choroba, Êmierç cz∏onka, bezrobocie)
oraz 1 po˝yczki zwrotnej.
Zatwierdzona uchwa∏ami podj´tymi przez Prezydium
i Rad´ MOIIB pomoc finansowa dla cz∏onków MOIIB w
2006r. wynios∏a:
— zapomogi losowe 27 950 z∏
— po˝yczka 590 z∏.
Udzielona pomoc finansowa stanowi∏a 47,6 proc.
kwoty przewidzianej w bud˝ecie 2006 r.
Krystyna KORNIAK - FIGA

espó∏ ds. Etyki i Ochrony Zawodu kontynuowa∏
dzia∏alnoÊç w 2006 roku. Po rozpocz´ciu nowej
kadencji MOIIB, Zespó∏ funkcjonowa∏ w niezmienionym sk∏adzie, a kierowa∏a nim nadal El˝bieta
Jastrz´bska, b´dàca jednoczeÊnie w bie˝àcej
kadencji rzecznikiem odpowiedzialnoÊci zawodowej.
Licba cz∏onków Zespo∏u: 5 osób
IloÊç posiedzeƒ w roku sprawozdawczym: 4
Tematyka posiedzeƒ:
1. Nowelizacja kod
deksu etyki – marzec 2006
Zespó∏ przedyskutowa∏ prawdopodobny tekst
kodeksu etyki. Podstawowym mankamentem, wed∏ug
dyskutantów, jest obj´toÊç kodeksu, a ponadto Zespó∏ ma uwagi do rozdzia∏u 4 i 6. Stàd wniosek, i˝
dzia∏alnoÊç zespo∏u opracowujàcego kodeks powinna byç kontynuowana i prowadzona przy szerokiej
konsultacji zainteresowanych zespo∏ów (ds. etyki, ds.
regulaminów).
2. Sprawa dotyczàca sfa∏szowania uprawnieƒ
budowlanych przez jednego z czz∏onków Izby – czerwiec 2006
Zespó∏ bardzo szczegó∏owo zapozna∏ si´ ze sprawà skierowanà przez sekretarza MOIIB w celu wyra˝enia opinii. W opinii tej jasno i ostro sprecyzowa∏
swoje stanowisko – majàc na uwadze, i˝
— interesuje nas strona etyczna zawodu in˝yniera
budownictwa,
— interesuje nas ochrona zawodu wykonywanego
przez in˝ynierów.
3. Sprawa dotyczàca ukarania przez OSD cz∏onka
MOIIB z tytu∏u odpowiedzialnoÊci zawodowej – grudzieƒ 2006
Zespó∏ zapozna∏ si´ ze skierowanym do wiadomoÊci pismem OSD. Sàd w swojej decyzji uzna∏ obwinionego winnym zarzucanych mu czynów i wymierzy∏
kar´ zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez 2,5 roku z obowiàzkiem
z∏o˝enia egzaminu. Ta surowa kara jest nast´pstwem
prawomocnego wyroku Sàdu Rejonowego, skazujàcego oskar˝onego za opisane w uzasadnieniu przest´pstwa.
4. Kodeks etyki – grudzieƒ 2006
„Nowy” kodeks etyki wcià˝ jest w fazie tworzenia.
Pod koniec grudnia 2006 Zespó∏ otrzyma∏ jego nowà
wersj´, której brzmienie jest zasadniczo ró˝ne od znanych poprzednio wersji. Tekst ten za poÊrednictwem
Internetu przewodniczàca Zespo∏u rozes∏a∏a cz∏onkom z proÊbà o opini´. Uwagi te pos∏u˝y∏y do dyskusji i dopracowania ostatecznej wersji kodeksu na Nadzwyczajnym Zjeêdzie PIIB, który odby∏ si´ 2.02.2007 r.
i by∏ poÊwi´cony przede wszystkim kodeksowi.
El˝bieta JASTRZ¢B
BSKA

przewodniczàca Zespo∏u ds. dzia∏aƒ samopomocowych

przewodniczàca Zespo∏u
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Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci Punktu
Informacyjnego MOIIB w
Nowym Sàczu za okres
1.01.2006 – 31.12.2006 r.

Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci za 2006 rok
Punktu Informacyjnego
MOIIB w Zakopanem

P

W okresie sprawozdawczym cz∏onkowie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej, oraz cz∏onkowie MOIIB z
Nowego Sàcza wyznaczeni na dy˝ury pe∏nili je zgodnie z przyj´tym harmonogramem.

unkt Informacyjny MOIIB w Zakopanem w 2006
roku dzia∏a∏ dwa razy w tygodniu: wtorek w godz.
11- 13, Êroda w godz. 16 – 18.
Punkt obs∏uguje zainteresowanych g∏ównie z terenu
trzech powiatów: tatrzaƒskiego, nowotarskiego i suskiego, a sporadycznie nowosàdeckiego i limanowskiego.
Zakres dzia∏alnoÊci Punktu obejmuje:
- udzielanie porad i informacji dotyczàcych dzia∏alnoÊci
Izby, cz∏onkostwa, warunków uzyskania uprawnieƒ
budowlanych, ubezpieczeƒ,
- wydawania wniosków o wpisanie na list´, wydawania
ksià˝ek praktyki zawodowej, udost´pniania i wypo˝yczania czasopism,
- informacji bie˝àcych z zakresu prawa oraz norm,
- kury i szkolenia organizowane przez Punkt Informacyjny, a tak˝e informacje o szkoleniach w Krakowie.
Obs∏uga zainteresowanych polega na udzielaniu
informacji telefonicznych, które koƒczà si´ bezpoÊrednimi wizytami w Punkcie.
Podczas wizyt :
- wydawane sà stosowne dokumenty (z rejestracjà),
udzielane informacje dotyczàce aktów prawnych i
normalizacyjnych z dost´pem do programów Lex i
Intergram.
- wykorzystywane sà równie˝ strony internetowe MOIIB
w Krakowie - udost´pniana jest literatura techniczna –
czasopisma ( z mo˝liwoÊcià wypo˝yczenia na dwa
tygodnie).
Najwi´cej porad dotyczy∏o warunków uzyskania
uprawnieƒ budowlanych – takich jak: sposobu wype∏niania ksià˝ki praktyk zawodowych, potwierdzenia i
udokumentowania prac sta˝owych (warunki zatrudnienia, uprawnienia osób potwierdzajàcych) itp.
Inna grupa pytaƒ dotyczy∏a szczegó∏ów zwiàzanych
z zakresem uprawnieƒ, w tym konkretnych specjalizacji.
Pytania dotyczy∏y równie˝ terminów sk∏adania dokumentów, kursów i egzaminów na uprawnienia budowlane (i op∏at).
Niestety, wiele pytaƒ dotyczàcych mo˝liwoÊci uzyskania uprawnieƒ budowlanych pochodzi∏o od osób z
wykszta∏ceniem Êrednim technicznym.
Cz∏onkowie Izby z terenu Zakopanego i z okolic
uczestniczyli w szkoleniach – prezentacjach firm:
- osuszanie murów metodà bezinwazyjnà: Vigapol,
- bentonitowe ig∏owe materia∏y hydroizolacyjne Dualseal.
Odby∏o si´ równie˝ spotkanie z przedstawicielami
powiatowych inspektoratów nadzorów budowlanych
powiatu tatrzaƒskiego i nowotarskiego.

Jan SKAWI¡SKI

Alicja KOTO¡SKA

P

unkt Informacyjny MOIIB w Nowym Sàczu
mieÊci si´ w budynku NOT przy ul. Kraszewskiego 44, tel. (18)) 44-11-859.
e-mail: map-nsacz@piib.org.pl

Terminy dy˝urów:
- wtorek w godz. 13 – 15
- piàtek w godz. 17 – 19
Dy˝ur cz∏onków Komisji Kwalifikacyjnej – czwartek
w godz. 17 – 19.
Zakres dzia∏ania Punktu Informacyjnego w
Nowym Sàczu:
• udzielanie informacji dotyczàcych bie˝àcych
spraw zwiàzanych z dzia∏aniem Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa, w tym udost´pnianie regulaminów Izby, a tak˝e wybranych
aktów prawnych;
• wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na
list´ cz∏onków Izby oraz informowanie kandydatów
na cz∏onków Izby;
• rejestrowanie i wydawanie ksià˝ek praktyki zawodowej uprawnionym osobom;
• udzielanie informacji dotyczàcych warunków ubezpieczenia cz∏onków Izby od odpowiedzialnoÊci
cywilnej;
• udost´pnianie czasopism technicznych zainteresowanym cz∏onkom Izby;
• udost´pnianie informacji dotyczàcych zagadnieƒ
prawnych w budownictwie poprzez sieç internetowà;
• udzielanie informacji, propagowanie udzia∏u cz∏onków Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach
oraz organizowanie lub wspó∏udzia∏ w organizowaniu szkoleƒ;
• zbieranie wszelkich materia∏ów szkoleniowych
celem ich archiwizacji i udost´pniania cz∏onkom
Izby;
• informowanie kandydatów o trybie sk∏adania
wniosków na uzyskanie uprawnieƒ budowlanych;
• prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na
uzyskanie uprawnieƒ budowlanych;
• propagowanie i wskazywanie êróde∏ informacji
naukowo-technicznej.
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ZAWODOWE

Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2007 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.
1.

2.

3.

4.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej
bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Nowe uregulowania normatywne w oÊwietleniu
zewn´trznym i wewn´trznym w Êwietle uwarunkowaƒ
UE”
Bran˝a budowlana i instalacyjna – SEP Oddzia∏ Tarnów
Seminarium nt.
Bezpieczeƒstwo i ochrona zdrowia w budownictwie
bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddzia∏ Nowa Huta:
Seminarium nt.
"Zastosowanie techniki mikroprocesorowej w automatyce
zabezpieczeniowej stosowanej w instalacjach
elektrycznych i uk∏adach automatyki w obiektach
budowlanych".
"Pomiary przep∏ywów i poziomów w uk∏adach
automatyki"
bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Metody naprawy i wzmacniania obiektów mostowych
drogowych i kolejowych”

5.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Wybrane zagadnienie oÊwietlenia drogowego w oparciu
o ofert´ firmy BRILUX”

6.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
Kontrole okresowe roczne i 5-letnie, zakres, osoby
uprawnione.
Utrzymanie obiektów budowlanych.

7.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.”

8.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
Rusztowania budowlane - szkolenie dozoru budów w
zakresie nadzorowania monta˝u, eksploatacji i
demonta˝u z uwzgl´dnieniem norm europejskich.
Wycena rusztowaƒ”
bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.

9.

„Programy wspomagajàce projektowanie instalacji
elektrycznych ze szczególnym uwzgl´dnieniem doboru
zabezpieczeƒ z oferty ETI-Polam”

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

12.04.2007 r.
Organizator:
czwartek 11.00-14.00
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB, DISANO Polska
Kraków
mgr in˝. Ryszard Damijan
Dom Technika NOT, Sala A
tel. 601-497-125
ul. Straszewskiego 28
biuro@sep.krakow.pl
Organizator:
12.04.2007 r.
SEP – Oddzia∏ Tarnów
Tarnów
we wspó∏pracy z Paƒstwowà Inspekcjà Pracy
Ul. Lwowska 72-96B
Oddzia∏ w Tarnowie
„Sala Konferencyjna”
Organizator:
17.04.2007
O. Nowa Huta SEP,
wtorek
& MOIIB
11.00-14.00
Bogdan Ni˝nik
Kraków
tel. 603 306 036
Budynek NOT Kraków Centrum
www.nhsep.pl
C bl. 10
b.niznik@skamer.krakow.pl
17.04.2007 r.
wtorek,
Kraków
Sala konferencyjna Hotelu
PEGAZ, ul. Bratys∏awska 2
19.04.2007 r.
czwartek 11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28
19.04.2007 r.
czwartek 10.00-14:15
Kraków
Dom Technika ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
20.04.2007 r.
piàtek
godz.13
AGH paw. B1
24.04.2007r.
wtorek 10.00-14:15
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
26.04.2007r.
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl
Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB, Brilux
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Organizator:
O.Kr. SEP - Sekcja Energetyczna
Ko∏o SEP nr 65 przy KEE - AGH
MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek 421-99-93
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Organizator:
O.Kr SEP SIiUE
MOIIB
ETIPOLAM
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125

str. 42 • MARZEC – KWIECIE¡ 2007

DOSKONALENIE
ZAWODOWE

L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

10.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
Zmówienia publiczne po nowelizacji ustawy

11.

Bran˝a komunikacyjna – kolejowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna do Skar˝yska:
„Spawanie szyn”
Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna:
„Budowy drogowe w Ma∏opolsce”

12.

Data / Miejsce
26.04.2007r.
czwartek 10.00-15.00
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

kwiecieƒ 2007

Organizator:
SITK RP O.Kraków, Jerzy Hydzik
tel. 502 930 644
Organizator:
SITK RP O.Kraków - ko∏o przy GDDKiA
w Krakowie
Anna Reszczyk, tel. 012 417-25-11
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 9 & MOIIB
referent: dr in˝. Grzegorz Kaczor AR
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 3 & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)

kwiecieƒ 2007

13.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Wp∏yw wód opadowych na efektywnoÊç redukcji
zanieczyszczeƒ w oczyszczalniach Êcieków”

kwiecieƒ 2007r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

14.

bran˝a sanitarna - PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Problemy zwiàzane z realizacjà ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu Êcieków,
w szczególnoÊci: granice w∏asnoÊci, przejmowanie
majàtku, egzekwowanie op∏at za Êcieki przemys∏owe,
rozliczanie op∏at za odprowadzanie wód opadowych”
bran˝a sanitarna – PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Rodzaje kot∏ów gazowych wielofunkcyjnych i
kondensacyjnych – zastosowanie i eksploatacja”

kwiecieƒ 2007r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

16.

bran˝a sanitarna – PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Zastosowanie geotekstylii w in˝ynierii sanitarnej”

kwiecieƒ 2007r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

17.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Seminarium nt
„Nowoczesne urzàdzenia Bezpieczeƒstwa Ruchu
Drogowego (BRD) w otoczeniu pasa drogowego”

18.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
Bezpieczeƒstwo po˝arowe, ochrona przeciwpo˝arowa
obiektów budowlanych.
Uzgadnianie dokumentacji projektowej

19.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
a) Konferencja naukowo-techniczna nt. „Uwarunkowania
powodzi, przeciwdzia∏ania jej skutkom oraz rola samorzàdu
w realizacji tych zadaƒ w dorzeczu górnej Wis∏y” – mgr in˝.
Zbigniew Kot
b) „Mo˝liwoÊci i uwarunkowania budowy ma∏ych elektrowni
wodnych na dolnym Dunajcu” – prof. Wojciech Majewski
c) Prezentacja firmy BAUER-POLSKA i PENETRON-POLSKA

15.

Organizator / Wyk∏adowca

kwiecieƒ 2007r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

09.05.2007r.
Êroda godz. 9.00 – 16.00
Budynek MPK
ul. Bro˝ka 3, w Krakowie

10.05.2007r.
czwartek 14.00-17.00
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
14.05.2007
poniedzia∏ek
11.00-16.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28

Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 2 & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 2 & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
SITK RP O.Kraków & MOIIB
Ryszard ˚akowski
tel. 604 556 955
Biuro Oddzia∏u SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72,
www.sitk.org.pl/krakow
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Wojewódzka Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna w
Krakowie
Organizator:
SITWM O.Kraków
& MOIIB
Informacje:
012 422 47 22 w.34
poniedzia∏ek 10.00-13.00
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Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce
15.05.2007
wtorek
godz. 8.00
przed Hotelem „CRACOVIA”

20.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka techniczna do ma∏ych elektrowni wodnych na
stopniu ¸àczany i Smolice

21.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
Cykl szkoleƒ, prezentacji: Nowe technologie, materia∏y
Konstrukcje murowe
Epstal – stal nowej generacji

15.05.2007r.
wtorek 11.15-15.,30
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

22.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Technologie naprawy i zabezpieczenia betonu, zaprawy
typu PCC, pow∏oki ochronne itp”

23.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka techniczna – szkody powodziowe w pow.
OÊwi´cimskim

15.05.2007
wtorek
Kraków
Sala konferencyjna Hotelu PEGAZ
ul. Bratys∏awska 2
16.05.2007
Êroda, godz. 8.00
ul. Szlak 73, MZMIUW

24.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka techniczna do oczyszczalni Êcieków w
Krakowie-P∏aszowie

17.05.2007
czwartek
godz. 9.00
plac Boh. Getta

25.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.
„Instalacje logiczne w Êwietle nowych wymagaƒ
normatywnych UE”

26.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Spotkanie z Seniorami
Odczyt i Film „W´drówki po Sycylii”

27.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Perspektywy energetyki jàdrowej w kraju.”

28.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium nt.
legalizacja samowoli budowlanej. Zmiany w przepisach
prawa budowlanego.

29.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Konferencja naukowo-techniczna
70-lecie Zapory Wodnej w Poràbce

17.05.2007r.
czwartek, 11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28
18.05.2007
piàtek 17.00-20.00
Dom Technika
ul. Straszewskiego nr 28
18.05.2007r.
piàtek
godz.13
AGH paw. B1
18.05.2007r.
piàtek 14.00-17.30
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
21-22.05.2007
poniedzia∏ek, wtorek

30.

Bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Wycieczka techniczna:
„Urzàdzenia Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogowego (BRD)”

25.05.2007
piàtek

Organizator / Wyk∏adowca
Organizator:
SITWM O.Kraków
Sekcja In˝ynierii i Gospodarki Wodnej & MOIIB
Informacje: dr Janusz Filimowski
012 628 41 50 lub 012 422 47 22 w.34
poniedzia∏ek 10.00-13.00
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Centrum Promocji JakoÊci Stali
Ul. KKoszykowa 54
00-675 Warszawa
Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝.Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl
Organizator:
SITWM O.Kraków
Sekcja Melioracji i Kszta∏towania
Ârodowiska, Grupa Melioracyjna & MOIIB
Informacje: in˝. Smenda
012 422 47 22 w.34
poniedzia∏ek 10.00-13.00
Organizator:
SITWM O.Kraków
Sekcja Melioracji i Kszta∏towania
Ârodowiska, Grupa Wodociàgowa & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Miros∏aw Fija∏kowski
012 278 25 76
Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB, LANSTER
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125
Organizator:
SITWM O.Kraków & MOIIB
Informacje:
mgr in˝. Barbara ˚o∏àdê-Drzy˝d˝yk
Organizator:
O.Kr. SEP - Sekcja Energetyczna
Ko∏o SEP nr 65 przy KEE - AGH, MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek 421-99-93
Organizator:
CUTOB-PZITB
O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Organizator:
RZGW Kraków & MOIIB
Informacje: RZGW ul. Pi∏sudskiego 22
012 628 41 50
Organizator:
SITK RP O.Kraków
Ryszard ˚akowski
tel. 604 556 955
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Data / Miejsce

31.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium nt.
„Bezpieczeƒstwo energetyczne Krakowa.”

32.

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

33.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium elektroinstalatorów nt.
„Eksploatacja i monta˝ urzàdzeƒ i instalacji w wykonaniu
przeciwwybuchowym w Êwietle aktualnych wymagaƒ”

34.

Bran˝a komunikacyjna – SITK RP O. Kraków:
Konferencja: „XXII Dni Technika w Ma∏opolsce”

35.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Realizacja zadaƒ inwestycyjnych wg procedur UE na
przyk∏adzie oczyszczalni Êcieków w P∏aszowie – rozruch
cz´Êci mechanicznej i biologicznej – zwiedzanie
oczyszczalni”
bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Inteligentny budynek mieszkalny i biurowy – instalacje
sanitarne i grzewcze”

maj 2007 r.
teren oczyszczalni P∏aszów II

37.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Odwodnienie dróg – Êcieki deszczowe – badania, sk∏ad,
sposoby oczyszczania, urzàdzenia”

maj 2007 r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

38.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Wnioski z analizy hydraulicznej sieci wodociàgowych na
obszarach wiejskich”

maj 2007 r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

39.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Wycieczka techniczna do stacji 750/400 kV Wide∏ka

40.

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

41.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Odwodnienie dróg i obiektów mostowych”

36.

25.05.2007r.
piàtek godz.12
EC KRAKÓW S.A.
Ciep∏ownicza 1
29.05.2007r.
wtorek 08.30-15.00
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
31.05.2007 r.
czwartek 11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28
maj 2007

maj 2007 r.
Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
Sala Klubowa

08-10.06.2007r.
piàtek-niedziela
godz.12
EC KRAKÓW S.A.
Ciep∏ownicza 1
12.06.2007r.
wtorek 08.30-15.00
Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
12.06.2007
wtorek, Kraków
Sala konferencyjna Hotelu
PEGAZ
ul. Bratys∏awska 2

Organizator / Wyk∏adowca
Organizator:
O.Kr. SEP - Sekcja Energetyczna
Ko∏o SEP nr 60 przy EC KRAKÓW S.A., MOIIB
mgr in˝. Marian Gondek 64 66 355
dr in˝. Andrzej Siwek 421-99-93
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel./fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB
AMABUD
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 601-497-125
Organizator:
SITK RP O.Kraków
Anna Reszczyk, tel. 012 417-25-11
Organizator:
O. PZITS, Sekcja kanalizacji & MOIIB
Referent: mgr in˝. Adam Korzeniak
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 2 & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel.012/4222698
inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 2 & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel. 012/4222698
inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O. PZITS Ko∏o Nr 9 & MOIIB
Referent: dr in˝. Jacek Myczka,
dr in˝. Marian D∏ugosz
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
tel. 012/4222698
inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
O.Kr SEP - Sekcja Energetyczna
Ko∏o SEP nr 1 przy Energoprojekcie
MOIIB
in˝. Zbigniew Bisikiewicz
29 97 265
Organizator:
CUTOB-PZITB
O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl
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42.

SIiTPNiG
„Marketing w gazownictwie”

43.

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

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51

Data / Miejsce
14-15.06.2007
czwartek, piàtek
Zakopane

Organizator / Wyk∏adowca
Organizator:
SIiTPNiG & MOIIB
Informacja: Teresa MikoÊ
012 628 12 20
Organizator:
CUTOB-PZITB O. Ma∏opolski
tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

19.06.2007r.
wtorek
8.30-15.00 Kraków
Dom Technika, ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego
Organizator:
19-21. 06. 2007
Bran˝a komunikacyjna – SITK RP O. Kraków:
SITK RP O.Kraków, Politechnika Krakowska:
Wtorek – czwartek
Konferencja:
-Zak∏ad Organizacji i Ekonomiki Transportu,
Kraków – Hotel „Kocierz”
„Zarzàdzanie jakoÊcià pasa˝erskiego transportu
-Katedra Systemów Komunikacyjnych,
Targanice k.Andrychowa
zbiorowego”
Urzàd Miasta Krakowa
Koszt: 995,00 z∏
przewodniczàcy: Mariusz Sza∏kowski
tel. 608 428 602
Biuro Oddzia∏u SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-74,
www.sitk.org.pl/krakow
Organizator:
21-23. 06. 2007 r.
Bran˝a komunikacyjna – drogowa- SITK RP O. Kraków:
SITK RP O.Kraków, MOIIB, Zarzàd Dróg
Czwartek-sobota
Konferencja:
Wojewódzkich w Krakowie
Zakopane, Hotel Geovita
„Polityka parkingowa w miastach – VI edycja”
Andrzej Kollbek, tel. 606 390 886
Biuro Oddzia∏u SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72,
www.sitk.org.pl/krakow
Organizator:
21.06.2007 r.
bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
O.Kr SEP SIiUE , Ko∏o SEP nr 26, MOIIB
czwartek, godz. 12.00
Wycieczka techniczna nt.:
mgr in˝. Ryszard Damijan
Kraków
„Iluminacja zabytków na przyk∏adzie rozwiàzaƒ w Kopalni
tel. 601-497-125
Wieliczka
Soli w Wieliczce”
Organizator:
28.06.2007r.
bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB
czwartek, 11.00-14.00
Seminarium elektroinstalatorów nt.
DEHN Polska
Kraków
„Ogólne zagadnienia ochrony przepi´ciowej i odgromowej
mgr in˝. Ryszard Damijan
Dom Technika NOT, Sala A
w Êwietle nowych uwarunkowaƒ UE”
tel. 601-497-125
ul. Straszewskiego 28
Organizator:
czerwiec 2007r.
bran˝a sanitarna: PZITS
O. PZITS Ko∏o Nr 3 & MOIIB
Bielsko-Bia∏a, siedziba AQUA
Seminarium szkoleniowe:
Referent: mgr in˝. Piotr Witkowski
S.A.
„Wykorzystanie odnawialnych êróde∏ energii w
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
przedsi´biorstwach wodociàgowo-kanalizacyjnych na
tel.012/4222698
przyk∏adzie AQUA S.A. w Bielsku-Bia∏ej”
inf.10.30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
czerwiec 2007r.
bran˝a sanitarna: PZITS
O. PZITS Ko∏o Nr 13, 15 & MOIIB
Dom Technika
Seminarium szkoleniowe:
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
ul. Straszewskiego 28
„Dezynfekcja przy zastosowaniu promieniowania UV
tel. 012/4222698
Sala Klubowa
wody i Êcieków – doÊwiadczenia w procesie uzdatniania
inf. 10.30-14.00 (pn.-czw.)
Nowy Sàcz – siedziba Sàdeckich
wody”
Wodociàgów Sp. z o.o.
Organizator:
czerwiec 2007r.
bran˝a sanitarna: PZITS
O. PZITS Ko∏o Nr 2 & MOIIB
Dom Technika
Seminarium szkoleniowe:
dr in˝ Henryk ˚ywio∏
ul. Straszewskiego 28
„Sieci i instalacje gazowe – materia∏y, sposoby ∏àczenia,
tel.012/4222698
Sala Klubowa
prace gazoniebezpieczne”
inf.10:30-14.00 (pn.-czw.)
Organizator:
czerwiec
bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
CUTOB-PZITB
Kraków
Cykl szkoleƒ, prezentacji:
O. Ma∏opolski
Dom Technika
Inspektor nadzoru inwestorskiego –I,II,III cz.
tel/fax: (12) 4214737
ul. Straszewskiego nr 28,
Joanna Kruk
II pi´tro
cutob@pzitb.org.pl
sala im. prof. Stella-Sawickiego
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Uprzejmie zapraszamy na seminarium
z okazji

DNIA IN˚YNIERA BUDOWNICTWA
które odb´dzie si´ 19 kwietnia 2007 roku
w godz.: 10.30-14.00
w pawilonie A antresola
na terenie Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A.
w ramach XXVIII Krakowskich Targów Budownictwa WIOSNA 2007
Edward SUCHAN

Zygmunt RAWICKI

prezes Chemobudowa Kraków S.A.

przewodniczàcy Rady MOIIB

Program seminarium:
godz.: 10.30-10.45

–

otwarcie obrad Edward Suchan – prezes Chemobudowa Kraków S.A.
Zygmunt Rawicki – przewodniczàcy Rady MOIIB

godz.: 10.45-12.15

–

godz.: 12.15-12.45

–

godz.: 12.45-13.15

–

godz.: 13.15-14.00
godz.: 14.00

–
–

„Prawid∏owa organizacja procesu inwestycyjnego w budownictwie”
Aleksander Krupa, Kazimierz Stankiewicz – Izba Projektowania
Budowlanego
„Miejsce i rola Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa w procesie stanowienia prawa” Krystyna Korniak-Figa – przewodniczàca Krajowej
Komisji Rewizyjnej PIIB
„Zagro˝enia na polskich budowach poprzez pryzmat wypadków
przy pracy” Ryszard Iwaniec, Tadeusz Fic – Okr´gowy Inspektorat
Pracy w Krakowie
dyskusja
zakoƒczenie obrad
cocktail

Z okazji Âwiàt Wielkiej Nocy
wielki kosz najradoÊniejszych ˝yczeƒ:
obfitego sto∏u,
t´czowych pisanek
k,
mokrego dyngusa,
cudownej atmosfery,
wiosny w sercu,
pogody w duchu,
wszystkim naszym Czytelnikom i Ich rodzinom
Êle
Redakcja „Budowlanych“

BUDOWA ZAPORY
W PORÑBCE

