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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. Klass Krzysztof
8. Krawczyk Jacek
9. Lysy Jerzy

10. ¸ab´dê Renata
11. Struzik Wojciech
12. Strzeboƒski Stanis∏aw
13. Szmigiel Tadeusz
14. 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
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Zbli˝a si´ półmetek drugiej kadencji działalnoÊci Małopolskiej Izby In-
˝ynierów Budownictwa. 8 kwietnia odb´dzie si´ kolejny, ju˝ siódmy Zjazd
Sprawozdawczy naszej Izby. Zgodnie z zapisami w ustawie o samorzàdach
zawodowych w budownictwie i statucie Polskiej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa, delegaci uczestniczàcy w Zjeêdzie powinni dokonaç oceny mery-
torycznej i finansowej Rady i wszystkich organów MOIIB za 2007 rok, a tak-
˝e przyjàç bud˝et na 2008 rok. Sàdzimy tak˝e, ˝e w czasie dyskusji zjaz-

dowej pojawià si´ cenne uwagi i wskazania ukierunkowu-
jàce działalnoÊç małopolskiej izby na najbli˝szy czas. Ocze-
kujemy równie˝ na wnioski, upowa˝niajàce naszych dele-
gatów do ich przedstawienia na VII Krajowym Zjeêdzie Spra-
wozdawczym PIIB, który odb´dzie si´ 20-21 czerwca w War-
szawie. W zwiàzku z tym w obecnym wydaniu biuletynu pub-
likujemy sprawozdania za 2007 rok z działalnoÊci Rady,
wszystkich jej organów, a tak˝e zespołów problemowych
działajàcych przy MOIIB.

Samorzàdy zawodowe w Polsce zrzeszajà ponad 600 tys.
członków z szesnastu zawodów tzw. zaufania publicznego.
Małopolska jest jednym z najwi´kszych województw sku-
piajàcych zawody zaufania publicznego, w którym od wie-
lu lat, z dłu˝szym lub krótszym sta˝em, funkcjonujà wszyst-
kie izby zawodowe. Na poczàtku marca w naszej siedzibie

zorganizowaliÊmy spotkanie prezesów tych izb. Informacje z tego spotka-
nia publikujemy wewnàtrz numeru.

W numerze biuletynu „Budowlani” przedstawiamy ciekawy artykuł na te-
mat historii gazownictwa w Krakowie.

Kontynuujàc cykl prezentacji du˝ych firm budowlanych z naszego regionu
zamieszczamy wywiad z Edwardem Suchanem – prezesem „Chemobudowy’
Kraków i Andrzejem Juszczykiem – członkiem Zarzàdu oraz dyrektorem ds.
marketingu i rozwoju tej firmy. Przedstawiciele wielkiego wykonawcy wyra˝ajà
umiarkowany optymizm co do koniunktury na rynku budowlanym. Sprzy-
jaç jej b´dà rozsàdne zmiany w przepisach. Zdaniem przedstawicieli Che-
mobudowy, hamulcowym na rynku budowlanym jest Ustawa o zamówie-
niach publicznych. 

Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i kon-
ferencji na II kwartał 2008 roku organizowanych lub współorganizowanych
przez MOIIB. 

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: Osiedle zbudowane przez Chemobudow´-Kraków S.A. 

Okładka zamykajàca: Zdj´cia z realizacji Sanktuarium Bo˝ego Miłosierdzia 
przez Chemobudow´-Kraków S.A.: fot. Zbigniew Sieraczyƒski

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

• 5.02.2008 - seminarium szkoleniowe na te-
mat: „Utrzymanie obiektów budowlanych”

• 7.02.2008 - zebranie Krajowej Komisji
Prawno-Regulaminowej PIIB w Warszawie
z udziałem Haliny Pasich

• 12.02.2008 - zebranie Rady Programowej
Biuletynu Informacyjnego MOIIB „Budow-
lani”
- warsztaty in˝ynierskie na temat: „Obcià-
˝enie Êniegiem obiektów budowlanych.
Wykorzystanie tunelu aerodynamicznego
w symulacji obcià˝enia Êniegiem”
- wydanie biuletynu MOIIB „Budowlani”

nr 26
• 13.02.2008 - zebranie Składu Orzekajàce-

go Nr 1 w sprawach członkowskich
• 14.02.2008 - seminarium szkoleniowe na

temat: „Instalacje sygnalizacji po˝aru w po-
łàczeniu z instalacjami elektrycznymi”

• 17.02.2008 - I Zawody Narciarskie dla
członków MOIIB w Kluszkowcach

• 19.02.2008 - zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. prawno-regulaminowych
- seminarium szkoleniowe na temat: „Umo-
wy o roboty budowlane”
- zebranie Okr´gowego Sàdu Dyscyplinar-
nego

• 20.02.2008 - udział J. Oprochy w Targach
Elektrotechnicznych w Warszawie

• 21.02.2008 - zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. szkolenia i stałego dokształ-
cania

• 22.02.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Systemy sterowania i wizualizacji
procesów technologicznych”

• 26.02.2008 - zebranie Okr´gowej Ko-
misji Rewizyjnej
- seminarium szkoleniowe na temat: „Kosz-
torys inwestorski w zamówieniach pub-
licznych. Kosztorys ofertowy”

• 27.02.2008 - zebranie Składu Orzekajàce-
go Nr 2 w sprawach członkowskich
- XVI zebranie Prezydium MOIIB

• 28.02.2008 - zebranie Okr´gowej Ko-
misji Kwalifikacyjnej
- seminarium szkoleniowe na temat: „Za-
gro˝enia elektrostatyczne i sposoby ich
ochrony”

• 29.02.2008 - zebranie Zespołu Proble-
mowego ds. problemów budowlanych

• 4.03.2008 - spotkanie przewodniczàcych
samorzàdów zawodowych województwa
małopolskiego z udziałem Zbysława Kał-

Komisja Uchwał i Wniosków
na podstawie otrzymanych ma-

teriałów przygoto-
wuje ostatecznà
wersj´ sprawoz-
dania, którà przed-
stawi na VII Zjeê-
dzie. Przewodni-
czàcy Komisji,
Piotr Korczak,
zwrócił si´ do
członków Rady
Krajowej oraz do
przewodniczàcych

okr´gów, by przygotowania do
VII Zjazdu obejmowały omawianie
z delegatami wniosków, które za-
mierzajà zgłosiç do komisji zjaz-
dowej. Pozwoli to na sprawniejsze
i skuteczniejsze ich opracowy-
wanie do realizacji po Zjeêdzie. 

* * *

Bardzo interesujàcy materiał,
dotyczàcy oceny in˝ynierów bu-
downictwa przez obywateli,
przedstawiło pod obrady Rady
Biuro. Zlecony sonda˝ przepro-
wadził „PENTOR”, a całoÊç pro-
blematyki koordynował i refero-
wał Radzie Antoni Styrczula.
Szczegółowe omówienie wyni-
ków sonda˝u znajdziecie Paƒ-
stwo w kwietniowym numerze
„IN˚YNIERA BUDOWNICTWA”.
Warto poczytaç i zdaç sobie
spraw´, jak jesteÊmy oceniani
przez społeczeƒstwo i sytuowa-
ni wÊród innych zawodów za-
ufania publicznego. 

* * *

Długà dyskusj´ sprowokował
temat ustalania minimum pro-

gramowego dla tych wydziałów
uczelni, których ukoƒczenie sta-
nowi warunek niezb´dny do
ubiegania si´ o uprawnienia bu-
dowlane. Materiał do uchwały
opracowała Krajowa Komisja
Kwalifikacyjna, referowali go na
posiedzeniu Prezydium i plenar-
nym posiedzeniu Rady profeso-
rowie Kazimierz Szulborski i Mie-
czysław Król. 

Przygotowywana uchwała
Rady Krajowej Izby (nie została
ostatecznie podj´ta na tym po-
siedzeniu) ma przyczyniç si´ do
uporzàdkowania kryteriów wa-
runków niezb´dnych do ubie-
gania si´ o uprawnienia budow-
lane. Dopiero analityczne opra-
cowanie informacji z politechnik
i innych uczelni dało obraz obec-
nej praktyki w kształceniu in˝y-
nierów budownictwa, a tak˝e
asumpt, by zaproponowaç ujed-
nolicenie kształcenia dla wszyst-
kich uczelni w kraju. Szkoły wy-
˝sze ze wzgl´du na samodziel-
noÊç w ustalaniu programów stu-
diów i ró˝nà liczb´ godzin kształ-
cenia w przedmiotach zawodo-
wych  i ogólnych na pewno od
razu nie zaakceptujà propozycji
Izby. B´dzie to temat dyskuto-
wany w Êrodowiskach uczelnia-
nych. 

* * *

Rada Krajowa uchwaliła regu-
lamin post´powania w sprawie
uznawania kwalifikacji do wyko-
nywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie
wobec obywateli paƒstw człon-
kowskich Unii Europejskiej. In-
formacje szczegółowe zamieÊci
„IN˚YNIER BUDOWNICTWA” –
tutaj tylko wspominam, ˝e praw-
nie sprawa została ostatecznie
uregulowana w Izbie. Informacja

Zbys∏aw Ka∏kowski

K omisja Uchwał i Wniosków VI
Zjazdu zakoƒczyła prace nad
listà wniosków, zgłoszonych na

Zjeêdzie. Było ich ponad 100. Praco-
wały nad nimi organy i Biuro Izby. 

Co w Krajowej Radzie?
Jakie jest miejsce in˝ynierów budownictwa wÊród zawodów regulowanych?
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kowskiego, Zygmunta Rawickiego i Gra˝y-
ny Skoplak

• 3-5.03.2008 - XX Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa w Korbielowie na temat: „Me-
tody komputerowe w projektowaniu i ana-
lizie konstrukcji hydrotechnicznych” 

• 5-8.03.2008 - XXIII Ogólnopolska Konfe-
rencja „WPPK” w Szczyrku z udziałem
Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego. St. Karcz-
marczyka

• 7.03.2008 - zebranie Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej w Szczyrku z udziałem
S. Karczmarczyka i M. Płacheckiego

• 8.03.2008 - Olimpiada Wiedzy i Umiej´t-
noÊci Budowlanych w Zespole Szkół Bu-
dowlanych Nr 1 w Krakowie z udziałem J.
Oprochy

• 10.03.2008 - Zjazd Sprawozdawczy Od-
działu SITK RP w Krakowie z udziałem R. ̊ a-
kowskiego

• 11.03.2008 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej
- zebranie Zespołu Problemowego ds. szko-
lenia i stałego dokształcania
- zebranie Zespołu Problemowego ds.
prawno- regulaminowych
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 w spra-
wach członkowskich
- seminarium szkoleniowe na temat: „In-
stalacje elektryczne w pomieszczeniach
zagro˝onych wybuchem”

• 12.03.2008 - udział Z. Rawickiego w Zjeê-
dzie Sprawozdawczym Małopolskiej Okr´-
gowej Izby Architektów w Krakowie

• 13.03.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Technologia recyklingu”
- seminarium szkoleniowe na temat: „Bł´-
dy przy wykonywaniu pomiarów elek-
trycznych odbiorczych i eksploatacyjnych”.

• 13-15.03.2008- szkolenie wyjazdowe w Wi-
Êle członków Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego i Okr´gowych Rzeczników Odpo-
wiedzialnoÊci Zawodowej ze Âlàskiej i Ma-
łopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa
oraz zebranie plenarne OSD i ORzOZ Mało-
polskiej OIIB 

• 17.03.2008 - IX zebranie Rady MOIIB
• 18.03.2008 - zebranie Okr´gowej Komisji

Rewizyjnej
• 19.03.2008 - zebranie Krajowej Rady PIIB

w Warszawie z udziałem Z. Kałkowskiego,
Z. Rawickiego, J. Skawiƒskiego i K. Âlu-
sarczyka

• 31.03.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Wybrane zagadnienia: diagnostyki,
kabli, ochrony przeciwpora˝eniowej, wy-
łàczników instalacyjnych i inne”

ta mo˝e interesowaç niektórych
członków. Tekst regulaminu mo˝na
znaleêç na stronie internetowej Izby. 

* * *

Kole˝anki i kolegów interesujà-
cych si´ współpracà Izby z podob-
nymi organizacjami zagranicznymi
kieruj´ do naszego miesi´cznika

i na stron´ internetowà Izby. Znaj-
dziecie tam uchwał´ Rady Krajowej
w sprawie ratyfikacji umowy zawar-
tej pomi´dzy The Chartered Institu-
te of Building (COIB) a PIIB oraz
tekst umowy o wzajemnej współ-
pracy.  

Zbysław KAŁKOWSKI

Tymczasem dokumenty papie-
rowe majà wiele wad: łatwo je sfał-
szowaç, zniszczyç, nie mówiàc
np. o kosztach składowania i dys-
trybucji. Podczas tzw. afery Rywina
Komisja Sejmowa ujawniła, ˝e w
projekcie ustawy medialnej doko-
nano nieautoryzowanych zmian.
Usuni´cie z projektu ustawy za-
ledwie jednego słowa doprowa-
dziło do daleko idàcych konsek-
wencji politycznych, upadku auto-
rytetu władzy, poczucia, ˝e w Sej-
mie ustawy mo˝na wr´cz „kupiç”.
Sprawa nie miałaby miejsca, gdy-
by dokument w wersji elektronicz-
nej był elektronicznie podpisany.
Poni̋ ej przedstawimy elementarne
informacje na ten temat.

Zaczniemy od odpowiedzi na
pytanie:

Co to jest dokument
elektroniczny?

Według normy PN-ISO 690-2,
okreÊla si´ go jako: „dokument
istniejàcy w postaci elektronicznej,

dost´pny za poÊrednictwem tech-
niki komputerowej”. W odró˝nie-
niu od dokumentu papierowe-
go, dokument elektroniczny mogà
stanowiç pliki edytorów, arkusza
kalkulacyjnego, kosztorysy, ry-
sunki, nagrania audio i wideo. 

W Êwietle obecnego prawa
dokument opatrzony podpisem
elektronicznym mo˝e byç – przy
spełnieniu dodatkowych prze-
słanek – równowa˝ny pod wzgl´-
dem skutków prawnych doku-
mentowi opatrzonemu podpisem
własnor´cznym. Sam podpis
elektroniczny stanowi sposób ko-
dowania danych, umo˝liwiajàcy
identyfikacj´ osoby, która go zło-
˝yła oraz gwarantuje integralnoÊç
dokumentu.

Elementy wykorzystywane do
składania podpisu sà ÊciÊle zwià-
zane z technologià tzw. klucza
publicznego. Klucze to liczby
całkowite, o okreÊlonej bez-
piecznej długoÊci, co jest pod-
stawà szyfrowania danych. Przyj-
muje si´, ˝e dla zapewnienia
wiarygodnoÊci i bezpieczeƒstwa
podpisu mierzonego odporno-
Êcià klucza na jego „złamanie”
metodà prób i bł´dów, długoÊç
liczby zapisanej w systemie dwój-
kowym nie powinna byç krótsza
ni˝ 1024 cyfry. Powoduje to, ˝e
podrobienie takiego podpisu sta-

Zalety podpisu cyfrowego
Istnieje mo˝liwoÊç wyposa˝enia członków MOIIB w podpis kwalifikowany

ZbezpoÊrednich rozmów w Êrodo-
wisku in˝ynierów wynika, ̋ e wiedza
o podpisie elektronicznym jest na-

der nikła. Wielu z nas sàdzi naiwnie, ˝e
podpis elektroniczny to po prostu zeska-
nowany podpis odr´czny. Wobec obawy
przed nieznanym, nie stosujemy podpisu
elektronicznego i przypisujemy doku-
mentom papierowym wi´kszà wag´. 

Dokoƒczenie na str. 6
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Zalety podpisu cyfrowego

je si´ znacznie trudniejsze od podpisu odr´cznego,
w wi´kszoÊci przypadków zaÊ praktycznie niemo˝liwe. 

Podpisywanie dokumentów 
elektronicznych

Istotnym etapem konstruowania podpisu jest szyfro-
wanie tzw. skrótu dokumentu (liczba obliczona dla danego
dokumentu; funkcja skrótu spełnia rol´ podobnà do od-
cisku palca i tak jest czasami nazywana) przy wykorzys-
taniu klucza osoby podpisujàcej. W trakcie wykorzysty-
wania klucza prywatnego u˝ytkownik udziela zgody na ta-

kie u˝ycie. W praktyce
w y r a ˝ e n i e

z g o d y
j e s t

równowa˝ne np. z podaniem kodu PIN karty, na której znaj-
dujà si´ klucze. Po zaszyfrowaniu skrótu dokument elek-
troniczny jest ju˝ podpisany. Jakakolwiek zmiana w do-
kumencie podpisanym elektronicznie powoduje zmian´
wspomnianego skrótu. 

Sprawdzenie 
podpisu elektronicznego

Obejmuje ono weryfikacj´ w dwu płaszczyznach. Uzys-
kanie pozytywnego wyniku na poziomie technologii daje
odbiorcy dokumentu informacj´ o tym, czy dokument za-
chował od momentu podpisania integralnoÊç (tzn. czy nie
została zmieniona jego treÊç) oraz ̋ e dokument był pod-
pisany przez konkretnà osob´. Weryfikacja podpisu od-
bywa si´ on-line i wymaga dost´pu do Internetu w celu
identyfikacji właÊciciela podpisu w Narodowym Centrum
Certyfikacji Kart. 

Posługiwanie si´ bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym wymaga:

• Karty mikroprocesorowej zawierajàcej klucz prywatny,
• Czytnika kart mikroprocesorowych połàczonego z kom-

puterem,
• Oprogramowania obsługi podpisu.

Co mo˝na załatwiç 
przy u˝yciu podpisu elektronicznego?

• Od 1 maja 2008 r. do przyjmowania dokumentów w formie
elektronicznej majà byç przygotowane wszystkie urz´dy
administracji publicznej. Od maja posiadacze bezpiecznych
podpisów elektronicznych powinni mieç mo˝liwoÊç po-
brania potrzebnych formularzy, wypełnienia ich i wysłania
przez Internet dowolnego urz´dowego wniosku.

• Od sierpnia 2005 r. przedsi´biorcy posługujàcy si´ bez-
piecznym podpisem mogà wystawiaç elektroniczne fak-
tury. Odbiorca, który w taki podpis jeszcze si´ nie za-
opatrzył, mo˝e odczytaç te faktury i zweryfikowaç ich au-

tentycznoÊç na podstawie udost´pnionego mu dar-
mowego oprogramowania.

• Od 21 lipca firmy zobowiàzane do składania do-
kumentów drogà elektronicznà (a wi´c te, które za-
trudniajà przynajmniej pi´ç osób) b´dà musiały po-
sługiwaç si´ podpisem kwalifikowanym.

• W Êwietle obowiàzujàcej ustawy Prawo zamówieƒ
publicznych w aukcji elektronicznej dla wyko-
nawców składajàcych oferty, wymagany jest bez-
pieczny podpis elektroniczny.

Wymienione tu fakty nie wyczerpujà wszystkich
mo˝liwoÊci zastosowania podpisu elektronicznego.

W szczególnoÊci podpis elektroniczny zło˝ony np. na do-
kumentacji projektowej zapewnia integralnoÊç tej doku-
mentacji (ochron´ przed nieautoryzowanà zmianà), a po-
nadto zawiera dane, kto i kiedy jà podpisał. Ponadto prze-
słanie dokumentacji lub oferty podpisanej elektronicznie
jest taƒsze i wygodniejsze od drogi tradycyjnej. Zalety pod-
pisu cyfrowego powinni dostrzec właÊciciele firm rozsy-
łajàcych dokumenty do współpracowników, kontrahentów
czy klientów. ObecnoÊç podpisu w takim przypadku
podnosi znaczàco wiarygodnoÊç adresata i stanowi do-
brà ochron´ jego praw autorskich.

Zainteresowani znajdà szczegółowe informacje w pub-
likacji dost´pnej na stronie internetowej MOIIB, opraco-
wanej przez jednego z dostawców podpisu elektronicz-
nego, firm´ UNIZETO SA dla Ministerstwa Gospodarki. 

Według informacji uzyskanych przez autora, istnieje
mo˝liwoÊç wyposa˝enia członków MOIIB w podpis kwalifi-
kowany; koszty całkowite sprz´tu i oprogramowania w firmie
UNIZETO nie powinny przekroczyç znaczàco dwustu złotych.

Andrzej TOMANA

Dokoƒczenie ze str. 5

Czytnik kart mikroprocesorowych 
zawierajàcych klucz



POTENTACI 
W BUDOWNICTWIE

MARZEC – KWIECIE¡ 2008 • str. 7

Edward Suchan - Firma działa od 60 lat, a nazwa to
pozostałoÊç po bogatej historii Przedsi´biorstwa Budow-
nictwa Przemysłowego. Naszà domenà jest realizacja  za-
daƒ inwestycyjnych w generalnym wykonawstwie, ale, rze-
czywiÊcie, od kilku lat w przewa˝ajàcej mierze w dziedzinie
budownictwa mieszkaniowego. Stanowi  ono prawie 70
proc. naszych realizacji, pozostałe 30 proc. to budowle sa-
kralne, budynki biurowe, hotele i – to bardzo wa˝na spe-
cjalnoÊç naszej firmy – obiekty sportowo-rekreacyjne.

„Budowlani” – SpoÊród tych najliczniejszych,
mieszkaniowych, potrafi Pan Prezes wymieniç te, któ-
re chciałby Pan, aby były traktowane jako wizytów-
ka kierowanej przez Pana firmy?

Edward Suchan – Nazbierało si´ tych realizacji
przez ostatnie lata. ZbudowaliÊmy osiedla TBS-ów na Tur-
niejowej, Bujaka, Padniewskiego, Fredry, kompleks
przy Âlicznej, , pí kny budynek przy ul. Kazimierza Wiel-
kiego, apartamentowiec na Ludwinowie, czy wreszcie od-
dane ostatnio „Cztery Korony” przy ul. Pilotów. W tej ostat-
niej realizacji zastosowano materiały najwy˝szej jakoÊci,
nie oszcz´dzano na powierzchniach wspólnych. Tak po-
winno wyglàdaç budownictwo mieszkaniowe XXI wieku.

„Budowlani” – Z których realizacji jesteÊcie naj-
bardziej dumni? Które mogłyby si´ staç okr´tami fla-
gowymi Chemobudowy-Kraków SA?

Andrzej Juszczyk – Ka˝de z naszych dokonaƒ było
na tyle dobre, ̋ e mo˝emy powiedzieç, i̋  nie mamy sí  cze-
go wstydziç. Ale gdyby koniecznie trzeba było wymieniç
absolutnà czołówk´, to na szczycie usytuowałbym San-
ktuarium Bo˝ego Miłosierdzia w Łagiewnikach, obiekt pí k-
ny wizualnie, a jednoczeÊnie stanowiàcy trudne wyzwa-
nie dla wykonawcy. Wiele satysfakcji przyniosło nam Ra-
dio Kraków, a tak˝e oddany niedawno do u˝ytku II etap
toru kajakarstwa górskiego, w ramach którego zrealizo-
waliÊmy basen, spełniajàcy najwy˝sze europejskie para-
metry, haĺ  oraz zaplecze do odnowy biologicznej i fitness.
Nasza duma jest bardzo pojemna i mieszczà sí  w niej rów-
nie˝ wspomniane „Cztery Korony”...

Edward Suchan - ...nie mo˝na nie wspomnieç
o „Domu Wschodzàcego Słoƒca” przy ul. Piel´gniarek.
Dorzuciłbym jeszcze hotel Krynica”, pi´kny, cztero -
gwiazdkowy obiekt w Krynicy. To było trudne, pod wzgl´-
dem in˝ynierskim, zadanie zrealizowane w specyficznych
warunkach terenowych, ale efekt jest znakomity. O wi´-
cej prosz´ nie pytaç, bo lista mo˝e byç naprawd´ długa.

„Budowlani” – Dlaczego basen przy torze kaja-
karstwa górskiego, choç spełnia wyÊrubowane pa-

„Budowlani” - Nazwa sugeruje specjalistyczne bu-
downictwo przemysłowe, a tymczasem Chemo-
budowa w Krakowie kojarzona jest przede wszyst-

kim z mieszkaniówkà.  Macie na koncie du˝e osiedla bloków
czynszowych na wynajem, osiedla zbudowane dla dewelo-
perów, a ostatnio realizujecie niemal wyłàcznie budynki miesz-
kalne o najwy˝szym standardzie. StaliÊcie si´ specjalistami od
apartamentów.

Edward Suchan, Prezes Zarzàdu i Dyrektor Naczelny 
Chemobudowa-Kraków S.A. 

Andrzej Juszczyk, Członek Zarzàdu i Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju
Chemobudowa-Kraków S.A. Dokoƒczenie na str. 8

Inwestorzy wysokiego ryzyka
Rozmowa z mgr. in˝. Edwardem Suchanem, Prezesem Zarzàdu i Dyrektorem Naczelnym Chemobudowa-Kraków S.A. 
oraz mgr. in˝. Andrzejem Juszczykiem, Członkiem Zarzàdu i Dyrektorem ds. Marketingu i Rozwoju Chemobudowa-Kraków S.A. 
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rametry, ma zaledwie 25 metrów długoÊci? Marzyłby si´
nam w Krakowie obiekt sportowy, na którym mogłaby tre-
nowaç nasza kadra olimpijska. Ten znajduje si´ w ideal-
nym miejscu. Jest jednak o połow´ za krótki.

Edward Suchan – A˝ ̋ al serce Êciska, ̋ e inwestor nie zde-
cydował sí  na budow´ basenu o wymiarach olimpijskich. Nie-
Êmiało to sugerowaliÊmy, ale nie mamy wpływu na decyzje Urz -́
du Miasta Krakowa. Obecnie oddajemy do u˝ytku inwestorom
dwa kolejne baseny – przy ul. Wysłouchów oraz dla AGH. Wspa-
niałe obiekty, ale ka˝dy z nich ma jedynie 25 m długoÊci. Za-
koƒczyliÊmy równie˝ obiekt sportowy z basenem i zapleczem
rekreacyjnym w Mikołowie, za miesiàc oddamy nast́ pny - w Ła-
zach. Ka˝dy ma ten sam wymiar. Jako firma specjalizujàca si´
w realizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych, dowiedzieliÊmy
si´ nieoficjalnie, ̋ e sà w Krakowie plany budowy basenu o wy-
miarach olimpijskich. Nie znamy jednak konkretów.

„Budowlani” – Przedsi´biorstwo Budownictwa Przemy-
słowego Chemobudowa-Kraków SA zatrudnia około 1000
pracowników. W dzisiejszych czasach to ogromna liczba,
która pozwoliłaby Wam niemal zdominowaç krakowski ry-
nek wykonawczy. Jednak dzielicie si´ tym tortem z innymi...

Edward Suchan – Nie wszyscy pracownicy zatrudnieni sà
w Krakowie. Działamy w oddziałach zewn´trznych – w OÊwí -
cimiu, Tarnowie i Nowym Sàczu. A˝ 300 osób pracuje na
tzw. eksporcie w Niemczech, Irlandii, Anglii, Islandii. Poza tym
nie wszyscy zajmujà sí  stricte budownictwem. Chemobudowa-
Kraków dysponuje własnà bazà sprz t́owo-transportowà, cz´Êç
pracowników zatrudniona jest w Centrum Targowym, cz´Êç
w hotelach, domu wycieczkowym, restauracji.

„Budowlani” – 1000 pracowników to liczba imponujà-
ca, ale w swej historii, i to nieodległej, Chemobudowa za-
trudniała blisko 5,5 tys. osób. Czy fakt, ̋ e działacie za gra-
nicà, ustrzegł Was przed masowymi odejÊciami pracow-
ników, którzy wybrali zachodniego pracodawc´?

Edward Suchan – Na rynku budowlanym dała sí  odczuç
„fala uderzeniowa” wyjazdów za granic´ budowlaƒców.
Dzi´ki robotom eksportowym te odejÊcia dotyczyły nas
w mniejszym stopniu, ale jednak.

Andrzej Juszczyk – JeÊli odchodzà, to raczej młodzi, bez
długoletniego sta˝u w firmie. Stara ekipa jest przywiàzana do
Chemobudowy. To nasza siła.

„Budowlani” – Takà refleksj´ słysz´ od szefów wielu
firm z ró˝nych bran˝. Wydaje si´, ̋ e to w pewnym braku
pokory młodego pokolenia, które od razu stawia wyso-
kie wymagania płacowe, nie czuje potrzeby identyfikacji
z firmà, lojalnoÊci wobec niej, tkwi problem mentalny, bo-
leÊnie dotykajàcy nasz rynek pracy.

Andrzej Juszczyk –. Nie mam pretensji, ̋ e ktoÊ dà˝y do
czegoÊ lepszego, ale na wszystko trzeba zapracowaç. Naj-
pierw trzeba si´ nauczyç, pokazaç, co si´ potrafi, potem ̋ à-
daç. Tymczasem zazwyczaj prezentowana postawa młode-
go pracownika wyra˝a zasad´ odwrotnà: najpierw ˝àdajà,
a potem mogà pokazaç, czy coÊ potrafià. Zupełnie osobnà
sprawà jest poczucie lojalnoÊci. My, starzy sportowcy, mamy
we krwi przywiàzanie do barw klubowych. Gdy nadchodzà
cí ˝sze czasy, wyznajemy zasad´, ̋ e trzeba je przetrwaç , ̋ e
jesteÊmy z firmà zwiàzani na dobre i na złe. A wielu właÊnie
wtedy odchodzi w poszukiwaniu łatwiejszego chleba.

„Budowlani” – Czy szukacie pracowników? Na stronie
internetowej Chemobudowy ofert jak na lekarstwo, za-
ledwie propozycja dla kierownika budowy i kierownika
kontraktu za granicà i anons o poszukiwaniu zbrojarzy, mu-
rarzy i cieÊli. Bez konkretów.

Edward Suchan – Przyjmujemy non stop osoby, które sí
do nas zgłaszajà, oczywiÊcie, po uprzednim sprawdzeniu, jakà
opini´ miały w poprzednim miejscu pracy. JakiegoÊ ogrom-
nego zapotrzebowania nie odczuwamy, bowiem mamy sys-
tematyczny dopływ młodych absolwentów z naszej szkoły bu-
dowlanej (zawodówka i technikum). Uczniowie odbywajà u nas
praktyki, podczas których udaje nam si´ wyłowiç przyszłych
dobrych pracowników. 

„Budowlani” – Chemobudowa to kolejna wielka  firma,
która nie koncentruje si´ tylko na jednej dziedzinie dzia-
łalnoÊci. Ró˝norodnoÊç to znak czasu. Najwi´ksze, mi´-
dzynarodowe firmy wykonawcze szukajà innych êródeł
zysku, jakby do koƒca nie ufały obecnej koniunkturze
w budownictwie.

Andrzej Juszczyk – Aktualny boom inwestycyjny trwa za-
ledwie od 1,5 – 2 lat. Zanim przyszedł czas koniunktury, wie-
le firm boleÊnie odczuło ni˝ inwestycyjny, wiele z nich splaj-
towało. Przetrwały te, które kosztem wyrzeczeƒ, restruktury-
zacji, zwolnieƒ, wyprzeda˝y majàtku wytrzymały ten trudny czas.
My przetrwaliÊmy, ale czas kryzysu mamy mocno w pami´ci.

Edward Suchan – PostanowiliÊmy równie  ̋rozpoczàç dzia-
łalnoÊç deweloperskà. Mamy ogromny atut w postaci włas-
nych gruntów – 13 ha poło˝onych blisko centrum. Planuje-
my wybudowanie kompleksu usługowo-mieszkaniowego
o nazwie „Bulwary WiÊlane”. Projekt ju˝ jest, czekamy na po-
zwolenie na budow´.

„Budowlani” – Teren, nale˝àcy do Chemobudowy, po-
ło˝ony na Zabłociu od kilku lat przechodzi metamorfoz´,
która rozpocz ł́a sí  od budowy mostu Kotlarskiego, a na-
st´pnie Krakowskiej Szkoły Wy˝szej. SpodziewaliÊmy si´
tu jednak wielkich hal wystawowych  i imprez o mi´dzy-
narodowych charakterze. Apartamenty to niespodzianka.

Inwestorzy 
Rozmowa z mgr. in˝. Edwardem Suchanem, Prezesem Zarzàdu 

oraz mgr. in˝. Andrzejem Juszczykiem, Członkiem Zarzàdu 

Dokoƒczenie ze str. 7
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wysokiego ryzyka
i Dyrektorem Naczelnym Chemobudowa-Kraków S.A. 
i Dyrektorem ds. Marketingu i Rozwoju Chemobudowa-Kraków S.A.

Andrzej Juszczyk – W porównaniu z tym, co było na Za-
błociu jeszcze kilka lat temu, obszar zmienił si´ nie do poz-
nania. Stał sí  przykładem wzorcowej rewitalizacji terenów po-
przemysłowych, choç miejscowy plan zabudowy dla tych te-
renów prawie dwa lata czekał na zatwierdzenie. My mamy do
zagospodarowania 13 ha i nie wykluczamy hal wystawowych.
Zaczniemy jednak od budynków mieszkalnych i biur. 

„Budowlani” – Przed nami wiosenna edycja Targów Bu-
downictwa, niegdyÊ najwi´kszej imprezy targowej w Ma-
łopolsce. JesteÊcie organizatorami tych targów. Coraz
mniejsza na nich frekwencja. Paƒstwa plany uwzgl´d-
niajàce przede wszystkim budow  ́na własnym terenie bu-
dynków mieszkalnych o najwy˝szym standardzie, towa-
ru bardzo poszukiwanego, a nie hal dla potrzeb targów,
Êwiadczà o tym, ˝e formuła tych imprez si´ prze˝yła.

Andrzej Juszczyk – KiedyÊ targi były miejscem, gdzie pre-
zentowano nowoÊci w bran˝y. Były miejscem, w którym spo-
tykali si´ producenci i wykonawcy, tu dochodziło do podpi-
sywania wielkich kontraktów. DziÊ w sklepach wielkopo-
wierzchniowych nowoÊci pojawiajà sí  natychmiast, a targi sà
tylko dwa razy w roku. W tym wyÊcigu imprezy wystawienni-
cze nie majà szans. Firmy wolà wydaç swoje skromne bud˝ety
na marketing internetowy lub na foldery reklamowe ni̋  na stoi-
sko na targach. Zmienia si´ formuła skutecznego marketin-
gu. Jednak naszym zdaniem nic nie zastàpi bezpoÊredniego
kontaktu mí dzy ludêmi, zwłaszcza ̋ e targom towarzyszà se-
minaria i wykłady. I dlatego tu wcià˝ wypada byç.

„Budowlani” – Ta rozmowa to okazja, aby sí  pochwaliç
i po˝aliç. Pochwaliç po to, aby Czytelnicy jednoznacznie
identyfikowali zrealizowane przez firm´ obiekty z jej
markà, a po˝aliç nie po to, aby ponarzekaç. W te ̋ ale z wiel-
kà uwagà wsłuchujà sí  przedstawiciele ró˝nych organów
Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa. Procesy in-
westycyjne sà hamowane przez niedoskonałoÊci prawa
i złe przepisy. Trzeba wiedzieç, co przeszkadza firmom bu-
dowlanym, aby wystàpiç z inicjatywà zmian.

Edward Suchan – Nie b´dziemy oryginalni, jeÊli stwier-
dzimy, ̋ e czymÊ, co wymaga natychmiastowej zmiany na pol-
skim rynku budowlanym, jest Ustawa o zamówieniach pub-
licznych. Inwestor reprezentujàcy sektor publiczny to dla wy-
konawcy inwestor wysokiego ryzyka. Gdy powszechnie
wiadomo, w jakim tempie rosnà ceny materiałów budowla-
nych i robocizny, wykonawcy cz´sto spotykajà si´ z odmo-
wà negocjacji wartoÊci kontraktu, uznania robót dodatkowych,
pod zasłonà magicznego słowa „ryczałt”. Inwestorzy inter-
pretujà to słowo bardzo jednostronnie.  Ustawa o zamówie-
niach publicznych nie pozwala  na zmian´ umownego wy-
nagrodzenia i uniemo l̋iwia jakiekolwiek dopłaty do kontraktu. 

Andrzej Juszczyk – Obawiam si´, ˝e wpadliÊmy w pew-
nego rodzaju pułapk´. W Polsce od pewnego czasu panuje
psychoza „czystych ràk”. Ka˝da decyzja mo˝e byç podejrzana,
wi´c bezpieczniej jest jej nie podejmowaç lub odwlekaç, co
minimalizuje ryzyko zwiàzane z jej podj́ ciem. Takie podejÊcie
sprawia, ̋ e procesy przygotowania inwestycji ciàgnà sí  w nie-
skoƒczonoÊç. Kiedy wreszcie dochodzi do ogłoszenia prze-
targu, wartoÊç kosztorysu inwestora jest ju˝ mocno zdezak-
tualizowana, a Êrodki finansowe, cz´sto publiczne, nie wy-
starczajà na realizacj´ zaplanowanej inwestycji. 

„Budowlani” – Czy pokusilibyÊcie si´ Panowie o sfor-
mułowanie prognozy dla rynku budowlanego na najbli˝-
szy okres, oczywiÊcie przez pryzmat sytuacji w Chemo-
budowie-Kraków? Analitycy rynku ju˝ jesienià obserwo-
wali pewne załamanie koniunktury, spowodowane re-
zygnacjà inwestorów ze swoich planów. Te z kolei były kon-
sekwencjà ogromnego wzrostu cen materiałów budow-
lanych i robocizny. Czy to zapowiedê trendu schyłkowe-
go owego boomu, o którym mówiliÊmy?

Edward Suchan – MyÊl´, ˝e na razie nie ma zagro˝enia
dla koniunktury w budownictwie. IloÊç huÊtajàcych sí  zawiesi
dêwigów nad Krakowem Êwiadczy o tym, ̋ e boom wcià  ̋trwa.
Jednak  fakt wzrostu cen gruntów, materiałów budowlanych,
mediów czy wreszcie skokowy wzrost robocizny musi zna-
leêç odbicie w cenie metra kwadratowego mieszkania czy po-
wierzchni biurowej. Ale by nie niweczyç  planów inwestycyj-
nych, inwestorzy muszà ograniczyç i urealniç swoje przewi-
dywane zyski, które w porównaniu do osiàganych zysków wy-
konawców były wielokrotnie wy˝sze. 

Tymczasem patrzymy w przyszłoÊç optymistycznie. Na naj-
bli˝sze półrocze mamy pełny portfel zamówieƒ, a negocju-
jemy kilka ciekawych kontraktów

„Budowlani” – Na przełomie 2008 i 2009 r. „Chemo-
budowa-Kraków” ma zadebiutowaç na Giełdzie Papierów
WartoÊciowych. Jak zmieni si´ wtedy sytuacja firmy?

Edward Suchan – W tej sprawie wiemy niewiele wi´cej ni˝
pani. Ministerstwo Skarbu jest na etapie wyboru doradcy pry-
watyzacyjnego. Trzeba wyłoniç równie˝ firm´ wyceniajàcà. Jes-
teÊmy na razie spółkà skarbu paƒstwa i myÊl´, ˝e w tym roku
nic si´ nie zmieni. Wcià˝ nie wiemy, jaka koncepcja prywaty-
zacji b´dzie realizowana. Wierzymy tylko, a mówi´ to w imie-
niu całej blisko tysiàcosobowej załogi, ̋ e firma w przyszłej for-
mie własnoÊci wcià˝ b´dzie robiç to, co najlepiej potrafi.

– Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawiała 

Aleksandra VEGA
Zdj´cia prezentujàce realizacje

Chemobudowy - Kraków na okładkach biuletynu. 
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Magistrat Królewskiego Miasta Krakowa 10 maja
1855 roku upowa˝nił swoich przedstawicieli do pro-
wadzenia rozmów z przedsi´biorstwami zajmujàcymi
wprowadzeniem ulicznego oÊwietlenia gazowego.

Poczàtkowo, w listopadzie 1855 roku, prowadzono roz-
mowy z Wiedeƒskim Stowarzyszeniem OÊwietlenia Ga-
zem. Bez pozytywnych skutków. Kolejnym partnerem
w negocjacjach była spółka Niemieckie Kontynental-
ne Towarzystwo Gazowe w Dessau. Rozmowy te za-
koƒczyły si´ pomyÊlnie, podpisaniem w dniu 16 kwiet-
nia 1856 roku układu, na mocy którego Niemieckie Kon-
tynentalne Towarzystwo Gazowe w Dessau uzyskało
wyłàczne prawo oÊwietlania miasta, dostarczania
gazu konsumentom prywatnym i wykonywania urzà-
dzeƒ gazowych na 25 lat. W zamian za to Towarzystwo
miało od 1 listopada 1857 roku rozpoczàç oÊwietlanie
gazem ulic i placów centrum Krakowa. Termin ten nie
został dotrzymany, bowiem opóêniło si´ układanie rur.

Nowy etap w dziejach miasta

Ostatecznie uruchomienie oÊwietlenia gazowego na-
stàpiło 22 grudnia 1857 roku. Wtedy to donosił na swo-
ich łamach krakowski „Czas” „...DziÊ pierwszy raz za-
jaÊniało miasto nasze Êwiatłem gazowym. Pomimo nie-
pogody rynek i ulice pełne sà ciekawych. Na czterech
naro˝nikach Rynku - naprzeciw KoÊcioła P. Maryi,
Krzysztoforów, Domu pod Baranami i przy wejÊciu w uli-
c´ Grodzkà stojà na kamiennych podstawach pi´kne
Êwieczniki o pi´ciu latarniach ka˝dy. Pomi´dzy nimi na
słupach latarniowych, z których zdj´to na teraz latar-
nie, płonà wielkie gwiazdy, lecz wiatr nie dozwala im jed-
nostajnie utrzymaç si´ w ognistych obr´czach".

Wydarzenie to rozpocz´ło nowy etap w dziejach
miasta. Sam zakład gazowy wybudowany został „na
gruntach Riedmüllerów" na Kazimierzu, w miejscu,
w którym funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Pierwszym
dyrektorem zakładu został in˝. Konrad Voss.

Jednak radoÊç w mieÊcie z powodu uruchomienia
oÊwietlenia gazowego nie trwała długo. Wprawdzie za-
kład został dobrze zorganizowany, lecz produkowany
przez niego gaz był złej jakoÊci, nienale˝ycie oczysz-
czony, a płomieƒ kolorowy i migotliwy. Zbyt póêno były
zapalane lampy gazowe, przez to na ulicach panowały
ciemnoÊci. Wyst´powały pierwsze przerwy w dopły-
wie gazu, a jego cena była niesłychanie wyÊrubowa-
na. 

To powodowało, ˝e Towarzystwo Dessaudskie od
pierwszych dni swojej działalnoÊci nie cieszyło si´ do-
brà opinià mieszkaƒców, a władze nie były zadowolone
ze Êwiadczonych przez nie usług. Dlatego te˝ zacz´-
to coraz powszechniej rozwa˝aç mo l̋iwoÊç wykupu za-
kładu przez władze miasta i wprowadzenia własnego

Historia krakowskiego
22 grudnia 1857 roku na swoich łamach donosił „Czas” 

Kraków to pierwsze polskie miasto, w którym zademon-
strowano oÊwietlenie gazowe. W 1830 roku Karol Mohr,
profesor Cesarsko–Królewskiego Instytutu Technicznego

w Krakowie, dla zapoznania uczniów z nowym wynalazkiem,
zainstalował kilka lamp gazowych przy ul. Goł´biej. Jednak jego
propozycja wykorzystania tego wynalazku wydała si´ niezro-
zumiała i zbyt Êmiała. Dlatego te˝ pierwsze projekty wprowa-
dzenia oÊwietlenia gazowego w Krakowie pojawiły si´ dopie-
ro w 1844 roku, a ponowione zostały w latach 1847-48. Nie dały
one jednak ˝adnych efektów. Wynikało to m.in. z braku od-
powiednich Êrodków finansowych oraz z braku krajowych spe-
cjalistów, którzy mogli si´ podjàç tego zadania. Zacz´to po-
szukiwania obcego kapitału, aby sfinansowaç to kosztowne
przedsi´wzi´cie. 

Budowa gazociàgu w latach 70.
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zarzàdu. Jednak z uwagi na wygórowanà cen´ - 800 000 zło-
tych reƒskich (złr.), było to niemo˝liwe. Z tego te˝ powodu
zacz´to rozwa˝aç inne rozwiàzanie - budow´ przez mias-
to gazowni miejskiej.

Modernizacja w wielkim stylu

Wypowiedziano Towarzystwu Dessaudskiemu umow´
o oÊwietlenie ulic i radykalnie ograniczono zu˝ycie gazu.
Mieszkaƒcy Krakowa poparli władze miejskie i licznie za-
przestali korzystania z gazu. Te działania przyniosły efekty.
Towarzystwo Dessaudskie zgodziło si´ odsprzedaç zakład
za sum´ 460 000 złr. Ostatecznie 1 marca 1886 roku zarzàd
miejski Krakowa objàł gazowni´ w fizyczne posiadanie i za-
czàł jà prowadziç.

Przej´ty zakład był w dobrym stanie, z urzàdzeniami wy-
twarzajàcymi wystarczajàcymi do zwi´kszenia produkcji. Do
produkcji gazu u˝ywano 6 pieców z 41 retortami. ZaÊ do gro-
madzenia wyprodukowanego gazu słu˝yły dwa gazomet-
ry o łàcznej pojemnoÊci 3730 m szeÊc. Roczna produkcja
gazu wynosiła ok. 1 mln m szeÊc., zaÊ długoÊç sieci gazo-
wej w Krakowie i w Podgórzu 22,9 km. Pierwszym polskim
dyrektorem został in˝. Mieczysław Dàbrowski.

Przej´cie gazowni przez miasto stworzyło klimat sprzy-
jajàcy rozwojowi polskiego przemysłu. Pod zarzàdem miej-
skim w Krakowie odnotowano szybki wzrost konsumpcji
gazu, która corocznie podnosiła si´ o ok. 15 proc. Sprzy-
jała temu rozbudowa sieci gazowej. W 1886 roku uło˝ono
gazociàgi w ul. Zwierzynieckiej, Karmelickiej oraz Długiej. ZaÊ
w roku 1887 uło˝ono drugi gazociàg główny o Êrednicy
300 mm biegnàcy z gazowni przez ulic´ Dajwór, StarowiÊl-
nà do Rynku Głównego. Dlatego wczeÊniej ni˝ si´ spo-
dziewano stało si´ konieczne dokonanie w zakładzie wi´k-
szych inwestycji.

W latach 1889-1909 rozbudowano piecowni´ retortowà,
urzàdzenia do oczyszczania gazu oraz inne urzàdzenia po-

mocnicze (składy w´gla, kominy fabryczne). Wybudowano
równie˝ fabryk´ amoniaku i nowà czyszczalní , powí kszono
pojemnoÊç zbiorników poprzez teleskopowanie jednego
z nich oraz wybudowanie nowego, trzeciego zbiornika o po-
jemnoÊci 5000 m szeÊc. Dwukrotnie zwí kszył sí  obszar ga-
zowni, do 2,98 ha. Była to, jak na ówczesne czasy, moder-
nizacja w wielkim stylu. Natomiast sama produkcja gazu
wzrosła czterokrotnie.

Przeprowadzona w latach 1895 -1902 wymiana w lampach
ulicznych gazowych palników motylkowych na palniki Aue-
ra zwi´kszyła 20-krotnie sił´ Êwiecenia tych lamp. Przez to
oÊwietlenie gazowe zyskało na atrakcyjnoÊci.

Dyrekcja gazowni miejskiej ró˝nymi sposobami starała sí
pozyskiwaç nowych konsumentów gazu. W tym celu uru-
chomiono 1 lipca 1899 roku sklep wystawowy z artykułami
gazowymi przy ul. Êw. Anny, przeniesiony w 1904 roku na
ul. Szczepaƒskà. W sklepie klienci mogli kupiç zarówno przy-
bory i urzàdzenia gazowe potrzebne do oÊwietlenia i ogrze-
wania, jak równie˝ zaznajomiç si´ z ich działaniem.

Rokiem przełomowym, zarówno w dziejach Krakowa, jak
i samej gazowni miejskiej, był rok 1910. 1 kwietnia, za pre-
zydentury prof. Juliusza Lea, przez przyłàczenie przyległych
gmin: Zakrzówka, D´bnik, Zwierzyƒca, Czarnej Wsi, Nowej
Wsi, Łobzowa, Krowodrzy, Pràdnika Czerwonego utworzono
tzw. Wielki Kraków. Decyzja ta pociàgn´ła za sobà równie˝
rozszerzenie kr´gu odbiorców gazu. Planowany wzrost za-
potrzebowania na gaz uzmysłowił władzom miasta oraz dy-
rekcji gazowni potrzeb´ budowy nowego zakładu. Wytwa-
rzanie gazu osiàgn´ło ju˝ granic´ zdolnoÊci produkcyjnej,
która wynosiła 6,5 mln m szeÊç. rocznie. Działajàce urzà-
dzenia były ju˝ wielokrotnie powi´kszane, a mimo to nie-
wystarczajàce. ZaÊ dalsza rozbudowa na zajmowanym te-
renie okazała si´ niemo˝liwa. W 1911 roku podj´to decyz-
j´ o budowie nowej gazowni o zdolnoÊci produkcyjnej 
50 000 m szeÊc. gazu na dob´, na peryferiach miasta Kra-
kowa, na Dàbiu.

Wykonanie projektu zlecono in˝. Albertowi Weissowi, dy-
rektorowi gazowni w Zurychu. RównoczeÊnie wstrzymano
wszelkie inwestycje w starym zakładzie, bowiem przezna-
czony został do likwidacji. Rozpocz´to natomiast groma-
dzenie odpowiednich funduszy, co nieznacznie opóêniło pla-
nowany termin rozpocz´cia robót.

Przebudowa zamiast likwidacji

Wielkie plany budowy nowej gazowni miejskiej zostały cał-
kowicie przekreÊlone wybuchem w 1914 roku I wojny
Êwiatowej. Zdawano sobie spraw´ z niemo˝liwoÊci prowa-

gazownictwa 
„... DziÊ pierwszy raz zajaÊniało miasto nasze Êwiatłem gazowym”

Budowa gazociàgu wysokopr´˝nego - 1930 r.

Dokoƒczenie na str. 12
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dzenia tych prac w trakcie trwajàcej wojny. Dlatego te˝ mu-
siano w dalszym ciàgu bazowaç na starym obiekcie, po-
Êwi´ciç wszystkie siły na rozbudow´ i unowoczeÊnienie ist-
niejàcego zakładu. Poniewa˝ dalsze normalne i bezpiecz-
ne prowadzenie zakładu dla pełnego pokrycia zapotrze-
bowania gazu stało si´ niemo˝liwe, ówczesny dyrektor Kra-
kowskiej Gazowni Miejskiej - in˝. Mieczysław Seifert - ko-
rzystajàc z post´pów techniki, opracował wieloaspektowy
program przebudowy i modernizacji gazowni w dawnym
miejscu, majàcy na celu podniesienie jej nominalnej zdol-
noÊci produkcyjnej do 60 000 m szeÊc. gazu na dob´.

Głównym zało˝eniem tego planu była budowa piecowni
składajàcych si´ z komór pionowych o ruchu ciàgłym
w miejsce stosowanych dotychczas piecowni z komorami po-
ziomymi. Ponadto przystàpiono do przeprowadzania re-
montów w gazowni, która z powodu wczeÊniejszego prze-
znaczenia jej do likwidacji, od dłu˝szego czasu nie była ani
modernizowana, ani nawet utrzymywana w nale˝ytym stanie.

W pierwszej kolejnoÊci zmechanizowano ruch poprzez
wprowadzenie maszynowego ładowania retort i wypycha-
nia koksu, zainstalowano przenoÊniki do w´gla i koksu, zbu-
dowano zbiornik w´glowy i sortowni´ koksu. Ponadto roz-
szerzono czyszczalní  i wybudowano cztery nowe piece sys-
temu Pintsch-Hermansen. Te niezb´dne inwestycje pozwoliły
przetrwaç gazowni trudne lata wojny, a tak˝e pierwsze lata
powojennego chaosu.

Dopiero w 1922 roku, po uchwale Rady Miasta Krakowa
„O przebudowie Krakowskiej Gazowni Miejskiej” przystà-
piono do budowy nowej piecowni zło˝onej z dwóch pieców
pionowych o czterech komorach systemu Koppersa z ge-
neratorami centralnymi. Budowa tej piecowni była pionier-
skim przedsi´wzi´ciem technicznym, bowiem była to pierw-

sza tego rodzaju inwestycja w Polsce, a sam system zupełnà
nowoÊcià w gazownictwie Êwiatowym. Wybór piecowni sys-
temu Koppersa umo˝liwił uzyskanie zwi´kszonej zdolnoÊci
produkcyjnej na dotychczas zajmowanym terenie. Przyczynił
sí  do zmniejszenia zanieczyszczenia atmosfery szkodliwymi
gazami na terenie g´sto zabudowanej dzielnicy miasta. Uru-
chomienie nowej piecowni 12 marca 1925 roku pozwoliło
na zaspokojenie wzrastajàcych potrzeb odbiorców gazu.

W ramach planu przebudowy zakładu, opracowanego
przez dyrektora Mieczysława Seiferta, zmodernizowano
aparatowní , wybudowano nowe kotły parowe, tłoczní  gazu,
zwi´kszono pojemnoÊç zbiorników gazu, poprzez telesko-
powanie jednego z nich. Rozbudowano równie  ̋laboratorium
fabryczne, prowadzàce nie tylko bie˝àcà kontrol´ ruchu, ale
tak˝e prace badawcze. Ponadto od 1923 roku mieÊciła si´
w nim redakcja miesi´cznika „Gaz i woda”, którego redak-
torem naczelnym był dr Jarosław Doliƒski, zast´pca ds. tech-
nicznych dyrektora Krakowskiej Gazowni Miejskiej. 

W 1927 roku rozpocz´to modernizowanie gazowego
oÊwietlenia miasta, polegajàcego na wymianie dotychczas
stosowanych palników Auera i Inwert na palniki grupowe po-
siadajàce od 3 do 15 małych wiszàcych siatek z automa-
tycznymi zapalaczami. Montowano równie˝ automatyczne
zapalacze ciÊnieniowe latarƒ systemu „Rekord”, które przy-
Êpieszały ich uruchamianie oraz umo˝liwiały zapalanie
w zale˝noÊci od potrzeb.

Z biegiem lat gaz zacz´to stosowaç coraz szerzej nie tyl-
ko do oÊwietlenia, ale tak˝e do gotowania i grzania wody
w gospodarstwach domowych. Sprzyjała temu umiej´tnie
prowadzona przez gazowni´ popularyzacja i reklama. Or-
ganizowano dla konsumentów ró˝nego rodzaju pokazy go-
towania i kursy. Pr´˝nie funkcjonował mieszczàcy si´ przy
placu Szczepaƒskim sklep gazowni, prowadzàcy sprzeda˝
urzàdzeƒ i aparatów gazowych.

Prowadzona od 1910 roku rozbudowa sieci gazowej w kie-
runku peryferyjnych dzielnic miasta spowodowała, ˝e
w póêniejszych latach zasilanie tych rejonów stało si´ nie-
dostateczne. Chcàc temu przeciwdziałaç, zaprojektowano
dalekotłoczni´ oraz budow´ sieci gazociàgu wysokopr´˝-
nego i regulatorów obwodowych, których zadaniem miało
byç zasilanie sieci w ulicach peryferyjnych, bardziej odda-
lonych od zakładu.

Do budowy pierwszego gazociàgu wysokopr´˝nego,
biegnàcego od zakładu do szpitala przy ul. Pràdnickiej, przy-
stàpiono w 1930 roku. Drugi gazociàg biegnàcy od ul. Pràd-
nickiej do al. 3. Maja oddano do u˝ytku w 1938 roku. 

Przez całe lata trzydzieste odnotowywano systematycz-
ny wzrost produkcji gazu oraz długoÊci sieci gazowej. W sa-
mym zakładzie prowadzone były ró˝nego rodzaju prace in-

Historia krakowskiego

Piecownia I

Dokoƒczenie ze str. 11
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westycyjne - m.in. wybudowano trzy nowe piece dwuko-
morowe systemu Koppersa. Prace te zostały zahamowane
wybuchem II wojny Êwiatowej.

Era gazu ziemnego

Lata okupacji hitlerowskiej zaznaczyły si´ gwałtownym
wzrostem zu˝ycia gazu, spowodowanym m.in. trudno-
Êciami w zaopatrzeniu w w´giel przez odbiorców indywi-
dualnych. Ponadto nadmiernie intensywna eksploatacja urzà-
dzeƒ słu˝àcych do produkcji gazu, bez przeprowadzania ko-
niecznych remontów, a tak˝e niedbałe, rabunkowe zarzà-
dzanie okupanta przyczyniły si´ do znacznych zniszczeƒ
w zakładzie. Niedostatecznie oczyszczony gaz powodował
korozj´ gazociàgów i gazomierzy. Jedynym pozytywnym

efektem zarzàdzania okupanta w gazowni było doprowa-
dzenie gazociàgiem ze złó˝ na Podkarpaciu gazu ziemne-
go do Krakowa w listopadzie 1944 roku. Dostawa zmniej-
szyła wprawdzie deficyt gazu, ale nie miała wpływu na zły
stan urzàdzeƒ gazowni.

Wielu członków załogi gazowni podczas okupacji nale-
˝ało do organizacji podziemnych i brało czynny udział w wal-
ce z hitlerowskim najeêdêcà. Od 1940 roku w gazowni dzia-
łała komórka Zwiàzku Walki Zbrojnej, póêniej Armii Krajo-
wej. Prowadzone było tajne nauczanie studentów po-
dziemnego Uniwersytetu Jagielloƒskiego.

W trakcie wyzwalania miasta doszło do dalszych, dotkli-
wych zniszczeƒ w zakładzie. Wtedy to na skutek wysadze-
nia mostów na WiÊle, uszkodzeniu uległy wszystkie zbior-
niki gazowe, piece wytwórcze oraz wí kszoÊç budynków fab-
rycznych. W tych trudnych dniach nieliczna grupa pra-
cowników w krótkim czasie opanowała sytuacj´, prowizo-
rycznie zabezpieczajàc najgroêniejsze uszkodzenia, dzi´-
ki czemu ruch gazowni nie został przerwany.

Po wyzwoleniu przystàpiono do natychmiastowej odbu-
dowy zakładu i wznowienia produkcji. M.in. odbudowano
zbiorniki gazowe, wyremontowano sortowni´ koksu, wy-
budowano nowà obrotnic´ wagonowà oraz nowe chłodni-
ki gazu, przebudowano stacj́  pomp, zmodernizowano płucz-
ki amoniakalne. Naprawiono równie˝ gazociàg wysoko -
pr´˝ny doprowadzajàcy do Krakowa gaz ziemny. W celu uzu-
pełnienia własnej produkcji doprowadzany gaz ziemny był
mieszany z gazem w´glowym. Jednak najwa˝niejszym za-
daniem było przywrócenie pełnej zdolnoÊci produkcyjnej zde-
wastowanej piecowni. Dokoƒczono budow´ dwóch nowych
pieców wytwórczych, rozpocz´tà jeszcze w okresie okupacji,
uruchamiajàc je w 1947 roku. 

Znaczny rozwój miasta spowodował wzrastajàce zapo-
trzebowanie na gaz. Zmuszało to dyrekcj´ do szukania no-
wych êródeł pokrycia potrzeb, poniewa˝ dalsza rozbudowa
gazowni na zajmowanym terenie była niemo˝liwa. W 1952
roku wybudowano i uruchomiono przy ul. Balickiej w Mydl-
nikach stacj´ redukcyjno-pomiarowà dla gazu ziemnego
i rozpocz´to zasilanie z niej zachodniej cz´Êci miasta czy-
stym gazem. Wybudowano równie˝ stacj´ redukcyjnà
w Nowej Hucie, słu˝àcà do zasilania budujàcego si´ mias-
ta gazem ziemnym.

Jednak były to rozwiàzania tymczasowe. Dlatego te˝
w 1955 roku zapadła decyzja Ministra Hutnictwa nakazujà-
ca prowadzenie dalszej gazyfikacji Krakowa w oparciu o gaz
koksowniczy dostarczany z Huty im. Lenina. Ju˝ w roku 1958
za pomocà przetłoczni gazu w Pleszowie oraz gazociàgu
Pleszów - Kraków rozpocz´to dodatkowe zasilanie miasta
tym gazem.

Przez cały okres swojego istnienia Gazownia prowadzi-
ła swojà działalnoÊç w tym samym miejscu - na Kazimierzu.
W momencie uruchomienia produkcji były to tereny pery-
feryjne Krakowa. W miar´ dynamicznego rozwoju miasta,
szczególnie po II wojnie Êwiatowej, tereny te znalazły si´
w centrum. Poniewa  ̋produkcja gazu w´glowego w tym miej-
scu stała si´ ucià˝liwa dla miasta i jego mieszkaƒców, a co-
rocznie malał udział tego gazu w ogólnym bilansie pokry-
cia potrzeb zakładu, w 1967 roku podj´to decyzj´ o likwi-
dacji tej produkcji. Ostatecznie 30 czerwca 1968 roku za-
przestano produkcji gazu w´glowego w Gazowni Krakow-
skiej. Od tego momentu Zakład zajmował si´ ju˝ tylko dys-
trybucjà gazu ziemnego i gazu koksowniczego. Stał si´
przedsi´biorstwem gazowniczym typowo przesyłowo-roz-
dzielczym. W 1982 roku zaprzestano równie  ̋rozprowadzania
gazu koksowniczego. Od tego momentu cały teren dzia-
łalnoÊci Zakładu, zaopatrywany jest jednym rodzajem gazu
- gazem ziemnym.

gazownictwa 

Obiekty zakładowe - lata szeÊçdziesiàte

Dokoƒczenie na str. 14
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Przekształcenia organizacyjne
Przez ponad 150 lat swojej działalnoÊci krakowski zakład

przechodził liczne przekształcenia organizacyjne. 
Przez pierwsze 30 lat - tj. od 1856 roku do 1886 roku –

działał jako Gazownia Niemieckiego Kontynentalnego To-
warzystwa Gazowego w Dessau. Nast́ pnie, a  ̋do 1950 roku,
jako Krakowska Gazownia Miejska. W tym to roku utworzono
Centralny Zarzàd Gazownictwa, w ramach którego powstało
osiem przedsi´biorstw paƒstwowych, w tym m.in. Zakłady
Gazownictwa Okr´gu Krakowskiego, które zacz´ły funk-
cjonowaç 1 stycznia 1951 roku. Taka sytuacja istniała a˝ do
1967 roku, kiedy to podj´to decyzj´ o ujednoliceniu orga-
nizacji przemysłu gazowniczego w Polsce. Na mocy tej de-
cyzji powstało przedsi´biorstwo paƒstwowe pod nazwà Kra-
kowskie Okr´gowe Zakłady Gazownictwa, obejmujàce
swojà działalnoÊcià zarówno przesył, jak i dystrybucj´
gazu na terenie województwa krakowskiego (za wyjàtkiem
powiatów: tarnowskiego, nowosàdeckiego i Dàbrowy Tar-
nowskiej). Teren ten został zwí kszony, w wyniku reformy ad-
ministracyjnej w 1975 roku, o obszar województwa nowo-
sàdeckiego.

Natomiast w 1976 roku w wyniku kolejnej reorganizacji
przemysłu gazowniczego obszar działalnoÊci zakładu ogra-
niczono do terenu Krakowa i województwa miejskiego, któ-
ry pod nazwà Zakład Gazowniczy Kraków, jako jednostka
samobilansujàca, stał sí  zakładem podległym GórnoÊlàskim
Zakładom Gazownictwa.

Od 1982 roku Zakład Gazowniczy Kraków działał w ra-
mach Karpackiego Okr´gowego Zakładu Gazownictwa
w Tarnowie. W 1983 roku obszar działalnoÊci Zakładu zos-

tał zwi´kszony o tereny zachodniej cz´Êci województwa no-
wosàdeckiego, które zasilano z gazociàgu wysokopr´˝ne-
go, biegnàcego od MyÊlenic do Zakopanego.

30 paêdziernika 1996 roku w wyniku działaƒ restruktu-
ryzacyjnych utworzone zostało Przedsi´biorstwo - Spółka
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
w Warszawie, a Zakład Gazowniczy w Krakowie stał si´ jed-
nym z oddziałów spółki. W wyniku kolejnej zmiany od 1 stycz-
nia 2003 roku Zakład Gazowniczy w Krakowie funkcjonuje
jako jeden z oÊmiu oddziałów Karpackiej Spółki Gazownictwa
Spółka z o.o. w Tarnowie, której obecna nazwa brzmi Kar-
packi Operator Systemu Dystrybucyjnego Spółka
z o.o. w Tarnowie.

Przez cały ten okres z Zakładu wyodr´bniane, wydzielane
były samodzielne jednostki i dziedziny działalnoÊci. W 1952
roku na bazie działajàcego w zakładzie laboratorium utwo-
rzono Oddział Krakowski nowo powstałego Centralnego La-
boratorium Gazownictwa w Warszawie. W 2000 roku w wy-
niku oddzielenia przesyłu gazu od jego dystrybucji, na ba-
zie Wydziału Sieci Wysokopr´˝nej i Stacji Redukcyjno–Po-
miarowych Zakładu Gazowniczego w Krakowie utworzona
została Terenowa Jednostka Obsługi, działajàca wówczas
w ramach Regionalnego Oddziału Przesyłu Tarnów, a obec-
nie Oddziału w Tarnowie Operatora Gazociàgów Przesyło-
wych „Gaz – System”. Natomiast 1 stycznia 2007 roku,
w efekcie rozdziału obrotu i dystrybucji, wydzielono dzia-
łalnoÊç handlowà, którà prowadzi zakład pod nazwà „Ga-
zownia Krakowska”, funkcjonujàcy obecnie w Oddziale
Handlowym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownict-
wa SA.

Władysław MALINOWSKI

Historia krakowskiego gazownictwa

Kakowski autobus zasilany gazem ziemnym
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W § 3 rozporzàdzenia dodano ust. 4: „Do praktyki
zawodowej na budowie zalicza si´ prac´ w organach
administracji rzàdowej albo jednostek samorzàdu te-
rytorialnego realizujàcych zadania zarzàdcy drogi pub-
licznej, polegajàcà na wykonywaniu czynnoÊci na te-
renie budowy i obejmujàcà koniecznoÊç fachowej oce-
ny zjawisk lub samodzielnego rozwiàzywania za-
gadnieƒ architektonicznych oraz techniczno-organi-
zacyjnych w wymiarze stanowiàcym nie wi´cej ni˝ po-
łow´ wymaganego okresu”. 

W Nr 2/2008 IB [1] na str. 15 napisano, ˝e: „Prak-
tyk´ zawodowà w ww. organach mo˝na zaliczyç tyl-
ko do praktyki na budowie w zakresie dróg, czyli wy-
maganà do uzyskania uprawnieƒ budowlanych w spe-
cjalnoÊci drogowej”. Poniewa˝ przez bardzo wiele lat
pełniłem słu˝b´ w paƒstwowej administracji drogowej,
pozwalam sobie zaprezentowaç w tej kwestii nieco od-
mienne zdanie. Opiera si´ ono na okreÊleniu, co na-
le˝y do zadaƒ zarzàdcy drogi. 

W ustawie o drogach publicznych [3] cały rozdział
2 poÊwi´cony jest administracji drogowej. Czytamy
tam m. in., ˝e: 

„Art. 17. 1. Do zakresu działania ministra właÊciwego
do spraw transportu nale˝y:

2) wydawanie przepisów techniczno-budowla-
nych i eksploatacyjnych dotyczàcych dróg
i drogowych obiektów in˝ynierskich;

Art. 19. 1. Organ administracji rzàdowej lub jednostki
samorzàdu terytorialnego, do którego właÊciwoÊci na-
le˝à sprawy z zakresu planowania, budowy, przebu-
dowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest za-
rzàdcà drogi.

2. Zarzàdcami dróg sà dla dróg:
1)  krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajo-

wych i Autostrad;
2)  wojewódzkich - zarzàd województwa;
3)  powiatowych - zarzàd powiatu;
4)  gminnych - wójt (burmistrz, prezydent mias-

ta).

Art. 20. Do zarzàdcy drogi nale˝y w szczególnoÊci:
2)  opracowywanie projektów planów finanso-

wania budowy, przebudowy, remontu, utrzy-
mania i ochrony dróg oraz drogowych obiek-
tów in˝ynierskich;

3) pełnienie funkcji inwestora;
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników,

drogowych obiektów in˝ynierskich, urzàdzeƒ
zabezpieczajàcych ruch i innych urzàdzeƒ
zwiàzanych z drogà,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mos-
towych, tuneli, przepustów i promów oraz udo-
st´pnianie ich na ˝àdanie uprawnionym or-
ganom;

14) wprowadzanie ograniczeƒ lub zamykanie
dróg i drogowych obiektów in˝ynierskich
dla ruchu”. 

Jak wynika z zacytowanych zapisów administracja
realizujàca zadania zarzàdcy drogi publicznej zajmuje
si´ nie tylko drogami, ale i drogowymi obiektami in-
˝ynierskimi na nich zlokalizowanymi. Niezrozumiałe
jest zatem, dlaczego praktyka zawodowa w ww. or-
ganach nie mo˝e byç zaliczona do praktyki na bu-
dowie wymaganej do uzyskania uprawnieƒ budow-
lanych w specjalnoÊci mostowej? OczywiÊcie pod wa-
runkiem, ˝e odbywanie jej polega na wykonywaniu
czynnoÊci na terenie budowy i obejmuje koniecznoÊç
fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwià-
zywania zagadnieƒ architektonicznych oraz tech-
niczno-organizacyjnych w zakresie mostów. 

Sàdz´, ˝e przedstawiona w „IB” 2/2008 interpretacja
jest niepełna i powinna zostaç w tym czasopiÊmie uzu-
pełniona tak, aby nie wprowadzała w błàd naszych
młodych kolegów i nie dyskryminowała młodych
mostowców. 

Janusz CIEÂLI¡SKI
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wraz z póêniejszymi zmianami. 

W drodze po uprawnienia
Jak kwalifikowaç do uprawnieƒ praktyk´ odbywanà u zarzàdcy drogi publicznej? 

WNr 1 i 2/2008 „In˝yniera Budownictwa” [1] zamiesz-
czono komentarze do zmiany rozporzàdzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budow-

nictwie [2]. Minister dokonał m. in. zmian, umo˝liwiajàc od-
bywanie praktyki w nadzorze budowlanym i w administracji dro-
gowej. Jako in˝yniera specjalnoÊci drogowej szczególnie za-
interesował mnie komentarz do tego ostatniego tematu. 
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Samorzàdy zawodowe, z natury swo-
jej, sà ciałami apolitycznymi i działajàcy-
mi na zasadach demokratycznych. War-
to przypomnieç, za „In˝ynierem Budow-
nictwa” (z paêdziernika 2007 r.), ˝e do
podstawowych zadaƒ samorzàdów za-
wodowych nale˝y:
• ustanawianie i kontrola przestrzegania

zasad etyki zawodowej,
• sprawowanie nadzoru nad wykonywa-

niem zawodu,
• sprawdzanie kwalifikacji i przyznawanie prawa wy-

konywania zawodu,
• zapewnienie właÊciwego poziomu wykonywania za-

wodu,
• reprezentacja zawodu,
• realizowanie zadaƒ w imieniu paƒstwa na rzecz spo-

łeczeƒstwa.
Zainteresowanych gł´biej tym tematem Czytelni-

ków odsyłam do wy˝ej wspomnianego numeru „In-
˝yniera Budownictwa”, gdzie autor „w pigułce”
przedstawił z jednej strony obowiàzki i powinnoÊci sa-
morzàdów zawodowych, a z drugiej wiele kwestii, do-
tyczàcych spraw najistotniejszych, które powinny byç
wzi´te pod uwag´ i rozstrzygni´te w najbli˝szym cza-
sie przez odpowiednie czynniki decyzyjne.

Małopolska to jeden z najwi´kszych okr´gów
skupiajàcych zawody zaufania publicznego, w którym
od wielu lat, z dłu˝szym lub krótszym sta˝em, funk-
cjonuje 16 samorzàdów zawodowych. Nie zawsze jed-
nak mamy ÊwiadomoÊç, o jakie tu grupy zawodowe
chodzi, jakà zajmujà pozycj´ w polskim społeczeƒ-
stwie, z jakimi borykajà si´ problemami, kogo bronià
i o co walczà. 

Aby zbli˝yç si´ do tych problemów, z inicjatywy
przewodniczàcego Zygmunta Rawickiego, Małopol-
ska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa zorga-
nizowała 4 marca 2008 r. spotkanie, w którym wzi´-
ło udział 10 prezesów Izb z Małopolski.

Na poczàtek nale˝ałoby przypomnieç, jakie sa-
morzàdy zawodowe funkcjonujà na terenie Mało-
polski:

• Okr´gowa Izba Lekarska w Krakowie,
• Okr´gowa Rada Aptekarska w Krakowie,
• Małopolska Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Poło˝-

nych,
• Okr´gowa Rada Adwokacka w Krakowie,
• Rada Okr´gowa Krajowej Izby Biegłych Rewiden-

tów w Krakowie,
• Małopolska Okr´gowa Izba Architektów,
• Krakowska Izba Notarialna,
• Okr´gowa Izba Radców Prawnych w Krakowie,
• Okr´g Małopolski Polskiej Izby Rzeczników Pa-

tentowych,
• Południowa Okr´gowa Izba Urbanistów z siedzibà

w Krakowie,
• Izba Komornicza w Krakowie,
• Małopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Po-

datkowych,
• Małopolski Oddział Krajowej Izby Diagnostów La-

boratoryjnych,
• Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna,
• Małopolski Komitet Organizacyjny Izby Psycholo-

gów,
• Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budow-

nictwa.
Podobnie jak MOIIB, wymienione wy˝ej Izby nale˝à

do najwi´kszych w Polsce, choç ró˝nià si´ mi´dzy
sobà liczbà członków w sposób zasadniczy (od kil-
kuset osób do nawet dwustu tysi´cy w skali kraju).
Podstawà działania samorzàdów sà właÊciwe bran-
˝owe ustawy - niektóre ju˝ doÊç wiekowe, wymaga-
jàce nowelizacji, inne - jak np. dotyczàce urbanistów,
architektów i in˝ynierów budownictwa - stosunkowo
młode (od 2000 r.). Oparte sà w wi´kszoÊci na dy-
rektywach unijnych i b´dà nadal do nich dostoso-
wywane. Dobre, jednoznaczne i spójne przepisy sà
podstawà prawidłowego wykonywania zawodów
zaufania publicznego, a niestety, ciàgle złe przepisy
prowadzà do konfliktów na linii paƒstwo - samorzàd.
Skutki złych przepisów niejednokrotnie sà nie do od-
robienia - o czym z troskà komunikowali prezesi nie-
których samorzàdów, mówiàc wprost o wielkim ba-
łaganie w przepisach. Zdaniem prezesów powinna po-
wstaç nowa ustawa, wytyczajàca wspólne pola dzia-
łania dla wszystkich samorzàdów. W latach po-
przednich prób´ stworzenia konwentu samorzàdów
w Małopolsce podjàł marszałek województwa, ale bez
powodzenia.

Izby posiadajà podobne struktury organizacyjne,
wybierane demokratycznie.  Od członków poszcze-

W interesie publicznym
Spotkanie z samorzàdami zawodowymi Małopolski

Samorzàdy zawodowe w Polsce sà jednà z nielicznych
instytucji, umocowanych w najwy˝szym akcie prawnym
RP, w Konstytucji. Stàd ich wysoka ranga jako zawodów

zaufania publicznego - tj. działajàcych w interesie publicznym.
Zrzeszajà one w naszym kraju ponad 600 tys. członków, w 16
zawodach. 

Gra˝yna Skoplak
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gólnych organów samorzàdowych oczekuje si´ spełnie-
nia najwy˝szych kryteriów w zakresie kompetencji, fa-
chowoÊci, wiedzy i wysokiego poziomu etycznego i mo-
ralnego. Jednym z najwa˝niejszych dokumentów, obo-
wiàzujàcych w Izbach, jest kodeks etyki zawodu.

Przynale˝noÊç do Izb jest obowiàzkowa, aby wykony-
waç samodzielne funkcje w zawodzie. Uzyskanie sto-
sownych uprawnieƒ do wykonywania zawodu poprze-
dzone jest w wi´kszoÊci Izb egzaminami - w niektórych na-
wet bardzo trudnymi. 

Członkowie samorzàdów sà ubezpieczeni, gdy˝ od-
powiedzialnoÊç finansowa w niektórych zawodach jest
szczególnie wysoka (np. całym osobistym majàtkiem) -
stàd podstawowymi kryteriami wykonywania tych zawo-
dów powinno byç przede wszystkim du˝e doÊwiadczenie
oraz wysokie poczucie odpowiedzialnoÊci, odpowiednie
predyspozycje i talent. 

Wi´kszoÊç Izb prowadzi dla swoich członków działal-
noÊç szkoleniowà, poniewa˝ podnoszenie i okresowa we-
ryfikacja kwalifikacji nale˝y do podstawowych ich obo-
wiàzków, wynikajàcych z dyrektywy unijnej. W niektórych
samorzàdach wprowadzana jest punktacja za szkolenia. 

Cz´Êç samorzàdów okr´gowych posiada osobowoÊç
prawnà, pozostałe funkcjonujà jako całoÊç z centralà w
Warszawie. 

Przynale˝noÊç do samorzàdu zawodowego wià˝e si´
z opłacaniem składek, które w zale˝noÊci od wielkoÊci Izby
(liczby członków) sà bardzo zró˝nicowane, bo wahajà si´
od 20 zł do 600 zł miesi´cznie.

Spotkanie zorganizowane przez naszà Izb´ wszyscy
uczestnicy uznali za po˝yteczne i pouczajàce. Wyrazili te˝
nadziej´ na dalsze kontakty oraz wypracowanie wspólnych
celów i działaƒ dla dobra i podniesienia poziomu wyko-
nywanych zawodów zaufania publicznego.

Gra˝yna SKOPLAK 

Pierwsi zawodnicy rozpocz´li dzieƒ ju˝
o ósmej rano, aby przygotowaç si´ do zawo-
dów. Ka˝dy, kto zdà˝ył, miał okazj´ przejechaç
kilka razy tras´ treningowà, przeznaczonà tyl-
ko dla uczestników zawodów. Po treningu
ustawienie zostało zmienione i po oglàdni´ciu
trasy o 13.00 rozpocz´ły si´ zawody.

Zgodnie z regulaminem, zawodników po-
dzielono na grupy wiekowe, z wyjàtkiem na-
szych pi´knych paƒ, które pojechały w jednej
grupie. M´˝czyêni wystartowali w czterech
grupach:

-  grupa I -  56 lat i wi´cej,
-  grupa II    -  46 - 55 lat,
-  grupa III   -  36 - 45 lat,
-  grupa IV   - 18  - 35 lat.

Najmłodszy zawodnik miał 28 lat, a najstar-
szy - Ryszard Bykowski 72 lata, ukłony i gra-
tulacje za wspaniałà postaw´. W zawodach
wzi´ły udział 43 osoby.

In˝ynierowie 
na stoku

Puchar Przewodniczàcego MOIIB wr´czony. 
W slalomie Êcigały si´ 43 osoby.

P ierwsze zawody w narciarstwie alpejskim o Pu-
char Przewodniczàcego MOIIB ju  ̋za nami. 17
lutego 2008 r., zgodnie z zaproszeniem, na sto-

kach góry Wd˝ar w Kluszkowcach rozegrano slalom
gigant. Wszystko odbyło sí  jak w zawodach Pucharu
Âwiata, no prawie, ale tu ró˝nice nie były istotne.

Dokoƒczenie na str. 18
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miejsce Kobiety Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV

1
Boryczko 

Małgorzata
Niedzielski 

Ryszard
Król

Wiesław
Jaworski 

Marek
Karolak 
Jacek

2
Kaczmarczyk 

Teresa
Bernakiewicz 

Andrzej
Kaczmarczyk 

Andrzej
Lorenc 

Zbigniew
Klimczak 

Paweł

3
Manna 

Małgorzata
Motyka 

Piotr
Mucha 

Wojciech
Knapik 
Adam

Czerlunczakiewicz 
Piotr

Wyniki trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach podano poni˝ej w tablicy

In˝ynierowie na stoku

Ka˝dy z uczestników mógł
przejechaç tras´ slalomu gigan-
ta dwa razy, z których to prze-
jazdów liczył si´ lepszy wynik. Za-
wodnicy dopingowani przez pub-
licznoÊç zaprezentowali wysoki
poziom rywalizacji sportowej,
a co najwa˝niejsze zawody od-
były si´ w serdecznej  atmosfe-
rze. Dopisała nam równie˝ po-
goda, był lekki mróz i pi´kne
słoƒce.

Po zakoƒczonej rywalizacji
przewodniczàcy MOIIB Zygmunt
Rawicki oraz Mirosław Boryczko
wr´czyli puchary i medale dla naj-
lepszych trzech osób w ka˝dej
grupie. Natomiast wszyscy
uczestnicy zawodów otrzymali
dyplomy.

Spotkanie zakoƒczyło si´
wspólnymi rozmowami przy her-
bacie i kiełbasce z grila.

Dzi´kujàc wszystkim za udział
w zawodach, zapraszam zainte-
resowanych sportowà rywalizacjà
i integracjà naszego Êrodowiska
in˝ynierów, na drugà edycj´ za-
wodów o Puchar Przewodniczà-
cego MOIIB w 2009 r. 

Adam KNAPIK

Dokoƒczenie ze str. 17
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Do pochylenia si´ nad programami
studiów in˝ynierskich  kształcàcych
specjalistów budownictwa skłaniajà
pierwsze doÊwiadczenia zwiàzane
z analizami istniejàcych programów
studiów oraz porównanie programów
tych samych kierunków, ale ró˝nych
szkół wy˝szych. Zauwa˝amy du˝e zró˝-
nicowanie nauczanych przedmiotów.
Jest to wynik niezale˝noÊci poszcze-
gólnych wydziałów przy ustalaniu pro-

gramów  w obszarze nie okreÊlanym w tzw. mini-
mach (standardach) programowych ministerstwa.

Dotychczasowe analizy uwzgl´dniały w zasa-
dzie uznane uczelnie paƒstwowe. Istnieje jednak
ogromna liczba uczelni prywatnych, wy˝szych szkół
zawodowych, w których kształcenie wymyka si´ ró˝-
nym ingerencjom i nadzorowi. Realne staje si´ nie-
bezpieczeƒstwo, ˝e w przyszłoÊci w naszej grupie
zawodowej pojawià si´ in˝ynierowie êle przygotowani
do zawodu. Stàd te˝ podj´ta przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà inicjatywa dotyczàca analizy pro-
gramów nauczania i stworzenia programów wzor-
cowych, ma obecnie fundamentalne znaczenie.

Prace nad programami rozpocz´ły si´ jeszcze
w 2007 roku, ale pierwsze podsumowania pojawiły
si´ na poszerzonym posiedzeniu Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej 7 marca 2008 r. w trakcie obrad kon-
ferencji „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”
w Szczyrku.

W czasie posiedzenia, które trwało 9 godzin, zdo-
łano przeanalizowaç i zaopiniowaç programy dla
dwóch specjalnoÊci: konstrukcyjno-budowlanej
i drogowej. Kolejne specjalnoÊci b´dà przedmiotem
dyskusji i opiniowania na kolejnych posiedzeniach
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Komisja Kwalifikacyjna przy Małopolskiej Okr´-
gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa została zobo-
wiàzana do przeanalizowania programów naucza-
nia i do przygotowania wzorcowego programu dla
specjalnoÊci kolejowej. Przygotowane materiały
b´dà prezentowane na kolejnym posiedzeniu KKK
17 kwietnia 2008 r.

***

Obok kompletowania materiałów dotyczàcych pro-
gramów nauczania na poszczególnych kierunkach
studiów Komisja prowadzi obecnie post´powanie
kwalifikacyjne dla kandydatów deklarujàcych przy-
stàpienie do egzaminu 16 maja 2008 r. B´dzie to ju˝
kolejna 11. sesja egzaminacyjna na uprawnienia bu-
dowlane organizowana przez Izb´.

Zauwa˝amy systematyczny wzrost liczby skła-
danych wniosków. W jesieni padł rekord liczby
kandydatów przyst´pujàcych do egzaminu - 228.
Zło˝ono wówczas 198 wniosków na post´powanie
kwalifikacyjne. IloÊç zło˝onych wniosków do obec-
nej sesji wiosennej wskazuje, ˝e ten rekord si´ dłu-
go nie utrzyma. Poni˝ej w tabeli zestawiono liczb´
wniosków według specjalnoÊci na I sesj´ kwalifika-
cyjnà 2008 r. 

Stanisław KARCZMARCZYK

Porzàdkowanie 
programów studiów

Realne staje si´ niebezpieczeƒstwo, ˝e w przyszłoÊci w naszej grupie zawodowej pojawià si´ in˝ynierowie êle przygotowani do zawodu

Tytuł informacji mo˝e w pierwszym momencie wywo-
łaç u Czytelnika wra˝enie, ˝e Komisja Kwalifikacyjna
przypisuje sobie nadrz´dne uprawnienia w stosunku

do szkół wy˝szych i w stosunku do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy˝szego. Wprawdzie ustawa o samorzàdach
zawodowych zapewnia naszej Izbie prawo do opiniowania
programów studiów, ale od wyra˝ania opinii do porzàdko-
wania programów droga daleka, zwłaszcza w zakresie kom-
petencji.

Post´powania kwalifikacyjne 
na I sesj´ egzaminacyjnà 2008 r.

Stanisław 
Karczmarczyk
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W minionym roku sprawozdawczym –
2007 - tak jak i w poprzednich latach, dzia-
łalnoÊç prowadzona była przede wszyst-
kim w Krakowie, a ponadto w Punktach In-
formacyjnych w Tarnowie, Nowym Sàczu
i Zakopanem. 

Na koniec 2007 roku MOIIB zrzeszała
9 494 czynnych członków oraz 530 człon-
ków, którzy zostali zawieszeni na własnà
proÊb´ lub z powodu nieopłacenia skła-
dek członkowskich ponad 6 miesi´cy.
W bazie zarejestrowane były 12 753 oso-
by od poczàtku istnienia Izby (zmiany wy-
nikajà z zawieszania członkostwa, skre-
Êlania z listy członków, reaktywacji człon-
kostwa oraz zapisywania si´ do Izby no-
wych członków).

Praca Biura MOIIB w nowej siedzibie
przy ul. Czarnowiejskiej 80 oraz dy˝u-
ry przedstawicieli organów i prawnika
odbywały si´ w niezmienionej formie

i terminach, tak jak w latach poprzednich. Godzi-
ny pracy i przyjmowanie członków były dost´pne
na „odnowionej” stronie internetowej MOIIB, a tak-
˝e podawane w ka˝dym numerze biuletynu „Bu-
dowlani”. 

W roku 2007 Prezydium Rady MOIIB zebrało si´
8-krotnie i przyj´ło 20 uchwał. Rada MOIIB odbyła 4
zebrania, w tym jedno wyjazdowe w Mszanie Dolnej.
Rada przyj´ła 23 uchwały. Wszystkie uchwały Pre-
zydium i Rady były realizowane na bie˝àco. W ze-
braniach Rady, zwyczajowo ju˝, uczestniczyli tak˝e
zaproszeni goÊcie, tj. przedstawiciele organów MO-
IIB - OKR, OKK, ORzOZ i OSD oraz przedstawiciele
MOIIB we władzach krajowych PIIB. Bie˝àce infor-
mowanie Rady przez członków Prezydium o dzia-
łalnoÊci MOIIB i jej strukturach (organy, Zespoły Pro-
blemowe, Punkty Informacyjne), a tak˝e o działalnoÊci
Rady Krajowej Polskiej Izby In˝ynierów Budownict-
wa i organach usprawniało wzajemne kontakty i rea-
lizacj´ przyj´tych programów pracy Izby. Decyzje
Rady, poprzedzone dyskusjami, podejmowane były
w formie uchwał.

Poni˝ej przedstawiamy najwa˝niejsze dokonania
poszczególnych organów MOIIB, Zespołów Proble-
mowych, zespołów roboczych i Biura w roku 2007. 

ORGANY MOIIB

Zgodnie z ustawà o samorzàdach zawodowych
w budownictwie i Statutem PIIB - w minionym roku
sprawozdawczym 2007 działały 4 organy statutowe:
• Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna (OKK), z prze-

wodniczàcym dr. in˝. Stanisławem Karczmarczy-
kiem,

• Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
(ORzOZ), z koordynatorem Rzeczników dr. in˝. Sta-
nisławem Abrahamowiczem, 

• Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny (OSD), z przewod-
niczàcym mgr. in˝. Zbigniewem Domosławskim,

• Okr´gowa Komisja Rewizyjna (OKR), z przewod-
niczàcym mgr. in˝. Henrykiem Tr´baczem.

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna

Do grupy podstawowych prac, wynikajàcych
z obowiàzków OKK, okreÊlonych w przepisach, na-
le˝y zaliczyç:
1) pełny cykl działaƒ zwiàzanych z przeprowadzeniem

kwalifikacji i egzaminów na uprawnienia budowa-
ne,

2) kwalifikacja, analiza i ocena wniosków dotyczàcych
przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
jako zespół czynnoÊci wst´pnych przed rozpat-
rzeniem takich wniosków przez Krajowà Komisj´
Kwalifikacyjnà.
Podobnie jak w poprzednich latach wskaênik po-

zytywnych ocen z egzaminów oscylował mi´dzy 80
a 90 proc., co nale˝y oceniç jako współczynnik po-
prawny, zach´cajàcy młodych absolwentów do ubie-
gania si´ o prawo pełnej samodzielnoÊci w zawodzie.

Rutynowy ciàg czynnoÊci OKK poprzedzajàcych
egzamin na uprawnienia budowlane obejmował:
• pobieranie ksià˝ek praktyk zawodowych niezb´d-

nych do dokumentowania praktyki zawodowej -
w 2007 roku zostało wydanych ponad 1400,

• udzielanie porad i wyjaÊnieƒ w trakcie cotygod-
niowych dy˝urów członków Komisji pełnionych
w siedzibie Izby w Krakowie oraz w Punktach In-
formacyjnych w Tarnowie, Nowym Sàczu i w Za-
kopanem - szacuje si´, ˝e z tej formy pomocy OKK
skorzystało około 900 osób,

• wiele rozmów wyjaÊniajàcych usterki i nieÊcisłoÊci
zauwa˝one w trakcie procesu weryfikacji, odbytych

Sprawozdanie z działalnoÊci  
In˝ynierów Budownictwa

Rok 2007 był drugim rokiem II kadencji działalnoÊci Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa
pod kierunkiem władz wybranych na lata 2006 - 2010.

Był on kontynuacjà pracy i programów rozpocz´tych w latach
poprzednich. 

Zygmunt Rawicki

Gra˝yna Skoplak
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przez członków zespołów kwalifikacyjnych, weryfikujà-
cych dokumentacj´ praktyk zawodowych. 
Po zakoƒczeniu sesji egzaminacyjnych kontynuowano

dobrà tradycj´ uroczystego wr´czania decyzji o nadaniu
uprawnieƒ budowlanych, z udziałem przewodniczàcego
MOIIB i członków zespołów egzaminacyjnych.

Statystyka, dotyczàca przeprowadzonych egzaminów
na uprawnienia budowlane w obu sesjach egzaminacyj-
nych roku 2007, jest zamieszczona w sprawozdaniu
przewodniczàcego OKK. Z podanego zestawienia wyni-
ka relatywnie niska liczba wniosków o przyznanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego z naszego okr´gu w stosunku
do trzeciego w skali kraju potencjału in˝ynierskiego Ma-
łopolski.

Kolejnà grup´ prac OKK stanowiły pisemne opinie i in-
terpretacje uprawnieƒ budowlanych członków Izby.
W okresie sprawozdawczym - obok pisemnych opinii -
przygotowano z pomocà kancelarii prawnej postanowie-
nia, które stanowiły wià˝àcà dla administracji budowlanej
wykładni´ opiniowanych uprawnieƒ. W 2007 roku przy-
gotowano 304 pisemne opinie i wykładnie uprawnieƒ oraz
76 postanowieƒ. Obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ co do
treÊci decyzji, nadajàcej uprawnienia budowane, został zle-
cony Izbie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego.

OKK była równie˝ inicjatorem zmian w przepisach usta-
wy Prawo budowlane i rozporzàdzeƒ wynikajàcych z usta-
wy, ze szczególnym uwzgl´dnieniem rozporzàdzenia
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Wszystkie propozycje przekazano do Krajo-
wej Komisji Kwalifikacyjnej i PIIB.

OKK brała udział w opiniowaniu programów nauczania
dla kierunków studiów wymienionych w rozporzàdzeniu
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie w zakresie specjalnoÊci kolejowej.

Działania organizacyjne OKK, wynikajàce z obowiàzu-
jàcych regulaminów, obejmowały mi´dzy innymi:
• 7 zebraƒ nt. programów uwzgl´dniajàcych aktualne za-

dania przy organizacji post´powaƒ kwalifikacyjnych
i przebiegu egzaminów na uprawnienia budowlane,

• dwudniowe szkolenie członków Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej i członków zespołów egzaminacyjnych;
szkolenie uwzgl´dniało zagadnienia wynikajàce z ak-
tualnego stanu przepisów stosowanych na etapie po-
st´powaƒ kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na upraw-
nienia budowlane,

• udział w szkoleniach i plenarnych posiedzeniach orga-
nizowanych przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà,

• przygotowywanie bie˝àcych materiałów informacyj-
nych do ka˝dego wydania biuletynu „Budowlani”. 

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej
pracował w składzie 8-osobowym. W 2007 wpłyn´ły 53
pisma. 35 spraw dotyczyło odpowiedzialnoÊci zawo-
dowej, a 14 spraw zwiàzanych było z odpowiedzialno-
Êcià dyscyplinarnà. Łàcznie wszcz´to 49 post´powaƒ
wyjaÊniajàcych. Do Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarne-
go skierowano 11 wniosków o ukaranie oraz 1 wniosek
o uniewinnienie. Umorzono 18 post´powaƒ na etapie
post´powania wyjaÊniajàcego i 1 spraw´ zawieszono
z powodu przewlekłej choroby osoby, której post´po-
wanie dotyczyło. Decyzj´ o umorzeniu podejmowano
z ró˝nych przyczyn, ale w szczególnoÊci z powodu prze-
dawnienia.

W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci zawodo-
wej zwi´kszyła si´ liczba zarzutów w stosunku do osób peł-
niàcych funkcje kierowników budów. Dotyczyły przede
wszystkim niepoprawnie prowadzonej dokumentacji bu-
dowy, w tym dziennika budowy, a tak˝e pełnienia samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez wy-
maganych uprawnieƒ budowlanych.

Kwestie dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
stanowiły jednà trzecià spraw z zakresu odpowiedzialnoÊci
zawodowej, zatem jest to problem na mniejszà skal´. Jed-
nak stanowi on t´ grup´ spraw, która dotyczy etyki zawodu
zaufania publicznego, jakim jest zawód uprawnionego bu-
downiczego w Polsce.

W 2007 r., wspólnie ze Âlàskà OIIB i Opolskà OIIB, rzecz-
nicy uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu w Suchej Be-
skidzkiej, zorganizowanym przez Izb´ Małopolskà, a po-
nadto rzecznik wraz z przewodniczàcym Okr´gowego
Sàdu Dyscyplinarnego dwukrotnie brali udział w szkole-
niu zorganizowanym przez Polskà Izb´ In˝ynierów Bu-
downictwa w Otwocku.

Rzecznik - koordynator pełnił regularne dy˝ury w biu-
rze Izby co dwa tygodnie, a ponadto, w celu ułatwienia
kontaktów osobom zainteresowanym z organem Rzecz-
nika, od 1 grudnia 2007 r. uruchomiono tak˝e dy˝ury
w Punktach Informacyjnych w Tarnowie i Nowym Sàczu.
Dy˝ury te były pełnione w te same dni, co dy˝ury w Biu-
rze Izby.

Charakter działaƒ organu Rzecznika wymagał stałej kon-
sultacji prawnej, a t´, na podstawie umowy zawartej z tu-
tejszà Izbà, zapewniała w stopniu zadowalajàcym kan-
celaria radcy prawnego Sławomira Kozłowskiego. 

Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby  
w roku 2007
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In˝ynierów Budownictwa

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny
Podstawowym celem działalnoÊci Okr´gowego Sàdu

Dyscyplinarnego MOIIB w 2007 roku była realizacja zadaƒ
ustawowych w zakresie prowadzenia post´powaƒ zwià-
zanych z odpowiedzialnoÊcià zawodowà i dyscyplinarnà
członków Izby. RównoczeÊnie podejmowane były działania
organizacyjne zapewniajàce warunki do prowadzenia
orzecznictwa zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i try-
bem. 

W 2007 r. wszcz´to 15 post´powaƒ, z poprzedniego
roku przeszło 6 post´powaƒ, czyli OSD łàcznie miał do za-
łatwienia 21 post´powaƒ. W ramach nowych spraw 12
zwiàzanych było z odpowiedzialnoÊcià zawodowà, a 3
sprawy dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Roz-
strzygni´cia zapadły w 10 sprawach, w tym dwie dotyczyły
odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Z 8 post´powaƒ w try-
bie odpowiedzialnoÊci zawodowej 4 post´powania wszcz´-
te na wniosek ORzOZ, pozostawały w zwiàzku z wystà-
pieniami nadzoru budowlanego. Na 2008 rok przeszło 9
spraw, w tym 2 pozostajàce w zawieszeniu. Sà to post´-
powania wszcz´te pod koniec 2007 r. lub wstrzymane z po-
wodu zwrotu wniosków do ORzOZ w celu uzupełnienia ma-
teriału dowodowego. Efektem rozpraw z udziałem stron
było 5 kar w formie upomnieƒ oraz 4 decyzje uniewin-
niajàce. 

Zwi´kszyła si´ liczba spraw oraz stopieƒ skomplikowania
post´powania dowodowego dla ustalenia stanu faktycz-
nego i prawnego. SpoÊród 12 post´powaƒ w 8 przypad-
kach wszcz´cie nastàpiło na wniosek ORzOZ z urz´du, a 4
post´powania ORzOZ wszczàł w wyniku wystàpienia
PINB. 

W roku sprawozdawczym OSD odbył 10 zebraƒ. Od-
bywały si´ te˝ posiedzenia Prezydium OSD. Zebrania OSD
zapewniały mo˝liwoÊç przekazania członkom materiałów
oraz informacji potrzebnych do prowadzenia post´powaƒ,
stanowiły forum analiz i dyskusji dotyczàcych podstawo-
wych problemów działalnoÊci OSD. 

W 2007 r. MOIIB zorganizowała szkolenie wraz z zaj´-
ciami warsztatowymi, poÊwi´cone rozwiàzywaniu pro-
blemów w prowadzeniu post´powaƒ na przykładzie kon-
kretnych kazusów. Szkolenie odbyło si´ 12-13.10.2007 r.
w Suchej Beskidzkiej . Do udziału w szkoleniu zostali za-
proszeni koledzy ze Âlàskiej i Opolskiej IIB (uczestniczy-
ło ponad 60 osób). PodkreÊliç nale˝y, ˝e współpraca ze
Âlàskà IIB prowadzona jest od kilku lat i szkolenia orga-
nizowane sà na przemian - jest to efekt porozumienia mi´-
dzy przewodniczàcymi Okr´gowych Rad obu Izb. W ubieg-
łym roku przewodniczàcy OSD wraz z osobà prowadzà-

cà sekretariat sàdowy uczestniczyli w szkoleniu zorgani-
zowanym przez PIIB w Otwocku (w maju i paêdzierniku)
oraz w naradach organizowanych przez KSD PIIB. 

Prowadzenie post´powaƒ wymagało stałej, profesjo-
nalnej pomocy prawnej. Kwestia ta została uregulowana
przez zarzàdzenie wewn´trzne przewodniczàcego Okr´-
gowej Rady MOIIB i zawarcie stosownej umowy z kan-
celarià prawnà. Kancelaria opracowywała te˝ opinie
prawne dotyczàce spraw precedensowych oraz po-
trzebne interpretacje, prowadziła dy˝ury konsultacyjne,
uczestniczyła poprzez delegowanego pracownika w roz-
prawach.

OSD prowadziła bie˝àcà współprac´ z Okr´gowymi
Rzecznikami OdpowiedzialnoÊci Zawodowej, a kontakty
z Okr´gowym Koordynatorem Rzeczników OZ odbywa-
ły si´ na bie˝àco. Zorganizowano wspólne zebranie OSD
i zespołu ORzOZ. Przewodniczàcy OSD uczestniczył
w posiedzeniach Okr´gowej Rady MOIIB, brał udział jako
delegat w Zjeêdzie Okr´gowym i Zjeêdzie PIIB. 

Przedstawiciele OSD MOIIB w 2007 r. dwukrotnie
uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych i naradach or-
ganizowanych przez KSD PIIB.

Okr´gowa Komisja Rewizyjna

W 2007 roku OKR odbyła 8 posiedzeƒ. Na bie˝àco pro-
wadziła kontrole w zakresie prawidłowoÊci funkcjonowa-
nia wszystkich organów, komisji, zespołów i Biura MOIIB
pod wzgl´dem ich działalnoÊci statutowej i regulaminowej,
a w szczególnoÊci przeprowadziła: 
• analiz´ kosztów działalnoÊci szkoleniowej oraz Ko misji

Kwalifikacyjnej,
• kontrol´ wynagrodzeƒ pracowników i wynagrodzeƒ ry-

czałtowych,
• kontrol´ ekwiwalentów dla członków organów MOIIB,
• kontrol´ ekwiwalentów za prace indywidualne na rzecz

Izby,
• kontrol´ realizacji bud˝etu MOIIB za rok 2007,
• kontrol´ umów i zleceƒ,
• kontrol´ działalnoÊci PI w Tarnowie,
• kontrol´ kosztu wydawnictw.

Przewodniczàcy OKR uczestniczył we wszystkich po-
siedzeniach Prezydium i Rady MOIIB oraz w Krajowym
Zjeêdzie Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa w War-
szawie, a ponadto brał udział w szkoleniu przewodni-
czàcych OKR w Walewicach, a członkowie OKR w szko-
leniu członków OKR w PrzemyÊlu.

Szczegółowe informacje nt. pracy organu w roku 2007
zostały zamieszczone w sprawozdaniu przewodniczàce-
go OKR. 
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ZESPOŁY PROBLEMOWE
W roku 2007 pracowało pi´ç Zespołów Problemowych,

powołanych przez Rad´ w pierwszej kadencji MOIIB: 
• ZP ds. szkolenia i stałego dokształcania, 9- osobowy,

z przewodniczàcym dr. in˝. Janem Strzałkà,
• ZP ds. działaƒ samopomocowych, 3-osobowy, z prze-

wodniczàcà mgr in˝. Krystynà Korniak-Figà,
• ZP ds. etyki i ochrony zawodu, 5-osobowy, z przewod-

niczàcà mgr in˝. El˝bietà Jastrz´bskà, 
• ZP ds. procesów budowlanych, 11-osobowy, z prze-

wodniczàcym mgr. in˝. Janem Skawiƒskim, 
• ZP ds. prawno–regulaminowych, 11-osobowy, z prze-

wodniczàcym Êp. mgr. in˝. Andrzejem Pełechem, a na-
st´pnie mgr in˝. Halinà Pasich.
Zespoły te działały na podstawie regulaminów, za-

twierdzonych przez Rad´ MOIIB w I kadencji lub uzupeł-
nionych w II kadencji.

Zespół Problemowy ds. szkolenia i stałego dokształcania

W 2007 r. odbyło si´ 10 posiedzeƒ Zespołu, w tym po
raz pierwszy dwa posiedzenia wyjazdowe, dwudniowe,
w trakcie których członkowie Zespołu:
• dokonali korekty regulaminu dofinansowania, który ak-

tualnie oprócz mo˝liwoÊci dofinansowania uczestnictwa
w imprezach szkoleniowych przewiduje mo˝liwoÊç
zwrotu kosztu przejazdu na imprezy naukowo-techniczne
organizowane poza miejscem zamieszkania oraz zwro-
tu kosztów zakupu publikacji, programów komputero-
wych i norm doskonalàcych kwalifikacje,

• opiniowali wnioski o dofinansowanie indywidualnego
uczestnictwa w konferencjach naukowo-technicznych,
seminariach, kursach i innych szkoleniach,

• pozytywnie zaopiniowali 36 wniosków na łàcznà kwot´ 
9 000 zł, negatywnie - 3 wnioski,

• w oparciu o skorygowany regulamin zaopiniowali 2 wnio-
ski o zwrot kosztów przejazdu na imprezy naukowo-tech-
niczne oraz 2 wnioski o zwrot kosztów zakupu wydaw-
nictw podnoszàcych kwalifikacje członków,

• zaplanowali i zorganizowali przy współpracy oddziałów
stowarzyszeƒ naukowo-technicznych łàcznie w 2007
roku 102 imprezy naukowo-techniczne, w tym:
– 77 seminaria naukowo-techniczne, w których uczest-

niczyło 1408 członków Izby,
– 12 konferencji naukowo-technicznych, w których

wzi´ło udział 164 członków Izby,
– 13 wycieczek technicznych, w których uczestniczyło

186 członków Izby,
– zaopiniowano pozytywnie wnioski oddziałów SNT

o dofinansowanie i współorganizacj´ 10 konferencji

naukowo-technicznych, negatywnie zaopiniowano
3 wnioski,

• opracowali preliminarz kosztów działalnoÊci szkolenio-
wej MOIIB oraz preliminarz kosztów funkcjonowania ZP
ds. SiSD na rok 2008.
W roku 2007 Prezydium i Rada MOIIB zatwierdziła

uchwałami dofinansowanie:
• indywidualnego uczestnictwa w imprezach szkolenio-

wych organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-
techniczne wspólnie z MOIIB, po pozytywnym zaopi-
niowaniu przez ZP ds. SiSD,

• współorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo
- techniczne oraz MOIIB seminariów szkoleniowych dla
członków MOIIB, które w 2007 r., osiàgn´ło kwot´
177,4 tys. zł, 

• współorganizowanych przez stowarzyszenia nauko-
wo-techniczne oraz MOIIB konferencji naukowo-tech-
nicznych, głównie w zakresie dofinansowania druku ma-
teriałów szkoleniowych; łàcznie w 2007 r. dofinansowano
9 konferencji na łàcznà kwot´ 37 tys. zł. 
Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja o planowanych szko-

leniach w kolejnych kwartałach zamieszczana była na ła-
mach biuletynu „Budowlani” oraz na stronie internetowej
MOIIB.

Liczba szkoleƒ koordynowanych przez ZP ds. SiSD sta-
wia Małopolskà Okr´gowà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
na jednym z czołowych miejsc w kraju.

Zespół Problemowy ds. działaƒ samopomocowych 

Zespół ds. działaƒ samopomocowych pracował w skła-
dzie 3-osobowym. W 2007 r. rozpatrywał 34 wnioski o przy-
znanie, w ramach pomocy, Êrodków finansowych oraz dwa
odwołania od negatywnego wyniku rozpatrzenia wniosku. 

ZP w roku 2007 odbył 8 posiedzeƒ, na których:
• zapoznał si´ z wnioskami,
• sprawdził zło˝onà wraz z nimi dokumentacj´,
• skierował wnioski do uzupełnienia w przypadku braku

dokumentów,
• rozpatrzył wnioski,
• przekazał do Prezydium OR MOIIB dla podj´cia decyzji

przyznania rodzaju wnioskowanej pomocy.
W wyniku prac Zespół:

• oddalił 5 wniosków z uwagi na brak podstaw prawnych
do udzielenia pomocy (nie spełniały wymogów Regu-
laminu samopomocowego MOIIB),

• 2 wnioski skierował do uzupełnienia o brakujàce doku-
menty, 1 wniosek do zło˝enia przez osob´ uprawnionà
- na koniec roku wnioski pozostały bez rozstrzygni´cia,
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• udzielił odpowiedzi na zło˝one odwołanie od rozpatrzenia
wniosku,

• zawnioskował o przyznanie 26 zapomóg losowych
(Êmierç, długotrwała choroba, bezrobocie). 
Pomoc finansowa dla członków Izby zatwierdzona 5

uchwałami podj´tymi przez Prezydium i 3 uchwałami pod-
j´tymi przez Rad´ MOIIB w 2007 r. wyniosła 17 300,00 zł.
Udzielona pomoc finansowa stanowiła 31,34 proc. kwo-
ty preliminowanej w bud˝ecie na 2007 r.

Zespół Problemowy ds. etyki i ochrony zawodu 

Zespół ds. etyki i ochrony zawodu kontynuował dzia-
łalnoÊç w 2007 roku w niezmienionym, 5-osobowym
składzie. Odbyły si´ 4 zebrania, a ich tematyka dotyczy-
ła:

Opiniowania próÊb: 
a) Zespół zaopiniował pozytywnie dwie proÊby o reko-

mendacj´: 
• do pracy w Komisji Urbanistyki i Architektury w Gminie

Radłów,
• Urz´du Marszałkowskiego Województwa Małopolskie-

go w sprawie powołania w skład Wojewódzkiej Ko misji
Urbanistyczno–Architektonicznej.

b) Zespół zaopiniował negatywnie proÊb´ o rekomenda-
cj´ na społecznego kontrolera obiektów budowla-
nych. Odmowa z przyczyn merytorycznych - nie istnieje
takie stanowisko.
Zapoznania si´ z post´powaniem sàdowym w sprawie

o sfałszowanie zaÊwiadczenia o przynale˝noÊci do 
MOIIB. 

Sàd Rejonowy wyrokiem uznał członka MOIIB za win-
nego popełnienia sfałszowania zaÊwiadczenia przyna-
le˝noÊci do MOIIB.

Zespół szczegółowo zapoznał si´ ze sprawà, sko-
mentował jà i ponownie postulował utworzenie „czarnej
listy” członków i firm, które weszły w kolizj´ z prawem bàdê
z kodeksem etyki zawodowej w zwiàzku z wykonywaniem
samodzielnej funkcji w budownictwie.

Zespół Problemowy ds. procesów budowlanych 

W roku 2007 Zespół pracował w 11-osobowym składzie.
Odbył 4 spotkania, podczas których zajmował si´ pro-
blematykà z zakresu przygotowania Prawa budowlanego,
procesu inwestycyjnego oraz projektowania i realizacji in-
westycji, jak równie˝ opracowaniem standardów budow-
lanych celem usprawnienia inwestowania oraz utrzyma-
nia wysokiej jakoÊci i bezpieczeƒstwa obiektów budow-
lanych.

Na zebraniach omawiano problemy zwiàzane ze zmia-
nami Prawa budowlanego, bezpieczeƒstwa i prawidłowej
organizacji procesów budowlanych, jak równie˝ na wnio-
sek członków Izby analizowano szczegółowo zakresy sta-
rych uprawnieƒ budowlanych.

Zespół podtrzymuje potrzeb´ poszerzenia informacji
w bazie komputerowej Izby o tzw. bank danych in˝ynie-
ra budowlanego w celu umo˝liwienia łatwiejszego kontaktu
zawodowego członków Izby z uczestnikami procesu in-
westycyjnego. 

Zespół na bie˝àco opracowywał merytoryczne odpo-
wiedzi na pisma, które wpływały do Rady MOIIB, a doty-
czyły problematyki Zespołu.

Zespół Problemowy ds. prawno-regulaminowych 

W minionym roku ZP ds. prawno-regulaminowych
spotkał si´ na 11 posiedzeniach, w tym dwóch wyjazdo-
wych, integracyjnych z ZP ds. szkolenia i stałego do-
kształcania.

Głównymi tematami posiedzeƒ były sprawy prowadzone
przez Komisj´ Prawno-Regulaminowà PIIB oraz kwestie
zwiàzane z problemami członków MOIIB w zakresie in-
terpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane i z nim zwià-
zanych. 

Główne kierunki działania ZP to:
• prace nad projektami ustaw Prawo budowlane i o pla-

nowaniu przestrzennym,
• opiniowanie tzw. małej nowelizacji ustawy Prawo bu-

dowlane i Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, 

• opiniowanie nowelizacji ustawy o samorzàdach zawo-
dowych,

• opracowanie stanowiska dotyczàcego: zasad finanso-
wania, statutu i regulaminów Krajowej Izby i Okr´gowych
Izb. 
Przewodniczàcy Zespołu, a podczas jego choroby se-

kretarz, brali udział w zebraniach Komisji Prawno-Regu-
laminowej PIIB w Warszawie. 

Zespoły robocze

W strukturze organizacyjnej MOIIB kontynuowały swo-
jà działalnoÊç nast´pujàce zespoły robocze:

Dwa Składy Orzekajàce (po 3 osoby ka˝dy), posiada-
jàce uprawnienia do przyjmowania, zawieszania, skreÊlania
i odwieszania członków, bez udziału Rady. Spotykały si´
na przemian co dwa tygodnie (w 2. i 4. Êrod´ miesiàca),
aby na bie˝àco rozpatrywaç wnioski. 

Zespół ds. remontu nowej siedziby MOIIB (3-osobowy)
- w roku 2007 zakoƒczył działania, prowadzàce do za-
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koƒczenia remontu i oddania do u˝ytku budynku przy
ul. Czarnowiejskiej 80 dla potrzeb biura, organów i obsługi
członków MOIIB. 

Rada Programowa biuletynu „Budowlani”, składajàca
si´ z przewodniczàcego Rady Programowej oraz 7-oso-
bowej reprezentacji stowarzyszeƒ in˝ynierów i techników
wszystkich bran˝ w budownictwie, przygotowujàca i opi-
niujàca materiały zamieszczane w biuletynach. W roku
2007 MOIIB wydała 5 numerów biuletynów (od Nr 21 do
Nr 25), o nakładzie Êrednio 9 500 egzemplarzy i Êredniej
liczbie stron 34 – ka˝dy numer. 

PUNKTY INFORMACYJNE MOIIB

Punkt Informacyjny w Zakopanem
W 2007 roku Punkt był czynny dwa razy w tygodniu: we

wtorki i Êrody. Obsługiwał zainteresowanych głównie
z terenu trzech powiatów: tatrzaƒskiego, nowotarskiego
i suskiego, a nawet sporadycznie nowosàdeckiego i li-
manowskiego.

Zakres działalnoÊci Punktu obejmował:
• udzielanie porad i informacji dotyczàcych działalnoÊci

Izby, członkostwa, warunków uzyskania uprawnieƒ bu-
dowlanych, ubezpieczeƒ,

• wydawanie wniosków o wpisanie na list´, wydawanie
ksià˝ek praktyki zawodowej, udost´pnianie i wypo˝y-
czanie czasopism,

• udzielanie informacji bie˝àcych z zakresu prawa oraz
norm,

• kursy i szkolenia organizowane przez Punkt, jak i infor-
macje o szkoleniach w Krakowie.
Obsługa zainteresowanych polegała najcz´Êciej na

udzielaniu informacji telefonicznych, które cz´sto koƒczyły
si´ bezpoÊrednimi wizytami w Punkcie. 

Podczas wizyt były wydawane stosowne dokumenty 
(z ich rejestracjà) oraz udzielane informacje, dotyczàce ak-
tów prawnych i normalizacyjnych. Punkty Informacyjne za-
pewniajà członkom dost´p do programu Lex i Intergram.
Członkowie korzystali równie˝ ze strony internetowej MO-
IIB. Najwi´cej porad dotyczyło warunków uzyskania upraw-
nieƒ budowlanych, takich jak: sposobu wypełniania ksià˝-
ki praktyk zawodowych, potwierdzenia i udokumentowania
prac sta˝owych (warunki zatrudnienia, uprawnienia osób
potwierdzajàcych) itp. Inna grupa pytaƒ dotyczyła szcze-
gółów zwiàzanych z zakresem uprawnieƒ, w tym konkret-
nych specjalizacji. Pytania dotyczyły równie˝ terminów skła-
dania dokumentów, kursów i egzaminów na uprawnienia
budowlane oraz opłat. Du˝e zainteresowanie, odnoÊnie mo˝-
liwoÊci uzyskania uprawnieƒ budowlanych, odnotowano
wÊród osób z wykształceniem Êrednim technicznym.

Członkowie Izby z terenu Zakopanego i okolic pobra-
li 30 ksià˝ek praktyki zawodowej, przyj´to 15 wniosków
o wpis na list´ członków oraz odnotowano zgłoszonych
86 spraw do wyjaÊnienia. 

Punkt Informacyjny w Nowym Sàczu

Punkt pełnił dy˝ury dwa razy w tygodniu: we wtorki i piàt-
ki. Dy˝ur członków Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej od-
bywał si´ w czwartki. Zakres działania Punktu Informa-
cyjnego w Nowym Sàczu był nast´pujàcy:
• udzielanie informacji dotyczàcych bie˝àcych spraw

zwiàzanych z działaniem Małopolskiej Okr´gowej Izby
In˝ynierów Budownictwa, w tym udost´pnianie regula-
minów Izby, a tak˝e wybranych aktów prawnych,

• wydawanie i odbieranie wniosków o wpisanie na list´
członków Izby oraz informowanie kandydatów na człon-
ków Izby,

• rejestrowanie i wydawanie ksià˝ek praktyki zawodowej
uprawnionym osobom,

• udzielanie informacji dotyczàcych warunków ubezpie-
czenia członków Izby od odpowiedzialnoÊci cywilnej,

• udost´pnianie czasopism technicznych zainteresowa-
nym członkom Izby,

• udost´pnianie informacji dotyczàcych zagadnieƒ praw-
nych w budownictwie poprzez sieç internetowà,

• udzielanie informacji, propagowanie udziału członków
Izby w szkoleniach, konferencjach i kursach oraz orga-
nizowanie lub współudział w organizowaniu szkoleƒ,

• zbieranie wszelkich materiałów szkoleniowych celem ich
archiwizacji i udost´pniania członkom Izby,

• informowanie kandydatów o trybie składania wnio-
sków na uzyskanie uprawnieƒ budowlanych,

• prowadzenie informacji ogólnej dla kandydatów na
uzyskanie uprawnieƒ budowlanych,

• propagowanie i wskazywanie êródeł informacji nauko-
wo-technicznej.
W okresie sprawozdawczym członkowie Okr´gowej Ko-

misji Kwalifikacyjnej oraz członkowie MOIIB z Nowego Sà-
cza pełnili dy˝ury zgodnie z przyj´tym harmonogramem.
Punkt Informacyjny zorganizował w czerwcu kurs obsłu-
gi Auto-Cada I stopnia dla członków Izby z Nowego Sà-
cza za poÊrednictwem firmy LEX. W kursie wzi´ło udział
12 członków Izby. 

Punkt Informacyjny w Tarnowie 

W okresie sprawozdawczym Punkt udzielał członkom
z terenu Tarnowa i okolic wielu informacji i porad,
a w szczególnoÊci w zakresie:

Dokoƒczenie na str. 26
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Sprawozdanie z działalnoÊci  
In˝ynierów Budownictwa

• wymaganego kierunku wykształcenia, odpowiedniego
i pokrewnego dla poszczególnych specjalnoÊci upraw-
nieƒ budowlanych,

• sposobu post´powania w przypadku wykształcenia
odbiegajàcego od przyj´tego w obowiàzujàcym roz-
porzàdzeniu, które podlega indywidualnemu rozpatrzeniu
i zakwalifikowaniu przez izb´ na podstawie udoku-
mentowanego programu kształcenia,

• wydawania ksià˝ek praktyki zawodowej oraz wymaga-
nego sposobu dokumentowania przebiegu praktyki
zawodowej,

• wymogów zwiàzanych z obowiàzujàcymi w izbie pro-
cedurami, poprzedzajàcymi dopuszczenie do egzami-
nu oraz sposobu przeprowadzenia egzaminu na upraw-
nienia budowlane,

• mo˝liwoÊci poszerzenia posiadanych uprawnieƒ oraz
uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

• post´powania o nadanie specjalnoÊci techniczno-bu-
dowlanej,
a ponadto:

• wydawał i przyjmował wnioski o wpisanie na list´ człon-
ków MOIIB oraz czasowe zawieszanie bàdê wznawianie
członkostwa,

• udzielał pomocy w wypełnianiu wniosków dotyczà-
cych odszkodowania z tytułu dodatkowego ubezpie-
czenia członków oraz zgłaszaniu zaistniałej szkody
z ubezpieczenia OC, a tak˝e wniosków i deklaracji o wy-
płat´ Êwiadczenia w przypadku Êmierci ubezpieczone-
go współmał˝onka,

• udzielał informacji o obowiàzujàcych przepisach prawa
budowlanego, umo˝liwiał dost´p do informacji prawnej
zawartej w systemie LEX oraz do elektronicznej biblio-
teki norm z programu INTERGRAM,

• udost´pniał specjalistyczne czasopisma techniczne,
• udzielał odpowiedzi na przesłane za poÊrednictwem po-

czty e-mailowej zapytania - ta forma usług staje si´ coraz
bardziej popularna i ch´tnie stosowana przez członków.
Ogółem w 2007 roku udzielono ponad 100 informacji

i porad.
Od grudnia 2007 r. w Punkcie Informacyjnym dy˝ury peł-

ni równie˝ Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Za-
wodowej MOIIB z terenu Tarnowa.

Biuro MOIIB

Biuro, kierowane od 5 lat przez mgr. in˝. Wojciecha Jast-
rz´bskiego, zatrudnia 7 pracowników.

Głównym zadaniem Biura w roku 2007 była przede
wszystkim obsługa członków MOIIB, a tak˝e obsługa tech-

niczna i organizacyjna pracy Prezydium, Rady oraz po-
zostałych organów i zespołów problemowych, pracujàcych
dla potrzeb Izby. Biuro było czynne 5 dni w tygodniu, w tym
2 dni pełniło dy˝ury w godzinach popołudniowych. Na pra-
cownikach Biura spoczywała cała obsługa administracyjno-
ksi´gowa Izby. Biuro było równie˝ łàcznikiem pomi´dzy
poszczególnymi komórkami organizacyjnymi MOIIB i PIIB
oraz czuwało nad prawidłowym przepływem informacji mi´-
dzy nimi. 

Pracownicy Biura przyczynili si´ do sprawnego za-
gospodarowania nowych pomieszczeƒ Izby przy ul. Czar-
nowiejskiej 80 i rozpocz´cia, bez wi´kszych zakłóceƒ bie-
˝àcej obsługi członków MOIIB.

INNE FORMY DZIAŁALNOÂCI MOIIB W ROKU 2007

Organy oraz Zespoły Problemowe i robocze MOIIB pra-
cowały według dotychczasowych zasad, zgodnie z kie-
runkami działaƒ wytyczonymi przez samorzàd zawodowy
w I kadencji i rozwijanymi w kadencji kolejnej, a ponadto
realizowały obowiàzki, wynikajàce ze statutu PIIB oraz prze-
pisów wewn´trznych, regulujàcych funkcjonowanie Okr´-
gowej Izby In˝ynierów Budownictwa. 

SpoÊród wielu wydarzeƒ minionego roku sprawoz-
dawczego, które bardzo szczegółowo przedstawialiÊmy
naszym Członkom w kolejnych biuletynach „Budowlani”
pod hasłem „kalendarium”, do najwa˝niejszych nale˝ałoby
zaliczyç: 
• kontynuowanie współpracy i spotkaƒ z organami ad-

ministracji architektoniczno-budowlanej Małopolskie-
go Urz´du Wojewódzkiego w Krakowie oraz stowarzy-
szeniami naukowo-technicznymi bran˝y budowlanej
w Małopolsce, głównie w zakresie organizacji konferencji,
seminariów, szkoleƒ i wszelkich innych imprez tech-
nicznych,

• spotkania z delegatami MOIIB i ich udział w Nadzwy-
czajnym Zjeêdzie Delegatów PIIB (luty) oraz w VI Kra-
jowym Zjeêdzie PIIB w Warszawie (czerwiec), 

• VI Zjazd Sprawozdawczy Delegatów MOIIB w Krakowie,
• organizacja seminarium z okazji Dnia In˝yniera Bu-

downictwa w ramach XXIX Krakowskich Targów Bu-
downictwa WIOSNA`2007 oraz pełnienie honorowego
patronatu nad Targami „Wiosna i Jesieƒ 2007”,

• udział przedstawicieli MOIIB w Komitecie Organizacyj-
nym i Jury ogólnopolskiego konkursu PZITB „Budowa
Roku 2006”,

• 2 sesje egzaminacyjne i tradycyjnie ju˝ uroczyste wr´-
czanie uprawnieƒ budowlanych przyszłym członkom sa-
morzàdu zawodowego,

• przekazanie nagród ksià˝kowych, ufundowanych przez

Dokoƒczenie ze str. 25
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Rady Małopolskiej Okr´gowej Izby  
w roku 2007

MOIIB, laureatom „Olimpiady wiedzy technicznej” Tech-
nikum Budowlanego w Krakowie,

• udział w zebraniach i spotkaniach szkoleniowo-infor-
macyjnych, organizowanych przez PIIB dla przewodni-
czàcych i przedstawicieli organów, zespołów proble-
mowych i roboczych oraz biur Izb Okr´gowych z całej
Polski,

• udział przedstawicieli w zebraniach Krajowej Rady PIIB
i organach krajowych PIIB, których sà członkami z ra-
mienia MOIIB,

• udział przedstawiciela MOIIB w spotkaniu w Warszawie
z redakcjà czasopisma „In˝ynier Budownictwa”,

• zorganizowanie spotkania Prezydium MOIIB z prze-
wodniczàcymi Okr´gowych IIB Polski Południowej w Oj-
cowie, 

• kontynuowanie współpracy i spotkaƒ z Izbami In˝ynie-
rów Budownictwa Grupy Wyszehradzkiej (Miszkolc,
Ostrawa, Serock k.Warszawy, Kraków),

• bie˝àca działalnoÊç statutowa i regulaminowa organów
i zespołów, nakreÊlana i monitorowana na spotkaniach
- zgodnie z wyznaczonymi harmonogramami pracy,

• działalnoÊç konferencyjna (honorowe patronaty) i szko-
leniowa,

• wydawanie biuletynów „Budowlani”,
• zakoƒczenie prac remontowych oraz uroczyste otwar-

cie i poÊwi´cenie nowej siedziby MOIIB przy ul. Czar-
nowiejskiej 80.

Kontynuowano podpisanà 4.08.2004 r. umow´ z firmà
„FIN-LIFE” o dodatkowym ubezpieczeniu na ̋ ycie człon-
ków MOIIB (w ramach składki), w nowej kwocie, wyne-
gocjowanej przez Rad´. 

MOIIB nadal wysyłała wybrane czasopisma bran˝owe
tym członkom, którzy zadeklarowali ch´ç ich otrzymywania
(w ramach składki). W roku 2007 liczba stałych prenu-
meratorów wynosiła 1183 osoby, to jest nieco wi´cej ni˝
w latach poprzednich (np. ok. 950 osób w 2006 roku).

Podsumowanie

Rok 2007 był okresem wielu staraƒ i zabiegów, majà-
cych na celu usamodzielnienie si´ Izby Okr´gowej w Kra-
kowie pod wzgl´dem lokalowym. W wyremontowanym bu-
dynku przy ul. Czarnowiejskiej warunki pracy biura, or-
ganów i zespołów, a tak˝e obsługi członków, pod ka˝dym
wzgl´dem sà lepsze i godniejsze ni˝ w poprzedniej, wy-
najmowanej siedzibie przy ul. Warszawskiej. Ten etap, do
którego przygotowywaliÊmy si´ kilka lat i który w całoÊci,
tj. od zakupu siedziby do jej zasiedlenia, trwał ok. roku,
mamy ju˝ za sobà. Prace organizacyjne i przygotowaw-

cze prowadzone były siłami zespołu roboczego ds. re-
montu, wyłonionego spoÊród członków Prezydium i były
wykonywane nieodpłatnie.

Zostało zrobione ju˝ bardzo du˝o w stosunku do
przewidywaƒ garstki osób, które 8 lat temu zdecydowa-
ły si´ wziàç udział w tworzeniu nowej jakoÊci funkcjono-
wania zawodu in˝yniera budowlanego w Polsce i polskiego
in˝yniera w Europie. Rozwój tych potrzeb i działaƒ prze-
kroczył ich wyobra˝enia i ówczesne oczekiwania. Mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e przed nami jest jeszcze wiele spraw do
załatwienia. Naszym celem jest godne zaistnienie w Eu-
ropie na równi z in˝ynierami UE i całego Êwiata, nie za-
pominajàc jednak o naszym rynku rodzimym, na którym
jest jeszcze bardzo du˝o inwestycji do zrealizowania, na
wysokim - Êwiatowym - poziomie technicznym.

Małopolska, pod wzgl´dem budownictwa, nale˝y do jed-
nych z najlepiej rozwijajàcych si´ regionów Polski, o czym
Êwiadczy mi´dzy innymi wiele nagradzanych rokrocznie
„Budów Roku” (tzw. Oskarów w budownictwie), o których
informowaliÊmy na bie˝àco naszych członków w biulety-
nie „Budowlani”. 

Zygmunt RAWICKI
przewodniczàcy MOIIB 

Gra˝yna SKOPLAK 
sekretarz MOIIB 

MOIIB w liczbach
Według stanu na 31 marca 2008 roku w naszej Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa
zarejestrowane były 13014 osoby w tym: 9663 czyn-
nych członków, 565 członków, którzy zostali zawieszeni
na własnà proÊb´ lub z powodu nieopłacenia składek
członkowskich ponad 6 miesi´cy, 2614 skreÊlonych
członków i 172 kandydatów na członków.

Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO) – 7178 - 55,89 proc.,
mostowa (BM)                                 – 147 - 1,14 proc.,
drogowa (BD)                                  – 694 - 5,40 proc.,
instalacji sanitarnych (IS)              – 2300- 17,91 proc.,
instalacji elektrycznych (IE)           - 2010 -15,65 proc.,
wodno – melioracyjna (WM)          - 340 -  2,65 proc.,
kolejowa (BK)                                  -126 -  0,98 proc.,
telekomunikacyjna (BT)                   – 42 -  0,33 proc.,
wyburzeniowa (BW)                           - 5 -  0,03 proc..

Zygmunt RAWICKI
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Do grupy podstawowych prac wyni-
kajàcych z obowiàzków Komisji okreÊlo-
nych w obowiàzujàcych przepisach nale˝y
zaliczyç:
a) Pełny cykl działaƒ zwiàzanych z prze-

prowadzeniem kwalifikacji i egzaminów
na uprawnienia budowane.

b) Kwalifikacja, analiza i ocena wniosków
dotyczàcych przyznania tytułu rze-
czoznawcy budowlanego jako zespół
czynnoÊci wst´pnych przed rozpat-
rzeniem takich wniosków przez Krajo-
wà Komisj´ Kwalifikacyjnà.

Załàczona tablica 1 zawiera zestawienie wniosków,
jakie wpłyn´ły od kandydatów ubiegajàcych si´ o na-
danie uprawnieƒ budowanych, z wyodr´bnieniem
specjalnoÊci i zakresu tych uprawnieƒ. Podobnie jak
w poprzednich latach, wskaênik pozytywnych ocen
z egzaminów oscyluje mi´dzy 80 a 90 proc., co na-
le˝y oceniç  jako wskaênik zach´cajàcy młodych ab-
solwentów do ubiegania si´ o prawo pełnej samo-
dzielnoÊci w zawodzie.

Analizujàc iloÊciowe zestawienie wyników proce-
dur kwalifikacyjnych i egzaminów na uprawnienia bu-
dowlane, nale˝y pami´taç, ̋ e pierwsze wra˝enia i wy-
obra˝enia o roli naszej Izby przyszłych kandydatów
do naszego samorzàdu zawodowego sà kształtowane
na kolejnych etapach kontaktów z Komisjà Kwalifi-
kacyjnà.

Rutynowy ciàg czynnoÊci poprzedzajàcych eg-
zamin na uprawnienia budowlane obejmuje:

Pobieranie ksià˝ek praktyk zawodowych nie-
zb´dnych do dokumentowania praktyki zawodo-
wej. W 2007 roku wydaliÊmy ich ponad 1400.

Udzielanie porad i wyjaÊnieƒ w trakcie cotygod-
niowych dy˝urów członków Komisji pełnionych w sie-
dzibie Izby w Krakowie oraz punktach konsultacyjnych
w Tarnowie, Nowym Sàczu i w Zakopanem. Szacu-

jemy, ˝e z tej formy pomocy Komisji skorzystało oko-
ło 900 osób.

Członkowie zespołów kwalifikacyjnych weryfiku-
jàcych dokumentacj´ odbytej praktyki zawodowej
przeprowadzajà wiele rozmów wyjaÊniajàcych uster-
ki i nieÊcisłoÊci zauwa˝one w trakcie procesu wery-
fikacji – szacunkowo obejmuje to grup´ ok. 40 osób
w okresie sprawozdawczym, tj. w okresie obejmujà-
cym dwa terminy procedur kwalifikacyjnych i egza-
minacyjnych.

Istotnym składnikiem procesu egzaminowania
jest przebieg jego organizacji uwzgl´dniajàcy mi´dzy
innymi ograniczenia czasowe egzaminatorów, wyni-
kajàce z ich obowiàzków zawodowych.

Kontynuowano dobrà tradycj´ uroczystej formy
wr´czenia decyzji o nadaniu uprawnieƒ budowlanych
przez przewodniczàcego MOIIB i członków zespołów
egzaminacyjnych.

***

Drugi - wynikajàcy z obowiàzujàcych rozporzàdzeƒ
– obowiàzek Komisji to weryfikacja i opiniowanie wnio-
sków o przyznanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
Przyznanie takiego tytułu winno byç naturalnym na-
st´pstwem wyró˝niajàcych osiàgni´ç  zawodowych.
Formalne przepisy i regulaminy wymieniajà kryterium
„znaczàcego dorobku zawodowego” jako jednà z
podstaw warunkujàcych uzyskanie tytułu rzeczo-
znawcy budowlanego. Mimo ˝e „znaczàcy dorobek”
winien byç podstawowym kryterium decyzji Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej jako organu uprawnionego do
podejmowania decyzji w tym zakresie - nadal spotyka
si´ mało precyzyjne, a czasem nawet niewłaÊciwe do-
kumentowanie tego warunku. Pomoc Komisji na
szczeblu opiniowania wniosków polega na akcen-
towaniu  i ewentualnym uzupełnianiu poszczególnych
składników dorobku zawodowego. Ma to miejsce w
trakcie spotkaƒ kandydatów na rzeczoznawc´ z człon-
kami Komisji.

Aktualnie obowiàzujàcy regulamin post´powania
przy rozpatrywaniu wniosków na rzeczoznawców
zwalnia z obowiàzku przedło˝enia dwóch opinii rze-
czoznawców reprezentujàcych specjalizacj´ zgodnà
z treÊcià wniosku. O potrzebie opracowania takich opi-
nii decyduje Komisja i ona zleca opracowanie tego
typu opinii, uzupełniajàc w ten sposób dokumenty

Sprawozdanie z działalnoÊci Komisji w 2007 roku obej-
muje zarówno informacj´ o sposobie realizacji zadaƒ
wynikajàcych z obowiàzujàcego rozporzàdzenia o sa-

morzàdach zawodowych in˝ynierów budownictwa, jak równie˝
informacje o inicjatywach komisji podejmowanych pod kàtem
bie˝àcych potrzeb i oczekiwaƒ naszego Êrodowiska zawo-
dowego.

Stanisław 
Karczmarczyk

Sprawozdanie z działalnoÊci 
przy Małopolskiej Okr´gowej 

za okres od 1.01.2007 r. 
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przesłane nast´pnie do rozpatrzenia
przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà. 

Z podanego zestawienia wynika, ̋ e
z naszego okr´gu wpływa bardzo
mało wniosków, jeÊli wziàç pod uwa-
g´, ˝e w kraju Małopolska stanowi
trzeci, pod wzgl´dem liczebnoÊci,
potencjał in˝ynierski.

c) Trzecià grup´ prac Komisji stanowià
pisemne opinie i interpretacje
uprawnieƒ budowlanych członków
Izby. 

Kilkadziesiàt zmian w przepisach
ustawy Prawo budowlane i wynikajà-
cych z ustawy rozporzàdzeƒ powo-
duje cz´sto wàtpliwoÊci na styku
uprawnionych projektantów lub kie-
rowników budów z administracjà bu-
dowlanà. W okresie sprawozdaw-
czym – obok pisemnych opinii - przy-
gotowano na wniosek członków na-
szej Izby postanowienia, które stano-
wià wià˝àcà dla administracji bu-
dowlanej wykładni´ opiniowanych
uprawnieƒ. Przy opracowywaniu pi-
semnych opinii i wyjaÊnieƒ do po-
szczególnych przesłanych do Komisji
decyzji uprawnieƒ  budowlanych ko-
rzystaliÊmy z pomocy kancelarii praw-
nej. 

W 2007 roku przygotowano 304 pi-
semne opinie i wykładnie uprawnieƒ
oraz 76 postanowieƒ stanowiàcych
form´ wyjaÊnieƒ i interpretacji do de-
cyzji uprawnieƒ budowlanych indy-
widualnych członków Izby.

Szczególnie licznà grup´ wnio-
sków o wyjaÊnienie i wykładnie prze-
pisów stanowià teksty tzw. decyzji
o stwierdzeniu przygotowania zawo-
dowego z lat 1975 – 1994, kiedy to

Tablica nr 1

Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izbie In˝ynierów Budownictwa
do 31.12.2007 r.

Dokoƒczenie na str. 30
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uprawnienia budowlane uzyskiwano bez egzaminu na pod-
stawie udokumentowanej praktyki zawodowej. Warto
nadmieniç, ˝e obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ co do tre-
Êci decyzji nadajàcej uprawnienia budowane został zlecony
Izbie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

d) Inicjowanie zmian w przepisach ustawy Prawo bu-
dowlane i rozporzàdzeƒ wynikajàcych z ustawy ze
szczególnym uwzgl´dnieniem rozporzàdzenia w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie.

Z inicjatywy Komisji opracowano nast´pujàce propo-
zycje:

Podj´to uchwał´ zalecajàcà interwencj´ PIIB w sprawie
utraty mo˝liwoÊci adaptowania i autoryzowania typo-
wych projektów domów jednorodzinnych przez osoby po-
siadajàce tego typu zapisy na decyzji uprawnieƒ budow-
lanych. Poprzez wycofanie procedury adaptacji projektów
typowych wystàpiła – z prawnego punktu widzenia – utra-
ta praw nabytych.

Opracowano propozycj´ definicji poj´ç u˝ywanych w
przepisach ustawy Prawo budowlane jak „ekspertyza”,
„opinia” wraz z formalnymi wymaganiami, jakie winny speł-
niaç autorzy tego typu opracowaƒ. 

Opracowano propozycj´ definicji poj´cia „kierowania
w zakresie robót architektonicznych”.

Wszystkie propozycje przekazano do wykorzystania
przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà i PIIB
e) Współudział w opiniowaniu programów nauczania dla

kierunków studiów wymienionych w rozporzàdzeniu w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie, jako kierunki odpowiednie lub pokrewne
przy ubieganiu si´ o uprawnienia budowlane w po-
szczególnych specjalnoÊciach. Inicjatyw´ w tym zakresie
podj´ła Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, a współudział
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej przy MOIIB polegał
na przeanalizowaniu programów dla specjalnoÊci ko-
lejowej, a ponadto zgromadzono programy nauczania
z krakowskich uczelni technicznych.

f) Działania organizacyjne Komisji wynikajàce z obowià-
zujàcych regulaminów obejmowały:
– 7 zebraƒ z programami uwzgl´dniajàcymi aktualne za-

dania przy organizacji post´powaƒ kwalifikacyjnych
i przebiegu egzaminów na uprawnienia budowlane,

– Dwudniowe szkolenie członków Okr´gowej Komisji
Kwalifikacyjnej i członków zespołów egzaminacyjnych.
Szkolenie uwzgl´dniało zagadnienia wynikajàce z ak-
tualnego stanu przepisów stosowanych na etapie po-
st´powaƒ kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na
uprawnienia budowlane.

Materiały szkoleniowe Komisja przygotowała we włas-
nym zakresie:

– Udział w szkoleniach i plenarnych posiedzeniach or-
ganizowanych przez Krajowà Komisj´ Kwalifikacyjnà,

– Komisja przygotowała bie˝àce materiały informacyj-
ne do ka˝dego wydania biuletynu „Budowlani” Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa.

Stanisław KARCZMARCZYK
przewodniczàcy OKK

Tablica 2

Zestawienie wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Dokoƒczenie ze str. 29

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej

przy Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa
za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
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W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za-
wodowej wystàpiła wyraêna przewaga na rzecz osób
pełniàcych funkcje kierowników budów. Zarzuty do-

tyczyły przede wszystkim niepoprawne-
go prowadzenia dokumentacji budowy,
w tym dziennika budowy. Zdarzały si´
przypadki potwierdzenia nieprawdy,
np. oÊwiadczenie kierownika budowy
o zgodnoÊci wykonania obiektu budow-
lanego z projektem budowlanym oraz wa-
runkami pozwolenia na budow´ i prze-
pisami. Je˝eli zgłoszenie do rzecznika ta-
kiej sprawy pochodziło od organu nad-
zoru budowlanego, to fakt potwierdzenia
nieprawdy domagał si´ zgłoszenia przez

tamten organ do prokuratury wniosku o domniema-
niu popełnienia przest´pstwa i dopiero po wyroku ska-
zujàcym istniały przesłanki do prowadzenia post´-
powania wyjaÊniajàcego przez ORzOZ w celu po-
ciàgni´cia do odpowiedzialnoÊci zawodowej członka
Izby naruszajàcego prawo. Zwykle stosowano takà za-
sad´, ale były te˝ przypadki równoległego prowa-
dzenia post´powania przez organ rzecznika. 

Innym uchybieniem w zakresie odpowiedzialnoÊci
zawodowej było mi´dzy innymi pełnienie samodziel-
nych funkcji technicznej w budownictwie bez wyma-
ganych uprawnieƒ budowlanych.

Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci dyscypli-
narnej stanowiły około 1/3 spraw w stosunku do tych
z zakresu odpowiedzialnoÊci zawodowej, zatem jest
to problem w mniejszej skali. Jednak stanowià one t´
grup´, która dotyczy etyki zawodu zaufania publicz-
nego, jakim jest zawód uprawnionego budownicze-
go w Polsce. ZaobserwowaliÊmy, ̋ e pewnà trudnoÊç

sprawia fakt, i˝ Kodeks etyki (ju˝ poprawiany) nadal
nie jest doskonały, a na nim opiera si´ orzecznictwo
w sprawach odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

Jednà z trudniejszych kwestii, jaka pojawiła si´
w naszym organie, była sprawa zwiàzana z kata-
strofà budowlanà wiaduktu drogowego na „zako-
piance” w miejscowoÊci Stró˝a. Wniosek o wszcz´-
cie post´powania z odpowiedzialnoÊci zawodowej
przesłany przez Małopolskiego Wojewódzkiego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie doty-
czył 5 osób.  Niestety, materiały dowodowe przesłane
przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego wpłyn´ły po upływie terminu okreÊlonego
przepisem art. 100 ustawy Prawo budowlane.
W zwiàzku z tym, na skutek przedawnienia, toczà-
ce si´ post´powania nale˝ało umorzyç. Nast´pnie
z urz´du zostały wszcz´te post´powania wyjaÊnia-
jàce w sprawie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej
w stosunku do tych 5 osób. W trakcie przeprowa-
dzonych post´powaƒ rzecznik stwierdził, ˝e dowo-
dy zebrane w sprawie nie wskazujà na popełnienie
czynów podlegajàcych odpowiedzialnoÊci dyscy-
plinarnej. Zdaniem rzecznika zaszła  negatywna prze-
słanka odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej okreÊlona
w art. 17§ 1 pkt 2 ustawy Kodeks post´powania kar-
nego. Na podstawie § 9 ust 3 rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad i try-
bu post´powania dyscyplinarnego w stosunku do
członków samorzàdów zawodowych architektów, in-
˝ynierów budownictwa oraz urbanistów rzecznik
stwierdził, i˝ czyny nie zawierajà znamion czynu po-
wodujàcego odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà w bu-
downictwie i postanowił umorzyç post´powanie
w przedmiotowej sprawie. Ponadto w wyniku kata-
strofy w Stró˝y toczy si´ post´powanie karne
i ewentualnie po wydaniu wyroku sàdowego ska-
zujàcego zostanie ponownie wszcz´te post´po-
wanie wyjaÊniajàce w sprawie odpowiedzialnoÊci za-
wodowej w stosunku do członków naszej Izby.

***

Dzi´ki dobrej współpracy ze Âlàskà OIIB i Opolskà
OIIB rzecznicy  uczestniczyli w dwudniowym szkole-
niu w Suchej Beskidzkiej (12-13 10.2007 r.), zorgani-
zowanym przez naszà Izb´. Tematem szkolenia były:

„Wybrane problemy w prowadzeniu post´powania

Wroku 2007 do Okr´gowego Rzecznika Odpowie-
dzialnoÊci Zawodowej MOIIB wpłyn´ły 53 pisma,
z których wyodr´bniono 35 spraw dotyczàcych od-

powiedzialnoÊci zawodowej i 14 spraw zwiàzanych z od-
powiedzialnoÊcià dyscyplinarnà. Łàcznie wszcz´to 49 po-
st´powaƒ wyjaÊniajàcych. Do Okr´gowego Sàdu Dyscypli-
narnego skierowano 11 wniosków o ukaranie oraz 1 wnio-
sek o uniewinnienie. Umorzono 18 post´powaƒ na etapie po-
st´powania wyjaÊniajàcego i 1 spraw´ zawieszono z powodu
przewlekłej choroby osoby, której dotyczyło post´powanie
wyjaÊniajàce. Decyzj´ o umorzeniu podejmowano z ró˝nych
powodów, ale szczególnie z powodu przedawnienia.

Stanisław 
Abrahamowicz

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej

Izby In˝ynierów Budownictwa 
w okresie  od 1.01 do 31.12.2007 roku 

Dokoƒczenie na str. 32
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w sprawach odpowiedzialnoÊci za-
wodowej i dyscyplinarnej. Post´po-
wanie polubowne”.

Ponadto rzecznik wraz z przewod-
niczàcym Okr´gowego Sàdu dwu-
krotnie brali udział w szkoleniu zor-
ganizowanym przez Polskà Izb´ In-
˝ynierów Budownictwa w dniach:

18 - 19.05.2007 r. w Otwocku
19 – 20.10.2007 r. w Otwocku.

Rzecznik-koordynator pełnił regu-
larne dy˝ury w biurze Izby co dwa ty-
godnie, ze stosownà adnotacjà
w Dzienniku dy˝urów. Interesantów
zgłaszało si´ niewielu, gdy˝ najcz´-
Êciej uzyskiwali wyjaÊnienia telefo-
nicznie podczas spotkaƒ z radcà
prawnym i bezpoÊrednio od rzeczni-
ka. Zapytania pochodziły wielokrotnie
od osób spoza Krakowa. W celu uła-
twienia kontaktów osobom zaintere-
sowanym z organem rzecznika od 1
grudnia 2007 roku uruchomiono tak-
˝e dy˝ury w naszych Punktach Infor-
macyjnych w Tarnowie i Nowym Sà-
czu. Dy˝ury te sà pełnione w te same
dni, co dy˝ury w biurze Izby.

Rzecznicy pracowali w warunkach
biurowych i domowych. Nale˝y pod-
kreÊliç bardzo dobrà współprac´ z biu-
rem obsługujàcym organ, a zwłaszcza
z kierownikiem biura i przydzielonym
pracownikiem.

Charakter działaƒ organu rzeczni-
ka, wymagał stałej konsultacji prawnej,
a t´ zapewniła, na podstawie zawar-
tej umowy z MOIIB, kancelaria radcy
prawnego Sławomira Kozłowskiego. 

Stanisław ABRAHAMOWICZ
Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci

Zawodowej - koordynator

II. Cz´Êç statystyczna

Dokoƒczenie ze str. 31

Sprawozdanie z działalnoÊci Okr´gowego Rzecznika 
OdpowiedzialnoÊci Zawodowej Małopolskiej Okr´gowej

Izby In˝ynierów Budownictwa 
w okresie  od 1.01 do 31.12.2007 roku 

,
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Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny stosow-
nie do przepisów art. 25.1.4 Ustawy z dnia
15 grudnia 2000 roku o samorzàdach za-
wodowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów dokonuje ana-
lizy prowadzonych post´powaƒ oraz skła-
da roczne sprawozdanie Krajowemu Sà-
dowi Dyscyplinarnemu. Sprawozdanie to
zawierajàce cz´Êç statystycznà z układem
tabelarycznym oraz cz´Êç opisowà zostało
przekazane do KSD 31.01.2008 r. 

Prowadzone post´powania 
i wyniki w zakresie orzecznictwa

W 2007 r. wszcz´to 15 post´powaƒ, z poprzedniego
roku przeszło 6 post´powaƒ, czyli OSD łàcznie miał do za-
łatwienia 21 tytułów post´powaƒ. W ramach nowych po-
st´powaƒ było 12 spraw zwiàzanych z odpowiedzialno-
Êcià zawodowà, a 3 dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscy-
plinarnej. Rozstrzygni´cia zapadły w 10 sprawach, w tym
dwie dotyczyły odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej. Z 8 po-
st´powaƒ w trybie odpowiedzialnoÊci zawodowej 4 po-
st´powania wszcz´te na wniosek Okr´gowego Rzeczni-
ka pozostawały w zwiàzku z wystàpieniami nadzoru bu-
dowlanego. Na 2008 rok przeszło 9 spraw, w tym 2 po-
zostajàce w zawieszeniu. Sà to post´powania wszcz´te
pod koniec 2007 r. lub wstrzymane wobec zwrotu wnio-
sków do ORzOZ w celu uzupełnienia materiału dowodo-
wego (były wydane postanowienia przez OSD w 4 przy-
padkach). W wyniku przeprowadzonych post́ powaƒ, z od-
byciem rozpraw i z udziałem stron orzeczono 5 kar (upom-
nienia) w 4 sprawach podj́ to decyzje uniewinniajàce. Od-
notowaliÊmy wi´kszà liczb´ spraw oraz wi´kszy stopieƒ
skomplikowania post´powania dowodowego dla ustale-
nia stanu faktycznego i stanu prawnego. Nale˝y zauwa-
˝yç, ˝e w ramach 12 post´powaƒ w 8 przypadkach
wszcz´cie nastàpiło na wniosek ORzOZ z urz´du, 4 po-
st´powania ORzOZ wszczàł w wyniku wystàpienia PINB. 

Sprawy wewnàtrzorganizacyjne
W 2007 r. w wyniku rezygnacji jednego członka zmia-

nie uległ skład osobowy OSD. Obecnie w skład sàdu
wchodzi 14 członków, z czego 8 nowych, 8 pochodzi
spoza Krakowa. Przy powoływaniu składów orzekajà-
cych (w liczbie trzech członków) konieczne jest uwzgĺ d-
nienie tych okolicznoÊci, aby zapewniç sprawnà prac´. 

OSD odbywa zebrania plenarne lub posiedzenia ko-
legium (dla podejmowania uchwał kolegialnych) na pod-
stawie przyj́ tego regulaminu. Z zebraƒ i posiedzeƒ spo-
rzàdzane sà protokoły. W 2007 roku odbyło si´ 10 ze-
braƒ, a ponadto posiedzenia prezydium OSD. Zebra-
nia OSD zapewniały mo˝liwoÊç przekazania członkom
materiałów oraz informacji potrzebnych do prowadze-
nia post´powaƒ, stanowiły platform´ do analiz i przed-
yskutowania podstawowych problemów działalnoÊci
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego. 

OSD miało zapewnionà obsług´ administracyjno-
biurowà ze strony biura Okr´gowej Rady oraz obsług´
prawnà, Êwiadczonà przez kancelari´ prawnà. Potrze-
by OSD zostały uwzgl´dnione (w miar´ mo˝liwoÊci)
w programie funkcjonalnym lokali biurowych nowej sie-
dziby MOIIB przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie, co
znacznie poprawiło warunki pracy. 

Szkolenia i warsztaty doskonalàce 

W 2007 r. MOIIB zorganizowała szkolenie wraz z zaj´-
ciami warsztatowymi poÊwi´cone rozwiàzywaniu pro-
blemów prowadzenia post´powaƒ na przykładzie wyod-
r´bnionych kazusów. Członkowie uczestniczyli w wykła-
dzie na temat polubownego rozstrzygania sporów przed
OSD PIIB. Szkolenie odbyło si´ 12-13.10.2007 r. w Suchej
Beskidzkiej . Do udziału w szkoleniu byli zaproszeni ko-
ledzy ze Âlàskiej i Opolskiej IIB (łàcznie uczestniczyło po-
nad 60 osób). PodkreÊliç wypada, ̋ e współpraca ze Âlàs-
kà IIB prowadzona jest od kilku lat i szkolenia odbywajà
sí  naprzemiennie, jest to efekt porozumienia miedzy prze-
wodniczàcymi Okr´gowych Rad obu izb. W ubiegłym roku
przewodniczàcy OSD wraz z osobà prowadzàcà sekre-
tariat sàdowy uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym
przez PIIB w Otwocku (w maju i paêdzierniku) oraz w na-
radach organizowanych przez KSD PIIB. Na zebraniach
plenarnych OSD w porzàdku dziennym przyjmuje si´ do
omówienia tematy zwiàzane z usprawnianiem prowadzenia
post´powaƒ oraz informacje słu˝àce pogł´bianiu wiedzy
i doÊwiadczeƒ zwiàzanych z orzecznictwem. 

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 

Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
za okres od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

Podstawowym celem działalnoÊci Okr´gowego Sàdu Dys-
cyplinarnego MOIIB w 2007 roku była realizacja zadaƒ
ustawowych dotyczàcych prowadzenia post´powaƒ

zwiàzanych z odpowiedzialnoÊcià zawodowà i odpowiedzial-
noÊcià dyscyplinarnà członków izby. RównoczeÊnie nale˝ało
podejmowaç działania organizacyjne zapewniajàce warunki do
prowadzenia orzecznictwa zgodnie z obowiàzujàcymi prze-
pisami i trybem. 

Zbigniew 
Domosławski

Dokoƒczenie na str. 34
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Organizacja obsługi prawnej OSD 
prowadzenia post´powaƒ

Przygotowanie prowadzenia post´powaƒ przed OSD wy-
maga ciàgłej, fachowej pomocy prawnej. Aktualnie sprawa
została uregulowana na podstawie zarzàdzenia wewn´trz-
nego przewodniczàcego Okr´gowej Rady MOIIB i zawar-
tej umowy z kancelarià radcy prawnego mec. S. Kozłow-
skiego. Kancelaria opracowuje te˝ opinie prawne dotyczà-
ce spraw precedensowych oraz przygotowuje potrzebne in-
terpretacje, prowadzi dy˝ury konsultacyjne, uczestniczy po-
przez delegowanego pracownika w rozprawach.

Aktualnie wspólnie pracujemy nad okreÊleniem w sposób
wzgl´dnie sformalizowany „algorytmu obsługi prawnej po-
st´powaƒ”, co zapewni funkcjonowanie stałych sekwencji
czynnoÊci i kroków formalnoprawnych. Wydaje si´, ˝e te-
mat byłby interesujàcy dla innych okr´gowych sàdów
i rzeczników OZ.

Współpraca z organami Izby 
i działania w Êrodowisku zawodowym

OSD prowadzi bie˝àcà współprac´ z Okr´gowymi Rzecz-
nikami OZ. Odbyło si´ wspólne zebranie OSD i zespołu OR-
zOZ. Przewodniczàcy OSD uczestniczy w posiedzeniach
Okr´gowej Rady MOIIB, posiada mandat delegata na zjaz-
dy okr´gowe i zjazdy Izby. Kontakty z przewodniczàcymi or-
ganów Izby majà charakter roboczy stosownie do potrzeb. 

Niezwykle wa˝nà kwestià dla Êrodowiska zawodowego
jest „zorganizowana komunikacja” w zakresie informacji oraz
wskazówek, co do prawidłowych zachowaƒ w procesie bu-
dowlanym osób sprawujàcych samodzielne funkcje tech-
niczne w budownictwie, zabezpieczajàcych przed sytuacjà
kolizyjnà, w której dochodzi do przekraczania przepisów Pra-
wa budowlanego czy zasad etyki zawodowej. OSD ma tu
ograniczone mo˝liwoÊci oddziaływania sprowadzajàce si´
do publikacji lub informacji bezpoÊrednich podczas spot-
kaƒ Êrodowiskowych. Przykładem mo˝e byç publikacja
w biuletynie MOIIB „Budowlani” nr 24 z 2007 r. pt. „Kazusy
budowlane” przedstawiona na spotkaniu ze słu˝bami ar-
chitektoniczno-budowlanymi województwa małopolskie-
go 14 listopada 2007 r.

Nadzór ze strony 
Krajowego Sàdu Dyscyplinarnego i współpraca

OSD przesyła do KSD podstawowe dokumenty, takie jak
decyzje, orzeczenia, odwołania dotyczàce post´powaƒ. KSD
otrzymuje analiz´ i sprawozdania roczne i kadencyjne

z działalnoÊci oraz podejmowane uchwały zwiàzane z or-
ganizacjà pracy OSD.

Ostatnia kontrola merytoryczna działalnoÊci OSD MOIIB
ze strony KSD odbyła si´ w listopadzie 2006 r. OSD dla po-
trzeb KSD przesyła stosowne opinie i wnioski. 

Przedstawiciele OSD MOIIB uczestniczyli w warsztatach
szkoleniowych i naradach organizowanych przez KSD
PIIB - dwukrotnie w minionym roku. 

Wnioski i uwagi 

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny musi prowadziç post´po-
wania przy zachowaniu wszystkich wymogów prawa ma-
terialnego i procesowego (podobnie jak w sàdownictwie po-
wszechnym). W zwiàzku z tym nale˝y zwi´kszyç zakres po-
mocy prawnej przy prowadzeniu post´powaƒ. W 2007 roku
na 15 wszcz´tych post´powaƒ 12 dotyczyło odpowie-
dzialnoÊci zawodowej, z czego tylko 4 sprawy były wniesione
w zwiàzku z wnioskiem organu nadzoru budowlanego. Na-
suwa si´ uwaga, ̋ e bioràc tylko pod uwag´ doniesienia pra-
sowe o przypadkach naruszenia wymogów przepisów
Prawa budowlanego, mała liczba wniosków ze strony or-
ganów nadzoru budowlanego o ukaranie jest niezrozumiała. 

Problemem nastr´czajàcym w praktyce trudnoÊci w or-
ganizacji post´powaƒ jest fakt wyst´powania dwóch trybów
opartych na odmiennych podstawach prawnych. Dotyczy
to trybu dla odpowiedzialnoÊci zawodowej i trybu dla od-
powiedzialnoÊci dyscyplinarnej. 

Dotychczasowe doÊwiadczenia w zakresie prowadzenia
orzecznictwa zwiàzanego z odpowiedzialnoÊcià zawodowà
oraz odpowiedzialnoÊcià dyscyplinarnà członków Izby
wskazujà na celowoÊç podj´cia inicjatyw legislacyjnych (po-
przedzonych własnymi opracowaniami studialnymi) zmie-
rzajàcych do wypracowania rozwiàzaƒ prawnych, wpro-
wadzajàcych jednolity tryb post´powania oparty na jednej
podstawie prawnej. Temat jednolitej instrukcji o organizacji
sekretariatów sàdowych i biurowoÊci sàdowej, poprzez wy-
korzystanie analogii do rozwiàzaƒ obowiàzujàcych w sà-
downictwie powszechnym, nie doczekał si´ załatwienia na
szczeblu krajowym. Opracowania własne OSD MOIIB
w formie projektu nie weszły do praktyki drogà oficjalnych
regulacji wewn´trznych wobec braku dopracowania wzo-
rów załàczników. Sprawa utkn´ła, wło˝ony wysiłek w opra-
cowanie projektu nie dał pozytywnego efektu. Temat cze-
ka na załatwienie. 

Zbigniew DOMOSŁAWSKI
przewodniczàcy OSD

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowego Sàdu Dyscyplinarnego 

Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 
za okres od 1.01.2007 roku do 31.12.2007 roku

Dokoƒczenie ze str. 33
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VI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB przyjàł 21
wniosków, które zostały przekazane do rea-
lizacji:

• Do Komisji Uchwał i Wniosków PIIB -  4 wnioski,
• Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB poprzez Zespół

Prawno-Regulaminowy MOIIB - 12 wniosków,
• W strukturach  MOIIB  -  5 wniosków.

Sprawozdanie z realizacji wniosków 
przyj´tych przez VI Zjazd Sprawozdawczy MOIIB

L.p.

1

2

3

4

5

TreÊç wniosku

W roku 2008 obni˝yç wysokoÊç składki człon-
kowskiej na PIIB z 5 zł na 4 zł miesi´cznie tj. z 60
zł/rok na 48 zł/rok płatnà w 2 półrocznych ratach

W roku 2008 obni˝yç wysokoÊç składki człon-
kowskiej na OIIB z 25 zł na 20 zł miesi´cznie
tj. z 300 zł/rok na 240 zł/rok płatnà w 2 półrocz-
nych ratach

W roku 2008 członkowie powinni dokonaç wpła-
ty składki na PIIB, OIIB i na ubezpieczenie na kon-
to właÊciwej OIIB w 2 półrocznych ratach

1. W roku 2008 obni˝yç wysokoÊç składki człon-
kowskiej dla emerytów na PIIB z 5 zł na 2 zł mie-
si´cznie tj. z 60 zł/rok na 24 zł/rok płatnà w 2 pół-
rocznych ratach.
2. W roku 2008 obni˝yç wysokoÊç składki człon-
kowskiej dla emerytów na OIIB z 25 zł na 10 zł
miesi´cznie tj. z 300 zł/rok na 120 zł/rok płatnà
w 2 półrocznych ratach.
3. Podstawà kwalifikacji do grona emerytów (i ren-
cistów) powinno stanowiç:
- pobieranie emerytury (renty) potwierdzone od-
cinkiem 
- osiàganie zarobków (w skali roku) nie prze-
kraczajàcych dwukrotnego Êredniego miesi´cz-
nego wynagrodzenia – do ustalenia w drodze
uchwały Zjazdu

Wprowadziç zmiany do ustawy „O samorzàdach
zawodowych architektów, in˝ynierów budow-
nictwa oraz urbanistów” z 15 grudnia 2000
Rozdział 3, Krajowe Izby, art.31 ust.7
Obecny zapis:
Krajowy Zjazd Izby – ustala wysokoÊç i sposób
uiszczenia składek członkowskich i innych opłat
na rzecz izby oraz zasady ich podziału

Przekazanie do

do Komisji Uchwał i Wniosków  PIIB

VI Krajowy Zjazd uchwałà Nr 16/07
z 22.06.07 przyjàł bud˝et KIIB na
2008 r. Zjazd tak˝e przyjàł wniosek
o przekazanie wszystkich uwag i wnio-
sków w odniesieniu do projektu Zasad
Gospodarki Finansowej (w tym wy-
sokoÊç składek) przedstawionego
przez Skarbnika Krajowej Rady na
Zjeêdzie do KUiW do rozpatrzenia
do czasu kolejnego VII Zjazdu.

do Komisji Prawno – Regulaminowej
PIIB przez Zespół Prawno - Regula-
minowy MOIIB

Wniosek przyj´ty. W trwajàcej cały
czas dyskusji na temat zało˝eƒ, a na-
st´pnie uzgodnieƒ zapisów zmian
w ustawie „O samorzàdach zawodo-

Delegat 
zgłaszajàcy
(Nr mandatu)

Janusz 
CieÊliƒski (25)

Jerzy Jach (56)

dot. składek członkowskich
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6

7

8

9

10

Proponowana zmiana:
Krajowy Zjazd Izby – ustala wysokoÊç i sposób
uiszczenia składek członkowskich i innych opłat
na rzecz PIIB oraz zasad ich podziału
Rozdział 3, Okr´gowe Izby, art.18, ust.9
Proponowany dodatkowy zapis:
Dopisaç do art.18 ust.9 Okr´gowy Zjazd Izby
ustala wysokoÊç i sposób uiszczenia składek
członkowskich i innych opłat na rzecz OIIB oraz
zasady ich podziału

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w ustawie PB dla przywrócenia in˝ynierom mo˝-
liwoÊci uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych
bez ograniczeƒ zarówno do projektowania, jak
i kierowania robotami budowlanymi

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w ustawie PB dla przywrócenia technikom mo˝-
liwoÊci uzyskiwania uprawnieƒ budowlanych

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w ustawie PB dla przywrócenia in˝ynierom i tech-
nikom, którzy ukoƒczyli szkoły przed 31.12.2005
mo˝liwoÊç uzyskania uprawnieƒ budowlanych

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w Rozporzàdzeniu MTiB w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie dla
umo˝liwienia absolwentom wy˝szych uczelni
technicznych uzyskania uprawnieƒ budowla-
nych w specjalnoÊci kolejowej przez usuni´cie
w zał. Nr.1 rozporzàdzenia w nazwie wykształ-
cenia odpowiedniego słów: drogi kolejowe lub
drogi ˝elazne. Dotyczy uprawnieƒ bez ograniczeƒ
i ograniczonych.

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w Rozporzàdzeniu MTiB w sprawie samodziel-

wych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa   i urbanistów” b´dzie tak-
˝e poddany pod dyskusj´  ten zgło-
szony szczegółowy element jej zmian.

do Komisji Prawno – Regulaminowej
PIIB przez Zespół Prawno - Regula-
minowy MOIIB

Realizowany w ramach prowadzo-
nych konsultacji do projektu nowej
ustawy Prawo budowlane. 
W zwiàzku z przewidywanym wzno-
wieniem prac legislacyjnych nad zmia-
nami w ustawie Prawo budowlane za-
gadnienia te b´dà ponownie rozpat-
rywane w ramach konsultacji projek-
tu zmian

Wniosek o treÊci równoznacznej od-
rzucony przez delegatów w głosowa-
niu bezpoÊrednim na VI Krajowym
Zjeêdzie PIIB  

Realizowane w ramach prowadzo-
nych konsultacji do projektu nowej
ustawy Prawo budowlane. W zwiàzku
z przewidywanym wznowieniem prac
legislacyjnych nad zmianami w usta-
wie Prawo budowlane zagadnienia te
b´dà ponownie rozpatrywane w ra-
mach konsultacji projektu zmian

Janusz 
CieÊliƒski (25)

dot. zmian w Prawie budowlanym i Rozporzàdzeniu
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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nych funkcji technicznych w budownictwie dla
jednoznacznego okreÊlenia zasad kwalifikacji, ro-
dzaju i czasu trwania praktyki do uzyskania
uprawnieƒ budowlanych i sposobu jej zaliczenia
Dodanie w §3 ust. 3÷6 o treÊci:
§3 ust.3 Cały okres praktyki zawodowej powinien
byç zgodny ze specjalnoÊcià uprawnieƒ bu-
dowlanych
§3 ust.4 Je˝eli praktyk´ zawodowà odbywa si´
w niepełnym wymiarze czasu pracy, okres prak-
tyki zawodowej podlega odpowiedniemu wy-
dłu˝eniu wynikajàcemu z ró˝nicy czasu w sto-
sunku do jego pełnego wymiaru
§3 ust.5 Je˝eli w tym samym czasie odbywa si´
równoczeÊnie praktyk´ projektowà i wykonawczà,
łàczny okres praktyki zawodowej podlega półtora
krotnemu wydłu˝eniu
§3 ust.6 W przypadku odbywania praktyki na
umow´ o dzieło lub umow´ zlecenie komisja kwa-
lifikacyjna ocenia indywidualnie czasochłonnoÊç
praktyki

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do:
1. poprawienia zapisów w ustawie PB przez zmia-
n´ treÊci art.14 ust.1 p.4 na: instalacyjnej w za-
kresie sieci oraz instalacji i urzàdzeƒ: cieplnych
i wentylacyjnych, gazowych, wodociàgowych i ka-
nalizacyjnych.
2. zmiany zapisów w Rozporzàdzeniu MTiB na:
- §23 ust.1 Uprawnienia budowlane w specjal-
noÊci instalacyjnej mogà byç udzielane osobno
zakresie sieci oraz instalacji i urzàdzeƒ cieplnych
i wentylacyjnych wraz z klimatyzacjà, w zakresie
sieci oraz instalacji i urzàdzeƒ gazowych, w za-
kresie sieci oraz instalacji i urzàdzeƒ wodocià-
gowych i kanalizacyjnych
- §23 ust.2 Uprawnienia budowlane w specjal-
noÊci instalacyjnej w zakresie sieci oraz instala-
cji i urzàdzeƒ: cieplnych i wentylacyjnych wraz
z klimatyzacjà, gazowych, wodociàgowych i ka-
nalizacyjnych bez ograniczeƒ uprawniajà do
projektowania obiektu budowlanego lub kiero-
wania robotami budowlanymi zwiàzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje: ciep-
lne i wentylacyjne wraz z klimatyzacjà, gazowe,
wodociàgowe i kanalizacyjne, z doborem wła-
Êciwych urzàdzeƒ w projekcie budowlanym oraz
ich instalowaniem w procesie budowy lub re-
montu.
- §23 ust.3 Uprawnienia budowlane w specjalno-
Êciach o których mowa w ust.2, w ograniczonym
zakresie uprawniajà do projektowania, z doborem
właÊciwych urzàdzeƒ, lub kierowania robotami bu-

Realizowane w ramach prowadzo-
nych konsultacji do projektu nowej
ustawy Prawo budowlane. W zwiàzku
z przewidywanym wznowieniem prac
legislacyjnych nad zmianami w usta-
wie Prawo budowlane zagadnienia te
b´dà ponownie rozpatrywane w ra-
mach konsultacji projektu zmian
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12

13

14

15

dowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz
z przyłàczami i instalowaniem tych urzàdzeƒ dla
obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3

Zobowiàzaç KR PIIB do powołania w trybie pil-
nym zespołu (grupy roboczej) ekspertów – spe-
cjalistów w specjalnoÊci instalacyjnej w zakresie
sieci oraz instalacji i urzàdzeƒ: cieplnych i wen-
tylacyjnych wraz z klimatyzacjà, gazowych,
wodociàgowych i kanalizacyjnych, dla ustalenia
odpowiednich zapisów w załàczniku Nr.1 do Roz-
porzàdzenia w zakresie wykształcenia odpo-
wiedniego i pokrewnego dla tej specjalnoÊci. Do
pracy w zespole tym nale˝ałoby zaprosiç tak˝e:
specjalistów z odpowiednich stowarzyszeƒ bran-
˝owych oraz przedstawicieli wy˝szych uczelni
technicznych.

Zobowiàzaç KR PIIB do powołania w trybie pil-
nym zespołu (grupy roboczej) ekspertów – spe-
cjalistów w specjalnoÊci kolejowej oraz w spe-
cjalnoÊci urzàdzeƒ sterowania ruchem kolejo-
wym. Do pracy w zespole tym nale˝ałoby za-
prosiç tak˝e: specjalistów z odpowiednich sto-
warzyszeƒ bran˝owych oraz przedstawicieli wy-
˝szych uczelni technicznych. Zespół ten powinien
zaproponowaç sposób i zasady przywrócenia
uprawnieƒ budowlanych w zakresie urzàdzeƒ ste-
rowania ruchem kolejowym oraz z okreÊleniem
wykształcenia odpowiedniego i pokrewnego

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do uchylenia w ustawie PB
art.15 ust.3, który pozwala na nadawanie tytułu
rzeczoznawcy budowlanego bez koniecznoÊci
posiadania tytułu in˝yniera i uprawnieƒ budow-
lanych.

Zobowiàzaç KR PIIB do podj´cia energicznych
działaƒ zmierzajàcych do poprawienia zapisów
w Rozporzàdzeniu MTiB w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie dla
przywrócenia osobom posiadajàcym uprawnie-
nia ograniczone mo˝liwoÊci potwierdzania prak-
tyki do uzyskania uprawnieƒ budowlanych 
Propozycje zmian przez usuni´cie z §3 ust.1 słów:
„ bez ograniczeƒ”
Proponowane brzmienie §3 ust.1 „Praktyka za-
wodowa, o której mowa w art.14 ust.4 ustawy, od-
bywana jest po uzyskaniu dyplomu ukoƒczenia
wy˝szej uczelni pod kierownictwem osoby po-
siadajàcej uprawnienia budowlane we właÊciwej
specjalnoÊci i b´dàcej czynnym członkiem sa-
morzàdu zawodowego”.

Wnioski dot. specjalnoÊci i specjali-
zacji były przedmiotem dyskusji z Mi-
nisterstwem Budownictwa w I półro-
czu 2007, odnosi si´ to równie˝ do
Rozporzàdzenia w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w bu-
downictwie. Wniosek ten b´dzie po-
nownie rozpatrywany w ramach prze-
widywanej konsultacji dotyczàcych
zmian w Prawie budowlanym

Realizowane w ramach prowadzo-
nych konsultacji do projektu nowej
ustawy Prawo budowlane. W zwiàzku
z przewidywanym wznowieniem prac
legislacyjnych nad zmianami w usta-
wie Prawo budowlane zagadnienia te
b´dà ponownie rozpatrywane w ra-
mach konsultacji projektu 
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18

19

20

21

Wprowadziç nast´pujàce poprawki do Kodeksu
zasad etyki zawodowej członków PIIB: 
1.1.wykreÊliç pkt.6 w dziale 2 In˝ynier a społe-
czeƒstwo
1.2.dodaç pkt.2a w dziale 4 Relacje pomi´dzy in-
˝ynierem a jego zleceniodawcà i pracodawcà: „In-
˝ynier nie mo˝e akceptowaç ˝àdaƒ zlecenio-
dawcy lub pracodawcy, aby nie stosowaç si´ do
wymogów okreÊlonych w warunkach technicz-
nych wykonania robot i w projektach wykonaw-
czych”
1.3.wykreÊliç pkt.3 w dziale 5 Stosunek do za-
wodu
1.4.wykreÊliç słowo lojalnoÊç w pkt.1 w dziale 8
Stosunek do organów samorzàdu zawodowego

Umo˝liwiç za poÊrednictwem Internetu ka˝demu
członkowi PIIB dost´p do treÊci norm zwiàzanych
z procesem budowlanym

Utworzyç w Okr´gowej Izbie stale aktualizowa-
nà bibliotek´ internetowà zawierajàcà kompen-
dium aktów prawnych regulujàcych proces bu-
dowlany oraz wszelkie bran˝owe normy wska-
zywane przez specyfikacje techniczne

Ułatwiç dost´p przez Internet dla aktualnie obo-
wiàzujàcych norm PN i bran˝owych dla członków
MOIIB (dost´p tylko do odczytu po przedsta-
wieniu numeru członkowskiego)

Rozpatrzyç mo˝liwoÊç pomocy organizacyjnej i fi-
nansowej ze strony MOIIB w zakupie lub mo˝li-
woÊci udost´pnienia oprogramowaƒ kompute-
rowych bran˝owych dla członków Izby MOIIB

Pytania do prowizorium bud˝etowego MOIIB na
2007 r. – uzasadnienie zwi´kszenia kosztów:
1. na wynagrodzenia pracowników Biura + ZUS
o 30%
2. na koszty obsługi Punktów Informacyjnych
o 28%
3. na koszty wydawnictw dla członków MOIIB
o 15%

do Komisji Prawno – Regulaminowej
PIIB przez Zespół Prawno - Regula-
minowy MOIIB

Projekt zmian Kodeksu Zasad Etyki
Zawodowej nie został poddany pod
głosowanie na V Krajowym Zjeêdzie.
Nie był te˝ przedstawiony na VI Kra-
jowym Zjeêdzie.

W siedzibie MOIIB mo˝na skorzystaç
i wydrukowaç akty prawne i normy.
W Internecie ka˝dy członek ma wglàd
do aktów prawnych i norm bez mo˝-
liwoÊci ich wydrukowania

Pomoc jest  mo˝liwa do realizacji po-
przez Zespół Problemowy do spraw
szkolenia i stałego dokształcania
MOIIB

Udzielone odpowiedzi na pytania za-
warte we wniosku przez Skarbnika OR
MOIIB podczas trwania VI Okr´go-
wego Zjazdu zostały przez Wniosko-
dawc´ przyj´te

Gra˝yna 
Skoplak (159)

w imieniu 
Rady MOIIB

Jan Skawiƒski
(158)

Jan ˚akowski
(197)

Renata Łab´dê
(98)

Janina 
Wisor-Pronobis

(191)

Jerzy Jach (56)

Krystyna KORNIAK - FIGA
przewodniczàca Komisji Uchwał i Wniosków

VI  Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB

do realizacji w strukturach MOIIB

dot. poprawek do Kodeksu zasad etyki zawodowej członków PIIB
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W 2007 r. odbyło si´ łàcznie 10 posiedzeƒ Zespołu,
w tym po raz pierwszy dwa posiedzenia wyjazdo-
we, dwudniowe, w trakcie których członkowie Ze-
społu:

• dokonali korekty regulaminu dofinansowania, który aktualnie
oprócz mo˝liwoÊci dofinansowania uczestnictwa w im-
prezach szkoleniowych przewiduje mo˝liwoÊç zwrotu
kosztu przejazdu na imprezy naukowo–techniczne orga-
nizowane poza miejscem zamieszkania oraz zwrotu kosz-
tów zakupu publikacji, programów komputerowych i norm
doskonalàcych kwalifikacje;

• opiniowali wnioski o dofinansowanie indywidualnego
uczestnictwa w konferencjach naukowo–technicznych, se-
minariach, kursach, szkoleniach;

• ogółem w 2007 r. pozytywnie zaopiniowano 36 wniosków
na łàcznà kwot´ 9 000 zł (dla porównania 24 wnioski
z 2004 r., 19 wniosków w 2005 r. i 21 wniosków w 2006 r.);
w roku sprawozdawczym negatywnie zaopiniowano 
3 wnioski,

• w oparciu o skorygowany regulamin opiniowali pierwsze
2 wnioski o zwrot kosztów przejazdu na imprezy nauko-
wo–techniczne oraz pierwsze 2 wnioski o zwrot kosztów
zakupu wydawnictw podnoszàcych kwalifikacje;

• zaplanowali i zorganizowali przy współpracy oddziałów sto-

warzyszeƒ naukowo-technicznych łàcznie w 2007 roku 102
imprezy naukowo-techniczne, w tym:
– 77 seminariów naukowo-technicznych, w których uczest-

niczyło 1408 członków Izby,
– 12 konferencji naukowo-technicznych, w których wzi´-

ło udział 164 członków Izby,
– 13 wycieczek technicznych, w których uczestniczyło 186

członków Izby,
– zaopiniowali pozytywnie wnioski oddziałów SNT o do-

finansowanie i współorganizacj´ 10 konferencji nauko-
wo-technicznych, negatywnie zaopiniowano 3 wnioski;

• opracowali preliminarz kosztów działalnoÊci szkoleniowej
MOIIB oraz preliminarz kosztów funkcjonowania ZP ds.
SiSD na rok 2008.
W ciàgu całego 2007 r. Prezydium i Rada MIOIIB podej-

mowała uchwały zatwierdzajàce dofinansowanie:
• indywidualnego uczestnictwa w imprezach szkolenio-

wych organizowanych przez stowarzyszenia naukowo-
techniczne wspólnie z MOIIB, po pozytywnym zaopinio-
waniu przez ZP ds. SiSD,

• współorganizowanych przez stowarzyszenia naukowo-
techniczne oraz MOIIB seminariów szkoleniowych dla człon-
ków MOIIB, które w 2007 r., osiàgn´ło łàcznà kwot´ 177,4
tys. zł (dla porównania dofinansowanie to w roku 2006 wy-

nosiło 159,5 tys. zł);
• współorganizowanych przez stowa-

rzyszenia naukowo-techniczne oraz
MOIIB konferencji naukowo-technicz-
nych, głównie w zakresie dofinanso-
wania druku materiałów szkolenio-
wych; łàcznie w 2007 r. dofinansowa-
no 9 konferencji na łàcznà kwot´ 37
tys. zł. ( dla porównania w 2006 r. – 6
konferencji na kwot´ 34 tys. zł ).
Zbiorcze zestawienia dotyczàce or-

ganizowanych w 2007 r. przez SNT 
i MOIIB ró˝nych form szkoleƒ przed-
stawiono obok w tabelach.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e informacja
o planowanych szkoleniach w kolejnych
kwartałach zamieszczana była na ła-
mach biuletynu „BUDOWLANI” oraz na
stronie internetowej MOIIB. Liczba szko-
leƒ koordynowanych przez ZP ds. SiSD
sytuuje Małopolskà Okr´gowà Izb´ In-
˝ynierów Budownictwa na jednym z czo-
łowych miejsc w skali kraju.

Jan STRZAŁKA
przewodniczàcy Zespołu 

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego ds. szkolenia i stałego 

dokształcania członków MOIIB w roku 2007

Podsumowanie zakresu szkoleƒ SNT & MOIIB w 2007 r.

Podsumowanie zakresu szkoleƒ przeprowadzonych w 2007 r. 
przez poszczególne SNT
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W2007 roku Zespól Problemowy ds. etyki
i ochrony zawodu pracował w 5-osobowym
składzie. W tym okresie odbył 4 zebrania.

Tematyka podejmowana przez Zespół:

1. Opiniowanie próÊb 
a)  Zespół zaopiniował pozytywnie dwie proÊby o re-

komendacj´: 
– do pracy w Komisji Urbanistyki i Architektury  w

Gminie Radłów,
– Urz´du Marszałkowskiego Województwa Mało-

polskiego w sprawie powołania w skład  Woje-
wódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicz-
nej.

b) Zespół zaopiniował negatywnie proÊb´ o reko-
mendacj´ na społecznego kontrolera obiektów bu-

dowlanych. Odmowa z przyczyn merytorycznych
– nie istnieje takie stanowisko.

2. Zapoznanie si´ z post´powaniem sàdowym
w sprawie o sfałszowanie zaÊwiadczenia o przy-
nale˝noÊci do MOIIB 

Sàd Rejonowy prawomocnym wyrokiem uznał człon-
ka MOIIB za winnego popełnienia sfałszowania za-
Êwiadczenia przynale˝noÊci do naszej Izby.

Zespół szczegółowo zapoznał si´ ze sprawà, sko-
mentował jà i ponownie postulował utworzenie „czar-
nej listy”  członków i firm, które weszły w kolizj´ z pra-
wem bàdê z kodeksem etyki zawodowej w zwiàzku
z wykonywaniem samodzielnej funkcji w budownictwie.

El˝bieta JASTRZ¢BSKA      
przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie za rok 2007 
z działalnoÊci Zespołu Problemowego 

ds. etyki i ochrony zawodu MOIIB w Krakowie

W roku 2007 ZP ds. prawno–regulaminowych
odbył 11 posiedzeƒ, w tym dwa wyjazdowe in-
tegracyjne z ZP ds. szkolenia i stałego do-
kształcania.

Głównymi tematami posiedzeƒ były sprawy prowa-
dzone przez Komisj´ Prawno–Regulaminowà PIIB oraz
dotyczàce spraw zwiàzanych z problemami członków
MOIIB w zakresie przepisów ustawy Prawo budowlane
i z nim zwiàzanych. 

Główne kierunki działania ZP ds. prawno–regulami-
nowych to:
• prace nad projektami: ustawy Prawo budowlane

i Ustawà o planowaniu przestrzennym,
• opiniowanie tzw. małej nowelizacji ustawy Prawa bu-

dowlanego i Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, 

• opiniowanie nowelizacji Ustawy o samorzàdach za-
wodowych,

• opracowanie stanowiska dotyczàcego: zasad finan-
sowania, statutu i regulaminów Krajowej Izby i Okr´-
gowych Izb.  

W trakcie wyjazdów integracyjnych zapoznanie
wszystkich uczestników spotkaƒ z nowelizacjami Pra-
wa budowlanego w roku 2007 i projektami ustawy Pra-
wo budowlane.

Ponadto przewodniczàcy  Zespołu, a podczas jego
choroby sekretarz Zespołu, brali udział w zebraniach
Komisji Prawno–Regulaminowej PIIB w Warszawie.

Po Êmierci Andrzeja Pełecha na przewodniczàcà Ze-
społu uchwałà Rady MOIIB z 20 grudnia 2007 roku zos-
tała powołana Halina Pasich.  

Halina PASICH
przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 

ds. prawno-regulaminowych MOIIB za 2007 rok
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Zespół ds. procesów budowlanych zajmuje si´ sze-
rokà problematykà z zakresu przygotowania Pra-
wa budowlanego, procesu inwestycyjnego oraz

projektowania i realizacji inwestycji, jak równie˝ opra-
cowaniem standardów budowlanych, celem uspraw-
nienia inwestowania, a tak˝e utrzymania wysokiej jakoÊci
i bezpieczeƒstwa obiektów budowlanych.

W okresie sprawozdawczym Zespół spotkał si´ czte-
rokrotnie w dniach: 25.01; 11.04; 12.06; 23.10.

Na zebraniach omawiano problemy zwiàzane ze
zmianami Prawa budowlanego, bezpieczeƒstwa i pra-
widłowej organizacji procesów budowlanych, jak rów-

nie˝, na wniosek członków Izby,  analizowano szcze-
gółowo zakresy starych uprawnieƒ budowlanych.

Zespół podtrzymuje potrzeb´ poszerzenia informa-
cji w bazie komputerowej Izby o tzw. bank danych in-
˝yniera budowlanego, w celu umo˝liwienia łatwiejsze-
go kontaktu zawodowego członków Izby z uczestnika-
mi procesu inwestycyjnego. 

Zespół na bie˝àco opracowywał merytoryczne od-
powiedzi na pisma, które wpływały do Rady MOIIB, a do-
tyczyły problematyki Zespołu.

Jan SKAWI¡SKI
przewodniczàcy Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 

ds. procesów budowlanych MOIIB 
w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2007 r.

W 2007 r. do Zespołu wpłyn´ły 34 wnioski do roz-
patrzenia o przyznanie pomocy finansowej oraz
dwa odwołania od wyniku rozpatrzenia  wnios-
ku przez Zespół samopomocowy. 

Zespół  w roku 2007 odbył 8 posiedzeƒ (23.01, 21.02,
08.05, 25.06, 16.07, 04.09, 28.09, 18.12),  na których:
• zapoznał si´ z wnioskami,
• sprawdził zło˝onà wraz z nimi dokumentacj´,
• skierował wnioski do uzupełnienia w przypadku braku

dokumentów,
• rozpatrzył wnioski,
• przekazał do Prezydium OR MOIIB dla podj´cia decyzji

przyznania wnioskowanej  pomocy.

W wyniku prac Zespół:
• oddalił 5 wniosków z uwagi na brak podstaw prawnych

do udzielenia pomocy (nie spełniały wymogów Regu-
laminu samopomocowego MOIIB),

• 2 wnioski skierował do  uzupełnienia o brakujàce do-
kumenty, 1 wniosek do zło˝enia przez osob´ uprawnionà
– na koniec roku wnioski pozostały bez rozstrzygni´cia, 

• udzielił odpowiedzi na zło˝one odwołanie od rozpatrzenia
wniosku,

• zawnioskował o przyznanie 26 zapomóg losowych
(Êmierç długotrwała choroba,  bezrobocie). 

Zatwierdzona 5 uchwałami podj´tymi przez Prezy-
dium i 3 uchwałami podj´tymi przez Rad´ MOIIB pomoc
finansowa dla członków izby w 2007 r. wyniosła :

zapomogi losowe 17 300,00 zł

Udzielona pomoc finansowa stanowiła 31,34 proc. kwo-
ty preliminowanej  w bud˝ecie 2007 r.

Krystyna KORNIAK-FIGA
przewodniczàca Zespołu

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Zespołu Problemowego 

ds. działaƒ samopomocowych
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 

w roku 2007
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• bie˝àcà realizacj´ bud˝etu Izby,
• realizacj´ remontu i adaptacji bu-

dynku nowej siedziby MOIIB przy
ul. Czarnowiejskiej w Krakowie,

• funkcjonowanie organów, komisji,
zespołów problemowych i biura Izby,

• Uchwały Prezydium Rady i Rady
Okr´gowej MOIIB.

Przewodniczàcy lub wiceprzewodni-
czàcy OKR uczestniczyli we wszystkich

posiedzeniach Prezydium Rady, Rady Okr´gowej Izby,
posiedzeniach Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz
w obradach VI Krajowego Zjazdu Sprawozdawcze-
go Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa.

W 2007 roku odbyły si´ szkolenia członków OKR
w PrzemyÊlu i przewodniczàcych OKR w Walewicach,
w których wziàł udział Andrzej Turowicz.

Okr´gowa Komisja Rewizyjna przeprowadziła
kontrole w zakresie:

• kosztów działalnoÊci szkoleniowej,
• wynagrodzeƒ pracowników biura oraz wyna-

grodzeƒ ryczałtowych,
• ekwiwalentów dla członków organów MOIIB,
• ekwiwalentów za prace indywidualne na rzecz Izby,
• umów i zleceƒ.
• kosztów wydawnictw,
• rozliczenia remontu i adaptacji nowej siedziby

MOIIB,
• działalnoÊci Punktu Informacyjnego w Tarnowie.

Stwierdzenia i zalecenia OKR

1. Realizacja bud˝etu Izby potwierdza gospodarowa-
nie Êrodkami finansowymi zgodnie z planem z nie-
znaczàcymi odst´pstwami. Przychody osiàgn´ły
106,0 proc. planowanych, przy poziomie kosztów
w wysokoÊci 100,5 proc. kosztów planowanych. 

2. Organy MOIIB, komisje, zespoły problemowe
i punkty informacyjne działały zgodnie ze statutem
i odpowiednimi regulaminami.

3. Biuro Izby wypełniało obowiàzki wynikajàce z or-
ganizacji pracy Izby. Sprawnie przeprowadzono
przeniesienie do nowej siedziby.

4. Dobrze zorganizowano i przeprowadzono remont,
adaptacj´ i wyposa˝enie nowego obiektu MOIIB,
zapewniajàc wysoki standard u˝ytkowy.

5. Dokumentacja finansowo-ksi´gowa i administ-
racyjna prowadzona jest prawidłowo.

6. Pozytywnie ocenia si´ działalnoÊç szkoleniowà,
koordynowanà przez Zespół Problemowy ds.
Szkolenia i Stałego Dokształcania członków 
MOIIB. Wskazane jest zaktywizowanie szkoleƒ
w grupach zawodowych poza bran˝à elektrycznà.

7. Systematycznie wzrasta liczba prenumeratorów
prasy zawodowej. Koszty wydawnictw dla człon-
ków MOIIB stanowiły 11,5 proc. całoÊci kosztów
w 2007 r. a nie uwzgl´dniajàc kosztów nowej sie-
dziby 17,3 proc. Przy dalszym wzroÊcie iloÊci pre-
numerowanych wydawnictw nale˝y rozwa˝yç
ustalenie limitu kosztu prenumeraty przypada-
jàcego na członka Izby.

8. Pozyskanie nowego obiektu nie rozwiàzało
wszystkich problemów lokalowych MOIIB. W dal-
szym ciàgu konieczne jest wynajmowanie po-
mieszczeƒ na funkcje archiwalne Izby. Bioràc pod
uwag´ posiadane Êrodki finansowe nale˝y roz-
wa˝yç mo˝liwoÊç powi´kszenia własnej bazy lo-
kalowej.

Wnioski OKR

1. Okr´gowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oce-
nia prac´ Rady, organów Izby, komisji, ze-
społów, punktów informacyjnych oraz biura
MOIIB.

2. Okr´gowa Komisja Rewizyjna wystàpi do VII
Zjazdu Sprawozdawczego MOIIB o udzielenie
absolutorium Radzie Okr´gowej Izby za rok
2007.

Henryk TR¢BACZ
przewodniczàcy OKR 

Sprawozdanie z działalnoÊci 
Okr´gowej Komisji Rewizyjnej MOIIB

za okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Henryk Tr´bacz

DziałalnoÊç OKR prowadzona była na podstawie obo-
wiàzujàcego regulaminu. W 2007 roku OKR odbyła 8
posiedzeƒ, podczas których omawiano nast´pujàcà pro-

blematyk´:
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Coraz cz´Êciej równie˝ wyst´pujà szkody o war-
toÊci przewy˝szajàcej minimalnà sum´ gwarancyjnà,
która obecnie, w przeliczeniu na złotówki, wynosi
179.875 PLN. Dlatego te˝ warto skorzystaç z mo˝li-
woÊci podwy˝szenia sumy ubezpieczenia nawet do
500.000 EURO w ramach umowy generalnej zawar-
tej pomi´dzy PIIB a TU Allianz Polska S.A.

Ubezpieczenie obowiàzkowe 
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa w roku 2007

W roku 2007 zgłoszono 226 szkód na kwot´ po-
nad 9 milionów złotych. Łàcznie, w 2007 roku, suma
wypłaconych odszkodowaƒ wyniosła 2.972.335,60
PLN. W porównaniu z 2006 r. kwota była wy˝sza o po-
nad milion złotych. Dodatkowo, z powodu du˝ego
wzrostu cen na rynku usług budowlanych, znaczà-
cemu zwi´kszeniu uległa Êrednia wartoÊç zgłaszanych
roszczeƒ. 

SzkodowoÊç w Małopolskiej Okr´gowej Izbie 
In˝ynierów Budownictwa

W ramach ubezpieczenia obowiàzkowego człon-
ków Małopolskiej OIIB zgłoszono w 2007 roku 8
szkód, z których dokonano wypłaty odszkodowaƒ na
łàcznà kwot´ 193.216,90 PLN. Jedna szkoda jest
w toku likwidacji, a w czterech przypadkach odmó-
wiono wypłaty odszkodowania z nast´pujàcych po-
wodów: braku niezb´dnej dokumentacji potwier-
dzajàcej zaistniałà szkod´, oddalenia przez Sàd
Okr´gowy w Krakowie powództwa w stosunku do
ubezpieczonego, uznania, ̋ e powstała szkoda nie wy-
nikła z bł´dów zawodowych.

Szacunkowa wartoÊç zgłoszonych pod adresem
członków MOIIB roszczeƒ odszkodowawczych wy-
niosła ponad 750.000 PLN.  

Przykładowe szkody zgłoszone w ubiegłym roku
zwiàzane z pracami wykonywanymi przez członków
Małopolskiej OIIB:
1. Ubezpieczony pełnił funkcj´ kierownika budowy.

Podczas prowadzonych prac nadbudowy istnie-

jàcego budynku na skutek silnych opadów deszczu
doszło do zalania pomieszczeƒ poni˝ej.

2. Liczne bł´dy w projekcie technologicznym oczysz-
czalni Êcieków. KoniecznoÊç przeprojektowania i ro-
zebrania niektórych cz´Êci oczyszczalni.

3. Ubezpieczona pełniła funkcj´ kierownika budowy.
W wyniku niewłaÊciwego zabezpieczenia Êcian pro-
wadzonych wykopów jedna osoba poniosła Êmierç.

4. Ubezpieczony pełnił funkcj´ kierownika budowy
domu jednorodzinnego. Podczas zasypywania
fundamentów nie u˝yto specjalistycznego sprz´-
tu do ubijania ziemi, która nast´pnie osiadła,
a podkład z chudego betonu pop´kał. Koszty wy-
lania nowego betonu.

5. Ubezpieczony w ramach działalnoÊci gospodarczej
prowadził prace remontowe i modernizacyjne
obiektu. Zakoƒczenie komina wykonano nie-
zgodnie z projektem. Koszty wymiany materiałów.

6. Ubezpieczony pełnił funkcje kierownika budowy
w ramach umowy o prac´ zawartej z firmà wyko-
nawczà. Podczas prowadzonych prac polegajà-
cych na budowie kolektora oraz wykonaniu prze-
pustu pod drogà, na skutek wibracji, doszło do po-
p´kania Êcian w budynku obok.

Ubezpieczenie na ˝ycie

Z tytułu zbiorowego ubezpieczenia na ˝ycie człon-
ków Małopolskiej OIIB do dnia 31.12.2007 roku
wpłyn´ło 59 wniosków o wypłat´ odszkodowania na
łàcznà kwot´ 245.800 PLN. Wszystkie roszczenia zos-
tały pozytywnie rozpatrzone i wypłacone. 

Hanza Brokers Sp. z o.o.
– doradca PIIB w zakresie ubezpieczeƒ

Informacje na temat obowiàzkowego ubezpie-
czenia in˝ynierów budownictwa, ubezpieczenia na ̋ y-
cie oraz wszystkich dost´pnych na rynku produktów
ubezpieczeniowych mogà Paƒstwo uzyskaç u brokera
PIIB Hanzy Brokers pod numerem infolinii
0 801 384 666. 

Anna STUDZI¡SKA
wiceprezes Hanza Brokers

RoÊnie wartoÊç roszczeƒ 
Ubezpieczenia członków Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa 

Analiza funkcjonowania ubezpieczenia obowiàzkowego
in˝ynierów budownictwa w ciàgu pi´ciu lat jedno-
znacznie pokazuje, ˝e jest ono bardzo potrzebne i w

przypadku bł´dów zawodowych skutecznie chroni przed
roszczeniami osób poszkodowanych.
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1. ORGANIZATORZY KONFERENCJI
• Polska Akademia Nauk Oddział w Kra-

kowie Komisja Budownictwa 
• Politechnika Krakowska Wydział In-

˝ynierii Làdowej
• Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników

Budownictwa Oddział Małopolski
w Krakowie

• Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów
Budownictwa

przy współudziale: 
• Społecznego Komitetu Odnowy Za-

bytków Krakowa

Obsługa prasowa i patronat medialny
„In˝ynieria i Budownictwo”; „Renowacje
i Zabytki”

2. KOMITET NAUKOWY I ORGANIZA-
CYJNY 

Prof. Witold C¢CKIEWICZ
Dr in˝. Krzysztof CHUDYBA
Prof. Krzysztof DYDUCH
Prof. Kazimierz FLAGA
Prof. Kazimierz FURTAK
Prof. Zbigniew JANOWSKI - przewod-

niczàcy
Prof. Andrzej KADŁUCZKA
Dr in˝. Stanisław KARCZMARCZYK
Prof. Janusz KAWECKI
Prof. Andrzej KOSS
Prof. Edmund MAŁACHOWICZ
Prof. Piotr D. MONCARZ
Prof. Piotr NOAKOWSKI
Prof. Ireneusz PŁUSKA
Dr in˝. Zygmunt RAWICKI
In˝. Jan SZPAK - sekretarz
Prof. Jacek ÂLIWI¡SKI
Prof. Marian TRACZ
Prof. Franciszek ZIEJKA

3. DANE DO KORESPONDENCJI
Zbigniew JANOWSKI - przewodniczàcy
tel./fax (012) 628-09-66
e-mail: janowski@pk.edu.pl

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

4. TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 
Zakwaterowanie uczestników, obrady
i imprezy towarzyszàce Konferencji od-
bywaç si´ b´dà w zabytkowym XIX-w.
zespole dworsko-parkowym 
w Tomaszowicach k/Krakowa (10 km od
centrum miasta) w dniach: 28 - 30 maja
2008 roku.

5. CEL I TEMATYKA KONFERENCJI 
Konferencja obejmowaç b´dzie nast´-
pujàcà tematyk´:
A. Zagadnienia materiałowe i techno-

logiczne.
B. Zagadnienia badawczo-projektowe.
C. Zagadnienia konstrukcyjne.
D. Zagadnienia geotechniczne i infras-

truktury.
E. Zagadnienia trwałoÊci, zabezpie-

czenia i utrzymania obiektów i ze-
społów.

F. Dziedzictwo postprzemysłowe.
G. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

6. ZAKWATEROWANIE I WY˚YWIENIE
Poni˝ej podajemy koszty brutto (z 22%
VAT-em) uczestnictwa w Konferencji, któ-
ry obejmuje:
• materiały konferencyjne i pokonfe-

rencyjne, 
• wy˝ywienie, 
• udział w imprezach towarzyszàcych,
• zakwaterowanie w pokojach 2-oso-

bowych.

Uwaga: dopłata do pokoju 1-osob. wy-
nosi 130,-PLN/dob´ (35,- Eur/dob´)

Dodatkowe warunki dotyczàce pre-
zentacji, promocji i wystaw w czasie
trwania Konferencji zostanà przesłane
zainteresowanym oddzielnym pismem.

Nale˝noÊç za udział w Konferencji na-
le˝y wpłacaç do 15 marca 2008 r. na
konto bankowe konferencji:

PZITB O/Kraków
Bank Millennium O/Kraków

83116022020000000028823733
z dopiskiem „REW-IN˚.’2008”

7. PRZYGOTOWANIE REFERATÓW
Informacje o formie przygotowania re-
feratu zostanà przesłane do osób, któ-
re zadeklarowały ich przedstawienie
na konferencji.

8. TERMINY
Ostateczne zgłoszenie uczestnictwa
i wniesienie opłaty za Konferencj´
do 15 marca 2008

Przesłanie organizatorom tekstu referatu
- do 30 marca 2008

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

Wysłanie Komunikatu nr 3 zawierajà-
cego Szczegółowy Program Obrad
Konferencji
- do 10 maja 2008

Obrady Konferencji
28 – 30 maja 2008

Adres 
Komitetu Organizacyjnego 

Konferencji

VIII Konferencja
„REW-IN˚. Kraków’2008”

PZITB O/Kraków
ul. Straszewskiego 28

31-113 K R A K Ó W

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

VIII KONFERENCJA Naukowo-Techniczna
IN˚YNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY

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

Konferencja organizowana jest pod patronatem Jacka Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa
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bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków :
„Wycieczka techniczna na Mi´dzynarodowe Targi Elek-
tryczne i Elektroniczne AMPER do Pragi” 

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – cz. I 

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – cz. II

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Przestrzeganie zasad Prawa budowlanego w realizacji
obiektów budowlanych”

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Samowola budowlana. Odst´pstwa w trakcie realizacji in-
westycji i ich konsekwencje na przyj´cie do u˝ytkowania. 
mgr in˝. Małgorzata Boryczko - PINB

Bran˝a komunikacyjna- drogowa – SITK RP O.Kraków:
Konferencja:
„XXII Dni Technika w Małopolsce – „Zarzàdzanie siecià
drogowà””

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium: 

03-05.04.2008r.
Praga (Czechy)

04.04.2008 r.
piàtek 9.00-15.00
NOT Nowy Sàcz

ul. Kraszewskiego 44 
(budynek NOT)

05.04.2008 r.
sobota

9.00-15.00
NOT 

Nowy Sàcz
ul. Kraszewskiego 44 

(budynek NOT)

10.04.2008r.
czwartek

11.00-14.00
DOM TECHNIKA NOT 

w Krakowie

11.04.2008r.
piàtek

15.00- 17.00
Kraków Dom Technika
ul. Straszewskiego 28               

15.04.2008 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków, Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

16-17.04.2008 r.
Êroda - czwartek

Cieniawa
ORW „Cieniawa”

17.04.2008r.
czwartek

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28 MOIIB

in˝. Bolesław Dzi´giel
tel. kom. 0608-716-663
e-mail: bdziegiel@tlen.pl

tel. 012 422 58 04

Organizator:
CUTOB-PZITB  O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB 

w Nowym Sàczu
ul. Kraszewskiego 44 (budynek NOT)

tel. 018 44 11 859 
map-nsacz@piib.org.pl 

Organizator: CUTOB-PZITB 
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl
Punkt Informacyjny Małopolskiej OIIB 

w Nowym Sàczu
ul. Kraszewskiego 44 (budynek NOT)

tel. 018 44 11 859 
map-nsacz@piib.org.pl 

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28 MOIIB

in˝. Bolesław Dzi´giel
tel. kom. 0608-716-663
e-mail: bdziegiel@tlen.pl

tel. 012 422 58 04

Organizator:
O.PZITS & MOIIB

dr in˝ Henryk ˚ywioł
tel.012/4222698

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

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      

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

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB, ETI-POLAM

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

In˝ynierów Budownictwa w II kwartale 2008 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

„Wyłàczniki siłowe do 2500 A oraz wdro˝enie programu
ETIPRO”

bran˝a mostowa – ZMRP i ogólnobudowlana PZITB:
Seminarium :   
„Rektyfikacja obiektów komunikacyjnych i budowlanych”

bran˝a komunikacyjna– SITK RP O.Kraków:
Wycieczka techniczna na Słowacj´ do ˚yliny

bran˝a sanitarna:  PZITS
Seminarium szkoleniowe:  
„Rodzaje kotłów gazowych wielofunkcyjnych i kondensa-
cyjnych -  zastosowanie i eksploatacja”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Utrzymanie obiektów budowlanych – okresowe kontrole

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Warunki stosowania i badania wyłàczników ró˝nicowo-
pràdowych w instalacjach elektrycznych”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Szkolenie dla projektantów - sporzàdzanie Êwiadectw cha-
rakterystyki energetycznej budynków

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl szkoleƒ: 
OdpornoÊç ogniowa konstrukcji budowlanych
Projektowanie i wykonawstwo wg norm podstawowych –
konstrukcje drewniane

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Bł´dy przy projektowaniu i realizacji oÊwietlenia drogo-
wego na przykładzie ronda Mogilskiego”

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

Bran˝a komunikacyjna – SITK RP O.Kraków:
Konferencja:
„Euro 2012 w Małopolsce”

11.00-14.00
DOM TECHNIKA NOT 

w Krakowie

17.04.2008
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

21-25 kwietnia 2008 r.
poniedziałek - piàtek

24.04.2008r.
czwartek

14.00- 16.00
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28               

24.04.2008 r.
czwartek

14.00-18.15
Kraków, Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

25.04.2008r. piàtek
13.00-16.00

KEE AGH
Bud. B1 – s. 25

w trakcie uzgodnieƒ
(kwiecieƒ-maj)

06.05.2008 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków, Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

08.05.2008r.
czwartek

11.00-14.00
Dom Technika

ul. Straszewskiego nr 28

09.05.2008r.
piàtek

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28               

12.05.2008 r.
poniedziałek

Kraków
UM w Krakowie

mgr in˝. Ryszard Damijan 
tel. kom. 601-497-125

tel. 012 422 58 04

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB

Informacje: mgr in˝.Gra˝yna  Czopek 
tel. kom: +48 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      

Odpowiedzialny: Andrzej Kollbek

Organizator:
O.PZITS & MOIIB

dr in˝ Henryk ˚ywioł
tel. 012/4222698

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

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SiiUE i SEn 

Koło SEP nr 65 
MOIIB 

mgr  in˝. Tadeusz Wojsznis 
tel. 012-617-37-60 
tel. 012 422-58 04

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SiiUE i SEn, MOIIB

Firma TECHNOLIGHT
in˝. Zygmunt Salwiƒski

tel. 012 639-21-22
tel. 012 422 58 04

Organizator: O.PZITS & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywioł

tel.012/4222698
inf.10.30-14.00 (pn.-czw.)

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      
Odpowiedzialny: Mariusz Szałkowski

tel. 608 428 602

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Konferencja naukowo-techniczna nt. 
„Zagro˝enie powodziowe w obszarze zalewów Wisłoki” –
mgr in˝. Radosław Radecki RZGW Kraków
„Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w
obszarze RZGW w Krakowie” – mgr in˝. Anna Borowczak

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka naukowo-techniczna na zapor´ i zbiornik na
Dunajcu w Ro˝nowie

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka naukowo-techniczna na teren działalnoÊci
MZMiUW Kraków „Modernizacja przepompowni w lewym
wale rzeki Wisły w m. Wawrzeƒczyce I II oraz Koêlice”

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Wycieczka naukowo-techniczna na nowo budowany odci-
nek autostrady A-4 „W´zeł Wieliczka – Szarów” na od-
cinku w km.436+000-455+900

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:   
„Realizacja mostu przez rzek´ Wart´ w Gorzowie Wielko-
polskim”

bran˝a sanitarna:  PZITS  
Seminarium szkoleniowe:  
„Inteligentny budynek mieszkalny i biurowy – instalacje
sanitarne i grzewcze”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„JakoÊç energii elektrycznej w przepisach i w praktyce”
Koszt udziału: 250 zł

bran˝a sanitarna:  PZITS  
Seminarium szkoleniowe:  
„Realizacja zadaƒ inwestycyjnych wg procedur UE na
przykładzie oczyszczalni Êcieków w Płaszowie – rozruch
cz´Êci mechanicznej i biologicznej – zwiedzanie oczysz-
czalni”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
Seminarium wyjazdowe do elektrowni Połaniec połàczone
z wycieczkà do Zagł´bia Staropolskiego w Âwi´tokrzy-
skiem

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Prawo budowlane  po ostatnich nowelizacjach ustawy.
Propozycje gruntownych zmian w Prawie budowlanym od
2009 r.

12.05.2008
poniedziałek

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego  nr 28

13.05.2008
wtorek

08.00-17.00
zbiórka przed hotelem 
„CRACOVIA” ul. Kału˝y

14.05.2008
Êroda

08.30-17.00
zbiórka MZMiUW, ul. Szlak 73

15.05.2008
czwartek

8.30-17.00
zbiórka 

WODROL- Wieliczka
Ul. Bogocka 17

15.05.2008
czwartek
Kraków

sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

16.05.2008r.
piàtek

Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28               

19.05.2008r.
poniedziałek
9.00-13.00

Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie

23-24.05.2008r.
11.00-14.00

Kraków, MPWiK
ul. Smoleƒsk

23-25.05.2008r.
Połaniec

27.05.2008 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków, 

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

Organizator: SITWM O.Kraków & MOIIB
Kontakt: in˝. Jan Smenda
poniedziałek 10:00-14:00

Organizator: SITWM O.Kraków 
Sekcja In˝ynierii i Gospodarki Wodnej 

& MOIIB
Zgłoszenia do 09.05.08

mgr in˝. Sylwia Drzymała RZGW Kraków 
Tel. 012 628 42 12
Fax 012 423 21 53

Organizator: SITWM O.Kraków 
Sekcja Melioracji i Kształtowania 

Ârodowiska – Grupa Melioracyjna & MOIIB
Zgłoszenia: kol. Robert Staƒko MZMiUW

tel. 012 618 80 32 lub
012 634 40 33

Organizator: SITWM O.Kraków 
Sekcja Imelioracji i Kształtowania 

Ârodowiska – Grupa Wodociàgowa & MOIIB
Zgłoszenia:.Mirosław Fijałkowski 

tel. 012 278 25 75 lub
505 259 007

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB

Informacje: mgr in˝. Gra˝yna  Czopek 
tel. kom: +48 605-41-81-13

e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator: O.PZITS & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywioł

tel.012/4222698
inf.10.30-14.00 (pn.-czw.)

Organizator: O.Kr SEP PKJiEUEE SEP, MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka

tel. kom. 0603-776-123
tel. 012 422 58 04

Organizator: O.PZITS & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywioł

tel.012/4222698
inf.10.30-14.00 (pn.-czw.)

Organizator:
O.Kr SEP SEn, Koło SEP nr 1, MOIIB

dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506-230-097
in˝. Zbigniew Bisikiewicz

tel. 012 299-72-65

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
VIII Konferencja Naukowo-Techniczna:
IN˚YNIERYJNE PROBLEMY ODNOWY STAROMIEJSKICH
ZESPOŁÓW ZABYTKOWYCH
„REW-IN˚. KRAKÓW 2008

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Najcz´stsze bł´dy przy projektowaniu i wykonywaniu in-
stalacji logicznych w oparciu o produkt firmy MOLEX”

Bran˝a komunikacyjna - drogowa – SITK RP O.Kraków:
Seminarium:
„Nowoczesne urzàdzenia Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogo-
wego w otoczeniu pasa drogowego”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Szkolenie dla projektantów - sporzàdzanie Êwiadectw cha-
rakterystyki energetycznej budynków

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium nt.
„Nowoczesne systemy bezpieczeƒstwa i elementy łàcze-
niowe firmy WIELAND Electric”

SITPNiG
Konferencja naukowo-techniczna:
„Marketing w gazownictwie”

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
Seminarium:
„Nowy asortyment firmy LEGRAND wraz z programem do
obliczania szynoprzewodów”

Bran˝a komunikacyjna - kolejowa – SITK RP O.Kraków:
Seminarium:
„Kolej w mieÊcie Krakowie”

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Wpływ drgaƒ budowlanych i komunikacyjnych na obiekty
budowlane
dr hab. in˝. Krzysztof Stypuła prof. PK

bran˝a mostowa – ZMRP:
Wycieczka techniczna:
„Obiekty mostowe w Budapeszcie”

bran˝a komunikacyjna - drogowa – SITK RP O.Kraków:
Wycieczka techniczna:
„Przebudowa i poprawa Bezpieczeƒstwa Ruchu Drogo-
wego w ciàgu dróg krajowych na terenie Małopolski”

28-30.05.2008r.
Tomaszowice k. Krakowa

(10 km od centrum Krakowa)

29.05.2008r.
czwartek

11.00-14.00
Dom Technika

ul. Straszewskiego nr 28

30.05.2008 r.
piàtek

Kraków, MPK Kraków, 
ul. Bro˝ka 3/ Tuchów

w trakcie uzgodnieƒ
(maj -czewiec)

3.06.2008r.
wtorek

11.00-14.00
Kraków, Dom Technika
Os. Centrum C bl. 10

4-06.06.2008r.
Zakopane-KoÊcielisko

5.06.2008r.
czwartek

11.00-14.00
DOM TECHNIKA NOT 

w Krakowie

6.06.2008 r.
piàtek

Kraków

10.06. 2008 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków, Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

11-13.06.2008r.
Êroda-piàtek
Budapeszt

13 czerwca 2008 r.
piàtek

Organizator: PZITB O.Kraków
ul. Straszewskiego 28

31-113 Kraków
tel/fax. 012 422 30 83

e-mail: pzitb@pzitb.org.pl

Organizator: O.Kr SEP SiiUE, MOIIB
Firma MOLEX

mgr in˝. Ryszard Damijan 
tel. kom. 601-497-125

tel. 012 422 58 04

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      

Odpowiedzialny: Ryszard ˚akowski
tel. 604 556 955

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator: O.Nowa Huta SEP & MOIIB
Bogdan Ni˝nik 

tel. 603 306 036
www.nhsep.pl

b.niznik@skamer.krakow.pl

Organizator:
SITPNiG O.Kraków

Gazownia Krakowska, Zakład Gazowniczy
Andrzej Michniewski
tel. 012 628 11 24

Organizator: O.Kr SEP SIiUE, MOIIB, 
LEGRAND

mgr in˝. Ryszard Damijan 
tel. kom. 601-497-125

tel. 012 422 58 04

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      

Odpowiedzialny: M.  Majerczak

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator: ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝.Gra˝yna  Czopek 

tel.kom: +48 605 418113
e-mail: gra_cz@op.pl

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl      
Odpowiedzialny:  Ryszard ˚akowski

tel. 604 556 955
Anna Reszczyk

Tel. 012 417-25-11

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowa -

rzyszenia naukowo-techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wy-
niku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie
kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika na liÊcie obec-
noÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania dofinansowania ka˝dego uczestnika przez ZP-SiSD!

2. Oprócz ww. propozycji istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego dofinansowania dla ka˝dego członka MOIIB w kwocie do 250 PLN w skali
roku, uczestnictwa w ró˝nych formach dokształcania, zwrotu kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza
miejscem zamieszkania i zwrotu kosztów zakupu poradników, programów komputerowych, publikacji i norm doskonalàcych kwalifikacje.

Warunkiem uzyskania dofinansowania lub zwrotu kosztów jest zło˝enie odpowiedniego wniosku wraz z imiennà fakturà w biurze MOIIB.
Regulamin dofinansowania oraz formularze druków wniosków znajdujà si´ na stronie www.map.piib.org.pl 

Jan STRZA¸KA
przewodniczàcy Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Udzielanie pierwszej pomocy na budowie.
Bezpieczeƒstwo i higiena pracy w budownictwie

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O.Kraków:
„Osprz´t oÊwietleniowy w ofercie Firmy PHILIPS Polska”

bran˝a energetyczna – SEP O.Kraków:
IV Seminarium z cyklu Rynek Energii „Ceny i rynek odbior-
ców energii elektrycznej”

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

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
IV Konferencja „Szczuciƒskie Spotkania In˝ynierskie”
„Zagro˝enia budowli drganiami” – dr hab. in˝. Krzysztof
Stypuła prof. PK

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
IV Konferencja
„Szczuciƒskie Spotkania In˝ynierskie”
„Wpływ wiatru i Êniegu na budowle” – prof. dr hab. in˝.
Andrzej Flaga

bran˝a sanitarna:  PZITS  
Seminarium szkoleniowe:  
„Dezynfekcja przy zastosowaniu promieniowania UV
wody i Êcieków – doÊwiadczenia w procesie uzdatniania
wody”

bran˝a sanitarna:  PZITS  
Seminarium szkoleniowe:  
„Sieci i instalacje gazowe – materiał, sposoby łàczenia,
prace gazoniebezpieczne”

17.06. 2008 r.
wtorek

10.00-14.15
Kraków, Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

19.06.2008r.
czwartek

11.00-14.00
DOM TECHNIKA NOT 

w Krakowie 

27.06.2008r. piàtek
11.00-14.00

DOM TECHNIKA NOT
w Krakowie

20.06.2008r.
piàtek

14.00-16.00
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28               

27.06.2008r.
piàtek 

Baranów Sandomierski

28.06.2008r.
sobota

Baranów Sandomierski

czerwiec 2008r.

czerwiec 2008r.

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

tel/fax: (12) 4214737
Joanna Kruk

cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 28, MOIIB

PHILIPS Polska
in˝. Bolesław Dzi´giel

tel. kom. 0608-716-663
e-mail: bdziegiel@tlen.pl

tel. 012 422 58 04

Organizator:
O.Kr SEP OÊrodek Rzeczoznawstwa SEn

MOIIB 
in˝. Maria Zastawny
tel. 012-422-68-53 
tel. 012 422-58 04

dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506-230-097

Organizator:
O.PZITS & MOIIB

dr in˝ Henryk ˚ywioł
tel.012/4222698

inf.10:30-14:00 (pn.-czw.)

Organizator: CUTOB-PZITB  
O.Małopolski MOIIB

Informacje: Komunikaty Komitetu 
Organizacyjnego

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
Informacje: Komunikaty Komitetu 

Organizacyjnego

Organizator: O.PZITS & MOIIB
dr in˝ Henryk ˚ywioł

tel.012/4222698
inf.10:30-14:00 (pn.-czw.)

Organizator:
O.PZITS & MOIIB

dr in˝ Henryk ˚ywioł
tel.012/4222698

inf.10:30-14:00 (pn.-czw.)
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Corvis A&P Studio Kraków: fot Zbigniew Sieraczyƒski


