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Prezydium Rady:

1. Rawicki Zygmunt — przewodniczàcy Rady
2. Oprocha Jerzy — wiceprzewodniczàcy Rady
3. ˚akowski Ryszard — wiceprzewodniczàcy

Rady
4. Skoplak Gra˝yna — sekretarz Rady
5. Boryczko Miros∏aw — skarbnik Rady
6. Kot Zbigniew — cz∏onek Prezydium
7. Legutki Andrzej — cz∏onek Prezydium

Okr´gowa Rada:

1. Bobulska-Pacek Irena
2. Boryczko Miros∏aw
3. Bryksy Anna
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Godek Jaros∏aw
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Janusz Krzysztof
9. Kawik Antoni

10. Knapik Adam
11. Korkowski Jerzy
12. Korniak-Figa Krystyna
13. Kot Zbigniew
14. Legutki Andrzej
15. Lisowski Franciszek
16. ¸ukasik Krzysztof
17. Majda Krzysztof
18. Majka W∏adys∏aw
19. Oprocha Jerzy
20. Potok Wies∏aw
21. Rawicki Zygmunt 
22. Ry˝ Karol
23. Seweryn Krzysztof
24. Skawiƒski Jan
25. Skoplak Gra˝yna
26. Âlusarczyk Kazimierz
27. Tr´bacz-Piotrowska Ma∏gorzata
28. ˚akowski Ryszard 
29. ˚u∏awiƒska Gra˝yna

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:

1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz — 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. Franczak Zbigniew — rzecznik
4. Jastrz´bska El˝bieta — rzecznik 
5. Konczewska Wiktoria — rzecznik
6. Marcjan Wac∏aw — rzecznik
7. Rasiƒski Jerzy — rzecznik
8. Wisor-Pronobis Janina — rzecznik

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:

1. Zbigniew Domos∏awski — przewodniczàcy
2. BraÊ Zbigniew
3. Caba∏a Marek
4. Damijan Ryszard — wiceprzewodniczàcy
5. Dyk Krzysztof, 
6. Go∏aszewski Andrzej
7. Indyka Eugenia — sekretarz
8. Klass Krzysztof
9. Krawczyk Jacek

10. Lysy Jerzy
11. ¸ab´dê Renata
12. Struzik Wojciech
13. Strzeboƒski Stanis∏aw
14. Szmigiel Tadeusz
15. WiÊniewski Mieczys∏aw

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:

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

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB: 

1. Bobulska-Pacek Irena
2. CieÊliƒski Janusz
3. Domos∏awski Zbigniew
4. Dro˝d˝ Andrzej
5. Duraczyƒska Krystyna
6. Gogola Katarzyna
7. Guzik Gabriela
8. Jach Jerzy
9. Ka∏kowski Zbys∏aw

10. Kawik Antoni
11. Korniak-Figa Krystyna
12. Rasiƒski Jerzy
13. Rawicki Zygmunt
14. Skawiƒski Jan
15. Skoplak Gra˝yna
16. Su∏kowski Tadeusz
17. Szostak Józef
18. Âlusarczyk Kazimierz

Cz∏onkowie MOIIB we w∏adzach Krajowych
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (PIIB):

1. Ka∏kowski Zbys∏aw — wiceprzewodniczàcy KR
2. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
3. Skawiƒski Jan — cz∏onek KR
4. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KR
5. Korniak-Figa Krystyna — przewodniczàca KKR
6. P∏achecki Marian — wiceprzewodniczàcy KKK
7. Szostak Józef — cz∏onek KSD
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Siedziba Małopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa 

przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie



Szanowni Paƒstwo, 
Kole˝anki i Koledzy
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RReeddaagguujjee: Zygmunt Rawicki 

RRaaddaa  PPrrooggrraammoowwaa  BBiiuulleettyynnuu  MMOOIIIIBB  BBuuddoowwllaannii: 
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
WWyyddaawwccaa – Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa

30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
NNaa  ookk∏∏aaddkkaacchh:: Nowa siedziba MOIIB

Nak∏ad 9500 egzemplarzy

Od wydania ostatniego numeru biuletynu „Budowlani” (na prze∏omie
marca i kwietnia br.) dzia∏alnoÊç naszego samorzàdu zawodowego koncen-
trowa∏a si´ na dwóch znaczàcych wydarzeniach. Po pierwsze, 3 kwietnia
odby∏ si´ VI z kolei Zjazd Sprawozdawczy Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa, a nast´pnie w dniach 22-23 czerwca w Warszawie VI
Krajowy Zjazd Sprawozdawczy PIIB. W niniejszym numerze zamieszczamy
sprawozdania z obu tych spotkaƒ in˝ynierów budownictwa.

Innym, mam nadziej´ wa˝nym, wydarzeniem dla cz∏onków
Ma∏opolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa by∏a przepro-
wadzka biura MOIIB (pod koniec czerwca) do nowej, ju˝ na-
szej w∏asnej, siedziby – w budynku przy ul. Czarnowiejskiej 80
w Krakowie. Krótkà informacj´ na temat nowej siedziby MOIIB
zamieszczamy wewnàtrz biuletynu, a wiele zdj´ç zaadapto-
wanej kamieniczki, widzicie Paƒstwo na ok∏adkach aktualne-
go numeru „Budowlanych”. 

W ciàgu ostatnich trzech miesi´cy Ma∏opolska Izba In˝y-
nierów Budownictwa patronowa∏a i uczestniczy∏a w wielu
imprezach, m.in. w VI Europejskiej Gie∏dzie Informacji Reno-
wacyjnej „EGIR 2007” (29-31.03) i w Dniu In˝yniera Budow-
nictwa (19.04) w ramach XIX edycji Krakowskich Targów

Budownictwa „WIOSNA 2007”. Jeszcze przed wakacjami odby∏a si´ dziewià-
ta sesja egzaminów na uprawnienia budowlane, a tak˝e rozdanie nagród 
XVII edycji ogólnopolskiego Konkursu „BUDOWA ROKU”, w którym znaczà-
cy sukces odnios∏y budowy i firmy z regionu ma∏opolskiego. 

W bie˝àcym numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy artyku∏ na
temat historycznego mostu w Rock Island przez Misisippi, wybudowanego
przez s∏ynnego Polaka, budowniczego mostów, Rudolfa Modrzejewskiego.

W wywiadzie z mgr. in˝. Januszem Jakubowskim – prezesem Zarzàdu
Agencji Rozwoju Miasta w Krakowie - przyglàdamy si´ rozmachowi inwes-
tycyjnemu w stolicy Ma∏opolski. Ta rozmowa to tak˝e okazja do spojrzenia na
rynek budowlany z punktu widzenia du˝ego inwestora.

Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i kon-
ferencji na III kwarta∏ 2007 roku organizowanych lub wspó∏organizowanych
przez MOIIB.

Mi∏ej lektury!

Z wyrazami szacunku
i kole˝eƒskimi pozdrowieniami

Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady MOIIB 

Przewodniczàcy MOIIB
Zygmunt Rawicki

Budowlani
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KALENDARIUM MOIIB

Prace remontowo–budowlane
dotyczy∏y konstrukcji,  instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyj-
nej i wentylacji, wykoƒczenia
wewnàtrz, elewacji oraz robót
drogowych wokó∏ budynku. Je-
stem przekonany, ˝e w nowej
siedzibie MOIIB bardzo dobre
warunki lokalowe oraz warunki
pracy przyczynià si´ do jeszcze
lepszej i sprawniejszej obs∏ugi
naszych cz∏onków. Nie bez zna-
czenia jest te˝ fakt, ˝e obok
budynku mamy tak˝e w∏asny
parking na kilkanaÊcie samocho-
dów – do dyspozycji wy∏àcznie
naszych cz∏onków.

W celu umo˝liwienia bezpoÊ-
redniego kontaktu Cz∏onków
MOIIB z przedstawicielem bro-
kera obs∏ugujàcego naszych

Cz∏onków w zakresie ubezpie-
czenia OC i „Na ˝ycie”, jedno
pomieszczenie w nowej siedzibie
przeznaczyliÊmy na terenowe
biuro „Hanzy Brokers”.

Przypominam, ˝e w zwiàzku
ze zmianà naszej siedziby nie
zmieni∏y si´ numery telefonów i
faxu. Mamy nadziej´, ˝e urucho-
miona nowa centrala telefonicz-
na usprawni tak˝e kontakt Cz∏on-
ków z biurem. 

Wraz ze zmianà siedziby opra-
cowaliÊmy naszà stron´ interne-
towà (www.piib.map.org.pl) w
nowej formie merytorycznej i gra-
ficznej.

Pragn´ wyraziç podzi´kowa-
nia tym wszystkim Kolegom,
którzy  przyczynili si´ do spraw-
nego przebiegu prac adaptacy-
jnych budynku, a w szczególno-
Êci Miros∏awowi Boryczce, An-
drzejowi Legutkiemu, Jerzemu
Oprosze i Ryszardowi ˚akows-
kiemu. 

Zapraszamy do nowej siedzi-
by MOIIB!

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII  

Nowa siedziba MOIIB
Zapraszamy na Czarnowiejskà 80! Mamy wi´kszà powierzchni´ i w∏asny parking.

PP rraaggnn´́  pprrzzeekkaazzaaçç  cczz∏∏oonnkkoomm  nnaa--
sszzeejj  MMaa∏∏ooppoollsskkiieejj  IIzzbbyy  IInn˝̋yynniiee--
rróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  bbaarrddzzoo  ddoobbrràà

wwiiaaddoommooÊÊçç!!  PPoo  ttrrwwaajjààcceejj  kkiillkkaa  mmiieessii´́--
ccyy  bbaarrddzzoo  sszzeerrookkiieejj  aaddaappttaaccjjii  ii  mmooddeerr--
nniizzaaccjjii  bbuuddyynnkkuu  pprrzzyy  uull..  CCzzaarrnnoowwiieejj--
sskkiieejj  8800,,  oodd  2255  cczzeerrwwccaa  bbrr..  bbiiuurroo  MMOOIIIIBB
pprrzzeepprroowwaaddzzii∏∏oo  ssii´́  ddoo  nnoowweejj,,  jjuu˝̋  nnaa--
sszzeejj  ww∏∏aassnneejj,,  ssiieeddzziibbyy..  
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W¸ADZE KRAJOWE

••  2277--2288..  0044..  22000077  --  wwyyjjaazzddoowwee  zzeebbrraanniiee  ww
OOjjccoowwiiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoowweeggoo  ddoo
sspprraaww  sszzkkoolleenniiaa  ii  ssttaa∏∏eeggoo  ddookksszzttaa∏∏ccaanniiaa
oorraazz  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoowweeggoo  ddoo  sspprraaww
pprraawwnnoo--rreegguullaammiinnoowwyycchh  

••  0044--0066..0055  --  sszzkkoolleenniiee  wwyyjjaazzddoowwee  ww  PPrrzzee--
mmyyÊÊlluu  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  cczz∏∏oonnkkóóww  OOkkrr´́ggoowweejj
KKoommiissjjii  RReewwiizzyyjjnneejj,,  sskkaarrbbnniikkaa  oorraazz  gg∏∏óóww--
nneejj  kkssii´́ggoowweejj  MMOOIIIIBB

••  0088..  0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommii--
ssjjii  KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj  

••  0088..  0055..  22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobbllee--
mmoowweeggoo  ddoo  sspprraaww  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  ssaammooppoommooccoo--
wwyycchh  

••  0099..0055..22000077  --  IIXX  zzeebbrraanniiee  PPrreezzyyddiiuumm
MMOOIIIIBB

••  0099..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  SSkk∏∏aadduu  OOrrzzeekkaajjàà--
cceeggoo  NNrr  11  ww  sspprraawwaacchh  cczz∏∏oonnkkoowwsskkiicchh

••  0099..0055..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa
tteemmaatt  „„NNoowwoocczzeessnnee  uurrzzààddzzeenniiaa  bbeezzppiiee--
cczzeeƒƒssttwwaa  rruucchhuu  ddrrooggoowweeggoo  ((BBRRDD))  ww  oottoo--
cczzeenniiuu  ppaassaa  ddrrooggoowweeggoo””  ..

••  1100..0055..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa
tteemmaatt  „„BBeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo  ppoo˝̋aarroowwee,,  oocchhrroo--
nnaa  pprrzzeecciiwwppoo˝̋aarroowwaa  oobbiieekkttóóww  bbuuddoowwllaa--
nnyycchh””..

••  1144..0055..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa
tteemmaatt  „„UUwwaarruunnkkoowwaanniiaa  ppoowwooddzzii,,  pprrzzee--
cciiwwddzziiaa∏∏aanniiaa  jjeejj  sskkuuttkkoomm  oorraazz  rroollaa  ssaammoo--
rrzzààdduu  ww  rreeaalliizzaaccjjii  ttyycchh  zzaaddaaƒƒ  ww  ddoorrzzeecczzuu
ggóórrnneejj  WWiiss∏∏yy””  ((ww  rraammaacchh  XXLLVVIIII  „„TTyyggooddnniiaa
HHyyddrrootteecchhnniikkaa,,  MMeelliioorraannttaa  ii  ¸̧ààkkaarrzzaa””))  zz
uuddzziiaa∏∏eemm  ZZ..  KKoottaa..

••  1155..0055..22000077  --  wwyycciieecczzkkaa  tteecchhnniicczznnaa  ddoo
mmaa∏∏yycchh  eelleekkttrroowwnnii  wwooddnnyycchh  nnaa  ssttooppnniiuu
¸̧ààcczzaannyy  ii  SSmmoolliiccee  ((ww  rraammaacchh  XXLLVVIIII
„„TTyyggooddnniiaa  HHyyddrrootteecchhnniikkaa,,  MMeelliioorraannttaa  ii
¸̧ààkkaarrzzaa””))

••  1155..0055..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa
tteemmaatt  „„NNoowwee  tteecchhnnoollooggiiee,,  mmaatteerriiaa∏∏yy,,  kkoonn--
ssttrruukkccjjee  mmuurroowwee,,  EEppssttaall  ––  ssttaall  nnoowweejj
ggeenneerraaccjjii””..

••  1188--1199..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  wwyyjjaazzddoowwee
OOkkrr´́ggoowwyycchh  SSààddóóww  DDyyssccyypplliinnaarrnnyycchh  ii
OOkkrr´́ggoowwyycchh  RRzzeecczznniikkóóww  OOddppoowwiieeddzziiaall--
nnooÊÊccii  ZZaawwooddoowweejj  zz  ccaa∏∏eejj  PPoollsskkii  ww  OOttwwoo--
cckkuu  kk..  WWaarrsszzaawwyy  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  ZZ..  DDoommoo--
ss∏∏aawwsskkiieeggoo  ii  AA..  CCiiaassnnoocchhyy

••  2222..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowweeggoo  SSààdduu
DDyyssccyypplliinnaarrnneeggoo

••  2222..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  SSkk∏∏aadduu  OOrrzzeekkaajjàà--
cceeggoo  NNrr  22  ww  sspprraawwaacchh  cczz∏∏oonnkkoowwsskkiicchh

••  2233..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  KKrraajjoowweejj  RRaaddyy  PPIIIIBB
ww  WWaarrsszzaawwiiee,,  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  ZZ..  KKaa∏∏kkoowwsskkiieeggoo,,

Co w Krajowej Radzie?
Pracujemy nad resortowym projektem nowego Prawa budowlanego...

G∏ówne dzia∏a-
nia Krajowej Rady
koncentrowa∏y si´
na zamkni´ciu
okresu sprawoz-
dawczego i przygo-
towaniu materia∏ów
na VI Zjazd. Dzia-
∏alnoÊç Rady Krajo-
wej i przygotowane
materia∏y sprawoz-
dawcze zosta∏y

ocenione przez delegatów pozy-
tywnie, a wniosek Komisji Rewizyj-
nej postawiony po zreferowaniu jej
sprawozdania (jak zawsze wnikli-
wego i pe∏nego ciekawych uwag i
zaleceƒ) o udzielenie absolutorium
Krajowej Radzie za  2006 rok zos-
ta∏ przyj´ty znacznà wi´kszoÊcià
g∏osów.

Podtrzymana zosta∏a decyzja o
dzia∏aniu Komisji Wnioskowej
powo∏anej przez VI Zjazd przez
ca∏y rok do zjazdu nast´pnego – a
wniosków wp∏yn´∏o znowu oko∏o
setki!

Obecne prace koncentrujà si´
przede wszystkim na przygotowy-
wanym projekcie Prawa budowla-
nego. Projekt tego aktu prawnego
prezentuje uregulowania sformu∏o-
wane w wi´kszoÊci od nowa. Zos-
ta∏ skierowany przez resort, z koƒ-
cem czerwca, do opiniowania
przez urz´dy, organizacje, stowa-
rzyszenia. PIIB tak˝e uczestniczy w
tych pracach. Krajowa Komisja
Prawno-Regulaminowa przekaza∏a
przes∏any nam przez Ministerstwo
Budownictwa tekst projektu usta-
wy radom okr´gowym. Zorganizo-
wa∏a dyskusj´ przewodniczàcych
komisji prawno-regulaminowych

ze wszystkich rad okr´gowych –
by∏ na niej obecny, referowa∏ i
odpowiada∏ na pytania, dyskuto-
wa∏ – g∏ówny autor tekstu projektu
ustawy Robert Dziwiƒski, zast´pca
G∏ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Wszystkie okr´gi
mia∏y mo˝liwoÊç przedstawiç – w
wypowiedziach (by∏y nagrywane)
lub na piÊmie – uwagi b´dàce
wynikiem dyskusji okr´gowych.
Opiniowanie projektu ustawy trwa.
Wed∏ug zapowiedzi nowe Prawo
budowlane b´dzie uchwalone
przez Sejm do koƒca br. i zacznie
obowiàzywaç od 1.01.2009 r. (z
rocznym vacatio legis).

Warto jeszcze wspomnieç, ˝e w
Warszawie dosz∏o do wspólnego
spotkania, konsultacji i dyskusji
nad projektem ustawy komisji pra-
cujàcych nad przygotowywaniem
opinii z krajowych rad PIIB i Izby
Architektów. Wskazano zapisy w
projekcie, które wspólnie uznano
za trafne, potrzebne oraz wymie-
niono uwagi krytyczne i ró˝nice
poglàdów. I to ró˝nice w stosunku
do resortowego projektu, jak i
wynikajàce z ocen istniejàcych w
obu izbach.

Z opiniami PIIB mo˝na zapoz-
naç si´ na stronie internetowej
Izby, b´dzie o nich pisa∏ te˝ „In˝y-
nier Budownictwa”. Pozosta∏o
jeszcze wiele spraw do wyjaÊnie-
nia – np. tekst dotyczàcy zmian w
innych ustawach wywo∏anych
nowymi zapisami w Prawie budow-
lanym, czy te˝ równoleg∏ego wyda-
nia przez ministra rozporzàdzeƒ
wykonawczych, bez których zapis
ustawowy nie b´dzie móg∏ byç
realizowany. A tu tymczasem, pi-
szàc ten tekst, s∏ysz´ o majàcej
nastàpiç zmianie na urz´dzie
ministra budownictwa. Czy tak si´
stanie? Jaki to b´dzie mia∏o wp∏yw
na fina∏ prac nad „naszà” ustawà –
to poka˝e bliska przysz∏oÊç.

ZZbbyyss∏∏aaww  KKAA¸̧KKOOWWSSKKII

Zbys∏aw Ka∏kowski

MMóójj  ffeelliieettoonn  ww  ppoopprrzzeeddnniimm  nnuummee--
rrzzee  „„BBuuddoowwllaannyycchh””  zz  mmaarrccaa  ppii--
ssaannyy  bbyy∏∏  jjeesszzcczzee  ppoodd  wwrraa˝̋eenniieemm

NNaaddzzwwyycczzaajjnneeggoo  ZZjjaazzdduu  IIzzbbyy  ((ww  lluuttyymm
bbrr..))..  AAllee  cczzaass  sszzyybbkkoo  pp∏∏yynniiee,,  ooddbbyy∏∏  ssii´́
jjuu˝̋  ssttaattuuttoowwyy  VVII  ZZjjaazzdd,,  rroozzppoocczz´́∏∏yy  ssii´́
wwaakkaaccjjee……
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DZIA¸ALNOÂå IZBY

ZZ..  RRaawwiicckkiieeggoo,,  JJ..  SSkkaawwiiƒƒsskkiieeggoo  ii  KK..  ÂÂlluussaarr--
cczzyykkaa

••  2244..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoo--
wweeggoo  ddoo  sspprraaww  sszzkkoolleenniiaa  ii  ssttaa∏∏eeggoo  ddookksszzttaa--
∏∏ccaanniiaa

••  3311..0055..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoo--
wweeggoo  ddoo  sspprraaww  pprraawwnnoo--rreegguullaammiinnoowwyycchh

••  0011..0066..22000077  --  eeggzzaammiinn  tteessttoowwyy  nnaa  uupprraaww--
nniieenniiaa  bbuuddoowwllaannee  ––  WWiioossnnaa  22000077..

••  0022--0066..0066..  22000077  --  eeggzzaammiinn  uussttnnyy  nnaa  uupprraaww--
nniieenniiaa  bbuuddoowwllaannee

••  0055..0066..22000077  --  XX  zzeebbrraanniiee  PPrreezzyyddiiuumm  MMOOIIIIBB

••  1122..0066..22000077  --  zzeebbrraanniiee  SSkk∏∏aadduu  OOrrzzeekkaajjààcceeggoo
NNrr  11  ww  sspprraawwaacchh  cczz∏∏oonnkkoowwsskkiicchh

••  1133..0066..22000077  --  ssppoottkkaanniiee  PPrreezzyyddiiuumm  MMOOIIIIBB  zz
ddeelleeggaattaammii  zz  MMaa∏∏ooppoollsskkiieejj  OOIIIIBB  nnaa  VVII  KKrraajjoo--
wwyy  ZZjjaazzdd  PPIIIIBB  ww  WWaarrsszzaawwiiee

••  1144..0066..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  zz
zzaakkrreessuu  „„FFIIDDIICC  22000000””

••  1188..0066..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoo--
wweeggoo  ddoo  sspprraaww  pprraawwnnoo--rreegguullaammiinnoowwyycchh

••  1199..0066..22000077  --  wwssppóóllnnee  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowwee--
ggoo  SSààdduu  DDyyssccyypplliinnaarrnneeggoo  oorraazz  zzeessppoo∏∏uu
OOkkrr´́ggoowwyycchh  RRzzeecczznniikkóóww  OOddppoowwiieeddzziiaallnnoo--
ÊÊccii  ZZaawwooddoowweejj  --  zzeebbrraanniiee  pplleennaarrnnee  OOkkrr´́ggoo--
wweeggoo  SSààdduu  DDyyssccyypplliinnaarrnneeggoo

••  2200..0066..22000077  --  zzeebbrraanniiee  KKoommiissjjii  pprraawwnnoo--
rreegguullaammiinnoowweejj  PPIIIIBB  ww  WWaarrsszzaawwiiee  zz  uuddzziiaa∏∏eemm
HH..  PPaassiicchh

••  2222--2233..0066..22000077  --  VVII  KKrraajjoowwyy  ZZjjaazzdd  PPIIIIBB  ww
WWaarrsszzaawwiiee  zz  uuddzziiaa∏∏eemm  ddeelleeggaattóóww  MMOOIIIIBB

••  2277..0066..22000077  --  VVII  zzeebbrraanniiee  RRaaddyy  MMOOIIIIBB

••  2288..0066..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoo--
wweeggoo  ddss..  sszzkkoolleenniiaa  ii  ssttaa∏∏eeggoo  ddookksszzttaa∏∏ccaanniiaa

••  2288..0066..22000077  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa
tteemmaatt  „„OOggóóllnnee  zzaaggaaddnniieenniiaa  oocchhrroonnyy  pprrzzeeppii´́--
cciioowweejj  ii  ooddggrroommoowweejj  ww  ÊÊwwiieettllee  nnoowwyycchh
uuwwaarruunnkkoowwaaƒƒ  UUEE””  

••  0033..0077..22000077  --  zzeebbrraanniiee  RRaaddyy  PPrrooggrraammoowweejj
bbiiuulleettyynnuu  „„BBuuddoowwllaannii””

••  1100..0077..22000077  --  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii
KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj

••  1111..0077..22000077  --  zzeebbrraanniiee  SSkk∏∏aadduu  OOrrzzeekkaajjààcceeggoo
NNrr  11  ww  sspprraawwaacchh  cczz∏∏oonnkkoowwsskkiicchh

••  1122..0077..22000077  --  uurroocczzyyssttee  wwrr´́cczzeenniiee  uupprraaww--
nniieeƒƒ  bbuuddoowwllaannyycchh  ww  sseessjjii  eeggzzaammiinnaaccyyjjnneejj
WWiioossnnaa  22000077

••  1166..0077..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobblleemmoo--
wweeggoo  ddss..  ddzziiaa∏∏aaƒƒ  ssaammooppoommooccoowwyycchh

••  1188..0077..22000077  --  XXII  zzeebbrraanniiee  PPrreezzyyddiiuumm  MMOOIIIIBB

••  1199..0077..22000077  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoo∏∏uu  PPrroobbllee--
mmoowweeggoo  ddss..  sszzkkoolleenniiaa  ii  ssttaa∏∏eeggoo  ddookksszzttaa∏∏--
ccaanniiaa

W ramach seminarium referaty
wprowadzajàce do dyskusji przy-
gotowali i wyg∏osili:
- „Prawid∏owa organizacja proce-

su inwestycyjnego w budow-
nictwie” – dr in˝. Aleksander
Krupa i dr in˝. Kazimierz StaÊ-
kiewicz z Izby Projektowania
Budowlanego,

- „Miejsce i rola Polskiej Izby
In˝ynierów Budownictwa w pro-
cesie stanowienia prawa” – mgr
in˝. Krystyna Korniak-Figa,
przewodniczàca Krajowej
Komisji Rewizyjnej PIIB,

- „Zagro˝enia na polskich budo-

wach poprzez pryzmat wypad-
ków przy pracy” – in˝. Ryszard
Iwaniec i mgr in˝. Tadeusz Fic z
Okr´gowego Inspektoratu
Pracy w Krakowie.
Przedstawiona w referatach

problematyka wywo∏a∏a o˝ywio-
nà dyskusj´, szczególnie w
zakresie bezpieczeƒstwa na
budowach i obowiàzujàcych w
tym zakresie przepisów.    Dys-
kusja na poruszane tematy to-
czy∏a si´ tak˝e w czasie koktajlu,
ju˝ po zakoƒczeniu oficjalnej
cz´Êci seminarium.

Spotkanie mia∏o charakter
otwarty - uczestniczyli w nim
oprócz zaproszonych goÊci
tak˝e zwiedzajàcy targi i, co
warto podkreÊliç, licznie m∏o-
dzie˝ ostatnich klas z Zespo∏u
Szkó∏ Budowlanych w Krakowie.

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

Po raz kolejny w Ma∏opolsce
Dzieƒ In˝yniera Budownictwa

WW rraammaacchh  XXIIXX  KKrraakkoowwsskkiicchh  TTaarr--
ggóóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  WWIIOOSSNNAA
22000077  nnaasszzaa  MMaa∏∏ooppoollsskkaa  OOkkrr´́--

ggoowwaa  IIzzbbaa  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa,,
ppee∏∏nniiààccaa  hhoonnoorroowwyy  ppaattrroonnaatt  nnaadd  iimmpprree--
zzàà,,  zzoorrggaanniizzoowwaa∏∏aa  1199  kkwwiieettnniiaa  ppoo  rraazz
kkoolleejjnnyy  DDzziieeƒƒ  IInn˝̋yynniieerraa  BBuuddoowwnniiccttwwaa..  
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NASZ REGION

Marzymy 
o inwestycjach sportowych 

Rozmowa z Januszem Jakubowskim, prezesem Agencji Rozwoju Miasta SA

--  WW  rroozzmmoowwiiee  zz  rrzzeecczznniikkiieemm  pprraassoowwyymm  GG∏∏óówwnnee--
ggoo  UUrrzz´́dduu  SSttaattyyssttyycczznneeggoo,,  WWiieess∏∏aawweemm  ¸̧aaggooddzziiƒƒss--
kkiimm,,  ssooccjjoollooggiieemm  ii  ssttaattyyssttyykkiieemm,,  uuss∏∏yysszzaa∏∏aamm  cciieekkaa--
wwee  ssttwwiieerrddzzeenniiee..  OOttóó˝̋  ddllaa  wwiieellkkiicchh  mmiiaasstt  rroozzmmaacchh
iinnwweessttyyccyyjjnnyy  jjeesstt  zznnaacczznniiee  wwaa˝̋nniieejjsszzyy  nnii˝̋  ddllaa
mmnniieejjsszzyycchh  ooÊÊrrooddkkóóww..  WW  dduu˝̋yycchh  mmiiaassttaacchh  mmaajjàà
sswwoojjee  ssiieeddzziibbyy  dduu˝̋ee  ffiirrmmyy,,  mmiieesszzkkaa  ttuu  wwiieelluu
ffaacchhoowwccóóww..  GGddyy  iinnwweessttyyccjjii  jjeesstt  nniieewwiieellee,,  ttoo  ffiirrmmyy
oossttrroo  rryywwaalliizzuujjàà  oo  zzlleecceenniiaa,,  kkoosszztteemm  ww∏∏aassnnyycchh  zzyyss--
kkóóww..  NNiieewwiieellee  pp∏∏aaccàà  wwóówwcczzaass  sswwooiimm  pprraaccoowwnniikkoomm..
IIssttnniieejjee  ÊÊcciiss∏∏yy  zzwwiiààzzeekk  mmii´́ddzzyy  rroozzmmaacchheemm  iinnwweess--
ttyyccyyjjnnyymm  aa  ddoobbrroobbyytteemm  mmiieesszzkkaaƒƒccóóww..  RRooÊÊnniiee  lliicczz--
bbaa  iinnwweessttyyccjjii,,  rroossnnàà  pp∏∏aaccee..  OObbeeccnniiee  ssàà  oonnee  nnaajjwwyy--
˝̋sszzee  ww  WWaarrsszzaawwiiee  ((ppoowwyy˝̋eejj  33880000  zz∏∏)),,  ppootteemm  PPoozz--
nnaaƒƒ,,  WWrroocc∏∏aaww,,  KKaattoowwiiccee,,  TTrróójjmmiiaassttoo,,  ¸̧óóddêê..  WW  cczzoo--
∏∏óówwccee  nniiee  mmaa  KKrraakkoowwaa..  NNiiee  pprrzzyycciiààggaammyy  wwyyssttaarr--
cczzaajjààccoo  wwiieelluu  iinnwweessttoorróóww??  IInnwweessttyyccjjee  nniiee  ddaajjàà
zzaarroobbiiçç  kkrraakkoowwiiaannoomm??

- Nie chcia∏bym ani porównywaç, ani oceniaç
inwestycji w innych miastach. Nie mog´ te˝ osà-
dzaç rozmachu inwestycyjnego w Krakowie,
bowiem Agencja Rozwoju Miasta zajmuje si´ tylko
wycinkiem inwestycji miejskich. Nie mam obecnie
takiego szerokiego spojrzenia na krakowskie budo-
wy, jak kilka lat temu, gdy pe∏ni∏em funkcj´ wice-
prezydenta Krakowa ds. inwestycji. Jednak jako
obywatel sto∏ecznego miasta uwa˝am, ˝e kryterium
wynagrodzeƒ nie jest najszcz´Êliwsze, aby oceniç
poziom rozbudowywania miasta. Moim zdaniem,
inwestycje w Krakowie osiàgn´∏y pewnà równowa-
g´, która bardzo mi si´ podoba. Z jednej strony,
mamy wielkie i spektakularne budowy, których nie
sposób nie zauwa˝yç i które sà powodem og∏asza-
nia boomu inwestycyjnego – mówi´ oczywiÊcie o
Krakowskim Szybkim Tramwaju i licznie budowa-

nych i modernizowanych drogach. Z drugiej strony,
znajdujà si´ pieniàdze na niewielkie inwestycje w
mieÊcie, które poprawiajà jego wizerunek – np.
Zau∏ek Czartoryskich czy Ma∏y Rynek. To równie
wa˝ne jak kolejny most. Wydaje mi si´, ˝e polityka
inwestycyjna w Krakowie jest prowadzona prawi-
d∏owo.

--  JJaakkiimm  bbuudd˝̋eetteemm  ddyyssppoonnuujjee  AAggeennccjjaa  RRoozzwwoojjuu
MMiiaassttaa??  CCzzyy  wwii´́kksszzooÊÊçç  zz  ttyycchh  ppiieennii´́ddzzyy  ppoocchh∏∏oonnàà
nnoowwee  rroozzwwiiààzzaanniiaa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnee??

- W 2007 r. wartoÊç realizowanych przez ARM
inwestycji  wynosi oko∏o 260 mln z∏. Gros z tych
Êrodków, rzeczywiÊcie, jest przeznaczona na
inwestycje komunikacyjne. Ta najwi´ksza, Kra-
kowskie Centrum Komunikacyjne, jest ju˝ skoƒczo-
na. Na prze∏omie kwietnia i maja oddaliÊmy do
u˝ytku ca∏à nowà ul. Pawià i tunel pod dworcem,
∏àczàcy wschodnià i zachodnià cz´Êç miasta.
Zakoƒczona zosta∏a modernizacja cz´Êci ul. War-
szawskiej. Ten obszar Krakowa zupe∏nie zmieni∏
swój wyglàd i zach´ca do inwestowania. Budowa
jest na etapie rozliczeƒ finansowych. 

Oczkiem w g∏owie Agencji Rozwoju Miasta jest
teraz zakoƒczenie budowy Krakowskiego Szybkie-
go Tramwaju. WyjaÊnijmy, zw∏aszcza Czytelnikom
spoza Krakowa, jak b´dzie przebiega∏ realizowany
obecnie odcinek KST. Zaczyna si´ na p´tli przy ul.
Kamiennej, która jest obecnie gruntownie moderni-
zowana. Zbudowano nowy odcinek tramwaju w kie-
runku ul. Pawiej. Na wysokoÊci Politechniki Kra-
kowskiej tramwaj b´dzie „nurkowa∏” do podziem-
nego tunelu o d∏ugoÊci 1800 m, przebiegajàcego
pod Dworcem PKP, Galerià Krakowskà, ul. Lubo-
mirskiego i wynurzy si´ na rondzie Mogilskim.
Samo dwupoziomowe skrzy˝owanie na rondzie
Mogilskim b´dzie kosztowa∏o oko∏o 140 mln z∏. A to
nie wszystko. Prowadzona b´dzie jeszcze moderni-
zacja al. Powstania Warszawskiego i ronda Grze-
górzeckiego, realizowane b´dzie nowoczesne, ste-
rowanie ruchem, dajàce pierwszeƒstwo przejazdu
Êrodkom komunikacji miejskiej... 

--  WWyyddaawwaa∏∏oo  ssii´́,,  ˝̋ee  nnaadd  rroonnddeemm  MMooggiillsskkiimm  wwiissii
jjaakkiieeÊÊ  ffaattuumm..  NNaajjppiieerrww  nniieesszzcczz´́ÊÊlliiwwyy  wwyybbóórr  gg∏∏óówwnnee--
ggoo  wwyykkoonnaawwccyy,,  ppootteemm  kkaabbeell  wwyyssookkiieeggoo  nnaappii´́cciiaa,,
ppoo∏∏oo˝̋oonnyy  nniiee  nnaa  tteejj  gg∏∏´́bbookkooÊÊccii,,  nnaa  kkttóórreejj  ssii´́  ggoo
ssppooddzziieewwaannoo..  PPrraaccee  ttrrzzeebbaa  bbyy∏∏oo  wwssttrrzzyymmaaçç..  AAllee  ww
ppoo∏∏oowwiiee  lliippccaa  uuddaa∏∏oo  ssii´́  ooddddaaçç  ddoo  uu˝̋yyttkkuu  kkiieerrooww--
ccoomm  kkoolleejjnnyy  eettaapp  ii  ttoo  pprrzzeedd  tteerrmmiinneemm..

- Przyznam szczerze, ˝e jako przedstawiciel
inwestora, ale równie˝ jako budowlaniec przez kil-
kadziesiàt lat zwiàzany z wykonawstwem, jestem
przeciwnikiem oddawania inwestycji zarówno po,
jak i przed zaplanowanym wczeÊniej terminem. To
nie jest ˝adna chwa∏a, lecz b∏àd w logistyce. Na
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rondzie Mogilskim nie mamy ˝adnych nadzwyczaj-
nych przyÊpieszeƒ, roboty idà zaplanowanym ryt-
mem, nastàpi∏o tylko sprawniejsze – w sensie for-
malnym - oddanie kolejnego odcinka ronda do
u˝ytku.

Co do kabla o napi´ciu 110 kV, to, owszem, g∏´-
bokoÊç, na której si´ znajdowa∏, w pewnym sensie
nas zaskoczy∏a, ale inwestycje, zw∏aszcza wielkie,
rzadko obywajà si´ bez niespodzianek. Dla rutynia-
rzy to codziennoÊç. MusieliÊmy zatrzymaç na
pewien czas budow´, aby zbadaç, czy konieczne
b´dzie prze∏o˝enie kabla, czy przy tej g∏´bokoÊci
wystarczy tylko dodatkowe jego zabezpieczenie.
Musz´ w tym miejscu pochwaliç s∏u˝by energe-
tyczne za bardzo dobrà wspó∏prac´. Przerwa nie
by∏a d∏uga, o czym Êwiadczy fakt, ˝e na budowie
nie ma opóênieƒ. W 2008 r. temat Krakowskiego
Szybkiego Tramwaju, jako inwestycji, powinien byç

ca∏kowicie zamkni´ty, a szybki tramwaj stanie si´
faktem.

--  WWpprraawwddzziiee  oobbjjàà∏∏  PPaann  ffuunnkkccjj´́  pprreezzeessaa  AAggeennccjjii
RRoozzwwoojjuu  MMiiaassttaa  jjuu˝̋  ppoo  wwyyppoowwiieeddzzeenniiuu  uummóóww  mmii´́--
ddzzyy  mmiiaasstteemm  aa  ppiieerrwwsszzyymm,,  wwyy∏∏oonniioonnyymm  ww  pprrzzeettaarrgguu
wwyykkoonnaawwccàà  rroonnddaa  MMooggiillsskkiieeggoo,,  ttuurreecckkiimm  GGüürriisseemm,,
aallee  nnaassii  CCzzyytteellnniiccyy  nniiee  wwyybbaacczzyylliibbyy  mmii,,  ggddyybbyymm  nniiee
zzaappyyttaa∏∏aa  oo  pprraawwnnee  kkoonnsseekkwweennccjjee  tteejj  ssyyttuuaaccjjii..

- Oprócz zaszczytu budowania wielu obiektów w
Krakowie, spad∏ na mnie wàtpliwy zaszczyt pro-
wadzenia wszystkich spraw prawnych zwiàzanych
z tureckà firmà. Niestety, za du˝o o procesie nie
mog´ mówiç. Zobowiàzuje nas do tego umowa z
posiadajàcà mi´dzynarodowà renom´, kancelarià
prawnà reprezentujàcà interesy Gminy Miejskiej
Kraków. Pilnujemy wszystkich dokumentów, zgro-
madziliÊmy dowody i liczymy na korzystny dla nas
werdykt. Arbitra˝ jest zaplanowany na listopad bie-
˝àcego roku.

--  PPrrzzyy  ookkaazzjjii  nniieesszzcczz´́ÊÊlliiwweeggoo  wwyybboorruu  wwyykkoonnaaww--
ccyy  rroonnddaa  MMooggiillsskkiieeggoo,,  aa  ppootteemm  pprrzzyy  ookkaazzjjii  wwssttrrzzyy--
mmaanniiaa  pprraacc  pprrzzyy  eessttaakkaaddzziiee  nnaadd  rroonnddeemm  PPoollssaadduu,,
mmoo˝̋nnaa  bbyy∏∏oo  uuss∏∏yysszzeeçç  gg∏∏oossyy,,  ˝̋ee  nniiee  bbeezz  wwiinnyy  bbyy∏∏yy
pprrzzeeppiissyy  pprraawwaa..  CChhooddzzii  zzaarróówwnnoo  oo  UUssttaaww´́  oo  zzaammóó--
wwiieenniiaacchh  ppuubblliicczznnyycchh,,  jjaakk  ii  oo  PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee..
JJaakk  PPaann  PPrreezzeess,,  zz  ppuunnkkttuu  wwiiddzzeenniiaa  dduu˝̋eeggoo  iinnwwee--
ssttoorraa,,  oocceennii∏∏bbyy  ttee  uussttaawwyy??  CCzzyy  rrzzeecczzyywwiiÊÊcciiee  ww  nniiee--
kkttóórryycchh  ssyyttuuaaccjjaacchh  mmooggàà  uuttrruuddnniiaaçç  pprroocceess  iinnwwee--
ssttyyccyyjjnnyy??

- Nie pastwi∏bym si´ nad samà procedurà prze-
targowà. Wykonawcy zapewne majà tu wiele zarzu-
tów, ale z punktu widzenia inwestora mo˝na gene-
ralnie jà zaakceptowaç. Moim zdaniem, najwi´k-
szym problemem sà roboty dodatkowe. Nie ma
takiej inwestycji, w której da∏oby si´ wszystko prze-
widzieç i zaplanowaç. JeÊli trafi si´ jakaÊ praca
dodatkowa, chocia˝ drobna, to nie mog´ jej zleciç
generalnemu wykonawcy. Polskie prawo przewidu-
je, ˝e musz´ og∏osiç przetarg. Banalny przyk∏ad:
podczas budowy wykonawca trafia na „kurzawk´”.
Nikt temu nie jest winien. Trzeba wymieniç grunt.
KtoÊ zaczà∏ ju˝ kopaç, ale nale˝a∏oby przerwaç te
prace. Wstrzymaç budow´, og∏osiç przetarg i wy∏o-
niç kolejnego wykonawc´ tylko tej dodatkowej
roboty. JeÊli wygra przetarg inna firma, nie general-
ny wykonawca, to jak prace te rozliczaç, w zgodzie
z odpowiedzialnoÊcià technicznà i gwarancyjnà?
Kto do jakiego czasu kopa∏ i za co dok∏adnie nale-
˝y mu si´ wynagrodzenie? Inna rzecz to wycena
prac dodatkowych. Spotka∏em si´ ju˝ z sytuacjami,
˝e wykonawca ˝àda∏ dodatkowych kwot za mobil-
noÊç. Obiecywa∏ przy tym dochowanie terminu
zakoƒczenia budowy, po czym, powo∏ujàc si´ na
roboty dodatkowe, i tak ˝àda∏ przesuni´cia terminu.
Przy okazji chcia∏bym zwróciç uwag´ na niebez-
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pieczny trend u m∏odych in˝ynierów, którzy wyszkoleni
przez inwestorów zagranicznych, wi´kszà uwag´ zwra-
cajà na zdobycie, ró˝nymi sposobami, dodatkowych
pieni´dzy od inwestora, ni˝ na sam fakt zobowiàzania
do terminowej realizacji inwestycji. Ona cz´sto trakto-
wana jest jako dodatkowe êród∏o zarobkowania z prze-
suni´ciem na drugi plan czasu jej realizacji. Jest to
powa˝ny problem nieliczenia si´ z etykà zawodowà.

Znacznie zdrowsze wydajà si´ w takich przypadkach
procedury FIDIC, przewidujàce, ˝e jeÊli pojawià si´
roboty dodatkowe, to inwestor mo˝e wydaç polecenie
zmian wykonawcy, który musi je wykonaç po cenach
przyj´tych w kontrakcie. Nie nara˝a si´ wtedy inwestora
na opóênienia w procesie inwestycyjnym, a jeÊli ju˝, to
sà one minimalne.

--  AAggeennccjjaa,,  kkttóórràà  PPaann  kkiieerruujjee,,  ppee∏∏nnii  rrooll´́  iinnwweessttoorraa  zzaass--
tt´́ppcczzeeggoo  ddllaa  iinnwweessttyyccjjii  rreeaalliizzoowwaannyycchh  pprrzzeezz  mmiiaassttoo
KKrraakkóóww..  TToo  ww∏∏aaÊÊnniiee  ttaakkiimm  oossoobboomm,,  ddyyssppoonnuujjààccyymm
ppuubblliicczznnyymmii  ppiieennii´́ddzzmmii,,  sszzcczzeeggóóllnniiee  uuwwaa˝̋nniiee  ppaattrrzzyy  ssii´́
tteerraazz  nnaa  rr´́ccee..  CCzzyy  nniiee  mm´́cczzàà  PPaannaa  cczzaasseemm  uucciiàà˝̋lliiwwee
pprroocceedduurryy  kkoonnttrroollnnee??  CCzzyy  nniiee  zznniieecchh´́ccaajjàà  ddoo  ooddwwaa˝̋--
nniieejjsszzeeggoo  ddzziiaa∏∏aanniiaa??

- Nie jestem przeciwny systemowi kontroli, choç uwa-
˝am, ˝e powinno si´ bardziej ufaç inwestorowi publicz-
nemu. Ufaç, przez danie mo˝liwoÊci szybkiego reago-
wania w sytuacjach, o których mówi∏em wczeÊniej. 

Ja jestem rasowym budowlaƒcem z ponad 40-letnim
doÊwiadczeniem. To doÊwiadczenie zdobyte w ró˝nych
czasach i w ró˝nych ustrojach upowa˝nia mnie do
stwierdzenia, ˝e ludzie, którzy sà rzeczywiÊcie zawodo-
wo zwiàzani z tà dziedzinà gospodarki, od korupcji sà
bardzo daleko. W podejrzane interesy wik∏ajà si´ osoby
spoza budownictwa, kombinatorzy „przyssawajàcy” si´
do du˝ych inwestycji. Nie pami´tam sytuacji, aby zarzut
korupcji postawiono cz∏owiekowi, który na budowach
si´ wychowa∏.

--  WW  cciiààgguu  oossttaattnniicchh  mmiieessii´́ccyy  oobbsseerrwwuujjeemmyy  ggwwaa∏∏ttooww--
nnee  zzmmiiaannyy  ww  bbuuddoowwnniiccttwwiiee..  NNiiee  iissttnniieejjee  jjuu˝̋  rryynneekk
iinnwweessttoorraa..  CCzzyy  PPaann  PPrreezzeess  ooddcczzuuwwaa  ddyykkttaatt  wwyykkoonnaaww--
ccóóww??

- Rynek rzeczywiÊcie ewoluuje. W latach 90., kiedy
dzia∏a∏em po stronie wykonawców, by∏o bardzo trudno
o zlecenia. Dno osiàgn´liÊmy po koniec lat 90., kiedy
zg∏asza∏o si´ oferty nawet poni˝ej wartoÊci. Taka by∏a
bieda inwestycyjna. Jeszcze w 2005 r., gdy zaczynaliÊ-
my Krakowskie Centrum Komunikacyjne, w kolejce do
generalnego wykonawcy sta∏o wiele firm, oferujàcych
podwykonawstwo. 

Teraz, pod koniec tej inwestycji, rynek zmieni∏ si´ o
180 stopni. Pierwsze oznaki zmian poczuliÊmy ju˝
wtedy, gdy do przetargu na budow´ ronda Mogilskiego
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zg∏osi∏a si´ jedna firma. Zabrak∏o wielu potentatów, któ-
rzy uznali to za zbyt du˝e ryzyko. T∏umaczyliÊmy sobie
wtedy, ˝e wpadka Gürisa uÊwiadomi∏a wielu przedsi´-
biorstwom trudnoÊci techniczne przy tej realizacji. Jed-
nak na niedawny przetarg na dokoƒczenie budowy i
wyposa˝enie tunelu tramwajowego wspomnianego
wy˝ej, zg∏osi∏o si´ tylko jedno konsorcjum. Nie twierdz´,
˝e to zmowa firm. Uwa˝am, ˝e w poprzednim okresie
firmy budowlane dostosowa∏y swój potencja∏ do mo˝li-
woÊci absorpcyjnych rynku. Podobnie by∏o z producen-
tami materia∏ów budowlanych. Teraz mamy boom
budowlany, a przedsi´biorstwa z tej bran˝y nie mogà
nadà˝yç. Stàd nastàpi∏a nieuzasadniona podwy˝ka cen
w budownictwie. MyÊl´ jednak, ˝e to chwilowy dyktat.
Zanim przedsi´biorcy rozkr´cà produkcj´, w tym mate-
ria∏ów budowlanych, minie troch´ czasu. Nasi wyko-
nawcy, na szcz´Êcie, jakoÊ sobie radzà.

--  CCzzyymm  bb´́ddzziiee  ssii´́  zzaajjmmoowwaaçç  AAggeennccjjaa  RRoozzwwoojjuu  MMiiaass--
ttaa,,  kkiieeddyy  ddeeffiinniittyywwnniiee  zzaakkooƒƒcczzyy  ssii´́  bbuuddoowwaa  KKrraakkoowwsskkiiee--
ggoo  SSzzyybbkkiieeggoo  TTrraammwwaajjuu??

- AMR dzia∏a w sposób planowy i racjonalny, ma
opracowanà d∏ugookresowà strategi´ rozwoju i dzia∏a-
nia na lata 2007 – 2013. Uwa˝amy, ˝e spó∏ka mo˝e
Êwiadczyç us∏ugi z wi´kszà dla Gminy korzyÊcià, ani˝e-
li inne, komercyjne podmioty. ARM b´dzie te˝ realizo-
waç zadania dla innych podmiotów gospodarczych,
dzia∏ajàcych na obszarze Gminy i przyczyniajàcych si´
do rozwoju Krakowa. 

Liczymy na EURO 2012, które jest wielkà szansà dla
naszego miasta. Wierzymy, ˝e niektóre mecze b´dà
rozgrywane w Krakowie, ˝e b´dziemy tu budowaç
hale, stadiony sportowe i obiekty towarzyszàce. Kiedy
zmieni∏em prac´, odchodzàc z Hydrotrestu do inwe-
stycji publicznych, zajà∏em si´ w∏aÊnie rozbudowà sta-
dionu Wis∏y Kraków. KonsultowaliÊmy t´ budow´ z naj-
lepszymi projektantami stadionów, uwzgl´dniajàc
wszystkie wymogi UEFA, dlatego brak Krakowa w pod-
stawowej czwórce miast - organizatorów EURO 2012
– uwa˝am za g∏´boko krzywdzàcy. Tak czy inaczej,
wpisaliÊmy ju˝ do naszej strategii, przekazanej W∏aÊci-
cielowi, swój akces jako inwestora zast´pczego dla
inwestycji sportowych i mamy nadziej´ na pozytywne
decyzje. 

Rozstrzygni´cia wymaga równie˝ sprawa kana∏u ulgi,
budowà którego moglibyÊmy si´ zajàç. Tereny pod t´
inwestycj´ zarezerwowano ju˝ na poczàtku XX wieku.
Nie mo˝na ich w nieskoƒczonoÊç blokowaç. Mamy
jeszcze wiele innych planów, które moglibyÊmy realizo-
waç po zmianie uchwa∏y Rady Miasta w sprawie powo-
∏ania i zakresu dzia∏ania ARM.

--  4400  llaatt  ww  bbuuddoowwnniiccttwwiiee..  DDooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  wwyykkoonnaawwccyy  ii
ddooÊÊwwiiaaddcczzeenniiaa  iinnwweessttoorraa..  MMaa  PPaann  PPrreezzeess  rrzzaaddkkiiee  aattuuttyy,,
aabbyy  zz  dduu˝̋yymm  oobbiieekkttyywwiizzmmeemm  ppooppaattrrzzeeçç  nnaa  ddzziissiieejjsszzyy
rryynneekk  bbuuddoowwllaannyy..

- Kiedy przeje˝d˝am przez Polsk´, z wielkà radoÊcià
patrz´ na wielkie budowle, w realizacji których uczest-
niczy∏em, jak np. zapora w Czorsztynie, Dobczycach,
elektrownia szczytowa Poràbka ˚ar, na nowoczesne
rozwiàzania komunikacyjne, ciekawie zaprojektowane
osiedla mieszkaniowe i inne. 

OczywiÊcie, na rynku budowlanym zdarzajà si´
napi´cia na linii inwestor – wykonawca. Przez te kilka-
dziesiàt lat te˝ cz´sto nie obywa∏o si´ bez napi´ç. Nie
szanowano fachowców. Czynniki w∏adzy „wiedzia∏y
lepiej”, jak prowadziç inwestycje. Wol´ obecne czasy,
choç zdarzajà si´ okolicznoÊci, które nie u∏atwiajà nam
˝ycia, i zdarzajà si´ ludzie, którzy zawsze szukajà dziu-
ry w ca∏ym. 

Jednak poziom wiedzy, dost´pnoÊç materia∏ów
budowlanych oraz technologii sà dziÊ nieporównywal-
nie wi´ksze. A˝ chce si´ budowaç...

--  DDzzii´́kkuujj´́  zzaa  rroozzmmooww´́..

RRoozzmmaawwiiaa∏∏aa  
AAlleekkssaannddrraa  VVEEGGAA
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dokoƒczenie ze str. 9

Zau∏ek Czartoryskich
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Istniejàcy obecnie most jest czwartym z kolei w
tym miejscu, a budowa∏ go polski in˝ynier, Rudolf
Modrzejewski, o dzia∏alnoÊci którego pisaliÊmy
szerzej w jednym z wczeÊniejszych numerów na-
szego biuletynu („Wielki budowniczy mostów” –
„Budowlani” nr 14, grudzieƒ 2005 r.).

W po∏owie XIX wieku kolej sta∏a si´ dominujàcym
Êrodkiem komunikacji. Istotnà rol´ odgrywa∏y
wtedy wzgl´dy polityczne. Ka˝dy stan amerykaƒski
mia∏ prawo kontroli budowy kolei na swoim terenie.
Politycy z po∏udniowych stanów zazdroÊnie strzegli
swoich interesów i nie chcieli dopuÊciç do budowy
transkontynentalnej linii w stanach pó∏nocnych.
Transkontynentalne po∏àczenie wymaga∏o budowy
mostu przez Misisippi. Zdecydowany opór tym pla-
nom stawiali w∏aÊciciele linii ˝eglugi rzecznej. By∏a
to bowiem dla nich powa˝na konkurencja. 

W celu realizacji planów budowy mostu w Rock
Island konieczne bylo za∏o˝enie trzech korporacji.
Pierwsza stara∏a si´ o zezwolenie na budow´ linii
kolejowej w stanie Illinois. Druga korporacja zaj´ta
by∏a budowà linii kolejowej przez stan Iowa, od
brzegu Misisippi do brzegu rzeki Missouri. Repre-
zentanci obu tych firm za∏o˝yli trzecià spó∏k´ do
budowy mostu przez Misisippi w Rock Island. 

***

Uruchomienie linii kolejowej pomi´dzy Chicago i
Rock Island by∏o ogromnym wydarzeniem spo∏e-
cznym, ekonomicznym i politycznym. W czerwcu
1854 roku przyby∏ do Rock Island trzynasty z kolei
prezydent Stanów Zjednoczonych Millard Fillmore.
Pociàg, którym przyjecha∏ wraz z kilkusetosobowà
Êwità, witany by∏ przez wielotysi´czny t∏um mie-
szkaƒców oraz syreny parowców rzecznych. Odby-
∏y si´ tak˝e parady, przemówienia okolicznoÊciowe,
bankiety, pokazy ogni sztucznych. Dzieƒ ten na-
zwano Dniem ZaÊlubin Atlantyku z rzekà Misisippi.
Linia ta skraca∏a znacznie czas przejazdu pomi´dzy
Nowym Jorkiem, Chicago a Rock Island.

Pierwszy most w Rock Island by∏ mostem dre-
wnianym, kratownicowym z prz´s∏em ruchomym w
Êrodku koryta rzecznego dla umo˝liwienia przep∏y-
wu ∏odzi i parowców rzecznych. W przedmowie na
uroczystoÊci otwarcia mostu prezydent Parlamentu
stanu Iowa James Grant powita∏ obecnych goÊci
s∏owami: „Jak wspania∏y dziÊ dzieƒ mamy. Jak
cudownie dobra jest Boska MàdroÊç, która umo˝li-
wi∏a nam staç tutaj, Wam i mnie, aby obserwowaç
t´ rosnàcà drog´ poprzez t´ wielkà rzek´, drog´
poprzez którà „˝elazny koƒ” przysz∏oÊci b´dzie
wkrótce p´dzi∏ na podbój w kierunku zachodu”
(„How propitious this day. How wonderfully good is
that Divine Intelligence which has made it possible
for you and me to stand here today and actually
visualize this growing path over which the “iron
horse” of the future will soon be speeding on its

Historyczny most nad Misisippi
150-lecie mostu w Rock Island, dzie∏a sztuki in˝ynierskiej Rudolfa Modrzejewskiego

WWeewwrrzzeeÊÊnniiuu  22000066  rrookkuu,,  ww  RRoocckk  IIssllaanndd,,  mmiieeÊÊcciiee  nnaa
ppooggrraanniicczzuu  ssttaannóóww  IIlllliinnooiiss  ii  IIoowwaa,,    oobbcchhooddzzoonnoo
uurroocczzyyÊÊcciiee  115500--lleecciiee  bbuuddoowwyy  ppiieerrwwsszzeeggoo  mmoossttuu

pprrzzeezz  rrzzeekk´́  MMiissiissiippppii..  

dokoƒczenie na str. 12

Widok ogólny mostu w Rock Island
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westward way of conquest”). 22 kwietnia 1856 roku
pierwszy pociàg sk∏adajàcy si´ z lokomotywy i oÊmiu
wagonów przejecha∏ przez most. 

W par´ tygodni póêniej dosz∏o do zderzenia parowca
Effie Afton z mostem. Wypadek wywo∏a∏ ogieƒ na pok∏a-
dzie parowca, ogieƒ przeniós∏ si´ na most i spali∏ cz´Êç
drewnianej konstrukcji mostu. OkolicznoÊci wypadku
by∏y bardzo kontrowersyjne. Wielu uwa˝a∏o, ˝e wypa-
dek ten by∏ sprowokowany przez w∏aÊcicieli linii ˝eglu-
gowych. Linie ˝eglugowe wnios∏y skarg´ do sàdu,
domagajàc si´ usuni´cia mostu jako utrudniajacego
przep∏yw statków. Interesy linii kolejowej reprezentowal
przed sàdem m∏ody utalentowany prawnik ze Spring-
field, Abraham Lincoln, póêniejszy szesnasty prezydent
Stanów Zjednoczonych. Proces ciàgnà∏ si´ przez kilka lat. 

***

Problemy polityczne wywo∏ane wojnà domowà
(1861-1865), szczególnie po zniszczeniu przez secesyj-
ne oddzia∏y wojska konfederacji rzàdowego arsena∏u w
Harper’s Ferry w stanie Virginia, zmusi∏y rzàd federalny
do budowy nowego arsena∏u z dala od Mason-Dixon,
linii dzielàcej stany pó∏nocne od stanów po∏udniowych.
Rock Island odpowiada∏ tym warunkom i zdecydowano
o wybudowaniu tu nowej zbrojowni. Istniejàce dojazdo-
we linie kolejowe do mostu dzieli∏y wysp´ w bardzo nie-
funkcjonalny sposób. Zdecydowano wi´c o przeniesie-
niu mostu na zachodni cypel wyspy. Budow´ tego
nowego ˝eliwnego mostu ukoƒczono w 1872 roku.
Wkrótce okaza∏o si´, ˝e ten nowy most z powodu
wzrastajàcego obcià˝enia taborem kolejowym wymaga∏
wzmocnienia, konieczna by∏a budowa nowego, bardziej

trwa∏ego mostu. Zaprojektowanie nowego stalowego
mostu zlecono Rudolfowi Modrzejewskiemu. 

Modrzejewski rozpoczà∏ budow´ w listopadzie 1895
roku i ukoƒczy∏ rok póêniej, w grudniu 1896 roku. Pod-
czas budowy dosz∏o do katastrofy, która by∏a do uni-
kni´cia, gdyby przestrzegano zaleceƒ Modrzejewskie-
go. Polski in˝ynier w specyfikacji budowy mostu wyma-
ga∏ ukoƒczenia monta˝u prz´s∏a obrotowego w grudniu
1895 roku. Firma budowlana Phoenix Bridge Company
zlekcewa˝y∏a ten warunek, przekonujàc komendanta
Arsena∏u w Rock Island, ˝e pomimo opóênienia, prz´s∏o
b´dzie mo˝na bezpiecznie montowaç, gdy˝ statysty-
cznie, prze∏amanie lodów na Misisippi nast´puje dopiero
oko∏o po∏owy marca. Ten most by∏ pierwszym kontrak-
tem Modrzejewskiego, nie by∏ on jeszcze znanym in˝y-
nierem i po prostu zignorowano jego polecenia.

Prze∏amanie lodów na rzece nastàpi∏o wczeÊniej, 25
lutego, co spowodowa∏o zniszczenie, opartego na lo-

dokoƒczenie ze str. 11

Tablica pamiàtkowa pierwszego
mostu w Davenport

Widok prz´s∏a obrotowego z tarasu oÊrodka turystycznego w Rock Island. Na pierwszym planie brama Êluzy Nr 15 rzeki Misisippi.

Historyczny most

Tablica pamiàtkowa 
Mostu Rzàdowego w Rock Island
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nad Misisippi

dzie zamarznietej rzeki, rusztowania konstrukcji prz´s∏a
obrotowego. Kilkusettonowa masa drewna i stali sp∏y-
n´∏a w dó∏ rzeki. Modrzejewski w genialny sposób roz-
wiàza∏ ten problem, po kilku dniach wznowiono ruch
pociàgów przez most. Skonstruowa∏ bowiem tymczaso-
we prz´s∏o ruchome, które by∏o ju˝ gotowe w chwili
otwarcia ˝eglugi w po∏owie marca 1896 roku. By∏o to
imponujàce osiàgni´cie, które nawet przy obecnym
poziomie techniki budowlanej by∏oby trudne do reali-
zacji. 

Pomimo tego wypadku, most ukoƒczono w przewi-
dzianym terminie i oddano do u˝ytku w grudniu 1896
roku. Interesujàce jest porównanie kosztów budowy.
Poprzedni most, jednotorowy, dwupoziomowy z prz´-
s∏em obrotowym, oddany do ruchu w 1872 roku, kosz-
towa∏ milion dolarów, eksploatowany by∏ tylko przez 24
lata. Most Modrzejewskiego, równie˝ dwupoziomowy,
ale dwutorowy z prz´s∏em obrotowym, znacznie bar-
dziej masywny, s∏u˝y ju˝ ponad 110 lat, kosztowa∏ tylko
490 tysi´cy dolarów. Faktem jest, ˝e Modrzejewski
budowa∏ swój most na istniejàcych fundamentach, które
spoczywa∏y na skalistym, stosunkowo p∏ytkim korycie
rzecznym. Te istniejàce podpory mostowe wymaga∏y
jednak adaptacji do przyj´cia szerszej, bardziej masy-
wnej konstrukcji.    

Podstawowe wymiary mostu sà nast´pujàce: - d∏ugo-
Êci prz´se∏ (liczàc od brzegu stanu Illinois): 1. prz´s∏o
30,1 m, 2. prz´s∏o obrotowe 111,4 m, 3. prz´s∏o 78,6 m,
trzy nast´pne prz´s∏a po 66,0 m, kolejne prz´s∏o 78,6 m
i ostatnie - 60,8 m. Ca∏kowita d∏ugoÊç mostu wynosi
557,5 m, szerokoÊç 7,9 m, wysokoÊç prz´s∏a drogowe-
go 3,7 m  i wysokoÊç prz´s∏a kolejowego 6,4 m. Prz´s∏o
obrotowe spoczywa na b´bnie o Êrednicy 9,6 m i o
wysokoÊci 2,1 m, oraz na 60 ˝eliwnych walcach o Êred-
nicy 46 cm.  

***

Matka Rudolfa, Helena Modrzejewska, w pami´tniku
pi´knie napisa∏a o uroczystoÊci otwarcia mostu swoje-
go syna: „Bardzo wielkie pochwa∏y odebra∏ od komisji
in˝ynierów, którzy zebrali si´ w liczbie znacznej, aby
inspektowaç most. Wszyscy jednomyÊlnie uznali, ˝e
Dolcia plan i wykonanie stojà w pierwszym rz´dzie in˝y-
nierskich robót, a jego portret ukaza∏ si´ w gazetach”.
Wspania∏ym dowodem tego uznania sà istniejàce po
dzieƒ dzisiejszy pamiàtkowe tablice metalowe na
rogach mostu. Nie ka˝dy most ma tego rodzaju tablice,
najcz´Êciej sà na nich nazwiska lokalnych polityków,
w∏aÊcicieli linii kolejowych i innych osobistoÊci. Rzadko
mo˝na na nich znaleêç nazwisko projektanta lub
budowniczego. Na p∏ytach mostu w Rock Island wid-
niejà tylko dwa nazwiska,  komendanta arsena∏u w Rock
Island, pu∏kownika Buffingtona, jako reprezentanta
rzàdu Stanów Zjednoczonych i w∏aÊciciela mostu oraz
nazwisko Modrzejewskiego jako naczelnego in˝yniera. 

UroczystoÊci 150-lecia mostu w Rock Island obcho-
dzono od 14 do 18 wrzeÊnia 2006 pod has∏em „Bridging
the River – Connecting the Continent”. Cz´Êcià obcho-
dów by∏a oryginalna 15-minutowa projekcja dêwi´kowe-
go filmu „widma mostu z 1856 roku” na wodnym ekra-
nie o wymiarach ok. 45 stóp (13,7 m) wysokim i 75 stóp
(22,8 m) szerokim. Film informowa∏ o detalach tego
pierwszego mostu, a tak˝e o zderzeniu z parowcem
Effie Afton w maju 1856 roku. 

Pisano o tym moÊcie, ˝e ma wdzi´k buldo˝era, doda-
jàc jednoczeÊnie, ˝e jest on skarbem tych okolic i sta-
nowi du˝à atrakcj´ turystycznà. Prz´s∏o obrotowe tego
mostu jest zdolne do pe∏nego (360 stopni) obrotu w obu
kierunkach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara i w
kierunku przeciwnym. Jest on jednym z dwóch tego
rodzaju mostów na Êwiecie. W pobli˝u ruchomego prz´-
s∏a amerykaƒski Korpus In˝ynieryjny (Corps of Engi-
neers) wybudowa∏ oÊrodek turystyczny, z tarasu które-
go mo˝na obserwowaç funkcjonowanie prz´s∏a obroto-
wego i przep∏yw barek rzecznych do pobliskiej Êluzy.
Most Modrzejewskiego jest bardzo pieczo∏owicie utrzy-
mywany i b´dzie jeszcze d∏ugo s∏u˝y∏ Ameryce. 

Na murze zewn´trznym, przy wejÊciu do Katedry
Âwi´tego Jana w Warszawie znajduje sie p∏yta kamien-
na z tekstem, które powinno byç naszym motywem
przewodnim:   

„Naród bez dziejów, bez przesz∏oÊci
Staje si´ Narodem bezdomnym
Narodem bez przysz∏oÊci”

Stefan Kardyna∏ Wyszyƒski
Prymas Polski

Most Modrzejewskiego w Rock Island jest cz´Êcià na-
szej polonijnej historii, jest dzie∏em, z którego mo˝emy
byç dumni i dawaç za przyk∏ad m∏odszym pokoleniom. 

JJaann  SS..  PP¸̧AACCHHTTAA
ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

Jan S. P∏achta i Zygmynt Rawicki 
na tarasie oÊrodka turystycznego w Rock Island
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Dziewiàta sesja za nami
178  in˝ynierów uzyska∏o uprawnienia budowlane

DoÊwiadczenia ka˝dych egzaminów sà na bie˝à-
co analizowane na szczeblu Komisji Okr´gowej i na
szczeblu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Ich nas-
t´pstwem sà kolejne uÊciÊlenia i modyfikacje pytaƒ
testowych i ustnych, poprawiane sà równie˝ zasa-
dy dotyczàce merytorycznego zestawu pytaƒ.

Wspomniane uroczyste wr´czenie decyzji o na-
daniu uprawnieƒ budowlanych jest równie˝ okazjà
do dyskusji z uczestnikami egzaminów o ich wra-
˝eniach z przebiegu kwalifikacji i egzaminów.

Cenimy sobie wszystkie uwagi, które pozwalajà
na usprawnienia organizacyjne i popraw´ meryto-
rycznej strony dzia∏aƒ komisji egzaminacyjnych. To
pierwszy krok do wspó∏uczestnictwa w rozwijaniu
aktywnoÊci organizacyjnej i zawodowej naszego
samorzàdu.

Uczestnicy spotkania otrzymali tak˝e „Kodeks
zasad etyki zawodowej cz∏onków PIIB” oraz Êwie˝o
wydane przez PZITB i PIIB wydawnictwo albumowe
„Zabytki techniki  krajów wyszehradzkiej czwórki” –
III tom. Spotkanie zakoƒczy∏o si´ tradycyjnà lamp-
kà wina – za pomyÊlnoÊç nowych in˝ynierów i tech-
ników budownictwa, którzy uzyskali mo˝liwoÊç pe∏-
nienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Dziewiàta sesja egzaminacyjna potwierdza
pewnà prawid∏owoÊç w zakresie sprawnoÊci okreÊ-

lajàcej wskaênik pozytywnych wyników egzaminu.
Poza pierwszà sesjà, gdzie ten wskaênik oscylowa∏
wokó∏ 50 proc. kolejne charakteryzujà si´ wskaêni-
kiem mi´dzy 80 a 90 proc. pozytywnych wyników.
Traktujàc ten wskaênik jako prawid∏owy ze statys-
tycznego punktu widzenia, podtrzymujemy równie˝
zasad´ o potrzebie dalszego uzupe∏niania i rozbu-
dowywania zestawów pytaƒ oraz ich udost´pniania
przysz∏ym kandydatom. Skala tego udost´pniania
(obecnie zestaw udost´pniony w Internecie jest
traktowany jako przyk∏adowy) b´dzie zale˝eç od
decyzji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przy
podejmowaniu takich decyzji uwzgl´dnia si´ doÊ-
wiadczenia i uwagi dotyczàce egzaminów w skali
ca∏ego kraju.

SSttaanniiss∏∏aaww  KKAARRCCZZMMAARRCCZZYYKK

UU rroocczzyyssttee  rroozzddaanniiee  ddeeccyyzzjjii  oo  nnaaddaanniiuu  uupprraawwnniieeƒƒ
bbuuddoowwllaannyycchh  pprrzzyy  uuddzziiaallee  pprrzzeewwooddnniicczzààcceeggoo  MMOOIIIIBB
zzaammkknn´́∏∏oo  ww  ddnniiuu  1122  lliippccaa  22000077  rr..  kkoolleejjnnàà  sseessjj´́  kkwwaa--

lliiffiikkaaccyyjjnnàà  ii  eeggzzaammiinnaaccyyjjnnàà  MMaa∏∏ooppoollsskkiieejj  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii
KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj..  BByy∏∏aa  ttoo  jjuu˝̋  ddzziieewwiiààttaa    sseessjjaa  eeggzzaammiinnaaccyyjjnnaa
oorrggaanniizzoowwaannaa  pprrzzeezz  ssaammoorrzzààdd  zzaawwooddoowwyy  ppoo  pprrzzeejj´́cciiuu
oobboowwiiààzzkkuu  nnaaddaawwaanniiaa  uupprraawwnniieeƒƒ  oodd  wwoojjeewwooddóóww..  

Tablica wyników I sesji egzaminacyjnej w 2007 r. w MOIIB
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Krzywdzàce rozwiàzania
Jak in˝ynierów i techników z praktykà pozbawiono nabytych praw do uzyskania uprawnieƒ budowlanych? 

Obecnie ju˝ czujemy zapowiedê hossy, a w
najbli˝szych latach czeka nas okres bardzo
intensywnego rozwoju budownictwa. Plany rzà-
dowe przewidujà wybudowanie w ciàgu kilku lat
3 milionów mieszkaƒ, oczywiÊcie wraz z koniecz-
nà infrastrukturà. Wed∏ug programu operacyjne-
go Infrastruktura i Ârodowisko na drogi, koleje i
lotniska wydamy ponad 40 proc. wszystkiego, co
dostaniemy w tym okresie z Unii. WygraliÊmy
prawo organizacji EURO 2012. Wszystko to
wymaga przygotowania, zaprojektowania i zreali-
zowania bardzo wielu inwestycji. A do tego jest
potrzebna kadra, mogàca wykonywaç samo-
dzielne funkcje techniczne [2]: „projektowanie,
kierowanie budowà lub robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem elementów budowla-
nych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania
obiektów budowlanych”. 

Aktualnie w PIIB zrzeszonych jest ponad 
100 000 zawodowo czynnych in˝ynierów i  tech-
ników, pe∏niàcych samodzielne funkcje technicz-
ne w dziewi´ciu specjalnoÊciach: „architekto-
nicznej; konstrukcyjno-budowlanej; drogowej;
mostowej; kolejowej; wyburzeniowej; telekomu-
nikacyjnej; instalacyjnej w zakresie sieci, insta-
lacji i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociàgowych i kanalizacyjnych; instala-
cyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ elek-
trycznych i elektroenergetycznych” [2]. Dla tak
bogatego programu inwestycyjnego liczba ta
b´dzie niewystarczajàca i potrzebny jest sta∏y
dop∏yw nowych kadr. Bowiem „samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, mogà wyko-
nywaç wy∏àcznie osoby posiadajàce odpowied-
nie wykszta∏cenie techniczne i praktyk´ zawodo-
wà, stwierdzone decyzjà, zwanà dalej „uprawnie-

niami budowlanymi", wydanà przez organ samor-
zàdu zawodowego” [2]. 

Zgodnie z ustawà Prawo budowlane z 1994 r.
[3, 2] i jej kolejnymi nowelizacjami do roku 2005,
wg art. 14 ust. 3 uprawnienia budowlane sà
udzielane do projektowania lub/i kierowania
robotami budowlanymi: „bez ograniczeƒ” albo
„w ograniczonym zakresie”. Warunkiem uzyska-
nia odpowiednich uprawnieƒ do 31.12.2005 by∏o
m. in.:
— dla uprawnieƒ do projektowania lub/i kierowa-

nia bez ograniczeƒ: „posiadanie wy˝szego
wykszta∏cenia odpowiedniego dla danej spe-
cjalnoÊci”,

— dla uprawnieƒ do projektowania lub/i kierowa-
nia w ograniczonym zakresie: „posiadanie
Êredniego wykszta∏cenia odpowiedniego dla
danej specjalnoÊci”.
W ustawie z 28.07.2005 [4] zmieniono zapis

art. 14 ust. 3 stanowiàc, ˝e po 1.01.2006 warun-
kiem uzyskania odpowiednich uprawnieƒ jest m.
in.:
— dla uprawnieƒ do projektowania lub/i kierowa-

nia bez ograniczeƒ: „ukoƒczenie studiów
magisterskich, w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wy˝szym, na kierunku odpowied-
nim dla danej specjalnoÊci”,

— dla uprawnieƒ do projektowania lub/i kierowa-
nia w ograniczonym zakresie: „ukoƒczenie
wy˝szych studiów zawodowych, w rozumieniu
przepisów o wy˝szych szko∏ach zawodowych,
na kierunku odpowiednim dla danej specjal-
noÊci”. 
Spróbujmy przeÊledziç, skàd si´ wzi´∏a ta zmia-

na. W skierowanym do Sejmu rzàdowym projek-
cie zmiany ustawy Prawo budowlane [5] nie ma
zmiany treÊci art. 14 ust. 3 [3], czyli propozycji
pozbawienia techników prawa uzyskiwania
uprawnieƒ ani wprowadzenia uprawnieƒ w ogra-
niczonym zakresie dla in˝ynierów. Nie ma jej
równie˝ w sprawozdaniu Sejmowej Podkomisji z
21.01.2005 [6]. Pojawia si´ w sprawozdaniu Pod-
komisji z 20.05.2005 [7] i jest powtórzone w
Sprawozdaniu Komisji Infrastruktury z 1.06.2005
[8]. W uchwalonej ustawie Sejm dopuÊci∏ uzyski-
wanie uprawnieƒ do kierowania bez ograniczeƒ
przez osoby, które legitymujà si´ „ukoƒczeniem
studiów zawodowych na kierunku odpowiednim
dla danej specjalnoÊci”. Oznacza∏o to, ˝e in˝y-
nierowie (bez tytu∏u magistra) b´dà mogli uzys-
kaç uprawnienia bez ograniczeƒ, ale tylko do
wykonawstwa. Niestety, Senat na posiedzeniu w
dniu 15.07.2005 dokona∏ poprawki i uchwali∏
wykreÊlenie tego akapitu [9]. Komisja Infrastruk-

WW NNrr  33  ((3377))  „„IInn˝̋yynniieerraa  BBuuddoowwnniiccttwwaa””  [[11]]  ppoorruusszzoonnyy
zzoossttaa∏∏  pprroobblleemm  pprrzzyywwrróócceenniiaa  oossoobboomm  ppoossiiaaddaajjàà--
ccyymm  wwyykksszzttaa∏∏cceenniiee  wwyy˝̋sszzee  zzaawwooddoowwee  ((iinn˝̋yynniieerroomm))

mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  uuzzyysskkaanniiaa  uupprraawwnniieeƒƒ  bbuuddoowwllaannyycchh  bbeezz  ooggrraannii--
cczzeeƒƒ,,  aallee  ttyyllkkoo  ddoo  kkiieerroowwaanniiaa  rroobboottaammii  bbuuddoowwllaannyymmii..  PPIIIIBB
zzwwrróóccii∏∏aa  ssii´́  ddoo  MMiinniissttrraa  BBuuddoowwnniiccttwwaa  zz  pprrooppoozzyyccjjàà  rroozzwwaa--
˝̋eenniiaa  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  wwpprroowwaaddzzeenniiaa  zzmmiiaann,,  kkttóórree  ppoozzwwoollii∏∏yybbyy,,
aabbyy  oossoobbyy  ppoossiiaaddaajjààccee  wwyykksszzttaa∏∏cceenniiee  wwyy˝̋sszzee  zzaawwooddoowwee
((iinn˝̋yynniieerr)),,  mmiiaa∏∏yy  mmoo˝̋lliiwwooÊÊçç  uuzzyysskkaanniiaa  uupprraawwnniieeƒƒ  bbuuddoowwllaa--
nnyycchh  ddoo  kkiieerroowwaanniiaa  rroobboottaammii  bbuuddoowwllaannyymmii  bbeezz  ooggrraanniicczzeeƒƒ,,
aa  ddoo  pprroojjeekkttoowwaanniiaa  ww  ooggrraanniicczzoonnyymm  zzaakkrreessiiee..  WW  ppoonnii˝̋eejj
pprrzzeeddssttaawwiioonnyycchh  rroozzwwaa˝̋aanniiaacchh  sspprraawwaa  mmoo˝̋lliiwwooÊÊccii  uuzzyysskkaa--
nniiaa  uupprraawwnniieeƒƒ  bbuuddoowwllaannyycchh  jjeesstt  ppoottrraakkttoowwaannaa  nniieeccoo  sszzeerrzzeejj
ii  ddoottyycczzyy  nniiee  ttyyllkkoo  iinn˝̋yynniieerróóww,,  aallee  ii  tteecchhnniikkóóww..  DDoottyycczzyy  rróóww--
nniiee˝̋  ddookkoonnaannyycchh  ww  22000066  rrookkuu  zzmmiiaann  ww  ooppuubblliikkoowwaannyymm  jjeedd--
nnoolliittyymm  tteekkÊÊcciiee  PPrraawwaa  bbuuddoowwllaanneeggoo  [[22]],,  kkttóórree  ppoozzbbaawwii∏∏yy
iinn˝̋yynniieerróóww  ii  tteecchhnniikkóóww  pprraaww  nnaabbyyttyycchh..  

dokoƒczenie na str. 16
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tury wnios∏a do Sejmu o przyj´cie tej poprawki. Sejm
przychyli∏ si´ do tego wniosku i ustaw´ w tym kszta∏-
cie uchwali∏ [4]. 

Ale nigdzie w dokumentach [5 ÷ 11] nie ma mery-
torycznego lub prawnego uzasadnienia wprowadzo-
nego ograniczenia ze strony pos∏ów, senatorów, jak
równie˝ uczestniczàcych w posiedzeniach podkomi-
sji i komisji m.in. przedstawicieli: Ministerstwa Infras-
truktury, G∏ównego Urz´du Nadzoru Budowlanego,
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, Polskiego
Zwiàzku Pracodawców Budownictwa oraz Zwiàzku
Zawodowego „Budowlani”. A pomimo to taki zapis
zosta∏ uchwalony przez Sejm [4]. W posiedzeniach
uczestniczyli równie˝ przedstawiciele: Krajowej Rady
Izby Architektów i Izby Projektowania Architektonicz-
nego.

W trakcie prowadzonych w Êrodowisku in˝ynierów
budownictwa dyskusji i zg∏aszania zastrze˝eƒ do
wprowadzonej zmiany s∏yszy si´ uzasadnienie, ˝e
wymagajà tego przepisy Unii Europejskiej. W do∏à-
czonej do propozycji rzàdu [5] i do sprawozdania
komisji [8] opinii Urz´du Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej
sekretarz stanu Jaros∏aw Pietras, dzia∏ajàc z upowa˝-
nienia przewodniczàcego Komitetu Integracji Euro-
pejskiej [11] pisze, ˝e: „W zwiàzku z przedstawionym
projektem ustawy Prawo budowlane (druk 4071) (...):
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest obj´ty
zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej”. Na tej
podstawie mo˝na mieç uzasadnione wàtpliwoÊci, czy
rzeczywiÊcie wymagajà tego przepisy Unii Europejs-
kiej? A mo˝e zadecydowa∏y tu zupe∏nie inne (jakie?)
wzgl´dy? 

W ten sposób osoby, które uzyska∏y Êrednie
wykszta∏cenie techniczne w roku 2006 i póêniej zos-
ta∏y pozbawione prawa uzyskania uprawnieƒ budow-
lanych. Oznacza to, ˝e absolwentom techników:
architektonicznych, budowlanych, drogowych, elek-
trycznych, elektrotechnicznych, kolejowych, mosto-
wych, sanitarnych, telekomunikacyjnych itp. uniemo-
˝liwiono samodzielne wykonywanie zawodu techni-
ka. A przecie˝ na tysiàcach ma∏ych budów (np.
domki jednorodzinne, zabudowa zagrodowa, drogi
lokalne, bocznice kolejowe, ma∏e mosty itp.) wystar-
cza∏o i wystarcza, aby kierownikami budów by∏y osoby
ze Êrednim wykszta∏ceniem technicznym, posiadajà-
ce uprawnienia w ograniczonym zakresie. W konsek-
wencji w sytuacji sta∏ego niedoboru fachowców w
budownictwie zmniejszono dop∏yw nowej kadry tech-
nicznej do wykonywania zawodu, a wymienione szko-
∏y sta∏y si´ dla m∏odzie˝y nieatrakcyjne. Doprowadzi
to w ciàgu najbli˝szych lat do ca∏kowitej likwidacji
techników z powodu braku kandydatów. Obecnie do
PIIB nale˝y ok 40 000 techników, posiadajàcych

uprawnienia w ograniczonym zakresie. Liczba ta,
dzi´ki zapisom w Prawie budowlanym, niestety, nie
b´dzie wzrasta∏a. Mam wàtpliwoÊci, czy jest to zgodne
z dobrze poj´tym interesem budownictwa w Polsce? 

Sposobem na zmniejszenie niedoboru kadry jest
dokonanie zmian w art. 14 ust. 3 pkt 1÷4 ustawy [2,
4] i przywrócenie technikom prawa uzyskiwania
uprawnieƒ. Poniewa˝ (jak stara∏em si´ wykazaç
powy˝ej) nie ma merytorycznego uzasadnienia wpro-
wadzonych zmian, w tym samym artykule Prawa
budowlanego powinno si´ równie˝ przywróciç oso-
bom, które ukoƒczy∏y wy˝sze studia zawodowe (in˝y-
nierom) mo˝liwoÊç uzyskania uprawnieƒ do projekto-
wania i kierowania bez ograniczeƒ. W cytowanym [1]
piÊmie PIIB do Ministra Budownictwa argumentem za
przywróceniem in˝ynierom uprawnieƒ budowlanych
bez ograniczeƒ do kierowania jest, ˝e aktualnie
obowiàzujàce rozwiàzanie jest krzywdzàce i zrównu-
jàce te osoby w zakresie uprawnieƒ budowlanych do
osób posiadajàcych Êrednie wykszta∏cenie technicz-
ne. Takiego samego argumentu powinno si´ u˝yç dla
przywrócenia in˝ynierom mo˝liwoÊci uzyskania
uprawnieƒ budowlanych bez ograniczeƒ tak˝e i do
projektowania. Mo˝na równie˝ rozwa˝yç, w progra-
mie minimum, aby przywróciç osobom z tytu∏em
zawodowym in˝yniera mo˝liwoÊç uzyskania upraw-
nieƒ bez ograniczeƒ tylko w zakresie wykonawstwa,
tak jak to by∏o w uchwalonej [7] przez Sejm ustawie,
przed jej przes∏aniem do Senatu i w propozycji PIIB
[1]. W wykonawstwie sà najwi´ksze braki kadrowe, a
stan ten b´dzie si´ pog∏´bia∏ z uwagi na bardzo licz-
ne wyjazdy m∏odzie˝y do pracy poza granicami kraju.
Niestety, naprawienie tego stanu wymaga dokonania
odpowiednich zmian w ustawie Prawo budowlane [2,
3, 4], czyli przekonanie do tych zmian zasiadajàcych
w Sejmie pos∏ów. 

W zwiàzku z zapisem art. 14 nowelizacji ustawy z
2005 roku [4] od 1.01.2006 technicy nie mogà ju˝
uzyskiwaç uprawnieƒ budowlanych, natomiast in˝y-
nierowie mogà uzyskaç tylko uprawnienia w ograni-
czonym zakresie. W art. 5 nowelizacji zapisano, ˝e:
„W stosunku do osób ubiegajàcych si´ o uprawnienia
budowlane, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie” art. 5
„ustawy uzyska∏y wykszta∏cenie wymagane na pod-
stawie przepisów dotychczasowych oraz rozpocz´∏y
odbywanie wymaganej praktyki, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe”. Oznacza to, ˝e obowiàzujà ich zapi-
sy sprzed tej nowelizacji. Aby uzyskaç: 
— uprawnienia do projektowania lub/i kierowania bez

ograniczeƒ wymagane jest: „posiadanie wy˝szego
wykszta∏cenia odpowiedniego dla danej specjal-
noÊci”,

— uprawnienia do projektowania lub/i kierowania w
ograniczonym zakresie wystarczy: „posiadanie

dokoƒczenie ze str. 15
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Êredniego wykszta∏cenia odpowiedniego dla danej
specjalnoÊci.”.
Tymczasem 1.09.2006 og∏oszono tekst jednolity

ustawy [2]. W tekÊcie tym nie ma zapisu z art. 5
nowelizacji [4]. Brak ten wyjaÊnia p. 31 obwieszcze-
nia Marsza∏ka Sejmu [3], gdzie napisano, ˝e: „tekst
jednolity nie obejmuje zapisu art. 5”. W obwieszcze-
niu nie podano uzasadnienia pomini´cia art. 5 [4].
Oznacza to, ˝e przez 8 miesi´cy technicy („którzy
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uzyskali wyksz-
ta∏cenie wymagane na podstawie przepisów dotych-
czasowych oraz rozpocz´li odbywanie wymaganej
praktyki”) mogli uzyskaç uprawnienia w ograniczo-
nym zakresie, a in˝ynierowie (jw.) uprawnienia bez
ograniczeƒ, teraz to prawo utracili. Wielu in˝ynierów i
techników, którzy ukoƒczyli szko∏y lub uczelnie przed
koƒcem 2005 roku w oparciu o „starà” ustaw´ Prawo
budowlane z 1994 r. [3, 2] rozpocz´∏o odbywanie
praktyki, aby uzyskaç uprawnienia budowlane. Og∏o-
szenie w dniu 1.09.2006 tekstu jednolitego [1] spo-
wodowa∏o z∏amanie zasady zaufania obywateli do
paƒstwa, w tym fundamentalnej zasady prawnej „lex
retro non agit” co znaczy: „prawo nie dzia∏a wstecz”.
A prawo zadzia∏a∏o wstecz, bo kolegów tych pozba-
wiono mo˝liwoÊci uzyskania uprawnieƒ wg przepi-
sów [3, 2]. Jest to odebranie praw nabytych osobom
posiadajàcym Êrednie wykszta∏cenie (technikom) i
powa˝ne ograniczenie osobom posiadajàcym wy˝-
sze studia zawodowe (in˝ynierom), co podwa˝a zau-
fanie do stabilnoÊci prawa. Przyczynà tego jest niew∏-
aÊciwy zapis w nowelizacji z roku 2005 [4]. Tekst „w
stosunku do osób, które uzyska∏y wykszta∏cenie oraz
rozpocz´∏y odbywanie praktyki, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe” nie powinien si´ znaleêç w art. 5 [4],
lecz w art. 1 przez sformu∏owanie: w art. 14 ust. 3
dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu: „w stosunku do osób
stosuje si´ przepisy dotychczasowe”. Niestety,
naprawa powy˝ej opisanego stanu prawnego tak˝e
wymaga dokonania odpowiednich zmian w ustawie
Prawo budowlane [4]. 

Bardzo dobrze, ˝e samorzàd zawodowy [1] zainte-
resowa∏ choç cz´Êcià tych problemów ministra
budownictwa i zaproponowa∏ dokonanie odpowied-
nich zmian legislacyjnych. Ale czy minister z w∏asnej
inicjatywy nie powinien dà˝yç do zmiany niekorzyst-
nych dla rozwoju budownictwa zapisów? W czerwcu
2007 na stronie internetowej Ministerstwa Budownict-
wa ukaza∏ si´ projekt ustawy Prawo budowlane [12].
Wprowadzono w nim zasadniczà zmian´, przenoszàc
w art. 140 wszystkie zapisy dotyczàce uprawnieƒ
budowlanych do Ustawy o samorzàdach zawodo-
wych [13]. Powtórzono tu wszystkie zapisy obecnie
obowiàzujàcego prawa [2]. Nie uwzgl´dniono mo˝li-
woÊci uzyskiwania uprawnieƒ przez techników ani

mo˝liwoÊci uzyskiwania przez in˝ynierów uprawnieƒ
bez ograniczeƒ do wykonawstwa, jak to proponowa-
∏a PIIB [1]. W p. 6 uzasadnienia nazwanym „Konsul-
tacje spo∏eczne” napisano [12], ˝e: „Projekt ustawy
opublikowany zosta∏ na stronach internetowych MB i
poddany szerokim konsultacjom z udzia∏em organi-
zacji samorzàdowych”. Minister po „szerokich kon-
sultacjach” nie przyjà∏ propozycji PIIB [1]. Projekt nie
przewiduje równie˝ przywrócenia praw nabytych
przed 31.12.2005 in˝ynierom i technikom.

Mam nadziej´, ˝e przedstawione powy˝ej sprawy
zainteresowa∏y Czytelników. Przede wszystkim mam
nadziej´, ˝e zainteresujà one wszystkie instytucje,
organy i urz´dy, a tak˝e tych, którzy stanowià prawo.
Przedstawione problemy i sugestie ich rozwiàzania
nie majà charakteru jedynie s∏usznego poglàdu. Majà
na celu wywo∏anie dyskusji i spowodowanie u zainte-
resowanych zastanowienia si´ nad nimi. By∏bym
szcz´Êliwy, gdyby publikacja ta sta∏a si´ bardzo
skromnym przyczynkiem do udoskonalenia prawa.
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„Budowlane oskary” rozdane
Co czwarta nagroda dla Ma∏opolski

Wyrazem tego jest nies∏abnàce zainteresowanie
konkursem licznych inwestorów, deweloperów,
wykonawców i samorzàdów lokalnych. Do obecnej
edycji „Budowa Roku 2006“ zg∏oszono 61 obiektów
budowlanych. Zwi´kszajàca si´ liczba obiektów
poddawanych ocenie Êwiadczy o tym, ˝e wysokie
wymagania stawiane uczestnikom Konkursu sà
akceptowane i dobrze s∏u˝à wdra˝aniu nowoczes-
nych technik. Sà one równie˝ miarà wykorzystywa-
nia wspó∏czesnych materia∏ów i wyrobów budowla-
nych, a tak˝e osiàgni´ç w dziedzinie organizacji
procesu inwestycyjnego. O jakoÊci zg∏oszonych
budów niech Êwiadczy fakt, ˝e do III, ostatniego,
etapu konkursu zakwalifikowano a˝ 57. 

Budowy zosta∏y podzielone na siedem grup
tematycznych: budynki mieszkalne o wartoÊci do
20 mln z∏ i powy˝ej 20 mln z∏, budynki przemy-
s∏owe i obiekty magazynowe, budynki biurowe,
autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi
pozosta∏e,  budynki szkolne i sportowe oraz
obiekty u˝ytecznoÊci publicznej. Jurorzy mieli
nie∏atwe zadanie w wy∏onieniu laureatów, gdy˝ w
zasadzie wszystkie zg∏oszone budowy reprezen-
towa∏y bardzo wysoki poziom zarówno pod
wzgl´dem rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, jak i
funkcjonalnych. Kryteria trzystopniowej oceny
dotyczy∏y tak˝e nowoczesnoÊci, ekonomiki, jako-
Êci wykonawstwa, bezpieczeƒstwa, warunków
pracy i ochrony Êrodowiska oraz organizacji pro-
cesu budowy i czasu ich realizacji.

Nagrody cieszà si´ bardzo wysokim presti˝em i
uwa˝ane sà za „budowlane oskary”. Nic dziwnego,
˝e w warszawskiej gali uczestniczy∏y wszystkie naj-
wa˝niejsze osoby z bran˝y budowlanej. WÊród
zaproszonych goÊci znaleêli si´ m.in. Andrzej
Aumiller – minister budownictwa, El˝bieta Jani-
szewska-Kuropatwa podsekretarz stanu w Minis-
terstwie Budownictwa, Eugeniusz Wróbel – wicemi-
nister transportu, Andrzej Urban zast´pca G∏ówne-
go Inspektora Nadzoru Budowlanego, Stanis∏aw
Wierzbicki – dyrektor Instytutu Techniki Budowla-
nej, Wojciech Ratyƒski – prezes Naczelnej Organi-
zacji Technicznej, Wiktor Piwkowski – przewodni-
czàcy Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników
Budownictwa, przedstawiciele stowarzyszeƒ nau-
kowo–technicznych i innych instytucji zwiàzanych z
budownictwem.  

Spotkanie prowadzi∏ Zygmunt Rawicki – prze-
wodniczàcy Komitetu Organizacyjnego Konkursu
„Budowa Roku”.

W tym roku, po raz kolejny, du˝y sukces odnio-
s∏y firmy budowlane i budowy z regionu Ma∏opols-
ki. W III etapie konkursu w gronie nagrodzonych i
wyró˝nionych znalaz∏y si´ wszystkie budowy zg∏o-
szone z naszego regionu (w liczbie 15). Stanowi to
ok. 26 proc. wszystkich nagrodzonych budów. Ma-
∏opolska zdoby∏a: 8 dyplomów uznania, 2 nagrody
III stopnia, 4 nagrody II stopnia i 1 nagrod´ I stop-
nia. Uroczysta prezentacja ma∏opolskich finalistów
odby∏a si´ 2 lipca na Wawelu. Laureatom wr´czono
rekomendacje Krakowskiego Oddzia∏u PZITB. W
spotkaniu uczestniczy∏ Andrzej Mucha – wicewoje-
woda Ma∏opolski i Kazimierz Bujakowski -  wicepre-
zydent Krakowa.

Na fotografiach przedstawiamy nagrodzone i
wyró˝nione w konkursie „Budowa Roku 2006”
budowy zrealizowane w Ma∏opolsce lub przez firmy
z naszego regionu.

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

2288 cczzeerrwwccaa  bbrr..  ooddbbyy∏∏oo  ssii´́  ww  WWaarrsszzaawwiiee  ww  bbuuddyynnkkuu
NNaacczzeellnneejj  OOrrggaanniizzaaccjjii  TTeecchhnniicczznneejj  uurroocczzyyssttee
wwrr´́cczzeenniiee  nnaaggrróódd    XXVVIIII  eeddyyccjjii  ooggóóllnnooppoollsskkiieeggoo

KKoonnkkuurrssuu  PPoollsskkiieeggoo  ZZwwiiààzzkkuu  IInn˝̋yynniieerróóww  ii  TTeecchhnniikkóóww
BBuuddoowwnniiccttwwaa  „„BBuuddoowwaa  RRookkuu””..  KKoonnkkuurrss  oorrggaanniizzoowwaannyy  pprrzzyy
wwssppóó∏∏pprraaccyy  MMiinniisstteerrssttwwaa  BBuuddoowwnniiccttwwaa,,  MMiinniisstteerrssttwwaa  TTrraannss--
ppoorrttuu  ii  GG∏∏óówwnneeggoo  UUrrzz´́dduu  NNaaddzzoorruu  BBuuddoowwllaanneeggoo  ssttaa∏∏  ssii´́
jjeeddnnyymm  zz  nnaajjbbaarrddzziieejj  pprreessttii˝̋oowwyycchh  pprrzzeeggllààddóóww  oossiiààggnnii´́çç
ppoollsskkiieeggoo  bbuuddoowwnniiccttwwaa..  

Nagroda I stopnia

Osiedle Europejskie w Krakowie, etap V i VI

Inwestor: NOVO MAR Kraków, Generalny
wykonawca: Warbud S.A.
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Nagroda II stopnia

Zak∏ad Produkcji Wyrobów Garma˝eryjnych „U J´drusia“ 
w Krakowie

Inwestor: Przedsi´biorstwo Gastronomiczno-Produkcyjno-
Handlowe „U J´drusia”

Generalny wykoawca: Firma Projektowo-Budowlana
Legutki i Krasoƒ, Kraków

Nagroda II stopnia

Budynek konfekcjonowania herbaty wraz z infrastrukturà
technicznà w Katowicach

Inwestor: Unilever Polska S.A.

G∏ówny realizator inwestycji: 
„Mostostal” Kraków S.A.

Nagroda II stopnia

Budowa wiaduktu drogowego wraz z dojazdami w ciàgu
ulicy KD7-SK5-KD9 nad Trasà Podskarpowà w Stalowej

Woli w rejonie ul. Polnej

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Oddzia∏ w Rzeszowie

Generalny wykonawca: MOTA-ENGIL Polska S.A., Kraków

Nagroda II stopnia

Centrum Uzdrowiskowe w Zakopanem, 
Park Wodny – zespó∏ balneologiczno-basenowy 

wraz z urzàdzeniami

Inwestor: Polskie Tatry S.A., Zakopane

Generalny wykonawca: Mitex S.A., Warszawa
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Wyró˝nienie

Budynek mieszkalny
„Konstelacja” w Krakowie przy

ul. Kazimierza Wielkiego

Inwestor: 

J&J Developer Sp. z o.o., Kraków

Generalny wykonawca:
Chemobudowa Kraków S.A. 

Wyró˝nienie

Budynek mieszkalno-us∏ugowy
Salwator Tower przy ul. So∏tysa

Dytmara w Krakowie

Inwestor: Spó∏ka Mieszkaniowa
Salwator Sp. z o.o., Kraków

Generalny wykonawca: Budimex-
Dromex S.A., Oddzia∏ Po∏udniowy

w Krakowie

Dyplom Uznania

Budynek mieszkalny
wielorodzinny A przy 

ul. Bohomolca w Krakowie, 
os. OÊwiecenia

Inwestor, deweloper i generalny
wykonawca: DOM-BUD M.
Szaflarski, A. Chlebowski, 

Spó∏ka Jawna, Kraków

Dyplom Uznania

„Wis∏a Residence” – budynek
apartamentowy z lokalami
us∏ugowymi i infrastrukturà

technicznà przy ul. Piwnej w Krakowie

Inwestor: MAEXPA Polska Sp. z o.o.,
Warszawa, Inwestor zast´pczy:

Fernandez&Soares – Polska 
Sp. z o.o., Warszawa

G∏ówny wykonawca: Przedsiebiorstwo
Us∏ugowo-Budowlane WAKO S.J.

Kraków

Dyplom Uznania

Budynek Stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV

GPZ Centrum przy ul. Wita Stwosza
w Krakowie 

Inwestor: Enion S.A., Oddzia∏ w
Krakowie – Zak∏ad Energetyczny

Kraków

Generalny realizator inwestycji:
Siemens Sp. z o.o., Warszawa

Dyplom Uznania

Zespó∏ Zabudowy Biurowo-
Us∏ugowej ComArch S.A., 

II etap, w Krakowie

Inwestor: ComArch S.A., Kraków

Inwestor zast´pczy:
Przedsi´biorstwo Projektowania
Realizacji Inwestycji Probadex –

Kraków, Niepo∏omice

Generalny realizator inwestycji:
Budostal 2 S.A., Kraków

Dyplom Uznania

Przebudowa ul. Balickiej 
w Krakowie wraz z budowà
kolektora deszczowego na

odcinku od ul. Lindego 
do ul. Na B∏onie

Inwestor: Krakowski Zarzàd Dróg

Generalny wykonawca: 
MOTA-ENGIL Polska S.A., Kraków

Dyplom Uznania

Przebudowa wiaduktu w ciàgu
Obwodnicy Âródmiejskiej 

we Wroc∏awiu – droga 347

Inwestor: Gmina Wroc∏aw –
Zarzàd Dróg i Komunikacji we

Wroc∏awiu

Generalny wykonawca: MOTA-
ENGIL Polska S.A., Kraków

Dyplom Uznania

Budowa Gimnazjum z salà
gimnastycznà w Trzcianie, 

pow. Bochnia

Inwestor: Gmina Trzciana

Generalny wykonawca:
Konsorcjum firm – PHU
Potoczak, Skawa i Firma

Projektowo-Budowlana Legutki 
i Krasoƒ, Kraków

Dyplom Uznania

Maltaƒskie Centrum Pomocy
Niepe∏nosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
– OÊrodek Wczesnej Diagnostyki i Terapii dla
Dzieci z Zaburzeniami Centralnego Systemu
Nerwowego, wraz z przedszkolem dla dzieci

niepe∏nosprawnych

Inwestor: Zwiàzek Polskich Kawalerów
Maltaƒskich Suwerennego Rycerskiego

Zakonu Szpitalników 
Êw. Jana Jerozolimskiego

Generalny wykonawca: Budopol Sp. z o.o.,
Kraków
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Organizatorem Konferencji by∏ kwartalnik „Reno-
wacje i Zabytki”, zaÊ honorowy patronat sprawowa∏
Urzàd Miasta Krakowa. Wspó∏organizatorem spotka-
nia by∏a tak˝e nasza Ma∏opolska Okr´gowa Izba In˝y-
nierów Budownictwa w Krakowie.

Uczestnikami konferencji byli architekci i konserwa-
torzy wojewódzcy i miejscy z ca∏ej Polski, reprezen-
tanci gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i
s∏u˝b konserwatorskich Pa∏acu Belwederskiego,
przedstawiciele w∏adz miejskich miast partnerskich
Krakowa, przedstawiciele Bia∏orusi, Ukrainy, Rosji i UE

(Anglia, Litwa, ¸otwa, Czechy, S∏owacja), przedstawi-
ciele organizacji i stowarzyszeƒ bran˝owych, firm
wykonawczych, inwestorzy prywatni i odpowiedzialni
za obiekty dofinansowywane przez Spo∏eczny Komi-
tet Odnowy Zabytków Krakowa, a tak˝e administracja
obiektów sakralnych oraz reprezentanci Êwiata nauki,
przemys∏u i mediów.

Tematy wiodàce konferencji dotyczy∏y:
— „NowoczesnoÊç w otoczeniu historii” – pozytywne

i negatywne przyk∏ady adaptacji obiektów zabytko-
wych z wykorzystaniem wspó∏czesnych materia-
∏ów i technologii,

— „Zabytki to wy˝sze wymagania” – w∏aÊciwy dobór
materia∏ów i technologii budowlanych,

— „Pieniàdze na renowacj´” – pozyskiwanie fundu-
szy z programów unijnych i kredytów bankowych

majàcych na celu odnow´, modernizacj´ i rewitali-
zacj´ obiektów i obszarów historycznych.
RównoczeÊnie z toczàcymi si´ obradami trwa∏y

pokazy technologiczne organizowane przez firmy
uczestniczàce w konferencji. Mia∏y one charakter
warsztatów dla architektów, in˝ynierów i konserwato-
rów oraz studentów wybranych kierunków.

W drugim dniu konferencji w czasie uroczystej
kolacji w Domu Polonii wr´czono nagrody w konkur-
sie „Renowator 2007” za produkt i technologi´ w
dwóch kategoriach: „Wysoki stopieƒ przydatnoÊci do
prac renowacyjnych” oraz „Za szczególne osiàgni´cia
w renowacji stref historycznych”.

Uczestnicy konferencji mieli mo˝liwoÊç zapoznania
si´ z pracami archeologicznymi i budowlanymi pro-
wadzonymi pod Rynkiem G∏ównym w Krakowie, a
tak˝e pracami przy adaptacji hotelu Rubinstein na kra-
kowskim Kazimierzu. Ponadto w ostatnim dniu
uczestnicy konferencji zwiedzali Kopalni´ Soli w Wie-
liczce oraz wys∏uchali prelekcji na temat renowacji i
adaptacji kopalni do celów turystycznych.

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

Wymagajàce zabytki
VI Europejska  Gie∏da Informacji  Renowacyjnej

WWPPaa∏∏aaccuu  WWiieellooppoollsskkiicchh  UUrrzz´́dduu  MMiiaassttaa  KKrraakkoowwaa  2299  --
3311..0033..  22000077  rrookkuu  ooddbbyy∏∏aa  ssii´́    VVII  EEuurrooppeejjsskkaa  GGiiee∏∏ddaa
IInnffoorrmmaaccjjii  RReennoowwaaccyyjjnneejj  „„EEGGIIRR  22000077””..  BByy∏∏oo  ttoo  kkoolleejjnnee

ccoorroocczznnee  ssppoottkkaanniiee  oossóóbb  zzaawwooddoowwoo  zzwwiiààzzaannyycchh  zz  rreennoowwaaccjjàà
aarrcchhiitteekkttuurryy  zzaabbyyttkkoowweejj  ii  bbuuddoowwnniiccttwweemm  oorraazz  ffiirrmm  ddzziiaa∏∏aajjààccyycchh
ww  tteejj  bbrraann˝̋yy..
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Apel
VI Krajowy Zjazd PIIB – zdominowany sprawami,

WW ssaallii  kkoonnffeerreennccyyjjnneejj  hhootteelluu  „„NNOOVVOOTTEELL””  ww  WWaarr--
sszzaawwiiee  2222--2233  cczzeerrwwccaa  22000077  rr..  oobbrraaddoowwaa∏∏  VVII  KKrraa--
jjoowwyy  ZZjjaazzdd  SSpprraawwoozzddaawwcczzyy  PPoollsskkiieejj  IIzzbbyy  IInn˝̋yy--

nniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa..  WWÊÊrróódd  pprrzzyybbyy∏∏yycchh  nnaa  ZZjjaazzdd  117766
ddeelleeggaattóóww  ((nnaa  220011  wwyybbrraannyycchh  wwee  wwsszzyyssttkkiicchh  ookkrr´́ggaacchh))
MMaa∏∏ooppoollsskk´́  rreepprreezzeennttoowwaa∏∏oo  1166  ((nnaa  1188  uupprraawwnniioonnyycchh))..

Prezes Krajowej Rady PIIB prof. Zbigniew Grabowski
dokona∏ otwarcia Zjazdu, powita∏ delegatów oraz przy-
by∏ych goÊci. Swojà obecnoÊcià zjazd zaszczycili:
• El˝bieta Janiszewska – Kuropatwa – podsekretarz

stanu w Ministerstwie Budownictwa
• Andrzej Urban – zast´pca G∏ównego Inspektora Nad-

zoru Budowlanego
• Mirko Oreškovič – prezydent Europejskiej Organizacji

Samorzàdów Zawodowych jednoczeÊnie prezes
Chorwackiej Izby In˝ynierów Budownictwa

• Saleema Akrama – dyrektor Instytutu Budownictwa w
Wielkiej Brytanii

• Milan Hurak i Dušan Mišik – przedstawiciele S∏owa-
ckiej Izby In˝ynierów Budownictwa

• Wiktor Piwkowski – przewodniczàcy ZG PZITB
• Jolanta Arendarska – sekretarz generalny SEP
• Dariusz Âmiechowski - sekretarz generalny SARP
• Ksawery Krassowski – prezes Izby Projektowania

Budowlanego
• Roman Nowicki – przewodniczàcy Sta∏ego Przedsta-

wicielstwa Kongresu Budownictwa
• Stanis∏aw Wierzbicki – dyrektor Instytutu Techniki

Budowlanej
• Janusz Jaworski – prezes Izby Gospodarczej Projek-

towania Architektonicznego
• Andrzej Minasowicz – prezes Polskiego Stowarzysze-

nia Mened˝erów Budownictwa

Listy gratulacyjne z ˝yczeniami do uczestników Zjaz-
du, dzi´kujàc za zaproszenie i jednoczeÊnie usprawied-
liwiajàc swojà nieobecnoÊç przes∏ali:
• Zbigniew Janowski – przewodniczàcy Zarzàdu Krajo-

wego Zwiàzku Zawodowego „Budowlani”
• Konstanty Radziwi∏∏ – prezes Naczelnej Rady Lekars-

kiej
• Polski Komitet Geotechniki
• Krajowa Izba Urbanistów
• Krajowa Rada Notarialna
• Stowarzyszenie In˝ynierów Wodnych i Melioracyjnych

Obradom VI Krajowego Zjazdu przewodniczy∏ Zbig-
niew Binerowski – przewodniczàcy Warmiƒsko-Mazurs-
kiej OIIB.

W Prezydium Zjazdu zasiedli; wiceprzewodniczàcy
Andrzej MyÊliwiec – przewodniczàcy Kujawsko-Pomors-
kiej OIIB i Adam Rak – przewodniczàcy Opolskiej OIIB
oraz sekretarze; Danuta Gaw´cka – wiceprzewodniczà-
ca Wielkopolskiej OIIB i Ewa Barcicka – sekretarz
Zachodniopomorskiej OIIB.

Porzàdek obrad zjazdu zosta∏ uzupe∏niony o punkt
dotyczàcy przyj´cia przez Zjazd uchwa∏y o ustanowie-
niu odznaki honorowej oraz okolicznoÊciowego medalu
PIIB i trybu ich nadawania.

Dla sprawnego przebiegu Zjazdu powo∏ano 4 komi-
sje zjazdowe: Mandatowà (5 osób), Wyborczà (7 osób),
Skrutacyjnà (7 osób, w tym Gabriel´ Guzik, delegatk´
MOIIB), Uchwa∏ i Wniosków (16 osób, w tym Janusza
CieÊliƒskiego, delegata MOIIB).

W wystàpieniach goÊci honorowych zjazdu pad∏o
wiele komplementów pod adresem Izby za dotychcza-
sowà owocnà wspó∏prac´, za dzia∏ania prowadzone w
kierunku sta∏ego podnoszenia rangi in˝yniera budow-
nictwa jako zawodu zaufania publicznego. El˝bieta
Janiszewska – Kuropatwa - podsekretarz stanu w Minis-
terstwie Budownictwa podzieli∏a si´ informacjami o sta-
nie prac nad projektami nowych, a tak˝e zmianami ist-
niejàcych aktów prawnych w celu usprawnienia i przyÊ-
pieszenia przebiegu procesów inwestycyjnych jak;
Prawo budowlane, Ustawa o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, Ustawa o samorzàdach zawo-
dowych.

W wystàpieniach zwrócono uwag´ na problem
budownictwa mieszkaniowego, problematyk´ bez-
piecznego budownictwa z uwzgl´dnieniem urzàdzeƒ
elektrycznych, wdro˝enia tzw. ustawy energetycznej.
Wszyscy mówcy ˝yczyli delegatom konstruktywnych
obrad, podejmowania w∏aÊciwych decyzji. 

W cz´Êci sprawozdawczej sentencj´ dzia∏alnoÊci w
2006 r. poszczególnych organów Krajowej Izby (wszys-
cy delegaci pe∏ny tekst sprawozdaƒ otrzymali przed
Zjazdem) prezentowali; Krajowej Rady – prezes, sekre-
tarz i skarbnik oraz przewodniczàcy Komisji Uchwa∏ i
Wniosków, pozosta∏ych organów – KKK, KSD, KRzOZ,
KKR - ich przewodniczàcy. 



Przewodniczàca KKR na podstawie ustaleƒ pokon-
trolnych przedstawi∏a zjazdowi zalecenia dotyczàce: 
• Rozpatrywania i g∏osowania przez zjazd wszystkich

wniosków kierowanych do niego, a dotyczàcych dzia-
∏alnoÊci Izby i realizacji jej programu. W dotychczaso-
wej praktyce tylko nieliczne wnioski zg∏oszone indywi-
dualnie przez delegatów, kierowane ze zjazdów okr´-
gowych sà przedstawiane i g∏osowane na Krajowym
Zjeêdzie. Majàc na wzgl´dzie miejsce i rol´ PIIB w
procesie stanowienia prawa, bardzo liczne zg∏oszone
wnioski dotyczàce zmian w istniejàcym lub tworzo-
nym prawie winny w ca∏oÊci stanowiç materia∏ do
wykorzystania przy opiniowaniu projektów aktów
prawnych, jakie sà kierowane do Izby w ramach kon-
sultacji spo∏ecznych. Wnioski te ostatecznie mo˝e
uwzgl´dniç bàdê odrzuciç w legislacji organ stano-
wiàcy prawo.

• W zwiàzku z bardzo szerokim zakresem dzia∏alnoÊci
Okr´gowych i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej wy∏à-
czyç nale˝y z niego sprawy zwiàzane z interpretacjà
przepisów ustawy Prawo budowlane i aktów wyko-
nawczych wydanych na jej podstawie oraz ró˝nych
innych aktów prawnych, zw∏aszcza ˝e wykracza to
poza §4 ust.1 Regulaminu KKK i §3 Regulaminu OKK.
Do za∏atwienia tej problematyki nale˝y powo∏aç w
strukturze PIIB oddzielne zespo∏y sk∏adajàce si´ z
wysoko kwalifikowanych przedstawicieli poszczegól-
nych specjalnoÊci technicznych, wspó∏pracujàcych z
kancelarià prawnà. CzynnoÊci te powinny byç trakto-
wane komercyjnie – nale˝y ustaliç cennik i pobieraç
op∏aty. 
a tak˝e wnioski wynikajàce z oceny dzia∏alnoÊci sta-

tutowej, finansowej i gospodarczej Krajowej Izby w 2006 r.,
a mianowicie:

• o udzielenie przez VI Krajowy Zjazd absolutorium Kra-
jowej Radzie Izby za okres sprawozdawczy 01.01-
31.12.2006 r.

• o zatwierdzenie sprawozdania finansowego KR za
2006 r. i podj´cie uchwa∏y podzia∏u wyniku finanso-
wego.
W dyskusji nad sprawozdaniami organów Izby g∏os

zabra∏o 4 delegatów, w tym Janusz CieÊliƒski z MOIIB,
a wyjaÊnieƒ i odpowiedzi udzielali: przewodniczàcy -
KUiW, KKK, KKR oraz dyrektor Biura KIIB. 

Wszystkie sprawozdania zosta∏y zatwierdzone, a Kra-
jowej Radzie udzielone zosta∏o absolutorium.

Nast´pnie skarbnik KR przedstawi∏ projekt nowych
zasad gospodarki finansowej PIIB – dokumentu w∏aÊci-
wego pod wzgl´dem formalnym i prawnym, wykaza∏
ró˝nic´ w odniesieniu do zasad istniejàcych i zg∏osi∏
kilka autopoprawek. Do projektu dokumentu uwagi
zg∏osi∏o i w dyskusji udzia∏ wzi´∏o 7 delegatów, w tym
Jerzy Jach, Janusz CieÊliƒski, Jan Skawiƒski z MOIIB.
Ostatecznie VI Krajowy Zjazd przyjà∏ wniosek jego Pre-
zydium o przesuni´cie na nast´pny Krajowy Zjazd przy-
j´cia nowego dokumentu zasad gospodarki finansowej
PIIB po uwzgl´dnieniu skierowanych do KUiW uwag i
wniosków.

Do projektu bud˝etu PIIB na rok 2008 po omówieniu
go przez skarbnika KR i porównaniu go z rokiem 2007,
g∏os zabra∏o i wnios∏o uwagi 3 delegatów w tym Jerzy
Jach i Janusz CieÊliƒski z MOIIB. 

Proponowany bud˝et na 2008 r. uchwa∏à Zjazdu zos-
ta∏ przyj´ty.

Mimo ˝e VI Krajowy Zjazd PIIB by∏ zjazdem sprawo-
zdawczym, w drugim dniu obrad sta∏ si´ w cz´Êci Zjaz-
dem wyborczym. Sta∏o si´ to na skutek rezygnacji
z∏o˝onej przez cz∏onka KKK oraz Êmierci cz∏onka KSD.
Nowym cz∏onkiem KKK zosta∏ wybrany Edward Woê-
niak (Lubelska OIIB), a nowym cz∏onkiem KSD zosta∏a
Ewa Zieliƒska (Pomorska OIIB).
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bez odzewu
dla których nie by∏ odpowiednià arenà…

dokoƒczenie na str. 24
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Apel bez odzewu

Prezydium Zjazdu zaproponowa∏o odstàpienie od
uchylania uchwa∏ podj´tych przez VI i Nadzwyczajny
Zjazd Mazowieckiej OIIB jako sprzecznych z prawem, w
zamian za podj´cie przygotowanego projektu uchwa∏y
w sprawie przestrzegania praw cz∏onkowskich w uch-
wa∏ach organów Izby, która odnosi∏aby si´ do ca∏ej, a
nie tylko Mazowieckiej Izby i by∏aby rozwiàzaniem kom-
promisowym zaistnia∏ej sytuacji. 

Znaczna wi´kszoÊç delegatów mia∏a trudnoÊci z
odpowiedzià na pytanie – o co w tym wszystkim chodzi?
W dyskusji nad propozycjà Prezydium Zjazdu wzi´∏o
udzia∏ 7 delegatów. Uchwa∏a Prezydium Zjazdu w g∏o-
sowaniu zosta∏a przez delegatów odrzucona. Po przer-
wie w obradach Zjazdu kontynuowana by∏a polemika
wokó∏ realizacji porzàdku obrad mówiàcym o uchyleniu
uchwa∏ Mazowieckiej OIIB. Ostatecznie Zjazd przyjà∏
wniosek formalny zg∏oszony przez Zbigniewa Kledyƒs-
kiego – delegata Mazowieckiej OIIB - i zamknà∏ ten
punkt porzàdku obrad Zjazdu. 

Przed ostatecznym podj´ciem przez Zjazd uchwa∏ w
sprawie ustanowienia odznaki honorowej oraz ustano-
wienia okolicznoÊciowego medalu PIIB, a tak˝e trybu
ich nadawania g∏os zabra∏o 2 delegatów. Propozycja
dotyczàca zmiany nazwy medalu zosta∏a przez delega-
tów przyj´ta.

Zwieƒczeniem VI Krajowego Zjazdu PIIB by∏o przed-
stawienie sprawozdania KUiW wraz z propozycjami
skierowania 54 wniosków ze Zjazdów Okr´gowych i 47
wniosków zg∏oszonych przez delegatów podczas obrad
Zjazdu do wskazanych adresatów celem ich realizacji.
Na wniosek przewodniczàcej KKR, przyj´ty przez dele-
gatów, Zjazd rozpatrzy∏ 23 wnioski - z czego 22 odrzu-
ci∏, a 1 przyjà∏. 

Sprawozdanie KUiW zosta∏o przyj´te przez delega-
tów.

Po raz kolejny pod wzgl´dem organizacyjnym Zjazd
przygotowany zosta∏ profesjonalnie przez administracj´
Biura Krajowej Izby. Do KUiW wp∏yn´∏o o po∏ow´ mniej
wniosków ni˝ na poprzednim Zjeêdzie, a co do 54 skie-
rowanych ze Zjazdów Okr´gowych Komisja do cz´Êci z

nich ustosunkowa∏a si´ wyprzedzajàco.
Prezentowana przez przewodniczàcego
KUiW treÊç zg∏oszonych wniosków poprzez
ich czytanie i równoczesne prezentowanie
na ekranie by∏a w∏aÊciwa, chocia˝ nie docie-
ra∏a do wszystkich z uwagi na tempo prze-
kazu, jak i trudnoÊci w odczytywaniu z dal-
szej odleg∏oÊci. Jednak taka praktyka jest
s∏uszna.

Apel Prezesa KR skierowany w pier-
wszym dniu obrad do delegatów, aby Zjazd
mia∏ charakter roboczy i pochyli∏ si´ nad
wypracowaniem wspólnego sposobu lep-
szego podnoszenia poziomu zawodowego i
etycznego cz∏onków pozosta∏ bez odzewu,
zdominowany w po∏owie sprawami, dla któ-
rych arenà odpowiednià nie by∏. Mo˝na by
rzec, ˝e „honor i korzyÊci w jednym worku
nie le˝à”.

KKrryyssttyynnaa  KKOORRNNIIAAKK  --  FFIIGGAA

dokoƒczenie ze str. 23



W VI Zjeêdzie MOIIB uczestniczyli nast´pujàcy
zaproszeni goÊcie:

Kazimierz Bujakowski – wiceprezydent m. Krako-
wa, El˝bieta GabryÊ - dyrektor Wydzia∏u Infrastruk-
tury w Ma∏opolskim Urz´dzie Wojewódzkim, Stani-
s∏awa Górska – dyrektor Wydzia∏u Architektury i
Urbanistyki w Urz´dzie m. Krakowa, Janusz ˚bik -
ma∏opolski wojewódzki inspektor nadzoru budow-
lanego, Ma∏gorzata Boryczko – powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego w Krakowie, Tadeusz Fic
- okr´gowy inspektor pracy w Krakowie, prof.
Tadeusz Tatara – prodziekan Wydzia∏u In˝ynierii
làdowej Politechniki Krakowskiej, prof. Zbigniew
Grabowski - prezes PIIB, Tomasz Stupnowicz - pre-
zes firmy Hanza Brokers, Barbara Mikulicz - Traczyk
– redaktor naczelny „In˝yniera Budownictwa”,
Antoni Styrczula – dyrektor Komunikacji Spo∏ecznej
PIIB, a tak˝e przewodniczàcy Stowarzyszeƒ Nau-
kowo - Technicznych  z regionu krakowskiego. 

GoÊcie Zjazdu w swoich wystàpieniach zwrócili
szczególnà uwag´ m.in. na dobrà wspó∏prac´ z
Ma∏opolskà Izbà. 

Delegaci wybrali Prezydium Zjazdu, którego
przewodniczàcym zosta∏ Zbigniew Kot, wiceprze-
wodniczàcym - W∏adys∏aw Majka, sekretarzami:
Gabriela Guzik i Gra˝yna ˚u∏awiƒska. Komisje zjaz-
dowe dzia∏a∏y w regulaminowych sk∏adach, a prze-
wodniczyli im:

- mandatowej Marian Szczepanowicz,
- skrutacyjnej Krzysztof Seweryn,
- uchwa∏ i wniosków Krystyna Korniak - Figa.
Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci merytorycznej za

rok 2006 przedstawi∏a Gra˝yna Skoplak – sekretarz
Rady MOIIB, podkreÊlajàc, ˝e czas ten by∏ poÊwi´-
cony przede wszystkim na kontynuowanie i rozwi-
janie dzia∏alnoÊci, do której zgodnie z ustawà o
samorzàdach zawodowych zosta∏a powo∏ana Izba
In˝ynierów Budownictwa. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz pro-
jekt bud˝etu na rok 2007 przedstawi∏ skarbnik
MOIIB, Miros∏aw Boryczko.

Nast´pnie sprawozdania z dzia∏alnoÊci poszcze-
gólnych organów MOIIB przedstawili ich przewod-
niczàcy, tj. Stanis∏aw Karczmarczyk - Okr´gowa
Komisja Kwalifikacyjna, Stanis∏aw Abrahamowicz –
koordynator Okr´gowych Rzeczników Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej, Zbigniew Domos∏awski -
Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny i Henryk Tr´bacz -
Okr´gowa Komisja Rewizyjna. 

Wszystkie sprawozdania zosta∏y przez delega-
tów przyj´te formalnymi uchwa∏ami Zjazdu. Ponad-
to, na wniosek Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Zjazd
udzieli∏ Radzie MOIIB absolutorium za rok 2006. 

Do Komisji Uchwa∏ i Wniosków zg∏oszono na piÊ-
mie 21 wniosków. Wszystkie wnioski zosta∏y przyj´-
te i dotyczy∏y:
- 10 wniosków - zmiany w Prawie budowlanym,
- 5 wniosków - obni˝enie sk∏adek cz∏onkowskich,
- 3 wnioski – umo˝liwienie cz∏onkom izby dost´pu

za poÊrednictwem Internetu do polskich norm i
norm bran˝owych,

-  1 wniosek - wprowadzenia poprawek do kodeksu
zasad etyki zawodowej cz∏onków    
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, 

- 1 wniosek - projektu bud˝etu,
- 1 wniosek - pomocy finansowej w zakupie i udos-

t´pnianiu oprogramowania  komputerowego dla
bran˝ystów - cz∏onków izby.

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII
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VI ZJAZD SPRAWOZDAWCZY 
MA¸OPOLSKIEJ OKR¢GOWEJ IZBY IN˚YNIERÓW

BUDOWNICTWA

33 kkwwiieettnniiaa  22000077  rr..  ooddbbyy∏∏  ssii´́  VVII  ZZjjaazzdd  SSpprraawwoozzddaawwcczzyy
MMOOIIIIBB..  WWzzii´́∏∏oo  ww  nniimm  uuddzziiaa∏∏  114422  ddeelleeggaattóóww  ((nnaa  119966
uupprraawwnniioonnyycchh))..  



str. 26 • MAJ – CZERWIEC – LIPIEC 2007

WSPÓ¸PRACA

MI¢DZYNARODOWA

Zwiàzane flagi
ZacieÊnianie wspó∏pracy pomi´dzy polskimi in˝ynierami dzia∏ajàcymi w ca∏ym Êwiecie 
podczas  III Zjazdu Polskich In˝ynierów w Ameryce Pó∏nocnej

Zjazd obradowa∏ w dniach 27 – 29 kwietnia 2007
roku. Mia∏ za zadanie integracj´ polonijnych i pols-
kich Êrodowisk technicznych w celu stworzenia sil-
nych podstaw do rozwoju wspó∏pracy naukowo–
technicznej i okreÊlenia roli Polonii oraz polonijnych
organizacji in˝ynierskich w tym przedsi´wzi´ciu.
G∏ównym tematem sympozjum, które odby∏o si´ w
czasie Zjazdu, by∏ „Transfer technologii i wdra˝anie
innowacji”. Tematyka ta zosta∏a podzielona na czte-
ry grupy tematyczne: transfer technologii, polscy

in˝ynierowie w USA i Kanadzie - nowe przedsi´-
wzi´cia, uczelnie wy˝sze i wspó∏praca naukowa
oraz klub ekspertów. 

W Zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ ok. 90 osób reprezen-
tujàcych oÊrodki naukowo–badawcze i akademi-
ckie z USA, Kanady, Polski i Francji. W gronie goÊci
honorowych Zjazdu znaleêli si´ mi´dzy innymi:
wiceminister nauki i szkolnictwa wy˝szego RP Olaf
Gail, radca-minister Ambasady RP w Waszyngtonie
prof. Andrzej Rabczenko, pierwszy radca ambasa-
dy RP z biura w Nowym Jorku Krzysztof Dàbrowski,
wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
prof. Zygmunt Kolenda, prezes Federacji Stowar-
zyszeƒ Naukowo–Technicznych NOT dr Wojciech
Ratyƒski, prezes Konfederacji Pracodawców Pols-
kich Andrzej Malinowski oraz kilkuosobowe grono
w∏adz rektorskich polskich uczelni (Politechnik -
Bia∏ostockiej, Szczeciƒskiej, Warszawskiej, Âlàs-
kiej). Gospodarzem Zjazdu by∏ prezes Rady Pols-
kich In˝ynierów w Ameryce Pó∏nocnej mgr in˝.
Janusz Zastocki, a przewodniczàcym Komitetu
Naukowego Zjazdu prof. Andrzej Nowak z Universi-
ty of Nebraska w Lincoln.

CC hhiiccaaggoo,,  NNoowwyy  JJoorrkk,,  DDeettrrooiitt,,  LLooss  AAnnggeelleess,,  SSaann  FFrraann--
cciissccoo  ii  TToorroonnttoo  ––  ttoo  mmiieejjssccaa,,  ggddzziiee  nnaa  kkoonnttyynneenncciiee
ppóó∏∏nnooccnnooaammeerryykkaaƒƒsskkiimm  ddzziiaa∏∏aajjàà  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoollss--

kkiicchh  iinn˝̋yynniieerróóww..  ZZ  iinniiccjjaattyywwyy  ÂÂwwiiaattoowweejj  RRaaddyy  BBaaddaaƒƒ  nnaadd
PPoolloonniiàà  1100--1122..XX..22000033  rr..  ddoosszz∏∏oo  ww  OOrrcchhaarrdd  LLaakkee,,  ww  ppoobbllii˝̋uu
DDeettrrooiitt,,  ddoo  ssppoottkkaanniiaa  ddzziiaa∏∏aacczzyy  ttyycchh  oorrggaanniizzaaccjjii..  RReezzuullttaatteemm
ssppoottkkaanniiaa  bbyy∏∏oo  zzaa∏∏oo˝̋eenniiee  RRaaddyy  PPoollsskkiicchh  IInn˝̋yynniieerróóww  AAmmeerryykkii
PPóó∏∏nnooccnneejj..  RRaaddaa  uuwwaa˝̋aa  ssii´́  zzaa  ssppaaddkkoobbiieerrcczzyynnii´́  zzaa∏∏oo˝̋oonneejj  22
lliippccaa  11994444  rrookkuu  ww  CChhiiccaaggoo  PPoollsskkoo––AAmmeerryykkaaƒƒsskkiieejj  RRaaddyy
TTeecchhnniicczznneejj..  DDrruuggii  ZZjjaazzdd  RRaaddyy  ooddbbyy∏∏  ssii´́  ww  ddnniiaacchh  2299..0044  --
0011..0055..  22000055  rr..  ww  NNiiaaggaarraa  FFaallllss  ww  KKaannaaddzziiee..  NNaa  mmiieejjssccee  oobbrraadd
IIIIII  ZZjjaazzdduu  wwyybbrraannoo  CChhiiccaaggoo..

Otwarcie Zjazdu
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Wed∏ug stanu na 30 czerwca 2007 roku w naszej
Ma∏opolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownict-
wa zarejestrowanych by∏o 12403 osób w tym: 9386
czynnych cz∏onków, 382 cz∏onków, którzy zostali
zawieszeni na w∏asnà proÊb´ lub z powodu nieop∏a-
cenia sk∏adek cz∏onkowskich ponad 6 miesi´cy,
2511 skreÊlonych cz∏onków i 124 kandydatów na
cz∏onków.

Podzia∏ wed∏ug bran˝ by∏ nast´pujàcy:
• konstrukcyjno – budowlana (BO) – 6840 - 55,70

proc.,
• mostowa (BM) – 132 - 1,08 proc.,
• drogowa (BD) – 656 – 5,34 proc.,
• instalacji sanitarnych (IS) – 2220 -18,08 proc.,
• instalacji elektrycznych (IE) -1942 – 15,82 proc.,
• wodno – melioracyjna (WM) – 333 – 2,71 proc.,
• kolejowa (BK) -113 – 0,92 proc.,
• telekomunikacyjna (BT) – 39 – 0,32 proc.,
• wyburzeniowa (BW) – 4 – 0,03 proc..

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

MOIIB 
w  liczbach

TERMINARZ
posiedzeƒ Prezydium

i Rady MOIIB 
w II pó∏roczu 2007

Posiedzenia Prezydium:

18 lipca
5 wrzeÊnia
25 paêdziernika
28 listopada

Posiedzenia Rady:

28 wrzeÊnia (wyjazdowe)
20 grudnia

Uczestniczàcy w Zjeêdzie, autor tej informacji, w
okolicznoÊciowym wystàpieniu poinformowa∏ o roli i
znaczeniu Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, a
tak˝e o polskich bran˝owych stowarzyszeniach nau-
kowo–technicznych dzia∏ajàcych w budownictwie.

W czasie uroczystoÊci otwarcia obrad przedstawi-
ciele z USA, Kanady i Polski dokonali zwiàzania flag
tych trzech paƒstw symbolizujàcego zacieÊnianie
wzajemnej wspó∏pracy pomi´dzy polskimi in˝yniera-
mi dzia∏ajàcymi w ca∏ym Êwiecie.

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

OkolicznoÊciowe wystàpienie Z. Rawickiego 

„Droga do sukcesu” – in˝. Janusz Liberkowski z Kalifornii (laureat
nagrody „American Inventor 2006”, nagroda 1 mln dolarów!)
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bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Wycieczka techniczna 
do Zespo∏u Elektrowni Czorsztyn - Niedzica

bbrraann˝̋aa  mmoossttoowwaa  ––  ZZMMRRPP::
Seminarium:
„Co nowego w mostownictwie”

bbrraann˝̋aa  ssaanniittaarrnnaa::  PPZZIITTSS
Seminarium szkoleniowe: 
„Problemy projektowania kanalizacji na obszarach
wiejskich”

BBrraann˝̋aa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa  ––  ddrrooggoowwaa--  SSIITTKK  RRPP  OO..KKrraakkóóww,,
MMii´́ddzzyyzzaakk∏∏aaddoowwee  KKoo∏∏oo  DDrrooggoowwccóóww::
Wycieczka techniczna:
„Realizacja przepustów i tuneli typu tubosider”

bbrraann˝̋aa  mmoossttoowwaa  ––  ZZMMRRPP::
Seminarium:
„Obiekty w mostowe Budapeszcie.”

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OOddddzziiaa∏∏  NNoowwaa  HHuuttaa::
Seminarium nt.
„Optymalna technika uszczelnieƒ mediów
niebezpiecznych i o podwy˝szonych parametrach”

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OO..KKrraakkóóww::
Wycieczka techniczna na Targi ENERGOTAB 
do Bielska-Bia∏ej

bbrraann˝̋aa  wwooddnnoo--mmeelliioorraaccyyjjnnaa  ––  SSIITTWWMM
Konferencja Naukowo-Techniczna

17.07.2007r.
wtorek

09.00-16.00

29-31.08.2007
Êroda-piàtek

Ma∏a Morawka

wrzesieƒ
Dom Technika

ul. Straszewskiego 28         
Sala Klubowa

wrzesieƒ 2007

wrzesieƒ

11.09.2007 r.
wtorek

12.09.2007 r.
Êroda

08.00-16.00

17-18.09.2007
poniedzia∏ek- wtorek

Organizator:
O.Kr SEP Sekcja Energetyczna, 
Ko∏o Seniorów SEP nr 7,  MOIIB

mgr in˝. W∏adys∏aw Baracz
tel. 012 659-01-67

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
O. PZITS & MOIIB

dr in˝ Henryk ˚ywio∏, tel.012/4222698
inf.10:30-14:00 (pn.-czw.)

Organizator:
SITK RP O.Kraków   

Biuro Oddzia∏u SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl/krakow

Odpowiedzialny: Zofia Schumacher      

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
O. Nowa Huta SEP & MOIIB

Bogdan Ni˝nik, tel. 603 306 036
www.nhsep.pl

b.niznik@skamer.krakow.pl

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE MOIIB

in˝. Zygmunt Salwiƒski, tel. 012 639-21-22

Organizator:
SITWM O.Kraków & MOIIB

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´

In˝ynierów Budownictwa w III kwartale 2007 roku

Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB

L.p. Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej Data / Miejsce Organizator / Wyk∏adowca
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

„70-lecie zapory wodnej w Poràbce i kaskada So∏y”

bbrraann˝̋aa  mmoossttoowwaa  ––  ZZMMRRPP::
Seminarium:
„Technologie naprawy i zabezpieczenia betonu, zaprawy
typu PCC, pow∏oki ochronne itp.”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Cykl szkoleƒ: FIDIC
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC.
In˝ynier kontraktu – cz. I”

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium elektroinstalatorów nt.
„Aparatura modu∏owa w ofercie firmy LEGRAND”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Seminarium nt.
„Nowelizacja ustawy Prawo budowlane”

bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  --  SSEEPP  OO..KKrraakkóóww::
Seminarium nt.
Dzieƒ otwarty Elektrociep∏owni „Kraków” S..A.
(specjalnie dla cz∏onków SEP oraz MOIIB)

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Seminarium nt.
„Obcià˝enie Êniegiem obiektów budowlanych”

18.09.2007
wtorek, Kraków, 

Sala konferencyjna Hotelu
ASPEL

Ul. Bratys∏awska 2

19.09.2007r.
Êroda

08.30-15.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

20.09.2007r.
czwartek

11.00-14.00
Kraków

Dom Technika  NOT,  Sala A
ul. Straszewskiego 28

20.09.2007 r.
wtorek

11.00-14.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

22.09.2007 r.
sobota

10.00-14.00
Kraków

25.09.2007 r.
wtorek

10.00-13.00
Kraków

Dom Technika

Informacje: 012 422 47 22 w.34
poniedzia∏ek 10.00-13.00

Organizator:
ZMRP O.Ma∏opolski & MOIIB

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

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O. Ma∏opolski

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE 

MOIIB
LEGRAND

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 60, MOIIB
mgr in˝. Marian Gondek
(012) 646 63 33 w. 355

dr in˝. Andrzej Siwek
(012) 421 99 93

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O. Ma∏opolski

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

L.p. Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej Data / Miejsce Organizator / Wyk∏adowca
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15.

16.

17.

18.

19.

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OOddddzziiaa∏∏  NNoowwaa  HHuuttaa::
Seminarium nt.
„Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa –
rozwiàzania techniczne prezentowane przez firm´
ENERGOTEST-ENERGOPOMIAR”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Seminarium nt.
Zmówienia publiczne po nowelizacji ustawy z dnia 13
kwietnia 2007 r.

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Cykl szkoleƒ: FIDIC
„Warunki kontraktowe i procedury FIDIC.
In˝ynier kontraktu – cz. II”

BBrraann˝̋aa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa  ––  ddrrooggoowwaa  ––  SSIITTKK  RRPP  OO..  KKrraakkóóww::
Wycieczka techniczna:
„Budowa mostu przez Wis∏´ w Pu∏awach”

BBrraann˝̋aa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa  ––  SSIITTKK  RRPP  OO..  KKrraakkóóww::
Konferencja:
„XXII Dni Technika w Ma∏opolsce”

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

25.09.2007 r.
wtorek

11.00-14.00
Kraków

Budynek NOT Kraków Centrum
C bl. 10

27.09.2007 r.
Êroda

10.00-15.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

28.09.2007 r.
piàtek

8.30-15.00
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

wrzesieƒ 2007

wrzesieƒ 2007

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O. Nowa Huta SEP,  & MOIIB

Bogdan Ni˝nik 
tel. 603 306 036

www.nhsep.pl
b.niznik@skamer.krakow.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O. Ma∏opolski

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O. Ma∏opolski

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
SITK RP O.Kraków  
Odpowiedzialny:
Andrzej Kollbek

Tel. 606 390 886

Organizator:
SITK RP O.Kraków  

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
Tel. 012 417-25-11

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

DOSKONALENIE

ZAWODOWE

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez

Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe
nast´puje w wyniku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u G∏ównej Ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej
faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz
podpisem uczestnika na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofi-
nansowania ka˝dego uczestnika przez ZP-SiSD !

2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania uczestnictwa - dla ka˝dego cz∏onka MOIIB - ∏àcznie
w ró˝nych formach dokszta∏cania: kursach, szkoleniach i konferencjach naukowo-technicznych w max. kwocie 250,00 PLN w
skali danego roku. Nale˝y wype∏niç druk wniosku i za∏àczyç dowód wp∏aty lub jego ksero z imiennym podpisem.

JJaann  SSTTRRZZAA¸̧KKAA
przewodniczàcy Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
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KONFERENCJE

11..  OORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY  KKOONNFFEERREENNCCJJII
• PPoollsskkaa  AAkkaaddeemmiiaa  NNaauukk

Oddzia∏ w Krakowie
Komisja Budownictwa 

• PPoolliitteecchhnniikkaa  KKrraakkoowwsskkaa
Wydzia∏ In˝ynierii Làdowej

• PPoollsskkii  ZZwwiiààzzeekk  IInn˝̋yynniieerróóww
ii  TTeecchhnniikkóóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa
Oddzia∏ Ma∏opolski w Krakowie

• MMaa∏∏ooppoollsskkaa  OOkkrr´́ggoowwaa
IIzzbbaa  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa

przy wspó∏udziale: 
• SSppoo∏∏eecczznneeggoo  KKoommiitteettuu

OOddnnoowwyy  ZZaabbyyttkkóóww  KKrraakkoowwaa

OObbss∏∏uuggaa  pprraassoowwaa  ii  ppaattrroonnaatt  mmeeddiiaallnnyy::
„In˝ynieria i Budownictwo”; „Renowacje i Zabytki”

22..  KKOOMMIITTEETT  NNAAUUKKOOWWYY  II  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  
Prof. Witold C¢CKIEWICZ
Dr in˝. Krzysztof CHUDYBA
Prof. Krzysztof DYDUCH
Prof. Kazimierz FLAGA
Prof. Kazimierz FURTAK
Prof. Zbigniew JANOWSKI - przewodniczàcy
Prof. Andrzej KAD¸UCZKA
Dr in˝. Stanis∏aw KARCZMARCZYK
Prof. Janusz KAWECKI
Prof. Andrzej KOSS
Prof. Edmund MA¸ACHOWICZ
Prof. Piotr D. MONCARZ
Prof. Piotr NOAKOWSKI
Prof. Ireneusz P¸USKA
Dr in˝. Zygmunt RAWICKI
In˝. Jan SZPAK - sekretarz
Prof. Jacek ÂLIWI¡SKI
Prof. Marian TRACZ
Prof. Franciszek ZIEJKA 

33..  DDAANNEE  DDOO  KKOORREESSPPOONNDDEENNCCJJII
Zbigniew JANOWSKI - przewodniczàcy
tel./fax: (012) 628-09-66
e-mail: zjanowsk@imikb.wil.pk.edu.pl

Jan SZPAK – sekretarz
tel./fax: (012) 628-23-63
e-mail: jszpak@imikb.wil.pk.edu.pl

44..  TTEERRMMIINN  II  MMIIEEJJSSCCEE  KKOONNFFEERREENNCCJJII  
Obrady i imprezy towarzyszàce Konferencji odbywaç si´ b´dà w

Krakowie w dniach: 28 - 30 maja 2008 roku.

55..  CCEELL  II  TTEEMMAATTYYKKAA  KKOONNFFEERREENNCCJJII  
Celem konferencji jest prezentacja i wymiana informacji o rozwi-

àzaniach technicznych i techno-logicznych stosowanych w odnowie
obiektów zabytkowych.

Konferencja obejmowaç b´dzie nast´pujàcà tematyk´:

A. Zagadnienia materia∏owe i technologiczne
B. Zagadnienia badawczo-projektowe
C. Zagadnienia konstrukcyjne
D. Zagadnienia geotechniczne i infrastruktury
E. Zagadnienia trwa∏oÊci, zabezpieczenia i utrzymania obiektów i

zespo∏ów
F. Dziedzictwo postprzemys∏owe
G. Zagadnienia prawno-ekonomiczne 

66..  WWAARRUUNNKKII  UUCCZZEESSTTNNIICCTTWWAA
Przewiduje si´ nast´pujàce warunki uczestnictwa w konferencji:

• Udzia∏ ze zg∏oszeniem referatu.

• Udzia∏ bez referatu.
• Udzia∏ z wystàpieniem promocyjnym.
• Udzia∏ w wystawie.

DDoo  uucczzeessttnniiccttwwaa  ww  kkoonnffeerreennccjjii  zzaapprraasszzaammyy  wwsszzyyssttkkiicchh  zzaaiinntteerree--
ssoowwaannyycchh  pprrzzeeddssttaawwiioonnàà  tteemmaattyykkàà

Zg∏oszenia prosimy przesy∏aç na za∏àczonych
„Kartach uczestnictwa”, na adres:

VVIIIIII  KKoonnffeerreennccjjaa
„REW-IN˚. Kraków’2008”

PZITB O/Kraków
ul. Straszewskiego 28
31-113 K R A K Ó W

tel./fax: (012) 422-30-83
e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Koszty uczestnictwa w: obradach konferencji, imprezach towa-
rzyszàcych, prezentacjach promocyjnych i wystawie zostanà podane
w Komunikacie nr 2

77..  ZZGG¸̧AASSZZAANNIIEE  RREEFFEERRAATTÓÓWW
Zapraszamy do zg∏aszania referatów, które powinny zawieraç

prace oryginalne, dotychczas nie publikowane.
Do druku, przyj´te b´dà prace po pozytywnej recenzji Komitetu

Naukowego Konferencji.

Zg∏oszenie referatu na za∏àczonej „Karcie uczestnictwa” winno
zawieraç nast´pujàce dane:

• Nazwisko i imi´ autora (autorów) referatu, tytu∏y, stopnie nauko-
we i zawodowe, miejsce pracy.

• Tytu∏ referatu.
• Krótkie streszczenie (1 strona A4), zawierajàce tezy referatu

oraz propozycj´ przyporzàdkowania do jednej z 7 grup tema-
tycznych.

Po otrzymaniu zg∏oszeƒ i wst´pnej kwalifikacji organizatorzy kon-
ferencji przeÊlà Autorom referatów „Instrukcj´” dotyczàcà przygoto-
wania tekstu.

Referat wraz z rysunkami nie mo˝e przekraczaç 10 stron. 

88..  TTEERRMMIINNYY

• Wys∏anie Komunikatu nr 1
- do 25 lipca 2007

• Wst´pne zg∏oszenie referatu
- do 15 listopada 2007

• Wst´pne zg∏oszenie uczestnictwa
- do 15 stycznia 2008

• Wys∏anie Komunikatu nr 2
- do 15 lutego 2008

• Ostateczne zg∏oszenie uczestnictwa
i wniesienie op∏aty za Konferencj´
- do 15 marca 2008

• Przes∏anie tekstu referatu
- do 30 marca 2008

• Potwierdzenie przyj´cia referatu do druku
- do 15 kwietnia 2008

• Wys∏anie Komunikatu nr 3 zawierajàcego
Szczegó∏owy Program Obrad Konferencji
- do 5 maja 2008

• Obrady Konferencji

KKoonnffeerreennccjjaa  oorrggaanniizzoowwaannaa  jjeesstt  ppoodd  ppaattrroonnaatteemm
JJaacckkaa  MMaajjcchhrroowwsskkiieeggoo

PPrreezzyyddeennttaa  MMiiaassttaa  KKrraakkoowwaa

VIII KONFERENCJA Naukowo-Techniczna na temat:
IN˚YNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY STAROMIEJSKICH ZESPO¸ÓW

ZABYTKOWYCH „REW-IN˚. KRAKÓW 2008”
KRAKÓW 28 - 30 maja 2008



NOWA SIEDZIBA MOIIB


