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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 — sekretarz
4. Damijan Ryszard — wiceprzewodniczàcy
5. Dyk Krzysztof, 
6. Go∏aszewski Andrzej
7. Indyka Eugenia 
8. Klass Krzysztof
9. Krawczyk Jacek

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

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:

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

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB: 

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

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

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

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

MA ̧ O POL SKA OKR¢GOWA IZBA 
IN ̊ Y NIE RÓW BU DOW NIC TWA (MOIIB)

w KRA KO WIE
ul. CZARNOWIEJSKA 80 

30-054 KRA KÓW
tel.: (12) 630–90–60, 630–90–61

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

biu ro czyn ne po nie dzia ∏ek, Êro da, 
pià tek 9.00-14.00

wto rek, czwar tek 12.00-18.00

Ad res do ko re spon den cji: 
Ma ∏o pol ska Okr´ go wa Izba

In ̋ y nie rów Bu dow nic twa w Kra ko wie
ul. Czarnowiejska 80

30-054 Kraków

Punk ty In for ma cyj ne w Tar no wie, 
No wym Sà czu i Zakopanem

udzie la jà in for ma cji 
na te mat dzia ∏al no Êci Izby oraz 

przyj mu jà wnio ski o wpi sa nie na li st´ 
cz∏on ków MO IIB w Kra ko wie

Tar nów, ul. Konarskiego 4 
Terminy dy˝urów: 
wto rek i czwartek 

w godz. od 15.00 do 17.00. 
Tel. (014) 626-47-18. 

No wy Sàcz, 
ul. Kra szew skie go 44. 

Ter mi ny dy ̋ u rów:
wtorek w godz.: 13 - 15
piàtek w godz.: 15 - 17

dy˝ur cz∏onka OKK 
czwartek w godz.: 17 - 19

Tel. (018) 441 18 59

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

wtorki w godz. 11 - 13
Êrody w godz. 16 - 18
Tel. (018) 201-35-74. 

Terminy dy˝urów:
przewodniczàcego Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15 – 16

wiceprzewodniczàcych Rady MOIIB 
w ka˝dy czwartek w godz.: 16 – 17

sekretarza Rady MOIIB
w ka˝dy wtorek w godz.: 15 – 16

Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
w co drugi czwartek (parzysty)

w godz.: 16 – 18
przewodniczàcego Sàdu Dyscyplinarnego

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

przewodniczàcego Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej w ka˝dy pierwszy 

czwartek miesiàca w godz.: 15 - 16
(w sprawie skarg i wniosków)

Dy˝ur cz∏onka OKK
w ka˝dy czwartek w godz.: 15 - 18

(w Biurze MOIIB w Krakowie)
Porady prawne

w ka˝dy czwartek w godz.: 17 - 18
(dla cz∏onków MOIIB)

Sk∏ady Orzekajàce 
drugie i czwarte Êrody miesiàca

(w sprawach cz∏onkowskich)

CZŁONKOWIE ORGANÓW MOIIB

Siedziba Małopolskiej Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa 

przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie



Szanowni Paƒstwo, 
Kole˝anki i Koledzy
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Mamy nowy – 2008 – rok. Budowlani rozpoczynajà to „nowe rozdanie”
z nadziejami, ̋ e nadal b´dzie nam towarzyszyła dobra koniunktura na ryn-
ku. Na razie sprzyja nam styczniowa, „wiosenna” aura, która umo˝liwia rea-
lizacj´ wielu rozpocz´tych w ubiegłym roku inwestycji bez typowych dla zimy
przestojów. 

Na wst´pie pragn´ serdecznie podzi´kowaç za wiele ˝yczeƒ Êwiàtecz-
no–noworocznych, które otrzymaliÊmy od ró˝nych instytucji i organizacji,
a tak˝e od członków naszej Izby. Noworoczny klimat wcià˝  pojawia si´

w obecnym numerze biuletynu „Budowlani”, choçby w in-
formacji o pierwszym balu karnawałowym zorganizowanym
przez MOIIB, który, mam nadziej´, stanie si´ sympatycznà
tradycjà, jak równie˝ w sprawozdaniach ze spotkaƒ z koƒ-
ca starego roku.

Pod koniec 2007 r. w Krakowie goÊciliÊmy delegacj´ ko-
legów z Czeskiej Izby Autoryzowanych In˝ynierów i Tech-
ników Budownictwa (CKAIT) z regionu Ostrawa, z którymi
podpisaliÊmy aneks do umowy o współpracy na kolejne 3
lata. Koniec roku to tradycyjnie czas spotkania władz naszej
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
z przewodniczàcymi stowarzyszeƒ naukowo-technicznych
bran˝y budowlanej działajàcych  w Małopolsce. Osiem lat
temu to stowarzyszenia anga˝owały si´ w powstanie sa-
morzàdu zawodowego budowlanych. Izba o tym nie zapo-

mniała.
W cyklu prezentacji wielkich firm budowlanych z naszego regionu za-

mieszczamy wywiad z in˝ynierem Henrykiem Lobà – dyrektorem Oddzia-
łu Hochtief Polska w Krakowie. Realizator wielkich inwestycji i kolekcjoner
nagród w konkursach budowlanych – Hochtief – finiszuje właÊnie z budo-
wà wyjàtkowà i spektakularnà – gmachem Opery w Krakowie.

Zamieszczamy tak˝e artykuł dyskusyjny na temat – co dalej z upraw-
nieniami budowlanymi w Prawie budowlanym i rozporzàdzeniu o samo-
dzielnych funkcjach technicznych. Liczymy na odzew naszych Czytelników.

1338 decyzji uprawnieƒ budowlanych wydała Małopolska Okr´gowa Izba
In˝ynierów Budownictwa, odkàd organizuje egzaminy. Relacja z dziesiàtej
sesji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane, widziana z pozycji Sta-
nisława Karczmarczyka – przewodniczàcego Okr´gowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej MOIIB – wewnàtrz numeru.

Zach´cam równie˝ do lektury historycznego tekstu przygotowanego
z okazji 160-lecia budowy linii kolejowych w dawnej Galicji.  

Z wy ra za mi sza cun ku
i ko le ̋ eƒ ski mi po zdro wie nia mi

Zyg munt Ra wic ki
prze wod ni czà cy Rady MO IIB 

Prze wod ni czà cy MO IIB
Zyg munt Ra wic ki

Budowlani

„Budowlani” – Biuletyn Ma∏opolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
Redaguje: Zygmunt Rawicki 

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

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

30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
Ok∏adki: Gmach Opery w Krakowie - wizualizacja. Okładka zamykajàca: realizacje Hochtief Polska - Oddział KPIS CRACOVIA

Nak∏ad 9700 egzemplarzy
Publikowane w Biuletynie „Budowlani“ artykuły prezentujà stanowiska, opinie i poglàdy ich autorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów i zmiany tytułów.
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KA LEN DA RIUM MO IIB

• 22.11.2007 - zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. szkolenia i stałego do-
kształcania

• 27.11.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Analiza sprawnoÊci funkcjono-
wania bioreduktora Typu RETRO-FAST
przeznaczonego do oczyszczania Êcie-
ków bytowych”

• 28.11.2007 - XIV zebranie Prezydium
MOIIB

• 29.11.2007 - zebranie Rady Programo-
wej Biuletynu Informacyjnego MOIIB
„Budowlani”

• 29.11.2007 - zebranie Komisji Prawno-
Regulaminowej PIIB w Warszawie
z udziałem H. Pasich

• 29-30.11.2007 - seminarium szkole-
niowe na temat „Obiekty mostowe pod
patronatem Jana Nepomucena”

• 30.11.2007 - egzamin testowy na upraw-
nienia - sesja egzaminacyjna jesieƒ
2007 

• 30.11.2007 - wizyta delegacji Czeskiej
Izby In˝ynierów Budowlanych (ČKAIT)
z Ostrawy oraz podpisanie porozumienia
o współpracy pomi´dzy MOIIB a ČKAIT 

• 1-8.12.2007- egzaminy ustne na upraw-
nienia budowlane - sesja egzaminacyj-
na jesieƒ 2007

• 03.12.2007 - wydanie biuletynu MOIIB
„Budowlani” nr 25

• 05.12.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „OdpornoÊç ogniowa konstrukcji
budowlanych”

Zale˝y nam,
aby jak najwi´ksze
grono członków
Izby zostało zapo-
znane z tymi pro-
pozycjami, a spra-
wy uznane w re-
gionach za wyma-
gajàce ingerencji
– przesłane do
osób opracowujà-

cych projekty uchwał VII zjazdu.
Tu przypomnieç warto, ˝e rok

temu, na VI Zjeêdzie, delegaci otrzy-
mali podobny materiał, ale w cza-
sie obrad ustalono, ̋ e nie b´dzie on
dyskutowany i nie powstanie
uchwała zjazdowa         o zmianach
w Statucie i regulaminach organi-
zacyjnych. Dwuletnia działalnoÊç
Izby (w II kadencji) wykazała jednak
niezb´dnoÊç aktualizacji zapisów
sprzed kilku lat, dostosowanie ich
do obowiàzujàcych aktów praw-
nych w budownictwie. Podejmijmy
wi´c wysiłek starannego opraco-
wania opinii i stanowiska dla dele-
gatów Małopolski, aby mieli legity-
macj´ i argumenty do podj´cia
zjazdowej dyskusji.

*  *  * 

Komisja Infrastruktury Sejmu
RP obradowała nad programem
prac. Struktur´ tej komisji, oso-
by w niej zasiadajàce prezentu-
je informacja w „IN˚YNIERZE

BUDOWNICTWA” nr 1/2008. Nas
dotyczy bezpoÊrednia współpra-
ca z Podkomisjà ds. Budownictwa
oraz Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkaniowej. W jej pracach
bierze udział poseł z Małopolski,
Andrzej Adamczyk. Liczymy na
mo˝liwoÊç kontaktów, konsultacji
z panem posłem, o co b´dziemy
zabiegaç, podobnie jak o mo˝li-
woÊç przekazywania na jego r´ce
uwag i postulatów dotyczàcych
istniejàcych i tworzonych przepi-
sów prawa.

Podkomisja ds. Budownictwa
przyj´ła zaproszenie prezesa
Krajowej Rady PIIB i goÊciła na
spotkaniu z członkami jej Prezy-
dium. W spotkaniu wzi´ło udział
14 posłów. Umo˝liwiło to cieka-
wà, obustronnà wymian´ poglà-
dów, istotnà – naszym zdaniem
– na poczàtku pracy tej kadencji
Sejmu.

*  *  * 

Skarbnik Krajowej Rady przed-
stawił skrótowà informacj´ o rea-
lizacji bud˝etu Izby na 2007 rok.
Szczegółowe sprawozdanie zo-
stanie, co oczywiste, przedło˝one
VII Zjazdowi. Obecnie mo˝na od-
notowaç, ˝e przychody w ub.
roku zostały wykonane w około
107 proc., a koszty w 99 proc. pre-
liminowanych w bud˝ecie uchwa-
lonym przez VI Zjazd.

RównoczeÊnie skarbnik poin-
formował w czasie dyskusji na ple-
narnym posiedzeniu Rady Izby, ˝e
– mimo tej proporcji wpływów
i kosztów - niezb´dne jest
oszcz´dne, rozwa˝ne realizowanie
wydatków bie˝àcych w zakresie
działaƒ organizacyjnych organów
Rady. Ju˝ od samego poczàtku
roku.

Zbysław KAŁKOWSKI  

Zbys∏aw Ka∏kowski

Komisja Regulaminowa Krajowej
Rady opracowała i poddała pod
dyskusj´ w okr´gach propozycje

zmian w Statucie i regulaminach PIIB.
Byłyby one przedło˝one w materiałach
przedzjazdowych delegatom na VII Spra-
wozdawczy Zjazd Krajowy Izby (czerwiec
br.). W  gronie członków Komisji Regu-
laminowej zasiadajà przedstawiciele
wszystkich okr´gów, najcz´Êciej prze-
wodniczàcy odpowiednich komisji okr´-
gowych (z MOIIB - Halina Pasich).

Co w Krajowej Radzie?
Propozycje zmian w Statucie i regulaminach PIIB
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• 11.12.2007- zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. prawno- regulaminowych

• 11.12.2008- zebranie Składu Orzekajà-
cego Nr 1 w sprawach członkowskich

• 11.12.2009- zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. szkolenia i stałego do-
kształcania

• 11.12.2010- zebranie Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej

• 13.12.2007 - spotkanie Prezydium 
MOIIB z przewodniczàcymi stowarzyszeƒ
naukowo-technicznych bran˝y budow-
lanej 

• 18.12.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Polityka Miasta Krakowa w za-
kresie planowania przestrzennego”

• 18.12.2007 - zebranie Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego

• 18.12.2007 - zebranie Okr´gowych
Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawo-
dowej

• 18.12.2007 - seminarium szkoleniowe na
temat „Mosty zabytkowe”

• 18.12.2007 - zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. działaƒ samopomocowych

• 19.12.2007 - zebranie Krajowej Rady PIIB
z udziałem Z. Kałkowskiego, Z. Rawic-
kiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlusarczyka

• 20.12.2007 - VIII zebranie Rady MOIIB 

• 9.1.2008 – zebranie Składu Orzekajàce-
go Nr 1 w sprawach członkowskich

• 10.1.2008- zebranie Krajowej Komisji
Prawno-Regulaminowej PIIB w Warsza-
wie z udziałem  H. Pasich

• 15.1.2008 – zebranie Okr´gowej 
Ko misji Kwalifikacyjnej

Nasza kadra 
nad Sekwanà

90 lat Stowarzyszenia In˝ynierów  i Techników Polskich we Francji

Przez 90 lat stowarzyszenie
prowadziło na terenie Francji dzia-
łalnoÊç o charakterze zawodo-
wym, społecznym, kulturalnym i
patriotycznym. W okresie mi´-

dzywojennym SITPF aktywnie
realizowało swoje cele, przyczy-
niajàc si´ do współpracy polsko-
francuskiej, zarówno na szczeb-
lu rzàdowym, jak i w kontaktach
z przedsi´biorstwami. II wojna
Êwiatowa odcisn´ła tragiczne pi´t-
no na historii stowarzyszenia.
Niemcy zniszczyli doszcz´tnie
jego archiwa, a ówczesny prezes
Henryk Lipkowski (syn Józefa
Lipkowskiego), bioràcy udział we
francuskim ruchu oporu, został w
1943 roku aresztowany przez
gestapo, a nast´pnie zamordo-
wany w obozie w Buchenwal-
dzie. 

Koniec II wojny Êwiatowej
umo˝liwił stowarzyszeniu podj´-
cie normalnej działalnoÊci ju˝ od
18 sierpnia 1945 roku, kiedy to
wybrano nowy Zarzàd. Oprócz re-
gularnych spotkaƒ towarzyskich
i konferencji, stowarzyszenie or-
ganizowało tak˝e pomoc dla stu-
dentów i emigrantów, zało˝yło

Stowarzyszenie In˝ynierów i Tech-
ników Polskich we Francji (SITPF)
jest jednym z najstarszych sto-

warzyszeƒ technicznych skupiajàcych
polskich fachowców działajàcych poza
granicami kraju. Idea jego zało˝enia
zrodziła si´ w maju 1917 roku, w czasie
tradycyjnej pielgrzymki polskiej do Mont -
morency, na wieÊç o tworzeniu nieza-
le˝nej Armii Polskiej we Francji. Grupa in-
˝ynierów obecnych na pielgrzymce,
a wÊród nich Józef Lipkowski i Stanisław
Ziembiƒski, postanowiła powołaç orga-
nizacj´, której celem byłoby zorganizo-
wanie kadry technicznej, współdziała-
jàcej w odbudowie Polski po odzyskaniu
niepodległoÊci. Akt zało˝enia Polskiego
Stowarzyszenia Techników w Pary˝u
(bo taka była poczàtkowa nazwa sto-
warzyszenia) został podpisany 18 listo-
pada 1917 roku.

Otwarcie obrad przez mgr. in˝. Janusza Ptaka – prezesa SITPF

dokoƒczenie na str. 6



• 15.1.2009- zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. prawno- regulaminowych

• 17.1.2008- zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. szkolenia i stałego do-
kształcania - uroczyste wr´czenie upraw-
nieƒ budowlanych z sesji egzaminacyj-
nej Jesieƒ 2007 

• 18.01.2008 - I Bal Karnawałowy Człon-
ków MOIIB 

• 22.01.2008 - zebranie Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej - zebranie Okr´gowe-
go Sàdu Dyscyplinarnego - semina-
rium - warsztaty in˝ynierskie na temat
„Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budyn-
ków, mieszkaƒ – zagro˝enie zwiàzane
z wentylacjà. Uregulowania prawne
i normowe. Przewody kominowe”.

• 23.01.2008 - zebranie Krajowej Rady
PIIB Poznaniu z udziałem Z. Kałkow-
skiego, Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego
i K. Âlusarczyka

• 24.01.2008 - XV zebranie Prezydium
MOIIB - seminarium szkoleniowe na
temat „Prawo budowlane po ostatnich
nowelizacjach ustawy” - seminarium
szkoleniowe na temat „Produkty Hol-
dingu ZPUE Włoszczowa – stacje trans-
formatorowe, złàcza kablowe, oÊwiet-
lenie przemysłowe i okna w wykonaniu
akustycznym”

• 25.1.2008 – seminarium szkoleniowe na
temat „Ochrona przeciwpora˝eniowa
w liniach napowietrznych i kablowych
NN wg N SEP – E – 001:2003

• 29.01.2008 - seminarium szkoleniowe
na temat „Zamówienia publiczne po
nowelizacji ustawy z dnia 13 kwietnia
2007 r.“

Nasza kadra
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bibliotek´, wydawało biuletyn infor-
macyjny, organizowało kursy do-
kształcajàce, uczestniczyło w akcjach
socjalnych, a tak˝e stało si´ człon-
kiem–współzało˝ycielem, reprezen-
tujàcym Polsk´ w słynnej organizacji

FISITA (Federation Internationale des
Societes d’Ingenieurs des Techni-
ques de l’Automobile).

Obecnie stowarzyszenie stawia so-
bie za cel zarówno podtrzymywanie

tradycyjnej działalnoÊci, jak i znale-
zienie nowych form aktywnoÊci, któ-
re byłyby lepiej dostosowane do
współczesnych wymogów zawodo-
wych. SITPF skupia w swoich szere-
gach in˝ynierów, specjalistów i wy-
nalazców z wielu dziedzin techniki, po-

czàwszy od architektonicznych, kon-
strukcji ró˝nych obiektów budowla-
nych, w tym mostowych, poprzez
budownictwo okr´towe, a˝ do naj-
nowszych technologii, takich jak mi-

dokoƒczenie ze str. 5

Uczestnicy jubileuszu na sali obrad



nad Sekwanà
krokatetery mózgowe, zastosowania wiàzki elektronowej
i laserowej, mikrosystemy i układy scalone najwy˝szej ska-
li integracji, do najnowszej generacji komputerów.

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w ˝yciu i mani-
festacjach patriotycznych Polonii francuskiej, współpracuje
z innymi stowarzyszeniami polskimi we Francji, a tak˝e z
polonijnymi stowarzyszeniami technicznymi w Anglii,
Niemczech i Austrii. Rozwija tak˝e kontakty zawodowe ze
stowarzyszeniami technicznymi w Polsce (m.in. z FSNT
NOT) i innymi instytucjami o charakterze ekonomiczno-
gospodarczym.

W 2007 roku Stowarzyszenie obchodziło 90-lecie swo-
jego istnienia. Dla uczczenia jubileuszu zorganizowano cykl
konferencji pod hasłem „Wkład in˝yniera i technika pol-
skiego w rozwój przemysłu francuskiego”. 

Główne uroczystoÊci obchodów 90-lecia SITPF od-
były  si´ pod honorowym patronatem prezydenta Se-
natu  Francji Christiana Ponceleta i marszałka Senatu
Polski Bogdana Borusewicza 16 – 18 listopada 2007
roku w Ambasadzie RP w Pary˝u. W obchodach jubi-
leuszu wzi´ło udział ok. 150 osób, w tym 45 z zagra-
nicy, reprezentujàcych licznà Poloni´ i stowarzyszenia
naukowo-techniczne z Francji, Stanów Zjednoczo-
nych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Litwy,
Szwajcarii, a tak˝e goÊcie z Polski. W gronie goÊci ho-
norowych byli mi´dzy innymi: ambasador RP we Fran-
cji Tomasz Orłowski, senator Yann Gaillard – prze-
wodniczàcy  grupy Senatorskiej Przyjaêni Francusko-
Polskiej, konsul RP w Pary˝u Monika Białecka, radca
naukowy Ambasady RP El˝bieta Sayegh, wiceprezes
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Józef Wróbel,
wiceprezesi Federacji Stowarzyszeƒ Naukowo–Tech-
nicznych NOT Ewa Maƒkiewicz-Cudny i Grzegorz Li-
powski. Obecni byli tak˝e przedstawiciele placówek
naukowych i ekonomicznych we Francji, mi. in. Polskiej
Akademii Nauk, Wydziału Promocji Handlu i Inwesty-
cji przy Ambasadzie RP oraz Polskiej Misji Katolickiej.
GoÊçmi specjalnymi uroczystoÊci były Krystyna Ziem-
biƒska, córka in˝. Stanislawa Ziembiƒskiego jednego
z zało˝ycieli SITPF, oraz p. Janina Lansier, wnuczka ge-
nerała Józefa Lipkowskiego, drugiego ze współzało-
˝ycieli stowarzyszenia.

Rol´ gospodarza tej wyjàtkowej uroczystoÊci pełnił pre-
zes Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Polskich we
Francji mgr in˝. Janusz Ptak.

W czasie obchodów jubileuszu odbyły si´ trzy sesje
plenarne, w czasie których wygłoszono kilkanaÊcie re-
feratów prezentujàcych m.in. rol´ nauk in˝ynieryjnych  w
rozwoju cywilizacji, wkład in˝ynierów i techników polskich

w rozwój przemysłu francuskiego, a tak˝e działalnoÊç sto-
warzyszeƒ polonijnych z zagranicy.

W czasie uroczystoÊci przekazano na r´ce prezesa
SITPF Janusza Ptaka wiele listów gratulacyjnych. Uczest-
niczàcy w jubileuszu, piszàcy te słowa, przekazał oko-
licznoÊciowe adresy od Małopolskiej Okr´gowej Izby In-
˝ynierów Budownictwa i od Polskiego Zwiàzku In˝ynierów
i Techników Budownictwa, a tak˝e w okolicznoÊciowym wy-
stàpieniu poinformował o roli i znaczeniu Polskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa i o polskich bran˝owych stowa-
rzyszeniach naukowo–technicznych działajàcych w bu-
downictwie.

W trzecim dniu jubileuszu odbyła si´ msza Êw. w ko-
Êciele polskim w Pary˝u w intencji zmarłych i ˝yjàcych
członków SITPF, a uroczystoÊci zakoƒczyły si´ wspólnà
przeja˝d˝kà statkiem po Sekwanie.

UroczystoÊci jubileuszowe były doskonałà okazjà do
podsumowania i wytyczenia dalszych kierunków działa-
nia, wymiany poglàdów, niespodziewanych spotkaƒ i na-
wiàzania nowych kontaktów i przyjaêni.

Zygmunt RAWICKI
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OkolicznoÊciowe wystàpienie Z. Rawickiego
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Jednà z samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie jest rzeczoznawstwo budowlane.
W 2005 roku wprowadzono mo˝liwoÊç uzyskania
tytułu rzeczoznawcy tak˝e przez osob´ nieposia-
dajàcà tytułu magistra in˝yniera lub in˝yniera
i uprawnieƒ budowlanych. Na mocy ustawy o sa-
morzàdach zawodowych [2] od roku 2003 nada-
wanie uprawnieƒ budowlanych przekazano odpo-
wiednio samorzàdom architektów oraz in˝ynierów
budownictwa. Bardzo licznych zmian dokonywano
równie˝ w wydanych przez ministrów właÊciwych
do spraw budownictwa 6 kolejnych rozporzàdze-
niach w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie [4, 5, 6]. Zmieniano tu: rodzaj
wykształcenia odpowiedniego albo pokrewnego
oraz sposób jego dokumentowania i kwalifikowa-
nia; sposób stwierdzania posiadania przygotowa-
nia zawodowego; rodzaj praktyki, sposób jej do-
kumentowania i kryteria uznawania oraz wymaga-
nia odnoÊnie zaliczania praktyki (w tym m. in. ter-
minu rozpocz´cia, miejsca i sposobu jej odbywa-
nia); rodzaj, wielkoÊç i zakres robót, które mogà wy-
konywaç posiadajàcy uprawnienia bez ograni-
czeƒ i w ograniczonym zakresie w odpowiedniej
specjalnoÊci; okreÊlenia specjalizacji w zakresie
specjalnoÊci; sposób przeprowadzania i zakres eg-
zaminu oraz walut´ i wysokoÊç opłaty za kwalifi-
kacj´ i egzamin itp. 

Pod koniec 2006 r. powołana przez ministra wła-
Êciwego do spraw budownictwa komisja rozpocz´ła
opracowanie zało˝eƒ do projektu nowego Prawa bu-
dowlanego, którego kolejne wersje powstawały
w 2007 roku [3]. Niestety, nie było wówczas mowy
o równoległym opracowaniu projektu rozporzàdzenia.
W zakresie uprawnieƒ budowlanych zaproponowano

powa˝ne zmiany. W projekcie ustawy Prawo bu-
dowlane pozostawiono tylko definicj´: „Ilekroç w usta-
wie jest mowa o uprawnieniach budowlanych  nale-
˝y przez to rozumieç uprawnienia budowlane, o któ-
rych mowa w przepisach o samorzàdach zawodowych
architektów, in˝ynierów budownictwa i urbanistów”.
ZaÊ w cz´Êci okreÊlajàcej zmiany w obowiàzujàcych
przepisach do ustawy o samorzàdach zawodowych
przepisano bez zmian treÊç rozdziału 2, który w obo-
wiàzujàcym Prawie budowlanym [1] reguluje sprawy
uprawnieƒ. Na stronie internetowej ministerstwa [3]
podano uzasadnienie, ̋ e „projekt został poddany sze-
rokim konsultacjom z udziałem organizacji samo-
rzàdowych (samorzàd zawodowy)”, w tym Izby In-
˝ynierów Budownictwa i innych organizacji. Projekt
został 27.09.2007 przedstawiony Komisji Wspólnej
Rzàdu i Samorzàdu Terytorialnego. W projekcie tym
powołana przez ministra komisja nie uwzgl´dniła ̋ a-
dnej z licznych propozycji zmian zgłaszanych przez
PIIB, reprezentujàcà ju˝ ponad 100-tysi´cznà rzesz´
in˝ynierów budownictwa. In˝ynierów, którzy „wyko-
nujàc samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie sà odpowiedzialni za wykonywanie tych funkcji
zgodnie z przepisami” [1]. Ciekawe i zastanawiajàce,
bo np. 100 000 obywateli mo˝e zło˝yç w Sejmie pro-
jekt ustawy, bez koniecznoÊci pytania o zdanie ministra
ani ˝adnej komisji. 

Zmiany polityczne, które zaszły w naszym kra-
ju, nie pozwoliły na uchwalenie tej ustawy przez
Sejm. Z punktu widzenia interesu gospodarki nie
jest to dobrze. Ale jest w tym pewien pozytywny ele-
ment, poniewa˝ w zakresie uprawnieƒ budowlanych
projekt zawierał wiele niezbyt korzystnych zapisów. 

Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e powołany
16.11.2007 r. minister infrastruktury w niedługim
czasie (?) podejmie prace nad aktualizacjà lub opra-
cowaniem nowego Prawa budowlanego i rozpo-
rzàdzenia w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 

W zwiàzku z przedstawionà historià i stanem ak-
tualnym, pozwalam sobie na sformułowanie kilku
propozycji do przemyÊlenia i ewentualnego wy-
korzystania w nowym prawie i rozporzàdzeniu. Do-
tyczyç one b´dà jedynie problematyki uprawnieƒ
budowlanych. 

Propozycje zmian

Uprawnienia. JeÊli podtrzymany zostanie pomysł
przeniesienia problematyki uprawnieƒ do ustawy

Udoskonalanie przepisów 
Co dalej z uprawnieniami budowlanymi w Prawie budowlanym

Aktualnie obowiàzujàce Prawo budowlane zostało uchwa-
lone 7.07.1994 r. [1]. Było ono zmieniane 35 razy, a 3 razy
ogłaszano tekst jednolity. Zmian dokonywano w prawie

wszystkich artykułach. W zakresie uprawnieƒ budowlanych
zmieniano wykaz samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie, korygowano zakres działania lub usuwano niektóre
specjalnoÊci, a cz´Êç z nich póêniej przywracano w formie pier-
wotnej lub zreformowanej. Zmieniano rodzaj wykształcenia (ma-
gisterskie, zawodowe) uprawniajàcego do uzyskania odpo-
wiednich uprawnieƒ (bez ograniczeƒ, w ograniczonym zakre-
sie), pozbawiono majstrów, a potem i techników mo˝liwoÊci
uzyskania uprawnieƒ, zmieniano warunki i czas trwania prak-
tyki wymaganej do uzyskania uprawnieƒ itp.
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o samorzàdach zawodowych, to w Prawie budowlanym
powinny si´ znaleêç: rodzaje samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, definicja uprawnieƒ budow-
lanych, wyszczególnienie rodzajów uprawnieƒ (do pro-
jektowania, do kierowania robotami budowlanymi, bez
ograniczeƒ, w ograniczonym zakresie) i wykaz spe-
cjalnoÊci, w których sà udzielane uprawnienia. Jest to
konieczne, poniewa˝ Prawo budowlane jest najwa˝-
niejszym dokumentem, który „normuje działalnoÊç
obejmujàcà sprawy projektowania, budowy, utrzymania
i rozbiórki obiektów budowlanych oraz okreÊla zasady
działania organów administracji publicznej w tych dzie-
dzinach” [1]. A najwa˝niejsze ustalenia dotyczàce
kwalifikacji osób, które projektujà i budujà, muszà byç
regulowane Prawem budowlanym, a nie ustawà o sa-
morzàdach zawodowych. 

Projekt rozporzàdzenia w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie powinien byç opra-
cowywany równolegle z projektem Prawa budowlane-
go. Tylko w ten sposób zapewniona zostanie pełna spój-
noÊç obu aktów.

W obecnie obowiàzujàcym Prawie budowlanym [1]
i w jego projektach z 2007 r. [3] ka˝dorazowo cały ob-
szerny rozdział poÊwi´cono organom administracji ar-
chitektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
Nigdzie jednak nie zapisano wymagaƒ odnoÊnie kwa-
lifikacji osób pełniàcych czynnoÊci kontrolne w tych or-
ganach. W projekcie nowego prawa powinien si´ zna-
leêç zapis, ˝e: osoby pełniàce czynnoÊci sprawdzajà-
ce i kontrolne powinny mieç uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeƒ w specjalnoÊci podlegajàcej kontroli. Jest
to uzasadnione zapisami Prawa budowlanego, ˝e pod-
stawowymi obowiàzkami tych organów sà: „nadzór
i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa bu-
dowlanego, a w szczególnoÊci: zgodnoÊcià rozwiàzaƒ
architektoniczno-budowlanych z przepisami technicz-
no-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, wła-
Êciwym wykonywaniem samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie, wydawaniem decyzji admi-
nistracyjnych w sprawach okreÊlonych ustawà, itd.” [1].
Jest sprzeczne z zasadami prawa i nielogiczne, ˝e oso-
ba przeprowadzajàca kontrol´ w ww. zakresach, sama
nie ma prawa wykonywania zawodu. 

Obowiàzujàcy od 1.01.2006 przepis ustawy Prawo bu-
dowlane pozbawiajàcy techników mo˝liwoÊci uzyska-
nia uprawnieƒ, a in˝ynierom ograniczajàca zakres
uprawnieƒ, wskazuje na to, jakby ustawodawca chciał
storpedowaç własne plany intensyfikacji rozwoju gos-

podarczego kraju. JeÊli chcemy sprawnie realizowaç bar-
dzo szeroki program budownictwa, niezb´dne jest ra-
dykalne zwi´kszenie liczby osób, które mogà to robiç.
Na rynku budowlanym odczuwa si´ wyraêny deficyt fa-
chowców, w tym tak˝e i kadry kierowniczej, mogàcej peł-
niç samodzielne funkcje techniczne. W nowym Prawie
budowlanym powinno si´ przywróciç technikom mo˝-
liwoÊç uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych w ograni-
czonym zakresie, a in˝ynierom uprawnieƒ bez ograni-
czeƒ, takich samych jak obecnie mogà uzyskiwaç tyl-
ko magistrowie in˝ynierowie. Poniewa˝ powy˝sza pro-
pozycja mo˝e si´ spotkaç z krytycznym uwagami od-
noÊnie niezupełnie wystarczajàcego przygotowania in-
˝ynierów i techników, przedstawiam alternatywnà pro-
pozycj´: technicy uprawnienia ograniczone tylko do wy-
konawstwa, in˝ynierowie uprawnienia ograniczone do
projektowania i nieograniczone do wykonawstwa, ma-
gistrowie in˝ynierowie uprawnienia nieograniczone do
projektowania i wykonawstwa. Automatycznie usunie to
prawie w całoÊci bubel prawny „popełniony” przez mar-
szałka Sejmu w ogłoszonym 1.09.2006 jednolitym tek-
Êcie ustawy. Pozbawił on in˝ynierów i techników z roz-
pocz´tà praktykà nabytych praw do uzyskania upraw-
nieƒ. 

Praktyki. Od 1.10.2007 na mocy Ustawy o szkolnic-
twie wy˝szym we wszystkich uczelniach publicznych
i niepublicznych wprowadzony jest dwustopniowy sys-
tem studiów. I stopieƒ trwajàcy 3,5 roku koƒczy si´ uzys-
kaniem tytułu in˝yniera. Nast´pnie II stopieƒ pozwala po
1,5 roku na uzyskanie tytułu magistra in˝yniera. Obec-
nie obowiàzujàcy w rozporzàdzeniu zapis: „Do prakty-
ki zawodowej mo˝e zostaç zaliczona praktyka odbyta
po ukoƒczeniu trzeciego roku studiów wy˝szych...” [6]
powinien zostaç zmieniony tak, aby praktyk´ mo˝na roz-
poczynaç ju˝ po ukoƒczeniu drugiego roku studiów
I stopnia.

W ustawie Prawo budowlane zapisano, ˝e „Warun-
kiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polega-
jàca na bezpoÊrednim uczestnictwie w pracach pro-
jektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na bu-
dowie” [1]. Obowiàzujàce rozporzàdzenie okreÊla, jak
nale˝y wpisywaç praktyk´ w ksià˝ce i ˝e ma ona byç po-
twierdzana i opiniowana co miesiàc. Brakuje jednak bar-
dziej szczegółowych wymagaƒ, co daje kandydatom
mo˝liwoÊç „elastycznego” traktowania czasu jej trwa-
nia i odbywania np. dwóch rodzajów praktyki w tym sa-
mym czasie. We wczeÊniejszych wersjach rozporzà-
dzenia (z 2002 i 2005 r. [4, 5]) sprawy te były uregulo-

okiem praktyka
i rozporzàdzeniu w sprawie samodzielnych funkcji?

dokoƒczenie na str. 10
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wane lepiej. Proponuj´ wprowadzenie do rozporzà-
dzenia poni˝szych zapisów dla jednoznacznego okre-
Êlenia zasad kwalifikacji rodzaju i czasu trwania prak-
tyki do uzyskania uprawnieƒ budowlanych i sposobu jej
zaliczania. Cały okres praktyki zawodowej powinien byç
zgodny ze specjalnoÊcià uprawnieƒ budowlanych. Je-
˝eli praktyk´ zawodowà odbywa si´ w niepełnym wy-
miarze czasu pracy, okres praktyki podlega odpo-
wiedniemu wydłu˝eniu, wynikajàcemu z ró˝nicy czasu
w stosunku do jego pełnego wymiaru. Je˝eli w tym sa-
mym czasie odbywa si´ równoczeÊnie praktyk´ pro-
jektowà i wykonawczà, łàczny okres praktyki podlega
półtorakrotnemu wydłu˝eniu. W przypadku odbywania
praktyki na umow´ o dzieło lub umow´-zlecenie komisja
kwalifikacyjna ocenia indywidualnie czasochłonnoÊç
praktyki. Propozycja jest uzasadniona zapisem w usta-
wie, ˝e: „Minister (...) okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego. W roz-
porzàdzeniu nale˝y w szczególnoÊci uregulowaç spra-
wy: sposobu dokumentowania praktyki i kryteriów
uznawania praktyki w taki sposób, aby majàc na wzgl´-
dzie zachowanie interesu osób ubiegajàcych si´ o na-
danie uprawnieƒ budowlanych, rozporzàdzenie nie
stwarzało problemów interpretacyjnych przy stosowa-
niu w praktyce” [1].

W rozporzàdzeniu [6] zapisano, ˝e praktyk´ nale˝y
odbywaç „pod kierownictwem osoby posiadajàcej
uprawnienia budowlane bez ograniczeƒ we właÊciwej
specjalnoÊci”. Na bardzo wielu małych budowach nie
ma wÊród personelu kierowniczego ani jednej osoby
z uprawnieniami bez ograniczeƒ, co powa˝nie ograni-
cza młodym adeptom mo˝liwoÊci odbywania praktyki.
W konsekwencji stan obecny stanowi zach´t´ do po-
twierdzania praktyki przez osoby majàce uprawnienia
bez ograniczeƒ, które tej praktyki w rzeczywistoÊci nie
nadzorujà. Wskazane jest przywrócenie osobom
z uprawnieniami ograniczonymi mo˝liwoÊci potwier-
dzania praktyki zaliczanej do uprawnieƒ, przynajmniej
w zakresie wykonawstwa.

W rozporzàdzeniach z 2002 i 2005 istniały zapisy, po-
zwalajàce uznaç jako praktyk´: „prac´ w organach nad-
zoru budowlanego (...) stanowiàcà nie wi´cej ni˝ połow´
okresu praktyki wymaganej przy uzyskiwaniu upraw-
nieƒ." [4] lub „praktyk´ na budowie wykonywanà w ra-
mach nadzoru autorskiego” [5]. Ostatni zapis był wy-
korzystywanà fikcjà, bo wàtpliwoÊci budzi mo˝liwoÊç od-
bywana praktyki na budowie w pełnym wymiarze cza-
su pracy w ramach nadzoru autorskiego. IloÊç budów,

na których projektant przebywa codziennie przez wie-
le godzin, jest naprawd´ niewielka. A jak mo˝na pra-
cowaç w organach nadzoru budowlanego, których
podstawowymi obowiàzkami [1] sà „nadzór i kontrola
nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego,
a w szczególnoÊci: zgodnoÊcià rozwiàzaƒ architekto-
niczno-budowlanych z przepisami techniczno-budow-
lanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,  właÊciwym
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, wydawaniem decyzji administracyjnych
w sprawach okreÊlonych ustawà”, jeÊli samemu nie ma
si´ uprawnieƒ. Obu tych zapisów nie ma w rozporzà-
dzeniu z 2006 r., co było bardzo słuszne. Niestety, w no-
welizacji z 2007 r. ponownie umo˝liwiono odbywanie
praktyki w organach nadzoru budowlanego, ale tym ra-
zem „dwa lata pracy przy wykonywaniu czynnoÊci in-
spekcyjno-kontrolnych uznaje si´ za rok pracy na bu-
dowie”. 

SpecjalnoÊci. W ustawie, w wykazie specjalnoÊci, wy-
mieniono m.in. „specjalnoÊç konstrukcyjno-budowlanà”.
Wykształceniem odpowiednim jest tu kierunek bu-
downictwo. Osoby, które legitymujà si´ wykształceniem
wy˝szym magisterskim na kierunku in˝ynieria Êrodo-
wiska, mogà uzyskaç w tej specjalnoÊci uprawnienia
ograniczone. Ograniczenie to nie dotyczy obiektów bu-
dowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych. Jest
to doÊç specyficzny zapis. Od wielu ju˝ lat specjaliÊci
melioracji i gospodarki wodnej wnioskujà wpisanie
tych obiektów jako osobnej specjalnoÊci. Posiada ona
zasadniczo odmiennà specyfik´ od specjalnoÊci kon-
strukcyjno-budowlanej, szczególnie w melioracji. Wydaje
si´, ˝e postulat ten jest uzasadniony. W ustawie powinno
si´ dopisaç specjalnoÊç obiekty budowlane gospodarki
wodnej i melioracji wodnych. 

W ustawie w wykazie specjalnoÊci wymieniono m.in.
„specjalnoÊç instalacyjnà w zakresie sieci, instalacji
i urzàdzeƒ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociàgowych i kanalizacyjnych” [1]. Osoba, posia-
dajàca wykształcenie wy˝sze magisterskie na kierun-
ku in˝ynieria Êrodowiska, bez wzgl´du na rodzaj prak-
tyki otrzymuje uprawnienia do wszystkich ww. sieci oraz
instalacji i urzàdzeƒ. Np. majàc całà praktyk´ w sieci
wodociàgów czy kanalizacji na terenie wsi i posiada-
jàc odpowiednie wykształcenie, uzyskuje ona upraw-
nienia bez ograniczeƒ tak˝e i do sieci, instalacji i urzà-
dzeƒ: gazowych, cieplnych i wentylacyjnych. Nabyte
w ten sposób uprawnienia, pomimo ˝e uzyskano je
zgodnie z przepisami, nie gwarantujà właÊciwego
przygotowania zawodowego. Awaria czy katastrofa bu-
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dowlana w sieci, instalacjach i urzàdzeniach gazowych,
cieplnych i wentylacyjnych zagra˝a szczególnie ˝yciu
wszystkich znajdujàcych si´ w strefie oddziaływania. Jak
niebezpieczny jest wybuch gazu w budynku miesz-
kalnym, Êwiadczà katastrofy, które zdarzyły si´ w Pol-
sce w ostatnich latach. Para wysokopr´˝na, zła wen-
tylacja, kotły c.o.  sà niebezpieczne na równi z gazem,
a w niektórych przypadkach nawet groêniejsze. Za-
czadzenie osoby podczas kàpieli w łazience jest wy-
nikiem złej wentylacji, a nie działania gazu. A wszelkie
bł´dy w projektowaniu czy wykonawstwie mogà byç tu
szczególnie groêne. Zwracało uwag´ na ten fakt wie-
lokrotnie m.in. Polskie Zrzeszenie In˝ynierów i Tech-
ników Sanitarnych. W zwiàzku tym celowe jest wpro-
wadzenie w Prawie budowlanym zapisu, pozwalajàcego
na nadawanie uprawnieƒ osobno dla sieci, instalacji
i urzàdzeƒ: c.o, gazowych, wodociàgowych. Potwier-
dzała to uchwała NSA z 4.07.2002 o treÊci: „art. 14 ust.
1 pkt. 4 okreÊla kilka specjalnoÊci instalacyjnych w za-
kresie sieci instalacji i urzàdzeƒ”. Celowe byłoby rów-
nie˝ skorygowanie nazwy specjalnoÊci. Proponuj´ za-
pis: specjalnoÊç instalacyjna w zakresie sieci, instala-
cji i urzàdzeƒ: cieplnych i wentylacyjnych wraz z kli-
matyzacjà, gazowych, wodociàgowych i kanalizacyj-
nych. Aby nie było wàtpliwoÊci, co do roli dwukropka
i przecinków sugeruj´ zapis, ˝e uprawnienia w tej spe-
cjalnoÊci mo˝na nadawaç dla sieci, instalacji i urzàdzeƒ:
osobno c.o. i wentylacyjnych z klimatyzacjà, osobno ga-
zowych, osobno wodociàgowych i kanalizacyjnych.

Obecnie, aby uzyskaç uprawnienia w specjalnoÊci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ ciepl-
nych, wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych i ka-
nalizacyjnych, jako wykształcenie odpowiednie uznane
jest ukoƒczenie studiów magisterskich na kierunku in-
˝ynieria Êrodowiska. Niestety, programy studiów na tym
kierunku nie zawsze dajà wystarczajàce przygotowanie,
szczególnie w zakresie gazu, a tak˝e cz´Êciowo wen-
tylacji i klimatyzacji. W nowelizacji rozporzàdzenia
z 2007 r. jako wykształcenie odpowiednie w tej spe-
cjalnoÊci uznano tak˝e ukoƒczenie studiów magister-
skich na kierunku: „wiertnictwa, nafty i gazu w spe-
cjalnoÊci z zakresu in˝ynierii gazowniczej”. A program
studiów na tym kierunku nie daje ˝adnego przygoto-
wania w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ: cieplnych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociàgowych
i kanalizacyjnych. W zwiàzku z tym nale˝y powołaç ze-
spół (grup´ roboczà) ekspertów dla ustalenia odpo-
wiednich zapisów odnoÊnie wykształcenia odpowied-
niego i pokrewnego dla tej specjalnoÊci. Do pracy w ze-

spole tym nale˝ałoby zaprosiç: specjalistów z Izby i od-
powiednich stowarzyszeƒ bran˝owych oraz przedsta-
wicieli uczelni technicznych. Ustalenie zapisów odnoÊnie
wykształcenia nale˝y ÊciÊle powiàzaç z podzieleniem tej
specjalnoÊci na zaproponowane powy˝ej osobne cz´-
Êci. 

Kolejnictwo. Do poczàtku roku 2004 uprawnienia dla
kolejarzy były wydawane wg osobnych dawnych prze-
pisów przez urz´dy wojewódzkie w specjalnoÊciach: li-
nie, w´zły i stacje kolejowe; urzàdzenia zabezpieczenia
i sterowania ruchem kolejowym; kolejowe sieci elek-
troenergetyczne. Zmianà ustawy z 16.04.2004 wpro-
wadzono do ustawy uprawnienia budowlane w spe-
cjalnoÊci kolejowej, a obowiàzek ich wydawania tak˝e
spoczàł na PIIB. Pojawiło si´ wówczas wiele nowych pro-
blemów.

Aby uzyskaç uprawnienia w tej specjalnoÊci („stacja,
w´zeł, linia i bocznica kolejowa oraz z nimi zwiàzane inne
budowle kolejowe” [6]), nale˝y wg obowiàzujàcego roz-
porzàdzenia mieç wykształcenie „wy˝sze magisterskie
na kierunku budownictwo w specjalnoÊciach drogi ko-
lejowe lub drogi ˝elazne”. W ostatnich kilku latach tyl-
ko Politechnika Krakowska prowadziła na kierunku
budownictwo specjalnoÊç drogi kolejowe. Na innych
uczelniach technicznych na tym kierunku sà prowadzone
specjalnoÊci: in˝ynieria transportowa (lub transportu),
in˝ynieria drogowo-kolejowa, in˝ynieria komunikacyjna,
budownictwo komunikacyjne, budownictwo komuni-
kacyjne i infrastruktura, infrastruktura transportu szy-
nowego, in˝ynieria mostowo-kolejowa. I te specjalno-
Êci, mimo ˝e doskonale przygotowujà do projektowa-
nia i budowy kolei, ze wzgl´dów formalnych (niezgod-
noÊç zapisanej w dyplomie specjalnoÊci wykształcenia
z jej nazwà w rozporzàdzeniu), nie dajà mo˝liwoÊci uzys-
kania uprawnieƒ. Od 1.10.2007 na wielu uczelniach na
I stopniu studiów dwustopniowych na kierunku bu-
downictwo nie ma podziału na specjalnoÊci, co te˝ unie-
mo˝liwia uzyskanie tych uprawnieƒ. Aby ten stan zmie-
niç, wystarczy dla specjalnoÊci kolejowej okreÊliç jako
odpowiedni kierunek studiów budownictwo, bez po-
dawania specjalnoÊci. Zapis okreÊlajàcy kierunek stu-
diów budownictwo jako wykształcenie odpowiednie
sprawdza si´ w praktyce od 2003 roku dla specjalno-
Êci drogi i dla specjalnoÊci mosty. B´dzie wystarczajà-
cy tak˝e i dla specjalnoÊci koleje.

Wprowadzone w 2004 r. uprawnienia budowlane
w specjalnoÊci kolejowej obejmowały tak˝e kolejowe sie-
ci elektroenergetyczne, a tak˝e urzàdzenia zabezpie-

okiem praktyka
i rozporzàdzeniu w sprawie samodzielnych funkcji?

dokoƒczenie na str. 12



PRAWO BUDOWLANE

str. 12 • STYCZE¡ – LUTY 2008

czenia i sterowania ruchem kolejowym. Kolejowe sieci
elektroenergetyczne chyba słusznie włàczono do spe-
cjalnoÊci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzà-
dzeƒ elektrycznych i elektroenergetycznych. Noweliza-
cjà rozporzàdzenia z 2006 r. [6] uprawnienia w zakresie
zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym niezbyt
jasnym zapisem: „Uprawnienia budowlane w specjal-
noÊci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzàdzeƒ
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeƒ
uprawniajà do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzàdze-
nia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzà-
dzeniami do zasilania i sterowania” tak˝e włàczono do
uprawnieƒ elektrycznych. Nie jest jasne, czy chodzi tu
o sterowanie siecià trakcyjnà, czy te˝ mo˝na pod to pod-
ciàgaç urzàdzenia sterowania ruchem kolejowym. Bu-
dzi to uzasadnione wàtpliwoÊci i zastrze˝enia, bo urzà-
dzenia te sà decydujàce, jeÊli chodzi o odpowiedzialnoÊç
za bezpieczeƒstwo obiektów dla ruchu pojazdów, szcze-
gólnie dla du˝ych pr´dkoÊci. A bezpieczeƒstwo jest naj-
wa˝niejszym kryterium budownictwa transportowego.
W Wielkiej Brytanii np. obowiàzujà uprawnienia bu-
dowlane w specjalnoÊci kolejowej w zakresie sterowa-
nia ruchem kolejowym. Zwiàzane to było z du˝à iloÊcià
wypadków na kolejach brytyjskich po sprywatyzowaniu
całej sieci kolejowej. Oszcz´dnoÊci wprowadzone przez
prywatnych właÊcicieli oraz brak odpowiedniej kadry do
kierowania oraz projektowania zmusiły władze brytyjskie
do egzekwowania uprawnieƒ budowlanych w zakresie
sterowania ruchem kolejowym. Z uwagi na odmiennà
specyfik´, nie jest dobrym pomysłem włàczanie upraw-
nieƒ zrk-srk do specjalnoÊci elektrycznej. Z tych te˝ po-
wodów nale˝y dodaç do wykazu uprawnieƒ uprawnie-
nia w specjalnoÊci zabezpieczenie i sterowanie ru-
chem kolejowym. Podobnie jak dla instalacji sanitarnych,
niezb´dne jest powołania zespołu dla ustalenia odpo-
wiednich zapisów odnoÊnie wykształcenia.

Rzeczoznawcy. W nowelizacji ustawy z 2005 r. zapi-
sano, ˝e „WłaÊciwy organ samorzàdu zawodowego
mo˝e równie˝ nadaç tytuł rzeczoznawcy osobie, która
nie ” [1] posiada tytułu zawodowego magistra in˝ynie-
ra, magistra in˝yniera architekta, in˝yniera lub in˝ynie-
ra architekta i nie posiada uprawnieƒ budowlanych bez
ograniczeƒ, „ale posiada szczególnà wiedz´ i do-
Êwiadczenie w zakresie nieobj´tym uprawnieniami bu-
dowlanymi”. Wprowadzenie tego trybu nadawania tytułu

rzeczoznawcy budowlanego spotkało si´ z powszech-
nà krytykà Êrodowiska in˝ynierów i rzeczoznawców.
Stwierdzano m.in., ˝e jeÊli wiedza i doÊwiadczenie nie
jest z zakresu obj´tego uprawnieniami, nie ma uza-
sadnienia nadawania w tym zakresie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego. Pomimo i˝ zapis wszedł w ˝ycie
25.09.2005, do dziÊ nikt nie uzyskał w tym trybie tytu-
łu rzeczoznawcy. W zwiàzku z tym omawiany „martwy”
zapis powinien zostaç usuni´ty. 

Podsumowanie

Mam nadziej´, ˝e przedstawione powy˝ej sprawy za-
interesowały Czytelników. A przede wszystkim mam na-
dziej´, ˝e zainteresujà one wszystkie Wysokie Instytu-
cje, Organy i Urz´dy, a tak˝e tych, którzy stanowià pra-
wo. Przedstawione propozycje zmian nie majà cha-
rakteru jedynego słusznego poglàdu. Opierajà si´ m.in.
na ponadczterdziestoletniej praktyce zawodowej i po-
naddwudziestoletnim doÊwiadczeniu w nadawaniu
uprawnieƒ. Majà na celu pokazanie mnogoÊci i wagi pro-
blemów, wywołanie dyskusji i spowodowanie u zainte-
resowanych zastanowienia si´ nad nimi. Byłbym bardzo
usatysfakcjonowany, gdyby publikacja ta stała si´
choçby skromnym przyczynkiem do udoskonalenia Pra-
wa budowlanego i aktu wykonawczego, jakim jest roz-
porzàdzenie w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie. 

Janusz CIEÂLI¡SKI
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- Rzadko która firma budowlana ma taki komfort pra-
cy, jak w ostatnich latach krakowski oddział HOCH-
TIEF Polska. Niedawno zakoƒczyliÊcie budow´ no-
woczesnego, inteligentnego biurowca o nazwie Nowa
Kamienica, kilkadziesiàt metrów od waszej siedziby,
place budowy kampusu Krakowskiej Szkoły Wy-
˝szej oraz hotelu Qubus, znajdowały si´ w niedalekiej
odległoÊci od ul. Lubicz, a sztandarowa realizacja –
Opera w Krakowie – wyrasta za oknem Paƒskiego ga-
binetu. Ale w tym ostatnim przypadku paƒskie oko ko-
nia nie tuczy, bowiem budowa si´ przeciàga. Czy˝by
generalny wykonawca opery czekał na otwarcie ron-
da Mogilskiego? Wyjàtkowa uroda efektownego gma-
chu opery nie pasuje do kosmicznego krajobrazu
wcià˝ niedokoƒczonego najnowoczeÊniejszego roz-
wiàzania komunikacyjnego w Krakowie. 

- Ka˝da z tych sàsiadujàcych ze sobà inwestycji:
rondo Mogilskie oraz Opera w Krakowie, biegnie swo-
im rytmem. Rondo od dawna nas niepokoiło. Fatalnie
wystartowało, miało ogromne opóênienie z powodu
nieszcz´Êliwie rozstrzygni´tego pierwszego przetar-
gu, ale teraz – wszystko na to wskazuje - zmierza do
finału.

- Sugerowanie zgrania w czasie zakoƒczenia tych
dwóch inwestycji to był, oczywiÊcie, ̋ art. Dziwnie si´
plotà losy tych budów. Rondo w swojej historii zano-
towało falstart, a opera odwrotnie. Poczàtek miała
Êwietny: zachwycajàcy projekt, doÊwiadczonego wy-
konawc´ i zabezpieczone Êrodki. Pami´tam, jak pod-
czas uroczystoÊci wmurowania kamienia w´gielnego
ówczesny dyrektor krakowskiego oddziału 

HOCHTIEFU deklarował nawet skrócenie czasu bu-
dowy, a dyrektor opery zapraszał obecnych na inau-
guracj´ działalnoÊci królestwa muzyki w nowym
gmachu na... poczàtek stycznia 2007 r. Jakie oko-
licznoÊci spowodowały poÊlizgi na budowie?

- Nie przewidziano kłopotów z tzw. budynkiem D,
czyli starà uje˝d˝alnià, która ma pełniç funkcj´ foyer
i mieÊciç lokale komercyjne - restauracj´, kawiarni´,
sklep muzyczny. Na pewien czas zatrzymały nas pro-
cedury okreÊlajàce jednoznacznie status tego obiek-
tu. Były próby traktowania go jako obiektu zabytko-
wego. DoÊç długo czekaliÊmy na prawomocne po-
zwolenia na budow´. Opóênienia wiàzały si´ równie˝
z wprowadzanymi zmianami w aran˝acji budynków ju˝
w trakcie realizacji kontraktu. Ta budowa trwa od
2004 r., od tego czasu zmieniły si´ przepisy, np. prze-
ciwpo˝arowe, i musieliÊmy te zmiany równie˝ uwzgl´d-
niç.

- Czy głoÊna jesienià 2007 r. afera korupcyjna
i aresztowanie architekta koordynujàcego prace przy
realizacji opery pod zarzutem przyj´cia łapówki, mia-
ły jakiÊ wpływ na harmonogram robót HOCHTIEFU?

- BezpoÊrednio nie, poniewa˝ my mamy ustalony
od poczàtku swój zakres działaƒ. Jednak ta sprawa
miała negatywny wpływ na procedury przetargowe wy-
łaniajàce wykonawc´ urzàdzeƒ scenicznych. Dla
działalnoÊci artystycznej to sprawa priorytetowa. Afe-
ra korupcyjna i powtarzanie przetargów spowodowały
opóênienie majàce de facto wpływ i na nasze prace.
Dopóki nie b´dzie urzàdzeƒ scenicznych, nie mo˝e-
my wykonaç prac wykoƒczeniowych w audytorium
scenicznym w budynku C.

- Latem media donosiły, ˝e w grudniu ub.r. zniknie
parkan otaczajàcy budow´, a w styczniu administra-
cja przeprowadzi si´ ju˝ do nowej siedziby. Parkan
właÊnie znikł i odsłonił oper´ prawie w całej okazałoÊci,
ale nie widaç ˝adnej przeprowadzki. To jeszcze plac
budowy.

- Budynek administracyjny jest ju˝ wykoƒczony
i odebrany. WłaÊnie otrzymaliÊmy pozwolenie na
u˝ytkowanie i myÊl´, ˝e w lutym administracja b´dzie
si´ mogła przeprowadziç do nowej siedziby.

- Czy odwa˝yłby si´ Pan Dyrektor wskazaç wiary-
godny termin oddania do u˝ytku Opery w Krakowie?
Kiedy w nowym gmachu usłyszymy arie operowe?

- Nie mog´ wypowiadaç si´ za wykonawc´ urzà-
dzeƒ scenicznych, a to od niego teraz zale˝y tempo
prac. Wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego

Opera za rok o tej porze...
Rozmowa z in˝. Henrykiem Lobà, dyrektorem HOCHTIEF Polska Oddziału Kpis-Cracovia w Krakowie

In˝. Henryk Loba 

dokoƒczenie na str. 14
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zale˝y na jak najszybszym zakoƒczeniu budowy. Mam na-
dziej´, ˝e uda si´ to w IV kwartale 2008 r. A kiedy pierw-
szy spektakl operowy? To pytanie do dyrektora opery. 

- A potem ju˝ tylko nagrody, pochwały, bo wyglàda na
to, ˝e gmach opery, wyjàtkowy pod wieloma wzgl´dami,
zgarnie wiele trofeów w konkursach architektonicznych
i budowlanych. HOCHTIEF jest zresztà w tej dziedzinie ko-
lekcjonerem. Trudno wr´cz wymieniç wszystkie laury
przyznane w konkursach „Budowa Roku”, Platynowe, Zło-
te i Srebrne Wiertła i nagrody w innych rywalizacjach.

- Najwi´kszà nagrodà dla wykonawcy jest zakoƒczenie
w terminie inwestycji, z której zadowolony jest klient i u˝yt-
kownicy. Ogromnà radoÊç daje nam komfort budowy bez
perturbacji i bez nieprzewidzianych problemów. To, nie-
stety, rzadkoÊç na obecnym rynku budowlanym.

- Te nieprzewidziane problemy, to na przykład...

- ... niestabilnoÊç cen usług i materiałów budowlanych, nie-
dobory kadrowe, niestabilne przepisy prawa i skomplikowane
procedury przetargowe. Dla tych, którzy na co dzieƒ dzia-
łajà na rynku budowlanym, te spostrze˝enia sà truizmem, ale,
niestety, przekładajà sí  na działalnoÊç i kondycj́  firm. Wzrost
cen materiałów i robocizny spowodował z jednej strony zu-
pełnie nowe zjawisko odwoływania przetargów, poniewa˝
kosztorysy inwestorskie zupełnie rozmijały si´ z oczekiwa-
niami i mo l̋iwoÊciami wykonawców, z drugiej, rezygnacj́  wie-
lu klientów z rozpocz´cia zaplanowanych inwestycji. Jedno
zjawisko jest, zresztà, konsekwencjà drugiego. W mojej oce-
nie, w II połowie ubiegłego roku nastàpiło załamanie trendu
wzrostowego w budownictwie. Z tego powodu nie przyłà-
czamy si´ na razie do chóru narzekajàcych na brak ràk do
pracy, nie odczuwamy braków kadrowych.

- Nie planujecie ˝adnych przyj´ç? Jak liczna jest zało-
ga HOCHTIEFU?

- W HOCHTIEF Polska pracuje ponad 860 osób, w na-
szym krakowskim oddziale od 150 do 200. Na razie to wy-
starczajàca liczba pracowników, ale bierzemy pod uwa-
g´, ˝e inwestorzy, zwłaszcza deweloperzy, wrócà do od-
ło˝onych projektów po zimowym przeszacowaniu kosz-
tów. Wtedy b´dziemy uzupełniaç kadr´. Sàdz´, ˝e b´-
dziemy szukaç pracowników budowlanych o ró˝nych kwa-
lifikacjach: od cieÊli, zbrojarzy do kierowników budów i in-
˝ynierów kontraktu.

- Budujecie obiekty biurowe, przemysłowe, hotele
i mieszkania. Czy takie rozÊrodkowanie działalnoÊci to obo-
wiàzujàcy trend wÊród du˝ych firm wykonawczych?

- Wszystkie wielkie, mi´dzynarodowe firmy wykonaw-
cze majà kilka dziedzin działalnoÊci i kilka êródeł docho-
dów. HOCHTIEF nie jest wyjàtkiem. Dla przykładu HOCH-
TIEF Construction zajmuje si´ budownictwem kubaturo-
wym, HOCHTIEF Development – deweloperkà, a HOCH-
TIEF AirPorts – obiektami lotniczymi. Poprzez swoje od-
działy oraz przedstawicielstwa prowadzimy działalnoÊç na
terenie całej Polski: Oddział Budokor w Warszawie (przed-
stawicielstwo w Gdaƒsku), Oddział Infrastruktura – tak˝e
w Warszawie, Oddział Kpis-Cracovia – w Krakowie (przed-
stawicielstwo w Katowicach) oraz Oddział Poz-Building
w Poznaniu (przedstawicielstwo we Wrocławiu).

WybudowaliÊmy w Polsce najwi´ksze, najwy˝sze i bar-
dzo utytułowane obiekty biurowe, centra handlowe,
obiekty przemysłowe, hotelowe i mieszkaniowe. Wymie-
ni´ choçby jeden przykład, za to nietuzinkowy. HOCHTIEF
Polska był współwykonawcà Gł´bokowodnego Termina-
la Kontenerowego w Porcie Północnym Gdaƒsk. Zajmu-
jàc 44 ha, stanowił najwi´kszy plac budowy, na którym
HOCHTIEF Polska dotychczas prowadził prace. Terminal
został wybudowany na sztucznie usypanym pirsie o dłu-
goÊci 800 m od istniejàcej linii brzegowej i szerokoÊci
315 m. ZbudowaliÊmy najwi´kszy gł´bokowodny terminal
kontenerowy na Morzu Bałtyckim.

- Stosunkowo rzadko firma pracuje na rzecz sektora pub-
licznego. To zaledwie 3 proc. waszej działalnoÊci. A prze-
cie˝ to sektor publiczny dysponuje najwi´kszymi Êrodkami
i zleca najwi´ksze, najbardziej spektakularne inwestycje.
Wydawałoby si´, ˝e to idealny klient dla wielkiej firmy wy-
konawczej.

- Niestety, klient publiczny jest ograniczony sztywnymi
przepisami, cz´sto proponuje warunki nieakceptowalne
i nie ma mo˝liwoÊci negocjowania zapisów kontraktowych.
Dochodzenie swoich racji oznacza proces sàdowy po za-
koƒczeniu inwestycji. Chcemy braç udział w przetargach

Hotel Qubus w Krakowie

Opera za rok 
dokoƒczenie ze str. 13



POTENTACI 
W BUDOWNICTWIE

STYCZE¡ – LUTY 2008 • str. 15

odpowiadajàcych naszym mo˝liwoÊciom i oczeki-
waniom. Sektor publiczny zleca presti˝owe realizacje,
jednak cz´sto odst´pujemy od udziału w takich prze-
targach, poniewa˝ warunki sà nie do przyj´cia.

- Inni wykonawcy twierdzà, ˝e ich problemom
winna jest Ustawa o zamówieniach publicznych.

- Zgadzam si´ z tà opinià. Uwa˝am, ̋ e przepisy po-
winny byç bardziej elastyczne, nie skazujàce inwes-
tora wyłàcznie na wybór najtaƒszej oferty oraz umo˝-
liwiajàce negocjacje i zmiany w kontrakcie w czasie
trwania procesu inwestycyjnego. Jak to jest wa˝ne, po-
kazały ostatnie lata i systematyczny wzrost cen w bu-
downictwie. Inwestor, który nie chce lub nie mo˝e ne-
gocjowaç warunków w trakcie kontraktu, obarcza ca-
łym ryzykiem inwestycyjnym wykonawc´.

Irytujàce sà dyskwalifikacje ofert z powodu drob-
nych uchybieƒ lub nieÊcisłoÊci formalnych. Podam
przykład z mojej praktyki zawodowej, nie dotyczàcy
HOCHTIEFU. Zdarzyło si´, ˝e klient z sektora pub-
licznego odrzucił ze wzgl´dów formalnych ofert´
mojej firmy. Powód: wymagano certyfikatu ISO 9003.
Tymczasem firma posiadała wy˝szy certyfikat jakoÊci.
Mimo odwołania, oferta została odrzucona i wybrany
drugi w kolejnoÊci wykonawca z ofertà o prawie mi-
lion zł wy˝szà. Kto na tym stracił? Takie doÊwiadcze-
nia zra˝ajà do przetargów publicznych i Êwiadczà o ab-
surdach w przepisach prawa.

Absurdalne jest równie˝ wybieranie przez inwes-
torów publicznych – zgodnie z Ustawà o zamówieniach
publicznych – wyłàcznie najtaƒszych ofert. Uwierzmy
naszym ˝onom, które nie bez powodu twierdzà, ˝e nie
staç je na najtaƒsze sukienki. Niska cena oznacza nis-
kà jakoÊç. JeÊli jakiÊ produkt ma słu˝yç przez lata, musi
byç dobrej jakoÊci, a jakoÊç kosztuje.

- Małopolska Izba In˝ynierów Budownictwa z uwa-
gà rejestruje wszystkie te uwagi podmiotów działajà-
cych na rynku budowlanym. Prawo jest nie tylko nie-
doskonałe, ale wr´cz przeszkadza w sprawnym funk-
cjonowaniu zarówno inwestorom, jak i wykonawcom.
Wszystkie te opinie trafià do odpowiednich organów
przygotowujàcych zmiany w ustawach i rozporzà-
dzeniach dotyczàcych budownictwa.

- W wielu krajach europejskich oferta najtaƒsza jest
uznawana za najgorszà i odrzucana. Nie musimy szu-
kaç całkiem nowych rozwiàzaƒ. Zobaczmy, jak funk-
cjonujà one na innych rynkach. Mo˝e warto je sko-
piowaç, zamiast uczyç si´ na własnych bł´dach.

Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawiała Aleksandra VEGA

HOCHTIEF Polska – Według rankingu Home&Market (edycja

2007) szósta firma budowlana na polskim rynku, w 2006 r. osiàg-

n´ła 938 mln zł przychodów. Wchodzi w skład mi´dzynarodowe-

go koncernu HOCHTIEF z ponad 130-letnià tradycjà, obecnego

w Polsce od 1990 r. W 1996 r. koncern nabył akcje Kpis-Cracovia,

stanowiàcego od tej pory krakowski oddział HOCHTIEF Polska.

Przykładowe realizacje HOCHTIEF Polska Oddział Kpis-Cracovia

z ostatnich lat w stolicy Małopolski: hotel Qubus w Krakowie, biu-

rowiec Nowa Kamienica w Krakowie, kampus Krakowskiej Szko-

ły Wy˝szej, zespół mieszkaniowy „Cztery Pory Roku”, Centrum Biu-

rowe „Euromarket”, Park Wodny w Krakowie. Obecnie mi´dzy in-

nymi jest głównym wykonawcà budynku Opery w Krakowie i III eta-

pu kampusu KSW. 

Budynek Opery w Krakowie

o tej porze...

Gł´bokowodny Terminal Kontenerowy w Porcie Północnym
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Z okazji jubileuszu w Krakowie odbyły si´ skromne
uroczystoÊci, przypominajàce dzieje komunikacji kole-
jowej w mieÊcie i jego okolicach. Niech ich uzupełnie-
niem b´dzie publikacja w telegraficznym skrócie wy-
branych fragmentów kronik, dokumentów oraz osób, któ-
re zapisały si´ w dziejach kolei krakowskich.

Z kroniki powstania 
Galicyjskich Kolei ˚elaznych Karola Ludwika 

1837 rok - tzw. Stany Galicyjskie rozpocz´ły starania
o budow´ połàczenia kolejowego z Bochni do Lwowa.

8 lipca 1856 r. - ukonstytuowała si´ prowizoryczna
Rada Zarzàdzajàca Towarzystwa w składzie: hr. hr. Wła-
dysław Badeni, Włodzimierz Dzieduszycki, Stanisław Go-
łuchowski oraz ksià˝´ Adam Sapieha, ksià˝´ Alfred Lu-
bomirski i inni na czele z ksí ciem Leonem Sapiehà, któ-
ra podj´ła starania o koncesj´ na budow´ wszystkich
kolei galicyjskich wymienionych w programie rzàdowym.

27 stycznia 1858 r. - ugoda Towarzystwa Kolei ̊ elaznej
Karola Ludwika z przedstawicielami Towarzystwa Kolei
Północnej cesarza Ferdynanda przy udziale Ministra
Handlu i Ministra Finansów w sprawie podziału sprze-
dawanych przez rzàd linii kolejowych w Galicji i obo-
wiàzku wybudowania do koƒca 1860 roku linii kolejowej
do PrzemyÊla.

1 stycznia 1858 r. - ruch pociàgów podj´to dopiero
w tym terminie, poniewa˝ do tego czasu trwało dzie-
lenie kolei mi´dzy ww. towarzystwa. Stacja Kraków
Główny przypadła przy tym podziale Kolei Północnej,
natomiast Kolej Karola Ludwika w myÊl umowy uzys-
kała tylko prawo do korzystania z dworca. Dworzec ten
powstał w latach 1844 -1847, wg planów Piotra Ro-
senbauma. (fot. 1)

Zbudowano go w stylu neogotyckim na obszernym
terenie wykupionym za 200 tysi´cy złotych polskich od
lekarza, profesora i rektora Uniwersytetu J. Brodowicza.

Teren znajdował sí  w dzielnicy Wesoła, mí dzy Ogro-
dem Strzeleckim, ulicà Lubicz i Pawià. Znajdował si´ tu
równie  ̋pałacyk, do którego przeniosła sí  Dyrekcja. Wła-
dze zgodziły sí  na przecí cie i zamkní cie ulicy Mogilnej
i tak powstały obecne ulice Kurniki i Topolowa, łàczàce
Kleparz z rogatkà mogilskà (obecnie rondo Mogilskie).
Gmach dworca otwarto równoczeÊnie z linià kolejowà
do Wrocławia. Wjazd pierwszego pociàgu utrwalił na płót-
nie Teodor Stachowicz. Z kronik towarzyskich wiemy, ,,̋ e
o godzinie 14 odbyło si´ przyj´cie w sali redutowej teat-
ru, w której Êrodkowy stół zdobiła wielka piramida, wy-
obra˝ajàca lokomotyw ,́ któremu odpowiadały inne roz-
stawione na innych punktach z podobnymi kolei ̋ elaznej
godłami”.

Jeden z toastów brzmiał „Oby ta kolej ˝elazna za-
mieniła si´ w łaƒcuch złoty, który by dwa miasta rywa-
lizujàce niegdyÊ z sobà na drodze handlu i przemysłu
ÊciÊlej jak nigdy mí dzy wspólnym dobrem połàczył i aby
z połàczenia tego pomyÊlny byt Krakowa, na który to
miasto ze wszech miar zasługuje, wpłynàł”. Wieczorem
w teatrze na koszt towarzystwa kolejowego wystawio-
no komedi´ „Stara romantyczka” i komedio-oper´
„Nowy rok”.

***

Dworzec krakowski nale˝ał do tzw. czołowych: na nim
koƒczyła si´ linia kolejowa.

Perony były przykryte stalowà halà, co było absolut-
nà nowoÊcià na terenie c.k. monarchii; w Wiedniu dwor-
ce otrzymały stalowe konstrukcje kilka lat póêniej. W la-
tach osiemdziesiàtych ub. wieku przebudowano budy-
nek dworcowy w stylu neorenesansowym; autorem prze-
budowy był in˝. Józef de Wassilko.

***

Kolejna modernizacja w 1934 roku dotyczyła prze-
budowy peronów - powstał peron IV i dobudowano sta-
lowe wiaty (kryjàce perony), wykonane w firmie braci Zie-
leniewskich. Wtedy te˝ zlikwidowano krytà hal´ pero-
nowà. Warto przypomnieç, ˝e krakowski dworzec ko-

160 lat ˝elaznego
Z kronik budowy linii kolejowych

13paêdziernika 2007 roku min´ła 160. rocznica uru-
chomienia pierwszej linii kolejowej w Krakowie. Tego
właÊnie dnia w 1847 roku „z uderzeniem godziny

wpół do dziewiàtej” odjechał w swojà pierwszà podró˝ pociàg,
w skład którego wchodził parowóz (zwany tak˝e parowcem),
noszàcy nazw´ „Kraków”, ciàgnàcy kilka wagonów. Uroczys-
toÊç na nowo wybudowanym dworcu kolejowym była tym
znaczniejsza, ˝e odbyła si´ w stolicy wolnego, niepodległe-
go i neutralnego Krakowa wraz z okr´giem, na skrawku pol-
skiej ziemi. To właÊnie Senat tego wolnego miasta wydał przy-
wilej i nadał statut „Towarzystwu Drogi Krakowsko-GórnoÊlà-
skiej”.

Fot. nr 1 Dworzec w Krakowie w 1848 roku
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lejowy, zbudowany w 1847 roku, powstał w mieÊcie liczàcym
wówczas 40 tysi´cy mieszkaƒców. Poza niewielkimi póê-
niejszymi przeróbkami - po dziÊ dzieƒ - wystarcza dla potrzeb
współczesnego Krakowa liczàcego około 800 tys. miesz-
kaƒców.

Dopiero od niedawna (40 lat) buduje sí  w Krakowie nowe
centrum komunikacyjne wraz z dworcem w podziemiach.

W latach 1854 -1855 nad starà Wisłà i jej głównym kory-
tem zbudowano dwa drewniane mosty, dzí ki którym Kraków
otrzymał połàczenie kolejowe w kierunku wschodnim z
Bochnià, Tarnowem i D´bicà.

20 lutego 1856 roku w kł´bach pary i dymu, wÊród huku,
zgrzytu i gwizdu wjechał na tarnowski, prowizoryczny jesz-
cze, dworzec kolejowy pierwszy pociàg. Nastàpiło oficjalne
uruchomienie linii kolejowej Kraków - Bochnia - Tarnów - D´-
bica. Trasa miała 111 km dla regularnej komunikacji towarowej
i pasa˝erskiej (donosił krakowski „Czas”).

Dziennie kursowały dwa pociàgi. Z D´bicy do Krakowa je-
chało sí  wówczas 4 godziny 10 minut, a do Wiednia - 19 go-
dzin 10 minut. W granicach powiatu tarnowskiego było 18,3
km jednotorowej linii kolejowej. Dzi´ki linii kolejowej, miasto
zacz ł́o sí  rozwijaç, powstawały nowe fabryki, cegielnie, domy.
W czasie oddania do u˝ytku połàczenia kolejowego Tarnów
liczył niecałe 8 i pół tysiàca mieszkaƒców. W 1869 roku Tar-
nów miał ju˝ ponad 21 tysi´cy obywateli, a w 1910 r. - 36 ty-
si´cy 731 mieszkaƒców.

Podziw budziły mosty. „Przez Dunajec prowadził drewniany
most kryty, majàcy około 300 sà˝ni długoÊci, a zatem dłu˝-
szy jak na Dunaju pod Wiedniem i przypominajàcy pomimo
okien rozjaÊnionych w pewnych odst́ pach Êwiatłem dniowym,
wielki tunel, których tyle posiadajà zagraniczne koleje. Most
ten po bokach zewnàtrz wyło˝ony blachà, ma dach cynko-

wy i wiàzania, które podziw obudzajà znawców. W niewiel-
kiej stàd odległoÊci wznosi si´ zupełnie podobny, znacznie
tylko krótszy most na rzece Białej”. DziÊ po nich nie zacho-
wały si´ nawet zdj´cia.

***
Budowa linii do Lwowa wymusiła koniecznoÊç budowy wia-

duktu nad ulicà Lubicz w Krakowie. Cały ten w´zeł komuni-
kacyjny zbudowano wg projektu Teodora Talowskiego 
(fot. 6) i oddano w 1898 roku. W latach 1863 - 1864 nad sta-
rà Wisłà (dziÊ ulica Grzegórzecka) zbudowano istniejàcy do
dziÊ, obecnie wiadukt ceglano-kamienny (fot. 5).

***

Nad głównym korytem Wisły zbudowano wg projektu in˝.
Ziffera, Mikuckiego i Muhleiseina stalowy pi´cioprz´słowy
most. W 1884 roku zmieniono jego konstrukcj´ na kratow-

nice (fot. 4). Most ten przestał istnieç w 1993 roku, gdy˝ zos-
tał wymieniony na nowoczeÊniejszy i bardziej przyjazny dla
okolicznych mieszkaƒców. Identyczny most z roku 1884 zos-
tał wykonany nad rzekà Dunajec pod Tarnowem (fot. 7).

***

Podczas rozbiórki starej konstrukcji nad rzekà Wisłà, za-
proponowano władzom miasta Krakowa odstàpienie jej z prze-
znaczeniem na kładk´ dla pieszych wzdłu˝ ulicy Mostowej
w Krakowie. Władze miasta nie skorzystały z tej propozycji i
nawet nie odpowiedziały na propozycj´ władz kolejowych.

smoka w Galicji
w województwie małopolskim

Fot. 2. Przebudowany w 1889 roku dworzec w Krakowie 
(fotografia pochodzi z 1932 roku)

Fot. 3. Most przez Wisł´ w Krakowie w 1855 roku

Fot. 4. Most na WiÊle w 1938 roku (zbudowany w 1884 roku)

dokoƒczenie na str. 18
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***
Ale my wróçmy jeszcze do linii Kraków – D´bica.
1840 r. - w Stanach Galicyjskich przedło˝ono pierwszy pro-

jekt budowy kolei z Bochni do Lwowa. Jej trasa miała biec

przez Partyƒ, przysiółek Ł´g Tarnowski, Paw´zów, Lisià
Gór´, Jodłówk´ do Czarnej, a wi´c omijałaby Tarnów. W no-
wej sytuacji politycznej, jaka ukształtowała si´ po włàczeniu
Rzeczypospolitej Krakowskiej do monarchii habsburskiej
(1846), rzàd wiedeƒski postanowił zbudowaç lini´ kolejowà
z Krakowa do Lwowa. W 1850 roku rozpocz t́o przygotowania
do tego przedsi´wzi´cia. Do 1853 roku wybudowano odci-
nek Bochnia - D´bica, jednak bez połàczenia z Krakowem (wy-
konano nasypy i inne roboty ziemne, ale nie uło˝ono torów).
Wybuch wojny krymskiej (1853) i zwiàzane z tym napi´cie w

stosunkach austriacko-rosyjskich zmusiły rzàd cesarza Fran-
ciszka Józefa II do podj́ cia decyzji o usprawnieniu komunikacji
w Galicji. Roboty przy linii podj́ to ponownie w połowie wrzeÊ-
nia 1854 roku. Przebiegały one w błyskawicznym tempie, dzí -
ki zatrudnieniu 12 tysí cy ̋ ołnierzy. Prace trwały nieprzerwanie
nawet w czasie ostrej zimy i zostały ukoƒczone po 11 mie-

siàcach. Próbna jazda pociàgu z Krakowa do D´bicy odby-
ła si´ 15 paêdziernika 1855 roku. Póênà jesienià tego˝ roku
linia kolejowa Kraków - Bochnia - Tarnów - D´bica była go-
towa do eksploatacji.

20 lutego 1856 r. –oficjalne otwarcie linii kolejowej Kraków
- Bochnia - Tarnów - D´bica długoÊci 111 km dla regularnej
komunikacji towarowej i pasa˝erskiej. Kursowały dwa pociàgi
dziennie. 

1858 r.. Z braku funduszy rzàd wiedeƒski przyznał lini´ To-
warzystwu Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Galicyj-
skiej Kolei Arcyksí cia Karola Ludwika z zobowiàzaniem prze-
dłu˝enia jej do Lwowa. 

1 stycznia 1860 r. - poczàtek budowy pierwszego stałego
dworca kolejowego w Tarnowie. Był to budynek parterowy z
wejÊciem od strony podjazdu i obszernà wiatà od strony to-
rów. Składał si´ z przedsionka, westybulu z kasami, od-
dzielnych poczekalni dla trzech klas pasa˝erskich i restauracji.
Ponadto w obr´bie dworca znajdowały si´: kasa baga˝owa,

biuro pocztowe, pomieszczenia słu˝bowe kolei i biuro za-
wiadowcy. Poza dworcem, na stacji znajdowała si´ prosto-
kàtna lokomotywownia na osiem maszyn, wagonownia, ma-
gazyn, stacja wodna z pompà parowà i warsztaty.

***

22 kwietnia 1873 roku - parlament austriacki zatwierdził bu-
dow´ Kolei Tarnowsko-Leluchowskiej i ostateczny przebieg
linii.

28 lipca 1873 r. - cesarz Franciszek Józef podpisał roz-
porzàdzenie dotyczàce budowy linii kolejowej Tarnów - Tu-
chów - Stró˝e - Nowy Sàcz - Leluchów, a ju˝ 4 wrzeÊnia roz-
pocz´to pierwsze prace. Linia leluchowska miała charakter
strategiczny. Budowano jà jako połàczenie transkarpackie za-
równo dla handlu, jak i dla u˝ytku wojska na wypadek woj-
ny z Rosjà. Eksploatacj́  tej linii powierzono Towarzystwu Pierw-
szej W´giersko-Galicyjskiej Kolei ˚elaznej.

Wrzesieƒ 1873 r. - rozpocz´cie prac przy budowie Kolei Tar-
nowsko-Leluchowskiej o długoÊci 145,7 km, finansowanej

160 lat ˝elaznego

Fot. 5. Most na „Starej WiÊle” z 1864 roku 
(istnieje do dziÊ nad ul. Grzegórzeckà)

Fot. 6. Wiadukt nad ul. Lubicz w Krakowie

Fot. 7. Most nad Dunajcem k. Tarnowa

dokoƒczenie ze str. 17
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przez rzàd austriacki. Rozpocz´to od drà˝enia tunelu w ˚e-
giestowie. Prace prowadzono równoczeÊnie na 11 odcinkach
z wykorzystaniem miejscowej siły roboczej i miejscowych su-
rowców. Przeprowadzenie torów w terenie górskim wymagało
wykonania ponad czterystu przepustów, osiemdziesí ciu most-

ków, w tym kilku du˝ych mostów i przebicia dwóch tuneli, po-
nadto wykonania ponad tysiàca podkopów, osiemdziesi´ciu
przekopów i uformowania nasypów o ró˝nej wysokoÊci, wy-
budowania 15 stacji z układem torowym i budynkami, 8 przy-
stanków osobowych i stra˝nic dla „obchodników” – Êrednio
co 2 km wzdłu˝ całej linii. 

18 sierpnia 1876 r. - otwarcie Kolei Tarnowsko-Lelu-
chowskiej w dniu urodzin NajjaÊniejszego Pana cesarza
Franciszka Józefa I. Uzyskano połàczenie z kolejami w´-
gierskimi w Eperies (Preszowie). Koszty budowy wynio-
sły 13.322.136 guldenów. Eksploatacjà w imieniu paƒstwa
zaj´ło si´ Towarzystwo Pierwszej Galicyjsko–W´gierskiej
Kolei ̊ elaznej. RównoczeÊnie powstały w Nowym Sàczu
Cesarsko-Królewskie Warsztaty Kolei, zajmujàce si´ bie-
˝àcym utrzymaniem taboru kursujàcego po torach nowej
linii, na który składało si´ 12 parowozów, 40 wagonów oso-
bowych I, II i III klasy i 200 towarowych zamkni´tych i od-
krytych. 

Pociàgi osobowe jeêdziły z pr´dkoÊcià 45 km/h, a to-
warowe 25 km/h. Ciemnozielone parowozy z czerwony-
mi obramowaniami miały oznaczenia cyfrowe i mosi´˝ne
tablice z nazwami dworców tej linii. Wagony zaÊ malowano
w jasnych barwach. Mimo braku dokładnych danych o bu-
dowie dworca, udało si´ ustaliç, ̋ e ju˝ w 1878 r. był on mu-
rowany, w Êrodkowej cz´Êci pi´trowy, po obu stronach miał
parterowe przybudówki, a od strony torów znajdowała si´
wiata na całej długoÊci budynku.

***

Oddanie linii sprawiło, ˝e Małopolska uzyskała połà-
czenie z w´gierskà linià preszowskà, Tarnów zaÊ stał si´

stacjà w´złowà. BezpoÊrednio po zbudowaniu linii kole-
jowej zacz´ły powstawaç przedsi´wzi´cia zwiàzane z ko-
lejami, w roku 1884 zbudowana została kolonia kolejowa
w Nowym Sàczu, zło˝ona z 82 domków partero-
wych, dwurodzinnych oraz 14 pi´trowych, a nast´pnie po-
wstała stra˝ po˝arna i orkiestra kolejowa.

1878 r. - w ciàgu ka˝dej doby przez Tarnów, linià Kra-
ków – Lwów, przeje˝d˝ało szeÊç pociàgów pasa˝erskich
(dwa poÊpieszne, dwa osobowe i dwa „mieszane” - czy-
li osobowo-towarowe). Osobowe z Krakowa i Lwowa mel-
dowały si´ koło południa, poÊpieszne i „mieszane” przy-
je˝d˝ały w nocy i nad ranem. Raz dziennie o godzinie 1.45
po południu odchodził pociàg z Tarnowa do Leluchowa,
a raz w tygodniu we wtorek o 6 nad ranem pociàg „mie-
szany” do Nowego Sàcza (rozkład jazdy 1878 rok).

1879 r. - rozpocz´to modernizacj´ linii Karola Ludwika:
przebudowa całej stacji w Tarnowie oraz mostów, które
przygotowano do zało˝enia drugiego toru.

16 grudnia 1884 r. - otwarcie odcinka Chabówka – Nowy
Sàcz. Był on cz´Êcià tzw. linii transwersalnej (Galizische
Transversalbahn), kolei od Zwardonia, przez ˚ywiec, Su-
chà, Nowy Sàcz, Stró˝e, Zagórz, Chryplin do Husiatyna,
zatwierdzonej do budowy na mocy ustawy z 28 II 1883 r.
Otwarcie poszczególnych odcinków nast´powało kolejno
w miar´ post´pu prac. Prowadzenie ruchu na tej linii, ze
wzgl´du na jej górski charakter, było drogie i nie spo-
dziewano si´ nigdy rentownoÊci tej linii, miała ona raczej
znaczenie strategiczne poprzez posiadanie alternatywnego
do le˝àcego zbyt blisko granicy z Rosjà, połàczenia Kra-
kowa ze Lwowem.

Lata 1889-1891 r. - poło˝enie drugiego toru na linii Ka-
rola Ludwika Kraków - Lwów.

1 stycznia 1892 r. - po przeprowadzeniu wielu działaƒ o
charakterze restrykcyjnym rzàd austriacki przystàpił do upaƒ-
stwowienia i przej´cia kolei Karola Ludwika przez paƒstwo.

1897 r. - poczàtek przebudowy stacji Tarnów. Zmieniono
układ torowy, poszerzajàc stacj´ na południe i przedłu˝ajàc
jà w kierunku zachodnim, co spowodowało równie˝ ko-
niecznoÊç wydłu˝enia wiaduktu nad szosà na Strusinie
(dziÊ ul. Krakowska). Przebudowano równie˝ magazyny.
Najwi´kszà inwestycjà było poszerzenie, a właÊciwie bu-
dowa nowego dworca kolejowego. Stary budynek, wobec
rosnàcej liczby podró˝nych, okazał si´ zbyt mały i nie-
funkcjonalny.

***

15 paêdziernika 1906 r. - otwarcie wybudowanej z fundu-
szy prywatnych linii Tarnów - ˚abno - Dàbrowa Tarnowska -

smoka w Galicji

dokoƒczenie na str. 20

Fot. 8. Dworzec w Tarnowie od strony torów, 
karta pocztowa z ok. 1900 r.
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Szczucin (dł. 48,6 km). Dziennie kursowały nià dwa składy
pasa˝erskie lub mieszane. W 2000 roku zawieszono ruch pa-
sa˝erski na tej linii.

1909 r. - oddanie do u˝ytku nowego budynku dworca ko-
lejowego w Nowym Sàczu. Poprzedni był zbyt ciasny dla po-
trzeb du˝ego ruchu pasa˝erskiego.

***

Lata 1906-1910 r. - budowa nowego dworca kolejowego
w Tarnowie według projektu E. Baudischa. Kubatura bu-
dynku wzrosła prawie dwukrotnie, a jego rzut powi´kszył

si´ przez poszerzenie całej budowli wzdłu˝ torów i prze-
suni´cie północnej fasady. Zwi´kszono znacznie po-
wierzchni´ przeznaczonà dla podró˝nych, głównie poprzez
budow´ obszernego westybulu z wielkimi oknami, dwu-
krotnie wy˝szego od przylegajàcych doƒ łàczników, wià-
˝àcych go z nieco mniejszymi salami restauracyjnymi. Od
strony zachodniej do dworca dobudowano nowy budynek
poczty. Nowy dworzec (w przeciwieƒstwie do starego - ni-
skiego i długiego, bez ˝adnych akcentów wertykalnych)
jest gmachem monumentalnym o wyraênej przewadze ele-
mentów pionowych. Jego bryła, zło˝ona z kilku graniastych
członów, dominuje nad otoczeniem. Przy dworcu oraz nad
platformà drugiego peronu posadowiono wiaty na ˝eliw-
nych kolumnach; zaÊ obydwa perony połàczono tunelem.

Wzorowany był do pewnego stopnia na nowo wybudo-
wanym (1904 r.) dworcu głównym stołecznego miasta Ga-
licji - Lwowa (kopułowaty dachy nad westybulem). CałoÊç
dopełniał staranny, secesyjno-modernistyczny wystrój. Przy
dworcu oraz nad platformà drugiego peronu posadowiono
wiaty na ̋ eliwnych kolumnach, a oba perony połàczono tu-
nelem (po 1909 r.). Obok tuneli we Lwowie, Krakowie i Tar-
nopolu był to chronologicznie czwarty tunel w Galicji.

1915 r. - wycofujàce si´ wojska rosyjskie w rejonie Tar-
nowa zniszczyły obiekty in˝ynieryjne, m.in. most na Du-
najcu. Atakujàce zaÊ wojska paƒstw centralnych, prowa-
dzàc ostrzał artyleryjski miasta, zrujnowały cz´Êciowo dwo-
rzec kolejowy.

1918 r. - zakoƒczenie I wojny Êwiatowej. Dla Êwiadomych
biegu wypadków było ju˝ dawno rzeczà wiadomà, ̋ e Au-
stria chyli si´ ku rozkładowi. W Dyrekcji Kolejowej od 16
paêdziernika rzàdzono si´ zupełnie samodzielnie. Hr. Be-
nigni, ostatni austriacki komendant twierdzy miasta Kra-
kowa, w prezydialnych biurach miasta z płaczem oddał
szabl´ przedstawicielowi tymczasowej Komisji Likwida-
cyjnej Polskiej. Kraków wrócił do Polski.

11 listopada 1918 r. - powstaje niepodległa II Rzecz-
pospolita Polska. Zarzàdzanie kolejami w Galicji przechodzi
w polskie r´ce.

1919 r. - Ministerstwo Komunikacji przekształcono w Mi-
nisterstwo Kolei ˚elaznych.

1920 r. - uruchomienie kolejowych warsztatów napraw
wagonów osobowych i towarowych w Tarnowie.

27 wrzeÊnia 1926 r. - na mocy rozporzàdzenia prezy-
denta RP Ignacego MoÊcickiego zostaje utworzone
przedsi´biorstwo Polskie Koleje Paƒstwowe, którego dy-
rektorem generalnym zostaje ka˝dorazowy minister kolei
˝elaznych RP. Zinwentaryzowano majàtek PKP i ostateczne
przenumerowano parowozy i wagony odziedziczone po
kolejach obcych na serie i numery inwentarzowe PKP. 

1927 r. - oddano do u˝ytku bocznic´ kolejowà do fab-
ryki Zwiàzków Azotowych oraz przystanek kolejowy w Dàb-
rówce Infułackiej (dziÊ ju˝ wyłàczony z ruchu budynek Tar-
nów MoÊcice).

30 czerwca 1929 r. - na dworzec kolejowy w Tarnowie
wjechał specjalny pociàg, którym sprowadzono trumn´ z
prochami Wielkiego Polaka, generała Józefa Bema.

17 lipca 1934 r. - w wyniku katastrofalnej powodzi znisz-
czona została infrastruktura kolejowa: m.in. jedna nitka
mostu kolejowego w Jamnicy na trasie do Tarnowa, most
kolejowy w Rytrze, nasypy i tory na linii do Chabówki.

1938 r. - na trasie Kraków - Tarnów - Rzeszów - PrzemyÊl
w ciàgu doby kursowało pi´tnaÊcie par pociàgów. Lini´
Kraków - Tarnów - Nowy Sàcz - Krynica obsługiwało zaÊ
dziesi´ç par pociàgów, natomiast po linii Tarnów - Szczu-
cin jeêdziło pi´ç par pociàgów (Urz´dowy Rozkład Jazdy
... 1938 rok).

9 listopada 1939 r. - po odbudowaniu wysadzonego
przez polskich saperów we wrzeÊniu 1939 r. tunelu w ̊ e-
giestowie, otwarcie linii Tarnów-Leluchów zainaugurował
wagon motorowy przedwojennej polskiej produkcji, słyn-
na „lux-torpeda”, wiozàc niemieckich notabli do Krynicy.

160 lat ˝elaznego
dokoƒczenie ze str. 19

Fot. 9. Pierwszy dworzec murowany w Tarnowie



HISTORIA 
BUDOWNICTWA

STYCZE¡ – LUTY 2008 • str. 21

***
Kolej ponownie miała decydujàce znaczenie w trans-

porcie wojsk i zaopatrzenia, zwłaszcza po inwazji nie-
mieckiej na Zwiàzek Sowiecki. Przez Nowy Sàcz prze-
je˝d˝ały transporty z rannymi na W´gry i do oÊrodków sa-
natoryjnych w Krynicy, materiały wojenne oraz ˝ywnoÊç
z W´gier i Austrii na front wschodni, a tak˝e rozbity tabor
do sàdeckich warsztatów.

1945 r. - Niemcy, wycofujàc si´ pod naporem Armii Czer-
wonej, zniszczyli mosty na rzekach Dunajec i Biała. W 50
proc. zdewastowane zostały te˝ urzàdzenia zabezpieczenia
ruchu na stacji Tarnów. 

W styczniu - wycofujàcy si´ z Sàdecczyzny Niemcy wy-
sadzili w powietrze tunele w ˚egiestowie, Kamionce
Wielkiej, mosty na Popradzie w Piwnicznej i Starym Sàczu,
most na Kamienicy w Jamnicy i Dunajcu w Nowym Sàczu,
odcinajàc połàczenie Nowego Sàcza z resztà kraju.

W lutym - przywrócono połàczenie do Chabówki. 
8 marca - radzieccy saperzy oddali do u˝ytku wybu-

dowany objazd zniszczonego tunelu w Kamionce Wielkiej.
Lata 1946 – 1949 - odbudowa linii kolejowych po znisz-

czeniach II wojny Êwiatowej.

Wiosna 1946 - otwarcie linii z Nowego Sàcza do ˚e-
giestowa. Odcinek od południowego wylotu tunelu do Kry-
nicy przez Muszyn´ uruchomiono w lipcu 1946.

***

15 stycznia 1948 - minister komunikacji Jan Rabanowski
przeciàł wst´g´, inaugurujàc wznowienie ruchu przez od-
budowany ˝egiestowski tunel. Z Tarnowa znów mo˝na
było jechaç bezpoÊrednio do Krynicy i Leluchowa.

28 wrzeÊnia 1962 r. - zelektryfikowano lini´ kolejowà na
odcinku Kraków Podł´˝e - Tarnów Zachodni (MoÊcice).

25 wrzeÊnia 1963 r. - uruchomiono trakcj´ elektrycznà
na odcinku z Tarnowa Zachodniego (MoÊcice) do Rze-
szowa.

Lata 1965 – 1977 - przebudowa wiaduktu nad ulicà Kra-
kowskà w Tarnowie, budowa obiektów polepszajàcych
bezpieczeƒstwo ruchu podró˝nych oraz dworca na sta-
cji Tarnów Zachodni (MoÊcice).

1983 r. - podj´to decyzj´ o elektryfikacji linii Tarnów –
Leluchów.

Kwiecieƒ 1984 -  rozpocz´to modernizacj´ i elektryfi-
kacj´ linii Tarnów - Tuchów - Stró˝e - Nowy Sàcz - Muszyna
- Krynica - Leluchów. 

30 listopada 1984 r. - oddano do eksploatacji pierwszy
odcinek zelektryfikowanej linii leluchowskiej: Tarnów – Tu-
chów. Prace na całej linii do Leluchowa i Krynicy zakoƒ-
czono w 1987 roku.

28 maja 1986 r. - otwarcie zelektryfikowanego odcin-
ka linii kolejowej: Grybów - Nowy Sàcz - Marcinkowice (37
km). Do Nowego Sàcza wjechał pierwszy pociàg elek-
tryczny. Był to elektryczny zespół trakcyjny EN57.

***

26 wrzeÊnia 1987 r. - otwarcie zelektryfikowanego od-
cinka linii kolejowej: Nowy Sàcz - Muszyna - Krynica (62
km).

27 listopada 1987 r. - otwarcie ostatniego (na linii Tar-
nów - granica paƒstwa) zelektryfikowanego odcinka linii
kolejowej: Muszyna - Leluchów - granica paƒstwa (7 km).

Elektryfikacj´ całej linii prowadzono etapami, koƒczàc
w 1987 r. Całkowicie przebudowano stacje w Nowym Sà-
czu i Krynicy. W Stró˝ach oddano do u˝ytku zelektryfi-
kowanà łàcznic´ z kierunku Tarnowa na Jasło. 

Przedstawione wydarzenia nie wyczerpujà wszyst-
kich zagadnieƒ, pomini´to tu histori´ w´zła nowosàdec-
kiego, histori´ budowy „zakopianki”, „kryniczanki” i linii
Chabówka – Nowy Sàcz. Z powodu ograniczonej po-
wierzchni, nie uwzgl´dniono zasług wielu ludzi, którzy t´
histori´ tworzyli.

Mgr in˝. Jerzy HYDZIK
Tomasz HYDZIK
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Słynna „lux-torpeda”
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Odznaki otrzymali:
Mgr in˝. Ryszard Damijan – Honorowa Odznaka „Za
zasługi dla Energetyki”,

Mgr in˝. Krzysztof Majda – Honorowa Odznaka „Za za-
sługi dla Energetyki”,
Mgr in˝. Zygmunt Salwiƒski – Honorowa Odznaka „Za
zasługi dla Energetyki”,
Mgr in˝. Jan Dziedzic – Honorowa Odznaka „Zasłu-
˝ony dla Drogownictwa”,
Mgr in˝. Danuta Opolska – Honorowa Odznaka „Za-
słu˝ony dla Drogownictwa”.

Wyró˝nionym serdecznie gratulujemy!

Zasłu˝eni 
dla energetyki i drogownictwa

Honorowe wyró˝nienia dla działaczy MOIIB

Podczas VIII zebrania Rady MOIIB 20 grudnia 2007 roku
wr´czono honorowe odznaczenia resortowe dla dzia-
łaczy naszej Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownict-

wa. W imieniu wojewody małopolskiego dekoracji dokonała
El˝bieta GabryÊ – dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopol-
skiego Urz´du Wojewódzkiego.
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Bez udziału szczególnie doÊwiadczonych i aktywnych
członków stowarzyszeƒ oraz bez ich, w tamtym czasie na-
prawd´ du˝ego, zaanga˝owania, nie byłoby mo˝liwe, aby
ruszyła ta ogromna machina, jakà jest obecnie Polska Izba
In˝ynierów Budownictwa (ponad 100 000 członków). Ma-
łopolska Izba to docenia i rokrocznie, w okresie bo˝onaro-
dzeniowym, członkowie Prezydium Rady MOIIB spotyka-
jà si´ z przedstawicielami wszystkich stowarzyszeƒ nau-
kowo–technicznych bran˝y budowlanej (PZITB, PZITS,
SEP, SITWM, SITPNiG, ZMRP), działajàcych na terenie Ma-
łopolski. 

MàdroÊç w działaniu polega mi´dzy innymi na tym, aby
korzystaç z doÊwiadczeƒ własnych i cudzych, a nowe dzia-
łania opieraç na jak najlepszych, sprawdzonych wzorcach.
I nie b´dzie to tylko przejawem grzecznoÊci, ale przede
wszystkim dowodem uznania, jeÊli przypomn ,́ ̋ e w zakresie
organizowania i prowadzenia działalnoÊci szkoleniowo-
konferencyjnej niektóre stowarzyszenia nie majà sobie rów-
nych. Dlatego wi´kszoÊç Izb Okr´gowych w Polsce, w tym
Małopolska, pozostawiła t´ sfer´ działalnoÊci do zagospo-
darowania w du˝ym zakresie stowarzyszeniom. 

Na spotkaniu 13 grudnia 2007 r. członków Prezydium
Rady MOIIB z przewodniczàcymi stowarzyszeƒ, któremu
przewodniczył prezes MOIIB Zygmunt Rawicki, a które, po
raz pierwszy, odbyło si´ w nowej siedzibie Izby, rozmawia-
liÊmy o naszych dotychczasowych dokonaniach oraz
o dalszych oczekiwaniach i planach na styku wspólnej dzia-
łalnoÊci. Korzystajàc z okazji i majàc ÊwiadomoÊç, ˝e nie
wszyscy członkowie stowarzyszeƒ nale˝à do Izby, przed-
stawiliÊmy w skrócie struktur´ organizacyjnà MOIIB i głów-
ne płaszczyzny działalnoÊci, wynikajàce z ustawy, statutu i re-
gulaminów PIIB.

W Izbie Małopolskiej, funkcyjni członkowie Prezydium sà
odpowiedzialni za działalnoÊç poszczególnych organów i Ze-
społów Problemowych. I tak, nad działalnoÊcià szkolenio-
wà czuwa Ryszard ̊ akowski – wiceprzewodniczàcy Rady,
który zach´cał do przedstawiania przez wszystkie stowa-
rzyszenia propozycji organizacji ró˝nych form działalnoÊci
szkoleniowej. Aby konferencja, seminarium, szkolenie
bàdê te˝ wycieczka, mogły byç współfinansowane przez 

MOIIB, powinny sí  znaleêç z odpowiednim wyprzedzeniem
w harmonogramie szkoleƒ. Harmonogram szkoleƒ jest za-
mieszczany raz na 3 miesiàce w naszym biuletynie „Bu-
dowlani”. Mo˝na go te˝ przeczytaç na stronie internetowej
MOIIB. Ryszard ˚akowski przedstawił procedur´ i warun-
ki finansowania udziału członków MOIIB w imprezach
technicznych, organizowanych przez stowarzyszenia,
współfinansowania materiałów konferencyjnych i cz´Êcio-
wego zwrotu za indywidualny udział członków w imprezach,
których Izba nie jest współorganizatorem (uchwałà Rady
ustalono, ˝e b´dzie to kwota 250 zł rocznie dla ka˝dego
członka). Współfinansowanie imprez jest mo l̋iwe tylko wów-
czas, gdy MOIIB jest ich współorganizatorem albo pełni pat-
ronat i sà wydawane materiały konferencyjne, a ponadto im-
preza musi znaleêç si´ w harmonogramie szkoleƒ, za-
twierdzonym przez Zespół Problemowy ds. szkolenia i sys-
tematycznego dokształcania członków MOIIB.

Wszystkie wydatki MOIIB sà dokładnie kontrolowane
przez Okr´gowà Komisj´ Rewizyjnà i muszà byç udoku-
mentowane - co w nast´pnej kolejnoÊci przedstawił ze-
branym Mirosław Boryczko - skarbnik Rady. MOIIB skupia
ok. 10 proc. członków zarejestrowanych w całej PIIB i na
szkolenia rocznie wydatkuje ponad 200 tys. zł. Nie jest to
du˝o, bo frekwencja jest ciàgle za mała.

Mimo to nasza Izba Okr´gowa nale˝y do wiodàcych
w Polsce pod wzgl´dem organizowanych imprez tech-
nicznych i jest to równie˝ zasługa małopolskich stowarzy-
szeƒ naukowo- technicznych. Nie wszystkie te Êrodowiska
sà jednakowo „bogate” i niektóre oczekujà na pomoc i współ-
prac´ Izby w tym zakresie. Taka współpraca jest mo˝liwa,
stàd apel do członków stowarzyszeƒ o wi´kszà aktywnoÊç
dotyczàcà propozycji tematyki, terminów i miejsc organi-
zowanej konferencji, seminarium lub wycieczki.

Jerzy Oprocha - wiceprzewodniczàcy Rady przedstawił
innà sfer´ pomocy MOIIB dla członków i ich rodzin, reali-
zowanà w najtrudniejszych dla nich sytuacjach ̋ yciowych
- takich, które wymagajà wsparcia finansowego. Jest to
Êmierç, ci´˝ka choroba, chwilowa niemo˝noÊç opłacenia
składek. Członkowie jednak z tej puli korzystajà niezwykle
rzadko. Dlatego te  ̋apelujemy o kole˝eƒskie zach´canie oraz
wzajemne informowanie si´ o mo˝liwoÊci korzystania z ta-
kiej formy pomocy, gdy˝ cz´Êç członków po prostu o niej
nie wie, choç cz´sto o tym piszemy w biuletynie i na stro-
nie internetowej MOIIB. Przypominamy, ˝e przy naszej Iz-
bie istnieje Zespół Problemowy ds. samopomocy członkom. 

Dla pełnej informacji o działalnoÊci pomocowej Izby, Zyg-
munt Rawicki przypomniał o dodatkowym ubezpieczeniu

Gest wzajemnoÊci
Spotkanie z przewodniczàcymi stowarzyszeƒ naukowo-technicznych

Ani si´ obejrzeliÊmy, a min´ło osiem lat, odkàd pojawi-
ła si´ ustawa powołujàca Izb´ In˝ynierów Budownict-
wa.  Jej zało˝ycielami były stowarzyszenia naukowo-

techniczne, działajàce w Polsce od kilkudziesi´ciu lat. Ogrom-
ne doÊwiadczenie stowarzyszeƒ w zakresie integracji Êrodo-
wisk zawodowych pozwoliło zapoczàtkowaç nowoczesnà, eu-
ropejskà struktur´ samorzàdowà in˝ynierów budownictwa.

dokoƒczenie na str. 25
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Chocia˝ samorzàdy zawodowe w Europie majà ju˝
długà tradycj´, to dla nas w roku 2000 wszystko było
nowe. Czerpanie doÊwiadczeƒ za najbli˝szà granicà,
miedzy innymi od kolegów z Ostrawy, było o tyle za-
sadne, ˝e starsza o 10 lat Izba Czeska (w roku 2007
skoƒczyła 15 lat), ten najtrudniejszy okres organiza-
cji i rozruchu miała ju˝ wówczas za sobà. Przedsta-
wiciele ČKAIT ch´tnie dzielili si´ swoimi doÊwiad-
czeniami, ale te˝ z uwagà Êledzili rodzàcà si´, nowà
struktur´ samorzàdowà w Polsce, która pod wzgl´-
dem liczebnoÊci członków jest czterokrotnie wi´ksza
od czeskiej (PIIB liczy ok.100 000 członków, a
ČKAIT ok. 25 000 członków).  

Pomysł zawarcia umowy o współpracy pomi´dzy
naszymi Izbami powstał  w roku 2002 i wtedy to, 25
listopada, została podpisana 3-letnia umowa, obej-
mujàca tak˝e współprac´ pomi´dzy Polskim Zwiàz-
kiem In˝ynierów i Techników Budownictwa (PZITB)

Oddział w Krakowie i Czeskim Zwiàzkiem In˝ynierów
Budownictwa (CSSI) regionu Ostrawa. 

30 listopada 2007 roku Izby postanowiły podpisaç
aneks do umowy, na mocy którego współpraca jest
nadal kontynuowana i zgodnie z warunkami umowy
dotyczy:
� wymiany doÊwiadczeƒ i przekazywania informacji

zwiàzanych ze statutowymi działaniami obu Izb,
� przesyłania publikacji i wydawnictw technicznych

z dziedziny budownictwa,
� organizowania imprez bran˝owych i umo˝liwiania

wzi´cia w nich udziału delegacji drugiej strony,
� rozwijania w zakresie mo˝liwoÊci i kompetencji kon-

taktów pomi´dzy Wydziałem Budownictwa Uni-
wersytetu Technicznego w Ostrawie a Wydziałem
In˝ynierii Làdowej Politechniki Krakowskiej,

� uczestniczenia w rozwijaniu kontaktów gospodarczo-
kulturalnych pomi´dzy Krakowem i Ostrawà.

Za realizacj´ powy˝szych warunków sà odpowie-
dzialni prezesi stron podpisujàcych umow´. Ta miła
okolicznoÊç odbyła ju˝ w nowej siedzibie Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie
przy ul. Czarnowiejskiej 80. Na spotkanie czeska de-
legacja przybyła w czteroosobowym składzie (Jindrich

Bli˝ej z Krakowa do Ostrawy
Spotkanie z ČKAIT regionu Ostrawa

Ju˝ kilkuletnià histori´ majà regularne kontakty MOIIB z
Czeskà Izbà Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Bu-
downictwa (ČKAIT) regionu Ostrawa. Obie nasze Izby, kie-

rujàc si´ potrzebà rozwijania przyjacielskiej współpracy w ra-
mach organizacji budowlanych krajów Grupy Wyszehradzkiej,
uznały za słuszne równie˝ rozwijanie kontaktów regionalnych. 
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Pater – wiceprzewodniczàcy Rady Krajowej ČKAIT,  Sva-
topluk Bijok – przewodniczàcy ČKAIT regionu Ostrava,  Ka-
rel Pastuszek i Dusan Jelinek - członkowie Rady ČKAIT re-
gionu Ostrawa). Władze MOIIB reprezentowali przewod-
niczàcy oraz członkowie Prezydium. Po uroczystym pod-
pisaniu aneksu o kontynuacji współpracy nastàpiła wy-
miana informacji o działalnoÊci obu Izb oraz biuletynów
i innych materiałów. 

Dla strony polskiej ciekawostkà były doÊwiadczenia
ČKAIT w zakresie szkoleƒ czeskich in˝ynierów i techników,
które majà ju˝ długà tradycj´. Za niektóre szkolenia
członkom ČKAIT przyznawane sà punkty, które z kolei uzna-
wane sà w procedurach przetargowych. 

W zakresie zatrudniania obcokrajowców w Czechach
funkcjonujà okreÊlone przepisy: 

– jeÊli in˝ynier jest członkiem Izby w swoim kraju, to po
przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w j´zyku
czeskim, mo˝e byç zatrudniony w Czechach,

– jeÊli nie jest członkiem Izby w swoim kraju, musi zdaç
egzamin w Pradze, zgodnie z przepisami czeskimi.

Obecnie w parlamencie Republiki Czeskiej trwajà pra-
ce nad programem w zakresie polityki dotyczàcej archi-
tektury, gdy˝ zale˝noÊci prawne pomi´dzy in˝ynierami bu-
downictwa i architektami sà ciàgle niezadowalajàce dla obu
grup zawodowych.

Wspólnych tematów było wiele, a wymiana doÊwiad-
czeƒ interesujàca i korzystna dla obu Izb. W drugim dniu
pobytu koledzy z Ostrawy mieli mo˝liwoÊç zapoznania si´
z niektórymi zabytkami Krakowa w dzieƒ i wieczorem, co
jak zawsze, stanowi dla przyjezdnych wielkà atrakcj´. 

Gra˝yna SKOPLAK 

Gest 
wzajemnoÊci

wszystkich członków MOIIB, które mo˝e byç równie˝ zna-
czàcà pomocà w najtrudniejszych sytuacjach ̋ yciowych. Ta
pomoc nale˝y si´ ka˝demu, gdy˝ dodatkowe ubezpiecze-
nie mieÊci si´ w ramach składki członkowskiej - pod wa-
runkiem, ˝e osoba najbli˝sza o takà pomoc wystàpi. 

W koƒcowej cz´Êci spotkania członkowie Prezydium wy-
słuchali postulatów przewodniczàcych stowarzyszeƒ nau-
kowo-technicznych na temat ich oczekiwaƒ w stosunku do
Izby, równie˝ w innych sprawach, jak np.:
– pomocy w uzyskiwaniu uprawnieƒ dla absolwentów

AGH w zakresie specjalnoÊci nafty i gazu,
– wprowadzenia do uprawnieƒ specjalnoÊci hydrotechnicznej

i melioracyjnej (nie ma obecnie takiego kierunku na uczel-
niach technicznych),

– informowania studentów specjalnoÊci elektrycznej, nie b´-
dàcych członkami Izby, o szkoleniach, w których ch´tnie
biorà udział.
Prezes Zygmunt Rawicki wyjaÊnił, ˝e nie wszystkie

oczekiwania mieszczà si´ w zakresie kompetencji Izb
Okŕ gowych, np. sprawa ww. uprawnieƒ była ju  ̋wielokrotnie
dyskutowana na forum Zjazdu Krajowego, jednak bez spo-
dziewanego efektu, gdy  ̋mieÊci sí  ona w sferze legislacyjnej.
Tym niemniej PIIB wnosi takie postulaty do Sejmu. 

Co do szkoleƒ, to istotnie studenci nie otrzymujà biuletynów
z harmonogramem szkoleƒ, ale na stronie MOIIB w internecie
mogà znaleêç wszystkie informacje o naszej Izbie i wszelkich
formach prowadzonej działalnoÊci szkoleniowej.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e Izba Małopolska, liczàca obecnie
ok. 9500 czynnych członków, zawsze ceniła sobie współ-
prac´ ze stowarzyszeniami i nadal pragnie jà podtrzymywaç
nie tylko w zakresie organizowania działalnoÊci szkolenio-
wej, ale tak˝e:
– w dalszym uczestniczeniu przedstawicieli wszystkich

stowarzyszeƒ w Radzie Programowej biuletynu „Budow-
lani”, 

– w pomocy w przygotowywaniu i prowadzeniu egzaminów
na uprawnienia budowlane,

– a tak˝e w działalnoÊci integracyjnej, do której goràco za-
ch´cał  Z. Rawicki. 
MOIIB, po raz pierwszy w swojej historii, zaprasza człon-

ków do licznego udziału w nast´pujàcych imprezach inte-
gracyjnych, które nasza izba zamierza zorganizowaç w nad-
chodzàcym roku: w balu karnawałowym, w zawodach nar-
ciarskich, w zawodach tenisowych i w zawodach pływac-
kich. Terminy i warunki b´dà podawane sukcesywnie
w biuletynie i na naszej stronie internetowej. Inne inicjaty-
wy członków równie˝ sà mile widziane.

Gra˝yna SKOPLAK     

dokoƒczenie ze str. 23
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Porzàdek zebrania obejmował:
• Przyj´cie protokołu nr  VII z zebrania Rady w dniu

28 wrzeÊnia 2007 r.,
• Informacje na temat bie˝àcej działalnoÊci MOIIB od

28 wrzeÊnia br. - (G. Skoplak),
• Zatwierdzenie uchwał podj´tych przez Prezydium

MOIIB 25 paêdziernika  i  28 listopada br. – (G. Sko-
plak),

• Informacja na temat X sesji egzaminów na upraw-
nienia budowlane – (St. Karczmarczyk), 

• Omówienie spraw finansowych – (M. Boryczko):
— realizacja bud˝etu za 11 miesi´cy 2007 roku,
— projekt prowizorium bud˝etu na pierwsze pół-

rocze 2008 roku,
• Przyj´cie uchwał w sprawach:

— pomocy finansowej dla członków MOIIB , 
— cz´Êciowego zwrotu kosztów szkolenia i udzia-

łu w konferencji członków MOIIB, 
— współfinansowania konferencji „Nowoczesne

technologie i systemy zarzàdzania w kolejnic-

twie”, która odbyła si´ w Zakopanem 
14-16.11.2007 r.,

— powołania Haliny Pasich na przewodniczàcà
Zespołu  Problemowego ds. prawno-regulami-
nowych, po Êmierci Andrzeja Pełecha – dotych-
czasowego przewodniczàcego tego Zespołu.

Podsumowanie roku
VIII zebranie Rady MOIIB

WVIII zebraniu Rady MOIIB, które odbyło si´ 20 grud-
nia 2007 roku, udział wzi´li członkowie Rady, prze-
wodniczàcy: Okr´gowej Komisji Rewizyjnej, Okr´-

gowego Sàdu Dyscyplinarnego i Okr´gowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej, Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
(koordynator), członkowie MOIIB we władzach krajowych PIIB
oraz przewodniczàcy Zespołów Problemowych. GoÊciem
honorowym był prof. Zbigniew Grabowski - prezes PIIB, któ-
ry w swoim krótkim wystàpieniu przedstawił tematy, jakimi ak-
tualnie zajmuje si´ PIIB oraz zamierzenia na najbli˝szy rok, a tak-
˝e przekazał zebranym ˝yczenia Êwiàteczne i noworoczne.



• Sprawy bie˝àce i wolne wnioski:
— R. ˚akowski przypomniał o terminie I Balu Karna-

wałowego dla członków MOIIB,   który odb´dzie si´
w Hotelu Europejskim 18 stycznia 2008 r.

— A. Knapik zło˝ył krótkà informacj´ o stanie przygo-
towaƒ do I Zawodów Narciarskich (Slalomu) Człon-
ków MOIIB, zaplanowanych na 17 lutego 2008 r. na
stokach oÊrodka Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach,  

— Z. Rawicki przedstawił terminarz spotkaƒ Prezydium
i Rady MOIIB na I półrocze 2008 r.

W drugiej cz´Êci zebrania odbyło si´ uroczyste wr´-
czenie odznaczeƒ honorowych przyznanych dla członków
MOIIB (piszemy o tym oddzielnie), a nast´pnie zebrani zło-
˝yli sobie wzajemnie ˝yczenia Êwiàteczno- noworoczne.

Zygmunt RAWICKI
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MOIIB w  liczbach

31 grudnia 2007 roku w naszej Małopolskiej Okr´-
gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowane były
12753 osoby w tym: 9494 czynnych członków, 530 człon-
ków, którzy zostali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z
powodu nieopłacenia składek członkowskich ponad 6
miesi´cy, 2604 skreÊlonych członków i 125 kandydatów
na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:

konstrukcyjno – budowlana (BO) – 7060 - 55,91 proc.,
mostowa (BM) – 136 - 1,08 proc.,
drogowa (BD) – 674 – 5,34 proc.,
instalacji sanitarnych (IS) – 2266 – 17,94 proc.,
instalacji elektrycznych (IE) –1982 – 15,70 proc.,
wodno–melioracyjna (WM) – 337 – 2,67 proc.,
kolejowa (BK) –126 – 1,00 proc.,
telekomunikacyjna (BT) – 42 – 0,33 proc.,
wyburzeniowa (BW) – 5 – 0,03 proc..

Zygmunt RAWICKI

TERMINARZ
Posiedzeƒ Prezydium 

i Rady MOIIB 
w I półroczu 2008

Posiedzenia Prezydium:
24 stycznia
27 lutego

7 maja
4 czerwca

Posiedzenia Rady:
17 marca

25 czerwca
VII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB:

9 kwietnia



DZIAŁALNOÂå IZBY

str. 28 • STYCZE¡ – LUTY 2008

18 stycznia  2008 r. Sal´ Kryształowà Hotelu Eu-
ropejskiego w Krakowie  wzi´li w swoje władanie
członkowie i sympatycy MOIIB. O godzinie 21.00
czterdzieÊci par dostojnym polonezem rozpocz´ło
uroczysty bal. 

Bawiono si´ przy ró˝nych rytmach proponowanych
przez DJ-a Marco. Nogi rwały si´ do taƒca, wi´c na
parkiecie nie było  wolnego miejsca. Nie brakowało
równie˝ ch´tnych do udziału w konkursach tanecz-
nych. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w ka˝dej
rywalizacji otrzymali nagrody. 

Kto nie był na tym balu, niech ̋ ałuje. Jego uczest-
nicy nie majà wàtpliwoÊci, ˝e zabawa była szam-
paƒska. W przyszłym roku – mamy nadziej´ - b´-
dziemy balowaç w znacznie liczniejszym gronie. Kar-
nawał wszak jest od tego, ˝eby si´ bawiç!

Ryszard ˚AKOWSKI

Ten pierwszy bal...
Nowa, sympatyczna tradycja

Dopiàtej nad ranem bawili si´ najbardziej wytrwali
uczestnicy pierwszego balu karnawałowego zor-
ganizowanego dla swoich członków przez Mało-

polskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa. Mamy na-
dziej´, ˝e w ten sposób zapoczàtkowaliÊmy nowà, sympatycznà
tradycj´ w naszej Izbie. In˝ynierowie potrafià nie tylko budo-
waç bez zarzutów, anga˝owaç si´ we wszystkie aspekty pro-
cesu inwestycyjnego, ale i Êwietnie si´ bawiç.
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Mo˝na by powiedzieç, ˝e przy takiej
liczbie egzaminowanych, nasza praca to
ju˝ czysta rutyna, nie wymagajàca wda-
wania si´ w szczegółowe analizy ani in-
dywidualne rozstrzygni´cia. 

Grupa 228 kandydatów, którzy zło˝y-
li wnioski o dopuszczenie do egzaminu
na uprawnienia budowlane, to w wi´k-
szoÊci osoby, które wszystkie informacje
i dokumenty uzyskały w kontaktach z izbà
i z jej organami, tj. z Okr´gowà Komisjà
Kwalifikacyjnà. W typowym przypadku

procedura zaczyna si´ od pobrania ksià˝ki do doku-
mentowania praktyki zawodowej. Jednak nawet na tym
etapie zdarzały si´ wàtpliwoÊci, które wymagały wy-
jaÊnieƒ przez członków OKK dy˝urujàcych w biurze
w Krakowie i w terenowych punktach informacyjnych.
Koƒczyły si´ zło˝eniem dokumentów do post´powania
kwalifikacyjnego i wreszcie przystàpieniem do egza-
minu. 

Jako zespół Komisji Kwalifikacyjnej staraliÊmy si´
byç pomocni na wszystkich tych etapach i mamy na-
dziej´, ˝e ugruntował si´ obraz izby, jako przyjazne-
go i pomocnego w rozwoju zawodowym  samorzàdu.

Wskaênik pozytywnych wyników egzaminów oscy-
luje w naszej okr´gowej komisji w granicach 80 – 90
proc. Jest to współczynnik wysoki, Êwiadczàcy o bra-
ku jakichkolwiek barier utrudniajàcych dost´p do za-
wodu. Nie mamy mo˝liwoÊci wpływania na dost´p do
prac i stanowisk stanowiàcych podstaw´ do doku-
mentowania praktyki w sposób zgodny z obowiàzu-
jàcymi przepisami.

Poni˝ej tabela zawierajàca wyniki ostatniej sesji eg-
zaminacyjnej z rozbiciem na specjalnoÊci i poszcze-
gólne fazy przygotowania.

Od momentu przekazania samorzàdowi zawodo-
wemu prawa do organizowania egzaminów na upraw-
nienia budowlane, staramy si´ zachowaç bardzo
uroczystà form´ wr´czania decyzji o nadaniu upraw-
nieƒ. Przy okazji tych uroczystoÊci wymieniamy uwa-
gi o przebiegu egzaminu. To dla organizatorów lek-
cja, co jeszcze mo˝na poprawiç, a dla nowej grupy po-
tencjalnych członków izby szansa uzyskania informacji
o mo˝liwoÊciach, jakie stwarza samorzàd w uprawianiu
zawodu i rozwoju zawodowym.

Stanisław KARCZMARCZYK

Stanisław 
Karczmarczyk

Pomocni w rozwoju zawodowym
10. sesja egzaminacyjna na uprawnienia budowlane

ZakoƒczyliÊmy kolejne procedury zwiàzane z kwalifika-
cjà, egzaminem i wydawaniem decyzji o nadaniu
uprawnieƒ budowlanych. Za nami ju˝ 10. sesja egza-

minacyjna organizowana przez MOIIB i 1338 decyzji upraw-
nieƒ budowlanych wydanych od poczàtku istnienia naszej izby.

Wyniki egzaminów w II, jesiennej sesji egzaminacyjnej 2007 r



Dnia 5 grudnia 2007 roku odszedł cicho, 
nie chcàc swym odejÊciem  smuciç – serdeczny nasz Kolega

mgr in˝. ANDRZEJ  PEŁECH
do ostatniej chwili bardzo aktywny członek

Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa

Andrzej Pełech  urodził si´ 10 paêdziernika 1942 r. we Lwowie. Od 1945 r. mieszkał w Krakowie. Całe swoje ˝ycie zwiàzał
z tym miastem. Tu skoƒczył szkoły podstawowà i Êrednià, był absolwentem Politechniki Krakowskiej – Wydziału Budownict-
wa Làdowego i Akademii Górniczo-Hutniczej – Wydziału Technologii Chemicznej i tu wreszcie pracował do ostatnich chwil
swojego ˝ycia.

Prac´ zawodowà rozpoczàł w 1961 r. jak asystent projektanta w „Biprostalu (do 1964 r.), w latach 1965-1972 pracował w
PPBHiL jako projektant, kierownik budowy slabingu, wielkie piece, walcownia. W latach 1972-74 w Hucie Katowice – pełnił
funkcj´ pełnomocnika dyrektora Zjednoczenia Rejonu. W firmie „Montochem” – prowadził rozbudow´ „Carbo-Gliwice”, bu-
dow´ siarki w Tarnobrzegu i Staszowie – jako główny specjalista, zast´pca dyrektora ds. remontów i inwestycji. W latach 1984-
1991 pracował w „KRAKCHEMII” jako dyrektor ds. technicznych – przebudowujàc przedsi´biorstwo na zakład bezpieczny
ekologicznie.

Od 1965 roku był tak˝e aktywnym członkiem Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa, w którym pełnił wie-
le funkcji: w latach 1965 -1976 przewodniczàcy Młodej Kadry Technicznej PZITB Oddział Nowa Huta, a w latach 1969-1974
w Głównej Komisji MKT przy Zarzàdzie Głównym PZITB w Warszawie, sekretarz i członek Prezydium PZITB Oddziału Nowa
Huta i Krakowa,   przewodniczàcy Komisji Weryfikacji i Odznaczeƒ przy ZO PZITB w Krakowie – w latach 1981-89 i od 1999
do 2004 r. wiceprzewodniczàcy Głównej Komisji Odznaczeƒ Zarzàdu Głównego PZITB.

W Mi´dzyzakładowym Klubie Techniki i Racjonalizacji ZG PZITB pełnił funkcj´ sekretarza. Sprawdził si´ jako organizator
i komisarz Targów Racjonalizatorskich w Polsce, współautor „WiadomoÊci Racjonalizatorskich”, organizator seminariów do-
tyczàcych praw autorskich, autor kilkunastu projektów racjonalizatorskich.

Andrzej Pełech był równie˝ od 1995 roku ławnikiem Sàdu Okr´gowego w Krakowie, a tak˝e biegłym sàdowym ds. bu-
downictwa.

Praca była jego pasjà. Gdy stawiał przed sobà zadanie, poÊwi´cał mu ka˝dà wolnà chwil´, by jak najdokładniej si´ z nim
uporaç. Był człowiekiem niesłychanie skrupulatnym, dokładnym i pedantycznym. W tym, co robił, nie uznawał kompromisów.
Kompromisów nie uznawał te˝ w relatywistycznym Êwiecie postaw ludzkich. Mimo swojej surowoÊci był człowiekiem bardzo
cenionym i lubianym. Otwarty na innych, zawsze ch´tny do pomocy, wyczulony na krzywd´ i bied´.  Opracował  14 ekspertyz
i opinii technicznych  dla ludzi niezamo˝nych w ramach CUTOB-PITB Oddziału  Krakowskiego oraz 5 ekspertyz dla miesz-
kaƒców Sàdecczyzny, którzy ucierpieli na skutek powodzi w 2001 roku. Udzielał równie˝ bezpłatnych porad ofiarom powo-
dzi. Od 1999 roku prowadził bezpłatne porady w zakresie budownictwa w Punkcie Konsultacyjnym przy Zarzàdzie Oddzia-
łu PZITB.

Był autorem ponad 120 ekspertyz, orzeczeƒ i opinii technicznych, brał udział w licznych konferencjach, seminariach i szkoleniach.
W okresie tworzenia Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów i Techników Budownictwa był delegatem na Zjazd Zało˝y-

cielski Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa oraz delegatem na II kadencj´ MOIIB. Działał aktywnie w Zespole Problemo-
wym ds. Prawno-Regulaminowych MOIIB w I kadencji oraz jako przewodniczàcy tego Zespołu II kadencji MOIIB. Działał w
Komisji Prawno- Regulaminowej Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.  

Za prac´ społecznà i działalnoÊç zawodowà Andrzej Pełech został odznaczony: Srebrnà i Złotà Honorowà Odznakà PZITB
i NOT,  Budowniczy Huty im. Lenina, Budowniczy Nowej Huty, Odznakà 75-Lecia Społem, Srebrnà Odznakà „Zasłu˝ony dla
Budownictwa i PMB”, Srebrnà „Za Prac´ Społecznà dla Miasta Krakowa”, Srebrnà „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, „Za-
słu˝ony dla WynalazczoÊci i Racjonalizacji” oraz Złotym Krzy˝em Zasługi.

I jeszcze jedno wspomnienie. Andrzej był nie tylko pasjonatem swojego zawodu. Miał tak˝e inne zainteresowania, przede
wszystkim podró˝owanie – poznawanie Polski i Europy. Najbli˝sze plany - poznanie Londynu – pozostały ju˝ niespełnione.

Swoim odejÊciem Andrzej Pełech pozostawił po sobie puste miejsce trudne do zastàpienia. Coraz rzadziej w gnajàcym
bez skrupułów Êwiecie na swojej drodze mo˝na spotkaç człowieka, który swojà postawà motywuje nas do wi´kszego zaan-
ga˝owania, dokładniejszego wsłuchania si´ i staranniejszego wypełniania spraw własnego ˝ycia.

Odszedł od nas wyjàtkowo ˝yczliwy Kolega, do którego mo˝na było zwróciç si´ w ró˝nych sprawach, majàc pewnoÊç, ˝e
b´dzie starał si´ udzieliç rady i pomocy.

Pami´ç o Nim pozostanie z tymi, którzy Go znali i z Nim współpracowali.
Âp. Andrzeja po˝egnaliÊmy w dniu 11 grudnia 2007 r. na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Halina PASICH
przewodniczàca Zespołu Problemowego

ds. prawno-regulaminowych MOIIB
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Przewodnicz¹cy / Chairman
dr hab. in¿. Wies³aw Ligêza , prof. PK
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology

Sekretarz / Secretary
mgr in¿. Jacek Dêbowski
Politechnika Krakowska
Cracow University of Technology
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Institute of Fundamental Technical Problems
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Lodz University of Technology

Prof. Dušan Katunsky

Dr. Tomasz Kisilewicz(Secretary)
Cracow University of Technology

Prof. Piotr Klemm
Lodz University of Technology

Prof. Halina Koczyk
Poznan Technical University

Prof. Elzbieta Kossecka
Institute of Fundamental Technical Problems

 

Prof. Wies³aw Ligêza
Cracow University of Technology

Prof. Antoni Malinowski
Lviv Polytechnic NU 

Prof. Wojciech Marks
Institute of Fundamental Technical Problems

dr in¿. Aleksander Panek
Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Prof. Henryk Nowak
Wroclaw University of Technology

Prof. Jerzy A. Pogorzelski
National Institute of Building Technology

Prof. Michael  Sprysch
HAWK Braunschweig Gottingen

Prof. Antoni Stachowicz (Chairman)
Cracow University of Technology

Prof. Gwidon Szefer
Cracow University of Technology

Prof. Edward Szymañski
Warsaw University of Technology

Prof. Jacek Œliwiñski
Cracow University of Technology

Prof. Lech  Œliwowski
Wroclaw University of Technology

Prof. Jurii Warecki
Lviv Polytechnic NU 

Prof. Milan Vlèek
Brno University of Technology

ars since the first one, has been a subject of
panel session with invited keynote reports and

This time the following thematical sections are suggested:
     I. Panel part: Energy saving and sustainable development in building sector
1. Trends and frontiers of the low-energy building development
2. Apartment microclimate - a man in energy saving and passive house
3. Practical aspects of the low energy building construction - truth and myth
    II. General part
1. Theoretical principles, designing methods , computer simulation and optimization
2. Building computer simulati on (under auspices of IBPSA)
3. Low energy building as a part of  sustainable development strategy
4. Unconventional energy sources and energy storage
5. Energy saving installations, low energy intelligent buildings
6. Thermal refurbishment of existing bui ldings, energy auditing, energy label
7. New building technologies, materials and systems 8. Bioclimatic architecture

 

 

Seminarium, od lat stanowi forum wymiany pogl¹dów i doświadczeñ dla wszystkich
zajmujących się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz prezentacji wyników
aktualnie prowadzonych prac naukowych z tego zakresu. Tematyka ta w ci¹gu 15 lat, które
mijają  od pierwszej konferencji, ulega pewnym zmianom. Program obecnego seminarium jest
poszerzony o część problemow¹, z referatami zamawianymi i zg³oszonymi przez uczestników
konferencji. Mamy nadzieje, ¿e bêd¹ to prezentacje interesuj¹ce i prowokuj¹ce do dyskusji.

Na tym seminarium proponujemy nastêpuj¹ce bloki tematyczne:

1. Kierunki i granice rozwoju budownictwa energooszczêdnego.
2. Mikroklimat mieszkañ  – cz³owiek w budynku niskoenergetycznym i pasywnym.
3. Praktyczne problemy budowy budynków energooszczêdnych – prawdy i mity.

II. Czêœæ  ogólna
1. Podstawy teoretyczne, metody projektowania, optymalizacja.
2. Symulacje komputerowe w budownictwie (pod auspicjami IBPSA)
3. Budownictwo energooszczêdne, jako element strategii zrównowa¿onego rozwoju.
4. Niekonwencjonalne Ÿród³a energii i jej magazynowanie.
5. Energooszczêdne instalacje, niskoenerg etyczne budynki inteligentne.
6. Termorenowacja budynków istniej¹cych, audyting, etykieta energetyczna.
7. Nowe rozwi¹zania materia³owe, technologie i systemy budowlane.
8. Architektura bioklimatyczna.

 experience in this field, show the results of

The topic of the seminar, during the last 15 ye
modifications. This time it will be extended by a 
papers submitted by the seminar participants. We hope that those presentations will be inspiring
and will bring on animated discussion.

For many years, this seminar is regarded to be a forum for those who are interested in low energy
housing, allowing to: exchange opinions and gathered
the research works, present new ideas, technologies and materials.

Technical University of Kosice

I. Czêœæ problemowa: Oszczêdnoœæ energii i problemy zrównowa¿onego rozwoju w budownictwie

Papers recommended by the Scientific Committee and fulfilling requirements of Editor will be               published in the CUT technical journal. Other papers accepted will be published in Seminar Materials.

Referaty rekomendowane przez Komitet Naukowy i spe³niaj¹ce wymagania 
Redakcji bêd¹ opublikowane w Czasopiœmie Technicznym PK.  Pozosta³e 
przyjête referaty bêd¹ opublikowane w Materia³ach Seminarium.

Prof. Krzysztof Dyduch
Building Commission of Kraków Branch of PAS




