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ul. Czarnowiejska 80
30-054 Kraków
Punkty Informacyjne w Tarnowie,
Nowym Sàczu i Zakopanem
udzielajà informacji
na temat dzia∏alnoÊci Izby oraz
przyjmujà wnioski o wpisanie na list´
cz∏onków MOIIB w Krakowie
Tarnów, ul. Konarskiego 4
Terminy dy˝urów:
wtorek i czwartek
w godz. od 15.00 do 17.00.
Tel. (014) 626-47-18.
Nowy Sàcz,
ul. Kraszewskiego 44.
Terminy dy˝urów:
wtorek w godz.: 13 - 15
piàtek w godz.: 15 - 17
dy˝ur cz∏onka OKK
czwartek w godz.: 17 - 19
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)

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

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

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

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:
1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz — wiceprzewodniczàcy
6. Duraczyƒska Krystyna
7. Dziedzic Jan
8. GabryÊ El˝bieta — sekretarz
9. Jamborski Marian
10. Kuldanek Andrzej
11. Kutyƒski Piotr
12. Moskal Krzysztof
13. P∏achecki Marian
14. Su∏kowski Tadeusz — wiceprzewodniczàcy
15. ˚akowski Jan

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:
1. Abrahamowicz Stanis∏aw — rzecznik - koordynator
2. Ciasnocha Andrzej — rzecznik

3. 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

Budowlani

Szanowni Paƒstwo,
Kole˝anki i Koledzy
Nadchodzi powoli jesieƒ, ale praca na wielu budowach w kraju, w tym i w Małopolsce, idzie pełnà parà. Oby tylko dobra pogoda dopisywała jak najdłu˝ej.
Jest ju˝ tradycjà, ˝e pod koniec wrzeÊnia przypada nasze Êwi´to – Dzieƒ Budowlanych. Z tej okazji chcieliÊmy 6 wrzeÊnia urzàdziç piknik dla naszych członków
MOIIB (a nie tylko okolicznoÊciowe spotkania, głównie dla działaczy izb, jak to robià niektóre inne izby okr´gowe). Informacje o planowanym pikniku zamieÊciliÊmy
z du˝ym wyprzedzeniem na naszej stronie internetowej oraz w poprzednim wydaniu biuletynu „Budowlani”, który dotarł do naszych członków pod koniec lipca. Niestety, zbyt mała liczba zgłoszeƒ zmusiła nas do odwołania tego spotkania. A szkoda, była okazja do swobodnej wymiany poglàdów przy
kuflu piwa. Mamy nadziej´, ˝e za rok spotkamy si´ w du˝ym gronie z okazji naszego Êwi´ta.
W okresie wakacyjnym trwały intensywne prace i konsultacje w naszym Êrodowisku zawodowym, w tym tak˝e w MOIIB - głównie poprzez Zespół Problemowy ds. prawno–regulaminowych - nad projektami ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Piszemy
o tym szerzej wewnàtrz numeru. Dla ułatwienia zapoznania si´ członkom MOIIB z zaj´tym przez PIIB stanowiskiem w sprawie projektów
nowelizacji wymienionych ustaw, publikujemy uwagi do tych projektów. ZamieÊciliÊmy je w formie tabeli, które dla in˝ynierów zwykle
sà czytelniejsze ni˝ tekst. ChcieliÊmy, aby nasi Członkowie wiedzieli,
Przewodniczàcy MOIIB
ile pracy wło˝yliÊmy w przygotowanie dobrego, naszym zdaniem, aktu
Zygmunt Rawicki
prawnego i ile z naszych wniosków zostało uwzgl´dnionych.
W ramach podpisanych przez naszà Małopolskà Izb´ In˝ynierów Budownictwa
porozumieƒ z zaprzyjaênionymi izbami Grupy Wyszehradzkiej, w lipcu delegacja
MOIIB przebywała w Ostrawie w Czeskiej Republice, a w sierpniu w Sarospatak na
W´grzech. Publikujemy sprawozdania z tych wyjazdów.
Na poczàtku wrzeÊnia odbyło si´ wyjazdowe spotkanie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB w Krynicy nt. planowanej nowelizacji przepisów w budownictwie.
Z tego spotkania przekazujemy krótkà informacj´. Zamieszczamy tak˝e informacje
dotyczàce wniosków zło˝onych na jesiennà sesj´ egzaminacyjnà na uprawnienia
budowlane.
W niniejszym biuletynie przedstawiamy artykuł dotyczàcy planowanej budowy
i modernizacji linii kolejowych o du˝ych pr´dkoÊciach w Małopolsce.
W cyklu prezentacji firm budowlanych z naszego regionu, publikujemy wywiad
z mgr. in˝. Piotrem Skalskim – prezesem Grupy „SKALSKI”. To pozytywny przykład
rozwoju od małej firemki do znanej w Polsce i na Êwiecie marki. To tak˝e dowód siły
polskiego kapitału.
Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferencji
na IV kwartał 2008 roku organizowanych lub współorganizowanych przez MOIIB.
Zapraszam do lektury,
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KALENDARIUM MOIIB
• 1.07.2008 - seminarium szkoleniowe na temat: „Kontrole okresowe i utrzymanie
obiektów budowlanych po ostatnich zmianach Prawa budowlanego”
- wycieczka techniczna: Zapoznanie si´
z rozwiàzaniami i wyposa˝eniem GPZ-ów
w Niepołomicach
- seminarium szkoleniowe na temat: „Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji
stalowych”
• 3.07.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds. procesów budowlanych
- zebranie Zespołu Problemowego MOIIB
ds. prawno-regulaminowych
• 4.07.2008 - wycieczka techniczna do Muzeum Drogownictwa w Szczucinie
• 8.07.2008 - zebranie Rady Programowej
Biuletynu Informacyjnego „Budowlani”
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1
w sprawach członkowskich
- seminarium szkoleniowe na temat: „Dokumentacja kosztorysowa w przedsi´wzi´ciu budowlanym”
• 11-13.07.2008 - spotkanie przedstawicieli
Czeskiej Izby Budowlanej z członkami
Prezydium Rady Małopolskiej OIIB w Ostrawie

• 15.07.2008 - XIX zebranie Prezydium Rady
MOIIB - wydanie biuletynu MOIIB „Budowlani” nr 28
• 17.07.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds. szkolenia i stałego dokształcania
• 21.07.2008 - spotkanie konsultacyjne
w sprawie projektu nowelizacji Prawa budowlanego z udziałem Z. Rawickiego
• 22.07.2008 - wizyta W. Jastrz´bskiego
i Z. Rawickiego w Punkcie Informacyjnym
MOIIB w Tarnowie
• 23.07.2008 - zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2 w sprawach członkowskich
• 29.07.2008 - wizyta Z. Rawickiego w Łódzkiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa
• 12.08.2008 - zebranie Okr´gowej Komisji
Rewizyjnej

Co w Krajowej Radzie?
Zabiegamy o wpływ na ostateczny kształt ustaw:
Prawo budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym

kilku miesi´cy szczególnie intensywne prace prowadzi Komisja PrawnoRegulaminowa Krajowej Rady. Obejmujà one dyskusje, zbieranie opinii,
uwag i propozycji zmian oraz uzupełnieƒ w toczàcych si´ uzgodnieniach
projektów nowelizacji ustaw: Prawo
budowlane i o zagospodarowaniu przestrzennym. Resort infrastruktury opublikował pierwszy projekt tej ustawy
w połowie czerwca br., co pozwoliło
konkretnie odnosiç si´ w dyskusji Êrodowiskowej do proponowanych zmian.
A sà one istotne w stosunku do obowiàzujàcego prawa.

Od

Do ministerstwa
wpłyn´ło kilkaset
odpowiedzi na proÊb´ o wyra˝enie
opinii.
Krajowa
Rada PIIB, a tak˝e
ZG PZITB, Izba Projektowania Budowlanego oraz „Porozumienie B-8 UrbaZbys∏aw Ka∏kowski
nistów, Architektów
i In˝ynierów Budownictwa” odpowiedziały 21 lipca i 12 sierpnia.
W naszej Izbie zredagowanie uwag
i ocen poprzedziła dyskusja
w okr´gach, organizowana przez
Komisj´ Prawno-Regulaminowà
Rady. W rezultacie dalszych prac
w ministerstwie ukazał si´ drugi
projekt ustawy, datowany 5. wrzeÊnia, który - według opinii jego autorów - uwzgl´dnia ju˝ wyniki konsultacji ze Êrodowiskiem. Jednak
przedstawiciele Rady Krajowej,
a tak˝e inni opiniujàcy poprzedni
projekt członkowie organizacji
w naszym Êrodowisku zawodowym stwierdzili, ˝e kilka istotnych
postulatów nie znalazło si´ w nowym - jak okreÊla Ministerstwo Infrastruktury – ostatecznym projekcie ustawy. Rada Krajowa za-

akceptowała sposób działania Komisji Prawno-Regulaminowej,
a tak˝e kierowanie naszych opinii
i propozycji bezpoÊrednio do posłów Komisji Infrastruktury Sejmu.

***
Komisja Kwalifikacyjna Rady
zapoznaje si´ z programami studiów w uczelniach technicznych
w kraju, pod kàtem oceny zawartoÊci w nich przedmiotów pozwalajàcych na udzielanie wykształconym in˝ynierom uprawnieƒ budowlanych. Ju˝ na wst´pie okazało si´, ˝e 16 uczelni publicznych
i 36 niepublicznych nie ma opracowanych programów studiów!
Dla pozostałych programów trudna jest, w wielu przypadkach, ocena i uzasadnienie przyj´tych zakresów i liczby godzin zaj´ç, nie
mówiàc ju˝ o niezb´dnym ujednoliceniu materiału szkoleniowego
pod kàtem przydatnoÊci wykształcenia dla uzyskania uprawnieƒ budowlanych. Nale˝y te˝ wyzwalaç u absolwentów potrzeb´
kształcenia podyplomowego,
zwłaszcza tych in˝ynierów, którzy
chcà pogł´biç wybranà specjalnoÊç zawodowà. Komisja Kwalifikacyjna (krajowa i okr´gowe) nadajà uprawnienia budowlane
w dziewi´ciu specjalnoÊciach.
Podstawà dopuszczenia do przystàpienia do egzaminu jest ocena
programu studiów, które in˝ynier
ukoƒczył. Problem zawartoÊci
i ewentualnego ujednolicenia programów studiów b´dzie w dalszym ciàgu opracowywany w Izbie, łàcznie z propozycjami dyskusji w Êrodowiskach uczelni politechnicznych. Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e niepokojàco liczna jest
grupa absolwentów szkół Êrednich wyje˝d˝ajàcych na studia zagraniczne, szacowana obecnie
na około 5000 osób rocznie.

SIERPIE¡ - WRZESIE¡ 2008 • str. 5

WŁADZE KRAJOWE

***
Pod obrady Sejmu ma trafiç we
wrzeÊniu projekt ustawy (druk sejmowy nr 749) opracowany przez Komisj´ „Przyjazne Paƒstwo” o zmianie
ustawy Prawa budowlanego oraz
Ustawy o samorzàdach zawodowych
architektów, in˝ynierów budownictwa
oraz urbanistów (tzw. ustawa Palikota). Ciekawe jest, ˝e do tej pory (15
wrzeÊnia) rzàd nie zajàł stanowiska odnoÊnie propozycji zawartych w tym
projekcie ustawy. Ze strony ministerstwa wypowiadane sà opinie, ˝e sà
dziÊ wa˝niejsze sprawy od likwidacji
obligatoryjnej przynale˝noÊci do samorzàdów zawodowych. Oceniamy
zatem, ˝e projekt ten powstał jako efekt
lobbowania Êrodowiska deweloperów. Dyskutowali o tym tak˝e szefowie
wszystkich istniejàcych samorzàdów
zawodowych (jest ich 16) oceniajàc, ˝e

brak opinii rzàdowej (rozumiemy, ˝e
winna ona byç krytyczna, odrzucajàca projekt), êle Êwiadczy o poglàdach rzàdzàcej partii politycznej nt. samorzàdnoÊci w Êrodowiskach zawodowych. Uprzednio, krytykowane stanowisko prezentowane przez poprzednià ekip´, dziÊ nie znajduje poparcia, mimo szerokiej i efektywnej
działalnoÊci wielu samorzàdów.

• 19.08.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds. działaƒ samopomocowych
• 27.08.2008 - XX zebranie Prezydium Rady
MOIIB
• 28-30.08.2008 - spotkanie przedstawicieli
izb regionalnych tzw. małej Grupy Wyszehradzkiej w Sarospatak z udziałem
Z. Kałkowskiego, J. Oprochy, H. Pasich
i Z. Rawickiego

***
Po wznowieniu prac Sejmu, nad zapisami w ustawie o zawodach zaufania publicznego ma obradowaç Komisja Infrastruktury. W obradach tych
weêmie udział kompetentne grono reprezentujàce Krajowà Rad´ PIIB.
Szczegóły przeka˝emy, bo sprawa jest
bardzo wa˝na dla in˝ynierów budownictwa.
Zbysław KAŁKOWSKI

Dzieƒ Budowlanych
Tradycyjnie ju˝, w ostatnià niedziel´ wrzeÊnia przypada Êwi´to wszystkich osób zwiàzanych z budownictwem czyli – „DZIE¡ BUDOWLANYCH”.
Z tej wi´c okazji - Dnia Budowlanych - wszystkim Członkom Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa i Ich najbli˝szym najlepsze ˝yczenia
– zdrowia, sukcesów zawodowych, satysfakcji z wykonywanego zawodu
i poczucia dobrze spełnionych zadaƒ i obowiàzków oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci w ˝yciu osobistym
składa
Redakcja „Budowlanych”

• 2.09.2008 - zebranie Prezydium Krajowej
Komisji Kwalifikacyjnej w Warszawie z udziałem M. Płacheckiego
• 5-6.09.2008 - wyjazdowe zebranie Okr´gowej Komisji Kwalifikacyjnej i członków komisji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane w Krynicy, połàczone ze szkoleniem
w zakresie projektu nowelizacji Prawa budowlanego
• 6.09.2008 - spotkanie Z. Rawickiego z kierownictwem Rady Polskich In˝ynierów
w Ameryce Północnej (uczestnikami II
Kongresu Towarzystw Naukowych na Obczyênie, który odbywał si´ w Krakowie
w dniach 4-7.09. 2008 r.)

MOIIB w liczbach
30 wrzeÊnia 2008 roku w naszej Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝ynierów Budownictwa zarejestrowanych było 13397 osób w tym: 9865 czynnych
członków, 596 członków, którzy zostali zawieszeni na własnà proÊb´ lub z powodu niepłacenia składek członkowskich ponad 6 miesi´cy, 2778 skreÊlonych członków i 158 kandydatów na członków.
Podział według bran˝ był nast´pujàcy:
konstrukcyjno – budowlana (BO)
– 7417 - 56,02 proc.,
mostowa (BM)
– 155 - 1,17 proc.,
drogowa (BD)
– 718 - 5,42 proc.,
instalacji sanitarnych (IS)
– 2352- 17,77 proc.,
instalacji elektrycznych (IE)
– 2064 -15,59 proc.,
wodno– melioracyjna (WM)
– 346 - 2,61 proc.,
kolejowa (BK)
– 136 - 1,03 proc.,
telekomunikacyjna (BT)
– 46 - 0,35 proc.,
wyburzeniowa (BW)
– 5 - 0,04 proc..
Zygmunt RAWICKI

• 10.09.2008 - zebranie Krajowej Rady PIIB
w Warszawie z udziałem Z. Kałkowskiego,
Z. Rawickiego i K. Âlusarczyka
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 1 w sprawach członkowskich
• 12.09.2008 - wycieczka techniczna: Zwiedzanie GPZ Salwator i linii kablowej 110kV
Kraków
• 16.09.2008 - zebranie Zespołu Problemowego ds. prawno-regulaminowych
- zebranie Zespołu Problemowego ds. szkolenia i stałego dokształcania
• 16-18.09.2008 - konferencja naukowa na
temat: „Rola melioracji w kształtowaniu
i ochronie zasobów wodnych” Kraków Dobczyce
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• 17-19.09.2008 - konferencja na temat: „Co
nowego w mostownictwie” Mała Morawka – Czechy
- wycieczka techniczna na Mi´dzynarodowe Targi Bielskie ENERGOTAB ‘2008
• 18-20.09.2008- wycieczka techniczna:
Zwiedzanie spalarni odpadów i zabytków
Wiednia – Austria
• 19-21.09.2008- XXXII Krakowskie Targi Budownictwa JESIE¡ 2008 z udziałem J.
Oprochy
• 21-26.09.2008 - LIV Konferencja Naukowa In˝ynierii Làdowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2008 oraz spotkanie przewodniczàcych Izb Okr´gowych
w Krynicy z udziałem Z. Rawickiego
• 22.09.2008 - warsztaty in˝ynierskie: „Bezpieczeƒstwo u˝ytkowania budynków,
mieszkaƒ – zagro˝enia zwiàzane z wentylacjà. Uregulowania prawne i normowe.
Przewody kominowe.”
• 23.09.2008 - zebranie Okr´gowego Sàdu
Dyscyplinarnego
- zebranie Składu Orzekajàcego Nr 2
w sprawach członkowskich
- seminarium szkoleniowe na temat:
„Nowe technologie i materiały: Ochrona
obiektów budowlanych przed wilgocià, korozjà i zagrzybieniem. Sposoby zabezpieczeƒ i napraw budynków”
- seminarium szkoleniowe na temat: „Wykonywanie pomiarów w instalacjach elektrycznych z uwzgl´dnieniem stref zagro˝onych wybuchem. Bł´dy popełniane przy
wykonywaniu pomiarów”
• 25.09.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Energooszcz´dnoÊç budynków
w aspekcie wdra˝ania dyrektywy
2002/91/WE Parlamentu Europejskiego
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków”
• 26.09.2006 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Instalacje elektryczne i sterowanie
walcowni blach Huty MS”
• 26-27.09.2008- narada szkoleniowa skarbników okr´gowych izb in˝ynierów budownictwa w Otwocku k.Warszawy
z udziałem M. Boryczko
• 29.09.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Warunki kontraktowe i procedury
FIDIC 2000 – cz. I”
• 29.09.-01.10.2008- konferencja na temat:
„Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo,
projektowanie, wykonawstwo” - Zakopane
• 30.09.2008 - seminarium szkoleniowe na
temat: „Warunki kontraktowe i procedury
FIDIC 2000 – cz. II”
- zebranie Rady Programowej Biuletynu Informacyjnego „Budowlani”

Nic mi
Rozmowa z prezesem Zarzàdu Grupy SKALSKI

C

zy zdarza si´ Panu, np. w sytuacjach towarzyskich, ˝e przedstawiajàc si´, wywołuje Pan u swego rozmówcy skojarzenia: Skalski? Ten Skalski?
- Nie, nie jest to takie cz´ste, choç ludzie starszego pokolenia identyfikujà mnie ze Stanisławem Skalskim, słynnym pilotem znanym z
bitwy powietrznej nad Anglià, dowódcà tzw. Cyrku Skalskiego. Dobrze trafiajà, bowiem to mój stryj. Wyznam to po raz pierwszy: dzi´ki skojarzeniu z nazwiskiem stryja udało mi si´ kiedyÊ wygraç dwa
kontrakty.
- Trzeba du˝ej odwagi, aby nadaç firmie własne nazwisko. To Pana
bardzo pozytywnie wyró˝nia na tle ró˝nych: …BUD-ów, …POL-ów,
corporation i development. Czy po çwierçwieczu funkcjonowania firmy mo˝e Pan powiedzieç, ˝e wybór nazwy był dobrà decyzjà? Wszak
nazwisko stało si´ markà.
- JeÊli chodzi o zdrowie – nie. Wiem, ˝e niektórzy w to nie uwierzà, ale to ogromny ci´˝ar i kłopot, w który sam siebie wp´dziłem.
Nie przeszkadzało mi to jako trzydziestolatkowi, ale przeszkadza
56-latkowi. Zawsze miałem poczucie własnej wartoÊci i nadanie firmie takiej nazwy pewnie to poczucie jeszcze podkreÊlało. Firma jednoznacznie jest kojarzona z właÊcicielem. To zobowiàzuje. Jeden
nierozwa˝ny krok, jakieÊ problemy firmy, o co przecie˝ nietrudno,
bo w relacjach gospodarczych wiele zale˝y od partnerów, i ju˝ mo˝na zszargaç swoje nazwisko. To obliguje do uczciwoÊci i zachowania
wiarygodnoÊci za wszelkà cen´. A ja odpowiadam za to, co jest,
co było, ale przecie˝ nie wiem, jaka b´dzie przyszłoÊç? Takie dylematy mo˝e zrozumieç tylko osoba w takiej samej sytuacji. DyskutowaliÊmy na ten temat kiedyÊ z właÊcicielem firmy meblarskiej
„Kler”, który tak˝e odwa˝ył si´ zrobiç znak firmowy ze swojego nazwiska.
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nie przeszkadza
– mgr. in˝. Piotrem Skalskim

Przyznam, ˝e nazwa mojej firmy jest bardzo dobrze odbierana na Zachodzie, zwłaszcza wÊród moich partnerów
pochodzenia amerykaƒskiego. Niejednokrotnie spotkałem
si´ z uznaniem, ˝e na tak wczesnym etapie kapitalizmu,
raczkujàcego przecie˝ w Polsce lat 80., odwa˝yłem si´ zaryzykowaç własnym nazwiskiem.
Tu wtràc´ anegdotk´. BudowaliÊmy wielkà hal´ w Tarnowie z mo˝liwoÊcià kooperacji z Amerykanami. Udawałem si´ właÊnie na rozmow´ z szefem amerykaƒskiej firmy, gdy usłyszałem od moich pracowników zapewnienie,
˝e na pewno si´ dogadamy, gdy˝ jesteÊmy bardzo podobni. JesteÊmy w podobnym wieku, mówimy ponoç krótko i szybko podejmujemy decyzje. Mówiłem mo˝e minut´. To wystarczyło, aby amerykaƒski partner podjàł decyzj´:
Współpracujemy. Nie dostrze˝ono jeszcze jednego podobieƒstwa: obie firmy nazwane były nazwiskami właÊcicieli. Pomylili si´ natomiast w kwestii wieku – mój partner miał 86 lat. A mimo tego wieku powiedział coÊ, co mocno utkwiło mi w pami´ci: „Teraz zbudujemy pierwszà hal´,
a za 5 lat nast´pnà”. Nie wiem, czy Europejczyka staç by
było na takà odwag´? Jego firmà kierowała ju˝ córka, ale
on był przekonany o wiarygodnoÊci i potencjale swojej marki. Wiedział, co to znaczy daç firmie swoje nazwisko. Bardzo mi si´ to podoba, ale jednak w polskich warunkach,
wcià˝ jest pewnego rodzaju ci´˝arem.
Ja tak˝e wierz´ w mojà córk´, Magdalen´, absolwentk´ Wydziału Prawa UJ oraz London School of Economy,
gdzie ukoƒczyła prawo gospodarcze. Mam nadziej´, ˝e
i ona w którymÊ momencie ˝ycia zakotwiczy w firmie „Skalski” i razem z nowo powołanym dyrektorem zarzàdzajàcym, mgr. in˝. Dominikiem Wróblem, wezmà z tych 25 lat
to, co najlepsze i zbudujà jeszcze lepszà jakoÊç.
- Tymczasem nazwa firmy, a jednoczeÊnie Pana nazwisko, przyciàga wzrok na jednym z najciekawszych biurowców w Krakowie. Siedziba firmy du˝o mówi o jej pozycji i kondycji, a ten biurowiec jest imponujàcy. WprowadziliÊcie si´ ledwie dwa tygodnie temu i zapewne jestem jednym z pierwszych dziennikarzy w Waszych progach?
- Dokładnie - jest pani u nas pierwszà dziennikarkà. Co
do biurowca… Zaprojektował go in˝. architekt Romuald
Loegler. Jest to budynek o konstrukcji stalowej obudowany
podwójnà fasadà szklanà. Jej wewn´trzna i zewn´trzna
cz´Êç zostały wykonane z aluminium, w Êrodku jest
pustka powietrzna, wewnàtrz której znajdujà si´ ˝aluzje w
kolorze t´czy. Ta kolorystyka to nie fanaberia, ale wynik dostosowania do mocy Êwiatła słonecznego o ka˝dej porze
dnia, aby neutralizowaç promienie słoneczne. Takie rozwiàzanie zapewnia budynkowi pełne wyciszenie od ruch-

liwej ulicy, oszcz´dnoÊç w ogrzewaniu i wentylowaniu oraz
nocne chłodzenie. Pracujemy w tzw. inteligentnym obiekcie, co oznacza mo˝liwoÊç sterowania wszystkimi parametrami, takimi jak: nat´˝enie Êwiatła, temperatura, wilgotnoÊç. Parametry mo˝na dostosowaç dla całego budynku, ale za pomocà laptopa mo˝e je tak˝e ustawiç w
konkretnym pomieszczeniu ka˝dy z pracowników.

Przed biurowcem znajduje si´ fontanna. GoÊcie traktujà jà jako ozdob´, ale ona ma wa˝niejszà funkcj´ – w tym
miejscu znajduje si´ zbiornik przeciwpo˝arowy. Tyle o wyglàdzie zewn´trznym. Mam nadziej´, ˝e pracownicy doceniajà komfort wn´trza, pełne wyposa˝enie zaplecza socjalnego itd.
- Firma „Skalski” działa w niemal ka˝dej dziedzinie budownictwa, ale w jednych niszowo, a w innych priorytetowo. Dlaczego postawiliÊcie przede wszystkim na budow´
hal przemysłowych i magazynowych? Ile ich do tej pory
zbudowaliÊcie?
- Ponad dekad´ temu z pewnà zazdroÊcià przyglàdałem si´ budowanej przez ówczesny Exbud pierwszej hali
Makro Cash&Carry. MyÊlałem: Czy ja kiedyÊ b´d´ budował takie ogromne obiekty? I oto 11 lat temu zaprosili mnie
do współpracy Amerykanie. Od tego czasu firma „Skalski”,
we współpracy z firmà Astron Building System, wzniosła
850 tys. m kw. hal, najpierw w konstrukcji stalowej, teraz
równie˝ w konstrukcji stalowo-˝elbetowej i ˝elbetowej. StaliÊmy si´ drugim w Europie sprzedawcà powierzchni magazynowych. Lider tego rankingu, nasz partner z Luksemburga, w ciàgu 35 lat działania wybudował 1 mln m
kw. powierzchni. RoÊnie nam konkurencja na Ukrainie,
gdzie sà ogromne mo˝liwoÊci zbytu, ale na razie jesteÊmy w samej czołówce w Europie.
Zajmujemy si´ równie˝ specjalistycznym budownictwem
przemysłowym, budowà biurowców i deweloperkà.
Dokoƒczenie na str. 8
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Nic mi
Dokoƒczenie ze str. 7

- Czy nie obawiał si´ Pan zainwestowaç w ten sektor budownictwa? Deweloperzy ostatnio bardzo narzekajà, a
mieszkania sprzedajà si´ słabo.
- Do tej pory nie anga˝owałem si´ w budownictwo deweloperskie. To było sprzeczne z moimi poglàdami. Nigdy nie zamierzałem budowaç za pieniàdze klienta, jak robiła to wi´kszoÊç firm. Obecnie realizujemy ekskluzywne
osiedle przy ul. Pachoƒskiego, ale b´dziemy sprzedawaç
ju˝ gotowe mieszkania.
- Działa Pan na rynku budowlanym od çwierç wieku. Prosz´ spojrzeç wstecz i powiedzieç, które lata były dla firm
budowlanych najlepsze, a które najgorsze?
- Na poczàtku to była mała firemka. Nie miałem rozeznania
w rynku. Nie rozwijałem si´, jedynie jakoÊ trwałem. A potem
przyszedł czas restrukturyzacji i poczàtki nowego systemu
gospodarczego. Ostry kapitalizm. Do kraju wjechało wiele
firm zagranicznych, których nigdy nie nale˝ało tu wpuszczaç.
To była bezwzgl´dna gra rynkowa. Ten czas uwa˝am za najgorszy. Po 1995 r. mieliÊmy ju˝ za sobà pierwszy etap krwio˝erczego kapitalizmu. Wtedy było mi najłatwiej. Budowałem
fabryk´ Toyoty i firm´ Maspex w Wadowicach.
DziÊ wchodzimy w globalnà gospodark´ rynkowà. Inwestorzy majà zaufanie do rodzimych wykonawców. Niemieckie koncerny zlecajà wykonawstwo niemieckim firmom, francuskie – francuskim. Ja staram si´ promowaç
polski kapitał i budowaç polskà sił´ gospodarczà. Jeszcze nie pot´g´, choç mamy odpowiedni potencjał.

- Z jakim skutkiem?
- Dobrym. Nic nam w tym nie przeszkadza. Nie tak dawno otrzymałem ankiet´, w której pytano mnie, jako przedsi´biorc´, co mi przeszkadza w robieniu biznesu w Polsce. Odpowiedziałem, ˝e nic. Wiele osób narzeka na prawo, na ustawy, na uwarunkowania gospodarcze, a ja uwa˝am, ˝e mamy dobre przepisy. Niech tylko ka˝dy robi to,
do czego jest powołany. I niech nie przeszkadza innym.
My, Polacy, mamy problem omnipotencji – ka˝dy zna si´
na wszystkim, a na budownictwie szczególnie.
- Analitycy wieszczà nadchodzàcy kryzys. Czujà go ju˝
deweloperzy. W tej dziedzinie odnotowano ju˝ pierwsze
upadłoÊci. Czy Pan odczuwa jakieÊ symptomy bessy?
- Nie. Nie zgadzam si´ z takà tezà. UpadłoÊci były i b´dà,
ale to jeszcze nie kryzys. Czego oczekiwał przedsi´biorca bez kapitału, który chciał budowaç za pieniàdze klientów i jeszcze zamierzał dobrze na tym zarobiç? To byłoby nienormalne i niemoralne. To jest kapitalizm prymitywny.
OczywiÊcie, nie jestem za tym, aby firmy bankrutowały, ale
jestem za zdrowà grà rynkowà. Co mo˝e zaoferowaç
przedsi´biorca bez kapitału? Ile mo˝e stworzyç nowych
miejsc pracy? Czy jego pracownicy b´dà si´ rozwijaç? W
jakich warunkach b´dà pracowaç? Czy myÊli o zabezpieczeniu ich rodzin? Czy dba o to, jak sp´dzajà urlopy?
Czy taka firma b´dzie si´ rozwijaç? Czy coÊ po sobie zostawi? Nie. Najwy˝ej rozgoryczonych klientów, którzy ulokowali dorobek ˝ycia w niepewnym przedsi´wzi´ciu i teraz ten dorobek tracà. To tylko porzàdkowanie rynku, na
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którym – dla dobra polskiej gospodarki – powinny pozostaç
tylko uczciwe i wiarygodne firmy.
Rozmawiała
Aleksandra VEGA
Grupa SKALSKI jest powiàzanym kapitałowo konsorcjum przedsi´biorstw
bran˝y ogólnobudowlanej. Jedna z najwi´kszych w kraju (mieÊci si´ w
grupie 100 najwi´kszych firm budowlanych w rankingu Murator Plus).
W Małopolsce jedna z najbardziej utytułowanych, nagradzanych, reprezentujàca wyłàcznie polski kapitał.
W skład Grupy SKALSKI wchodzà:
SKALSKI Sp. z o.o. - Generalny Wykonawca,
SKALSKI - Logistic Park Sp. z o.o.
MS Sp. z o.o. - deweloper,
Firma Budowlano-Handlowa SKALSKI - usługi budowlane,
SKALSKI EXPORT Sp. z o.o..
SKALSKI EXPORT Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna.
Najwa˝niejsze nagrody zdobyte przez firm´ „Skalski”:
– W konkursach Budowa Roku:
– Dyplom uznania w 2005 r. za Centrum Logistyczne Logistic City
– Nagroda II stopnia w 2004 za Magazyn Polifarb Cieszyn Wrocław
– Nagroda I stopnia w 2003 r. za BIK
– Nagroda II stopnia i dyplom uznania w 2001 r. za centrum logistyczne TC D´bica
– Nagrod´ II stopnia w 2000 r. za Hart
– Nagrod´ III stopnia i dyplom uznania w 1999 r. za Ekoland
– Nagrod´ II stopnia w 1998 r. za PKS Multispedytor
Inne nagrody:
– Lider Rynku 2008
– Solidna Firma 2007
– Orzeł Polskiego Budownictwa 2007
– Solidny Przedsi´biorca 2007
– Złoty Dukat 2007
– Mecenas Kultury Krakowa 2006
– Przyjaciel Sportu 2006
– Lider Rynku 2007
– Eurolider 2007
– Gazela Biznesu 2006
– Złoty Laur Małopolski 2006
– Mecenas Kultury Krakowa 2005
– Srebrny Laur Małopolski 2005
– Wyró˝nienie „Polski Sukces“ w 2005
– Złota Statuetka „Przedsi´biorstwo Fair Play“
– Logistyk Roku 2002 w kategorii Magazyn
– Złoty Certyfikat Przedsi´biorstwa Fair Play 2001
– Krakowski Dukat - dla właÊciciela firmy
– Drabinka Sukcesu za wysokà dynamik´ przychodów w 2000
– Nagroda Hermes 2000
– III miejsce na targach Expo-Bud
– I Nagroda od Firmy Astron w kategorii „Najwi´ksza WartoÊç Sprzeda˝y
w roku 2005“
– I Nagroda od Firmy Astron w kategorii „Najwi´kszy Budynek w roku
2005“
– Medal Europejski za usługi budowlane w zakresie budownictwa
przemysłowego i u˝ytecznoÊci publicznej
Na zdj´ciach: niektóre realizacje i nagrody Grupy Skalski

str. 10 • SIERPIE¡ - WRZESIE¡ 2008

NOWINKI
TECHNOLOGICZNE

Kolej
Transport, a szczególnie transport kolejowy nowej generacji,

inia szybkiej kolei nie tylko połàczy cztery du˝e polskie
miasta, ale tak˝e stanie si´ podstawowym elementem sieci linii kolejowych o znaczeniu mi´dzynarodowym, wpisujàc si´ w sieç korytarzy paneuropejskich.

L

Kolej du˝ej pr´dkoÊci pozwala na przewo˝enie pasa˝erów z pr´dkoÊciami przekraczajàcymi 200 km/h.
Do funkcjonowania szybkiej kolei niezb´dna jest infrastruktura dostosowana do du˝ych pr´dkoÊci,
a wi´c specjalne linie kolejowe, dworce kolejowe oraz
odr´bne systemy biletowe.
Transport, a szczególnie transport kolejowy nowej
generacji, jest jednym z symboli rozwoju gospodarczego paƒstwa. Koleje du˝ych pr´dkoÊci to efekt zastosowania technik i technologii najnowszej generacji.
Paƒstwo le˝àce w Êrodku kontynentu europejskiego,
jakim jest Polska, powinno wspieraç rozwój rozwiàzaƒ technicznych Êwiadczàcych o nowoczesnoÊci kraju. Postrzeganie Polski i traktowanie jako rozwini´tego
gospodarczo członka Unii Europejskiej w du˝ej mierze zale˝y od podejmowania odwa˝nych decyzji zmieniajàcych oblicze naszego kraju w oczach partnerów
europejskich.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zamierzajà włàczyç
do planu rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce
projekt budowy sieci kolejowej du˝ych pr´dkoÊci, jako
wa˝nego elementu renesansu transportu kolejowego w Polsce. Sieç ta oparta na:
• nowej linii Warszawa – Łódê – Poznaƒ/Wrocław
o pr´dkoÊci maksymalnej do 350 km/h, zwanej
linà Y,
• modernizacji linii CMK do 250 km/h, oraz dobudow´ połàczeƒ Psary-Kozłów/Kraków i Psary-Zawiercie/Katowice,
• modernizacji innych głównych linii kolejowych
w Polsce do 160km/h, a cz´Êciowo tak˝e do 200
km/h,
umo˝liwi stworzenie atrakcyjnej oferty przewozowej na miar´ XXI wieku, która w istotny sposób wpłynie na rozwój gospodarczy kraju, podobnie jak stało si´ to przy otwieraniu nowych linii du˝ych pr´dkoÊci
w innych krajach Europy. Kierunek tych działaƒ jest
zgodny z politykà UE w zakresie rozwoju transportu.
Celem tej polityki jest zrównowa˝ony rozwój i rewitalizacja transportu kolejowego.
Linia szybkiej kolei nie tylko połàczy cztery du˝e
miasta, ale tak˝e stanie si´ podstawowym elementem sieci linii kolejowych o znaczeniu mi´dzynarodowym, wpisujàc si´ w sieç korytarzy paneuropej-

skich. Co wi´cej, projektowana linia wraz z Centralnà Magistralà Kolejowà (CMK), która jest obecnie modernizowana do pr´dkoÊci 200 - 250 km/h b´dà si´
uzupełniały. Umo˝liwi to uruchomienie szybkich połàczeƒ Małopolski (Kraków) z Wielkopolskà (Poznaƒ)
i Pomorzem Zachodnim (Szczecin) przez Łódê, a linia szybkiej kolei z Warszawy do Wrocławia pozwoli usprawniç połàczenia kolejowe z Czechami i Niemcami. Dzi´ki temu znacznie skróci si´ czas podró˝y oraz poprawi si´ bezpieczeƒstwo w ruchu drogowym.
WspółczeÊnie budowane koleje sà przyjazne dla
Êrodowiska naturalnego. Nowoczesny tabor kolejowy
zu˝ywa mniej energii, przez co przyczynia si´ do
ograniczenia zanieczyszczeƒ emitowanych przez
transport kolejowy. Poza tym przy budowie i modernizacji linii kolejowej stosuje si´ Êrodki zmniejszajàce niekorzystny wpływ na Êrodowisko, takie jak
osłony akustyczne linii, bezkolizyjne przejazdy
i przejÊcia dla ludzi, bezkolizyjne przejÊcia dla
zwierzàt.
Najwa˝niejszym celem rozwoju polskiej infrastruktury jest poprawa jakoÊciowa połàczeƒ mi´dzy
wa˝nymi krajowymi oÊrodkami gospodarczymi i mi´dzy najwi´kszymi aglomeracjami, zgodnie z oczekiwaniami przewoêników. JednoczeÊnie parametry
eksploatacyjne polskiej sieci infrastrukturalnej, jako
cz´Êci kolejowej sieci europejskiej, b´dà dorównywaç
standardom istniejàcym w Unii Europejskiej.
Brak Êrodków finansowych spowodował du˝e zaległoÊci remontowe i znacznà dekapitalizacj´ infrastruktury. Modernizacja linii spowoduje znacznà popraw´ płynnoÊci ruchu i jego bezpieczeƒstwa.
Nie bez znaczenia w strategii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sà te˝ przedsi´wzi´cia integrujàce europejskà sieç kolejowà. Dotyczà one linii poło˝onych
na podstawowych ciàgach komunikacyjnych. Zamierzeniem strategicznym jest, aby sieç kolejowa krajów unijnych stanowiła spójny system, zapewniajàcy połàczenia kolejowe pomi´dzy wszystkimi krajami członkowskimi.
Po opracowaniu diagnozy stanu obecnego, na
podstawie przyj´tej przez Zarzàd Spółki „Strategii rozwoju PKP PLK S.A. do roku 2013 i dalej” przygotowano propozycje projektów inwestycyjnych do realizacji przy współudziale Êrodków z Funduszu SpójnoÊci w latach 2007 – 2013 i dalszych, przy czym
opracowany program modernizacji infrastruktury
kolejowej uwzgl´dnia te˝:
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jest jednym z symboli rozwoju gospodarczego paƒstwa.

• ustalenia II i III paneuropejskiej konferencji ministrów
transportu (Kreta 1994 i Helsinki 1997),
• raport TINA (Transport Infrastructure Need Assesment),
• zobowiàzania wynikajàce z zawartych umów mi´dzynarodowych AGC (umowy o głównych mi´dzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (umowy
o wa˝nych mi´dzynarodowych liniach transportu
kombinowanego i obiektach towarzyszàcych) - postanowienia traktatu akcesyjnego,
• program ten dotyczy tak˝e linii zaliczanych do sieci
TERFN (Trans-European Rail Fright Network).

Rozwój sieci
Kierunki działaƒ modernizacyjnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynikajà z przyj´tej strategii rozwoju infrastruktury transportu i pozostajà w zgodnoÊci z zaleceniami polityki transportowej UE.
Propozycje na lata najbli˝sze naniesiono na map´ sieci kolejowej przedstawionà poni˝ej:

Z punktu widzenia interesu krajowego priorytetowymi
przedsi´wzi´ciami sà te, które charakteryzujà si´ najwy˝szà
rentownoÊcià oraz wspierajà rozwój gospodarczy i społeczny. Najwa˝niejszym celem rozwojowym polskiej infrastruktury jest poprawa jakoÊciowa połàczeƒ mi´dzy wa˝nymi krajowymi oÊrodkami gospodarczymi i mi´dzy najwi´kszymi aglomeracjami, zgodnie z oczekiwaniami przewoêników.

Co z tego b´dzie miał region?
DługoÊç linii kolejowych w Małopolsce i na Podkarpaciu wynosi ok. 1020 km (długoÊç torów ok. 2100 km).
Tak wi´c w najbli˝szym czasie modernizacji poddany
zostanie ciàg linii nr:
• 138 OÊwi´cim - Katowice, 134 Jaworzno-Szczakowa
– Mysłowice i 133 na odcinku Katowice-Kraków, (jako
lista podstawowa),
• 91 Kraków – Medyka (na odcinku Kraków – Rudzice i Rzeszów–Granica Paƒstwa – jako lista podstawowa, a na odcinku Rudzice-Rzeszów jako lista rezerwowa),
• 64 na odcinku Psary – Kozłów,
• 8 na odcinku Kozłów – Kraków (na odcinku Psary –
Kozłów i Batowice – Kraków lista podstawowa),
• 25 na odcinku Skar˝ysko Kamienna-Ocice,
• 71 na odcinku Ocice – Rzeszów.
• powstanie nowa linia kolejowa Podł´˝e – Tymbark,
• 104 na odcinku Tymbark – Chabówka, nr 99 na odcinku Chabówka – Zakopane, linii nr 104 na odcinku Tymbark – Nowy Sàcz oraz linii nr 96 Nowy Sàcz
– Muszyna – Granica Paƒstwa.
Na liÊcie podstawowej w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Ârodowisko” na lata 2007–2013
w tzw. „Indykatywnym wykazie du˝ych projektów”, jako
priorytet VII – Transport przyjazny Êrodowisku - została uj´ta modernizacja linii nr 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice MPL. Jego realizacja jest zwiàzana z organizacjà mistrzostw Europy EURO 2012.
Oprócz modernizacji linii korytarzowych, konieczna jest
te˝ rewitalizacja linii regionalnych. Linie te, zgodnie
z Ustawà o transporcie kolejowym, mogà byç modernizowane z ró˝nych êródeł, w tym równie˝ ze Êrodków unijnych, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
(RPO ) poszczególnych województw. Do tej pory udało si´
ujàç do planu modernizacj´ linii nr:
• 109 Kraków Bie˝anów – Wieliczka
• rewitalizacj´ wybranych elementów infrastruktury linii nr 94 na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice oraz linii nr 96 na odcinku Tarnów – Nowy Sàcz.
Bardzo wa˝nym przedsi´wzi´ciem, majàcym na celu
wykorzystanie istniejàcej infrastruktury kolejowej w Małopolsce i osiàgni´cie zrównowa˝onego systemu transportu jest Szybka Kolej Aglomeracyjna (SKA). W 2007 r.
Urzàd Marszałkowski zlecił wykonanie wst´pnego studium
wykonalnoÊci dla zbudowania systemu kilku linii SKA.
Jako obszar działania linii SKA nale˝ałoby przyjàç: sieci Krakowa i miast najbli˝szego otoczenia: Chrzanowa
Dokoƒczenie na str. 12
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i Spytkowic od zachodu, Wadowic od południa, Miechowa od północy, Brzeska i Bochni od wschodu. Nale˝ałoby równie˝ rozpatrzeç reaktywowanie linii Podł´˝e – Niepołomice i Nowa Huta - Kocmyrzów i ewentualne ich włàczenie do systemu.
Brane sà pod uwag´ w tym przedsi´wzi´ciu linie: Podł´˝e - Kraków Główny – Trzebinia – Chrzanów, Wieliczka
Rynek – Kraków Główny – Balice MPL, Kraków Mydlniki
– Gaj- Kraków Płaszów, Kraków Mydlniki – Batowice –
Nowa Huta, Kraków Mydlniki – Gaj – Łeg, (Wadowice) Skawina – łàcznica Krzemionki – Kraków Główny – Batowice
– Miechów.
Dla skrócenia przejazdu na linii Balice MPL – Skawina,
rozwa˝ana jest budowa łàcznicy kolejowej pomi´dzy
przystankiem Kraków Zabłocie a Kraków Krzemionki
oraz modernizacja przystanków osobowych na Zabłociu
i w Krzemionkach.
Według „Wst´pnego Studium WykonalnoÊci Szybkiej
Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w aglomeracji krakowskiej (International Management Services sp. z o. o. z 2007 roku)”
[1] niezb´dna kwota wsparcia ze Êrodków Unii Europejskiej szacowana jest na 430 mln złotych (całkowity koszt
to ok. 600 mln zł). Ponadto warunkiem koniecznym do uruchomienia SKA jest modernizacja systemu SRK na w´êle Kraków tak, aby na odcinku linii Mydlniki – Podł´˝e mo˝liwa była jazda w odst´pach co około 4 min oraz modernizacja linii 118 Kraków Mydlniki – Kraków Balice MPL na
całej długoÊci 5,5 km tak, aby linia uzyskała parametry do
jazdy z pr´dkoÊcià ok. 100 km/h (konieczna budowa dwupoziomowych skrzy˝owaƒ z drogami).
W celu zwi´kszenia wykorzystania infrastruktury kolejowej
w obsłudze mieszkaƒców Krakowa w tym przedsi´wzi´ciu
planowane jest równie˝ wybudowanie 28 nowych przystanków osobowych wraz z modernizacjà istniejàcych.
Prowadzone prace przygotowawcze sà ÊciÊle zwiàzane z planowanym rozwojem sieci kolejowej w latach 2007
– 2013 i dalszych i obejmujà podstawowe linie i w´zły kolejowe, których modernizacja została uznana za priorytetowà dla Polski i Unii Europejskiej.

Linia E 30
E 30 nale˝y do III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego łàczàcego mi´dzy innymi Drezno (Niemcy),
Wrocław, Katowice, Kraków z Lwowem (Ukraina). Linia E
30 na polskim odcinku przebiega od granicy paƒstwa z Niemcami przez Zgorzelec, W´gliniec, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów i PrzemyÊl, do
granicy z Ukrainà w Medyce.

Polski odcinek tej linii o długoÊci 677 km łàczy najwa˝niejsze centra i regiony ekonomiczne południowej Polski: Dolny Âlàsk, Górny Âlàsk i Małopolsk´.
DługoÊç modernizowanych odcinków:
Opole – Katowice – Kraków 197,997 km
Pododcinki:
Opole – Gliwice 73,997 km
Gliwice – Katowice 27 km
Katowice – Trzebinia 29 km
Trzebinia – Kraków 38 km
Odcinek:
Kraków – Tarnów – Rzeszów – Medyka /granica paƒstwa/ 258,254 km
Pododcinki:
Kraków – Tarnów 77,4 km
Tarnów – Medyka /granica paƒstwa/ 180,822 km.
Celem modernizacji jest dostosowanie parametrów linii do nowych standardów oraz wymogów umów mi´dzynarodowych AGC (o głównych mi´dzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych mi´dzynarodowych
liniach kolejowych transportu kombinowanego).
Jest to ogromne przedsi´wzi´cie. Linia E-30 na terenie Małopolski i Podkarpacia ma długoÊç ok. 320 km. Znajdujà si´ tu 1644 rozjazdy, z czego 203 to rozjazdy krzy˝owe, a 45 to skrzy˝owania torów. Na łàcznà iloÊç 537
łuków po obu torach na ww. ciàgu, 199 jest niepodatnych
na przystosowanie ich do pr´dkoÊci 140 km/h, a 295 do
pr´dkoÊci 160 km/h. Znajdujà si´ tu 153 przejazdy w poziomie szyn, które nale˝y zlikwidowaç poprzez budow´
dróg zbiorczych i wiaduktów. 110 obiektów in˝ynierskich
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ze wzgl´du na stan techniczny wymaga modernizacji. Na
całej długoÊci linii trzeba przebudowaç podtorze, odtworzyç odwodnienia, przebudowaç (praktycznie reelektryfikowaç) sieç trakcyjnà wraz z podstacjami, dokonaç modernizacji urzàdzeƒ srk oraz wielu budynków i budowli wraz z przystosowaniem ich do obsługi niepełnosprawnych.
Zakres modernizacji linii obejmuje m.in.:
• wykonanie na szlakach i stacjach robót w zakresie
wymiany szyn i podkładów, odwodnienia,
• modernizacj´ sieci trakcyjnej,
• modernizacj´ przejazdów kolejowych w zakresie nawierzchni oraz tam, gdzie jest to konieczne, budowy
dróg równoległych,
• modernizacj´ obiektów in˝ynieryjnych,
• modernizacj´ urzàdzeƒ łàcznoÊci i urzàdzeƒ sterowania ruchem kolejowym w zakresie umo˝liwiajàcym
zdalne sterowanie odcinkami linii kolejowej.
Obecnie, w ramach tego korytarza realizowane sà roboty na nast´pujàcych odcinkach:
W´gliniec – Zgorzelec/Gr. Paƒstwa oraz W´gliniec – Bielawa Dolna/Gr. paƒstwa,
Legnica – W´gliniec,
Opole – Wrocław – Legnica.
Linia E 30 a obszary chronione
Linia kolejowa E 30 przecina nast´pujàce obszary chronione:
• parki krajobrazowe: Dolinki Krakowskie, Tenczyƒski,
• obszar chronionego krajobrazu: Jurajskich Parków
Krajobrazowych, Bratucicki, Radłowsko-Wierzchosławicki, Jastrzàbsko-˚d˝arski,
• obszar siedliskowy Natura 2000: Puszcza Zgorzelecko-Osiecznicka, rzeka San
• obszar ptasi Natura 2000: Bory DolnoÊlàskie, Puszcza Niepołomicka.
KorzyÊci dla społeczeƒstwa i Êrodowiska wynikajàce
z modernizacji
• zwi´kszenie pr´dkoÊci pociàgów pasa˝erskich do 160
km/h, a towarowych do 120 km/h,
• osiàgni´cie Êredniej oszcz´dnoÊci czasu podró˝y,
• poprawa bezpieczeƒstwa i zmniejszenie ryzyka wypadków dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych (m.in. urzàdzeƒ sterowania
ruchem kolejowym),
• poprawa bezpieczeƒstwa na przejazdach kolejowych
(zmniejszenie liczby przejazdów w poziomie, nowoczesne urzàdzenia automatyki kolejowej),
• ograniczenie hałasu i drgaƒ poprzez: zastosowanie
szyn bezstykowych szlifowanych i mat antydrganiowych, budow´ ekranów akustycznych, wymian´ okien,

• zmniejszenie zu˝ycia energii i zmniejszenie emisji zanieczyszczeƒ do powietrza poprzez elektryfikacj´ odcinka W´gliniec-Bielawa Dolna,
• zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wód i gruntów
dzi´ki zastosowaniu systemu drena˝u, rowów odprowadzajàcych i osadników,
• zmniejszenie ÊmiertelnoÊci zwierzàt poprzez: przystosowanie obiektów in˝ynierskich (mosty, przepusty) do pełnienia funkcji przejÊç dla zwierzàt i instalacj´ urzàdzeƒ odstraszajàcych,
• dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych,
• ochrona zabytków (dworce kolejowe w W´gliƒcu, Bolesławcu, Legnicy, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Tarnowie, PrzemyÊlu oraz kamienne i stalowe wiadukty oraz mosty).
Efekty modernizacji
• rehabilitacja linii i podniesienie jej standardów,
• dostosowanie linii do pr´dkoÊci 160 km/h dla pociàgów pasa˝erskich i 120 km/h dla pociàgów towarowych, a tak˝e do dopuszczalnego nacisku na
oÊ do 221 kN,
• zwi´kszenie przepustowoÊci linii.

Linia kolejowa PL/AD106
Psary-Kozłów-Kraków
Charakterystyka linii:
Ciàg linii Psary – Kozłów – Kraków łàczy kolejowy korytarz VI (linia E-65) z korytarzem III (linia E30). Stanowi
element najdogodniejszego i najkrótszego połàczenia kolejowego Warszawy z Krakowem. Jest to ciàg o podstawowym znaczeniu gospodarczym kraju i jako taki
umieszczony jest w wykazie linii o paƒstwowym znaczeniu.
W skład połàczenia Psary – Kraków wchodzi: łàcznica
nr 570 Psary – Starzyny i odcinki linii nr 64 Kozłów – Koniecpol i linii 8 Warszawa – Kraków.
Na linii osiàgane sà nast´pujàce wielkoÊci pr´dkoÊci rozkładowych:
• dla pociàgów pasa˝erskich w przedziale 120 km/h –
50 km/h
• dla pociàgów towarowych w przedziale 80 km/h – 40
km/h.
Efekty modernizacji:
• dostosowanie parametrów linii do wymogów AGC
i AGTC,
• poprawa dost´pnoÊci komunikacyjnej,
• podniesienie pr´dkoÊci, zwi´kszenie nacisków do 221
kN/oÊ,
Dokoƒczenie na str. 14
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• znaczne skrócenie czasów jazdy,
• zwi´kszenie przepustowoÊci,
• wprowadzenie zasad interoperacyjnoÊci z wdro˝eniem ERTMS,

• zwi´kszenie pr´dkoÊci pociàgów do 160 km/h, a co
za tym idzie skrócenie czasu przejazdu mi´dzy
Warszawà- Radomiem- Kielcami i Krakowem.
Po zakoƒczeniu prac modernizacyjnych w 2015 r. podró˝ z Warszawy na południe Polski b´dzie trwała znacznie krócej. Tylko na odcinku Psary - Kraków z 61 minut
obecnie do 34 minut po modernizacji. Poprawi si´ komfort i bezpieczeƒstwo jazdy. Pociàgi b´dà jeêdziç ciszej,
dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Zgodnie
z wymogami unijnymi zostanie zwi´kszona iloÊç przejÊç
pod torami, wysokoÊç peronów b´dzie dostosowana do
kursujàcego taboru, a stacje b´dà wyposa˝one w urzàdzenia ułatwiajàce przemieszczanie si´ osób niepełnosprawnych. Nowoczesna linia b´dzie przyjazna dla Êrodowiska naturalnego. Na terenach, przez które przebiega, b´dà zamontowane urzàdzenia odstraszajàce zwierz´ta
od torów w czasie przejazdu pociàgu oraz zbudowane
przejÊcia dla migrujàcych zwierzàt.

Ciàg linii 25 i 71
na odcinku Skar˝ysko Kamienna – Ocice – Rzeszów
• poprawa bezpieczeƒstwa,
• połàczenie linii E65 z E30 oraz udro˝nienie połàczenia
aglomeracji warszawskiej z krakowskà,
• poprawa w zakresie ochrony Êrodowiska.
DługoÊç modernizowanych odcinków:
Psary – Kozłów – Kraków 93 km.

Linia kolejowa nr 8 Warszawa-Radom-Kielce-Kraków
Linia kolejowa nr 8, zwana magistralà Êwi´tokrzyskà, łàczy Warszaw´ z Radomiem, Kielcami i Krakowem. Jest to
linia o znaczeniu paƒstwowym, w pełni zelektryfikowana,
dostosowana do pr´dkoÊci 100-120 km/h. Jednak z powodu pogarszajàcego si´ stanu technicznego wprowadzono na niej liczne ograniczenia pr´dkoÊci. PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. od dawna planowały unowoczeÊnienie tej linii, ale stało si´ to mo˝liwe dopiero w 2005 r. dzi´ki pomocy Unii Europejskiej.
Celem tej du˝ej inwestycji jest:
• wymiana podtorza, szyn, rozjazdów, urzàdzeƒ in˝ynieryjnych i sieci trakcyjnej;
• zwi´kszenie bezpieczeƒstwa na przejazdach kolejowych;
• ograniczenie hałasu i wibracji;
• dostosowanie peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych;
• ograniczenie negatywnego wpływu na Êrodowisko
naturalne, zmniejszenie ÊmiertelnoÊci zwierzàt;

W zwiàzku z degradacjà tych linii podj´to w 2006 roku
decyzj´ o ich sanacji. W 2006 r. zrealizowano I etap zadania
inwestycyjnego w ramach modernizacji drogi kolejowej:
Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszowà, na odcinku Skar˝ysko-Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów, majàcy na celu osiàgni´cie przejezdnoÊci pociàgów pasa˝erskich od Rzeszowa do Kolbuszowej.
W 2007 r. rozpocz´to II etap prac, które koncentrowały si´ głównie na odcinkach: Ocice – Kolbuszowa oraz Kolbuszowa - Widełka.
Wymieniona została nawierzchnia na długoÊci 29,30 km,
zakoƒczono (rozpocz´tà w 2006 r.) przebudow´ mostu
(w km 39,354), wykonano zabudow´ i modernizacj´
urzàdzeƒ samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 2 przejazdach kolejowo-drogowych (w km 59,857 i w km
63,130).
Opracowano równie˝ dokumentacj´ na:
• przebudow´ 6 obiektów in˝ynieryjnych,
• zabezpieczenie osuwisk w dwóch lokalizacjach,
• przebudow´ układu torowego w stacji Kolbuszowa.
W kolejnym etapie, tj. w 2008 r., planowana jest wymiana
nawierzchni na długoÊci 16,5 km, przebudowa stacji Kolbuszowa, modernizacja 6 obiektów in˝ynieryjnych i zabezpieczenie 2 osuwisk.
PrzejezdnoÊç na całej długoÊci linii Ocice – Rzeszów planuje si´ osiàgnàç po zakoƒczeniu robót w 2008 r.
Zakres dalszej opłacalnej przebudowy i docelowà
pr´dkoÊç pociàgów pasa˝erskich, kursujàcych po tej li-
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XXI wieku
nii, wyka˝e studium wykonalnoÊci, które aktualnie jest na
etapie opracowania.
Dzi´ki reaktywowaniu linii Rzeszów – Warszawa przez
Kolbuszowà, Podkarpacie zyska bezpoÊrednie połàczenie z Warszawà. Nastàpi poprawa warunków obsługi pasa˝erów w ruchu lokalnym i pomi´dzy województwami oraz
podniesiony zostanie poziom atrakcyjnoÊci inwestycyjnej
i turystycznej okolicznych gmin. Ponadto wa˝ne jest
równie˝ to, ˝e ta linia b´dzie fragmentem transeuropejskiego połàczenia „Bałtyk – kraje nadbałtyckie – Balaton”.

Projekt budowy i modernizacji linii kolejowych
w korytarzu C30/1 Kraków - Muszyna - Zakopane.
Obecnie istniejàce połàczenie kolejowe Krakowa z Nowym Sàczem i z Zakopanem nie spełnia oczekiwaƒ pasa˝erów.
Z uwagi na geometri´ torów, tj. du˝à iloÊç łuków o małym promieniu, niekorzystny profil podłu˝ny, a tak˝e koniecznoÊç zmiany czoła pociàgu - osiàgane pr´dkoÊci pociàgów na tych ciàgach, nie przekraczajà 50 km/h. Nie sà
to pr´dkoÊci (i czasy jazdy) mogàce obecnie zapewniç
sprawny przewóz licznych pasa˝erów i du˝ej iloÊci towarów. Rozwiàzaniem mo˝e byç dobudowa nowego, uzupełniajàcego odcinka linii. Wymaga to pilnego podj´cia
działaƒ, które w konsekwencji doprowadzà do uatrakcyjnienia oferty przewozowej.

Pomysł połàczenia podkrakowskiej stacji kolejowej
Podł´˝e le˝àcej na linii Kraków - Medyka z linià Chabówka - Nowy Sàcz w rejonie miejscowoÊci Piekiełko, wg przekazów historycznych zrodził si´ ju˝ przed I wojnà Êwiatowà.
W ciàgu XX stulecia wracano do niego kilkakrotnie, jednak z ró˝nych wzgl´dów poprzestawano na pracach studialnych, o charakterze wst´pnym.

We wrzeÊniu 1996 r. Dyrekcja Generalna PKP uj´ła w programie modernizacji infrastruktury na lata 2000 - 2010, budow´ nowej linii kolejowej Kraków - Tymbark, jako uzupełnienie korytarza transportu kombinowanego C 30/1.
W Êlad za tym w 1999 r. ze Êrodków ówczesnej Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej zostało zlecone firmie GiBB Polska
sp. z o. o. studium wykonalnoÊci „Modernizacja i uzupełnienie układu kolejowego w obszarze: Kraków - Nowy Targ
– Muszyna - Zakopane, wraz z przejÊciem na Słowacj´”.
W studium szczegółowo przeanalizowano i dokonano
oceny podstawowych rozwiàzaƒ technicznych i funkcjonalnych nowej linii oraz dla rekomendowanych wariantów
trasowania w korytarzach: myÊlenickim (Kraków Bie˝anów
- Wieliczka - MyÊlenice - Mszana Dolna) i szczyrzyckim
(Podł´˝e - Szczyrzyc - Tymbark i Szczyrzyc - Mszana Dolna). Wyniki fazy II studium pozwoliły zweryfikowaç wybrane
warianty trasowania pod wzgl´dem niezb´dnych nakładów
na ich wdro˝enie, jak i pod kàtem koƒcowych ocen efektywnoÊci ekonomiczno-finansowej.
Prace nad projektami wst´pnymi modernizacji linii kolejowych do Muszyny i do Zakopanego rozpocz´ły si´
w 1998 roku. Realizacja projektów była mo˝liwa dzi´ki ich
finansowaniu w formie darowizny rzàdu Republiki Włoskiej
dla Polski. Projekt wst´pny nowej linii kolejowej Podł´˝e
- Piekiełko oraz projekty modernizacji odcinków linii Chabówka - Mszana Dolna - Tymbark, Piekiełko - Stary Sàcz
i Stary Sàcz - Muszyna zostały zakoƒczone i przekazane
stronie polskiej w 2001 roku.
Poniewa˝ uzupełnienie i modernizacja układu linii kolejowych dotyczy unikalnego pod wzgl´dem krajobrazowym i turystycznym regionu kraju, stàd te˝, niezale˝nie od
kwestii technicznych i finansowych, ze szczególnà uwagà
została potraktowana ochrona Êrodowiska naturalnego.
W procesie projektowania wytrasowano i uzgodniono
z samorzàdami gmin projekty budowy i modernizacji linii
kolejowych:
• Podł´˝e - Szczyrzyc - Limanowa - linia dwutorowa
V=160/200 km/h, o długoÊci 50,166 km,
• Szczyrzyc - Mszana Dolna - Chabówka - linia dwutorowa V=120/160 km/h, o długoÊci 30,000 km,
• Limanowa - Stary Sàcz - linia dwutorowa V=160/200
km/h, o długoÊci 32,500 km,
• Stary Sàcz - Muszyna - linia dwutorowa V=120/160
km/h, o długoÊci 36,485 km.
Inwestycja jest przygotowana pod wzgl´dem projektowym (wymaga aktualizacji) oraz posiada wst´pnà rezerwacj´ terenów, jednak nie ma pewnoÊci, czy zostanie
uj´ta w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013.
Dokoƒczenie na str. 16
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Dokoƒczenie ze str. 15

Dla wsparcia działaƒ zmierzajàcych do rozpocz´cia realizacji tej inwestycji został powołany 14 wrzeÊnia 2004 r.
przez Zarzàd Krajowy Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej „Komitet
wspierajàcy budow´ i modernizacj´ linii kolejowych w korytarzu C30/1”".

• rozwój turystyki do regionu o najwy˝szej, całorocznej atrakcyjnoÊci;
• ochrona Êrodowiska naturalnego poprzez odcià˝enie turystycznych i uzdrowiskowych oÊrodków od bardzo ucià˝liwego dla otoczenia ruchu samochodowego;
• wzrost konkurencyjnoÊci transportu kolejowego
(komfort i bezpieczeƒstwo podró˝y, znaczàce skrócenie czasu przejazdu);
• aktywizacja regionu poprzez popraw´ dost´pnoÊci
i osiàgalnoÊci komunikacyjnej;
• usprawnienie mi´dzynarodowego tranzytu kolejowego.
Mgr in˝. Jerzy HYDZIK
Tomasz HYDZIK

Spodziewane efekty realizacji omawianych projektów:
• skrócenie drogi kolejowej do Nowego Sàcza o 45
proc. (z 167 km do 92 km), a do Muszyny o 35 proc.
(z 217 km do 140 km);
• skrócenie czasu podró˝y pomi´dzy Krakowem
a Nowym Sàczem z ok. 3 godz. do ok. 1 godz, pomi´dzy Krakowem a Zakopanem z 3-4 godz. do 1,5
godz. poprzez zwi´kszenie pr´dkoÊci pociàgów
z 70/50 do 160/120 km/h dla taboru konwencjonalnego, a do 200 km/h dla pociàgów z wychylnym
pudłem;

Literatura:
• Projekt Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa
Małopolskiego na lata 2007-2013 (z 2006 roku)
• Studium wykonalnoÊci „Wykorzystanie linii kolejowych w układzie
komunikacyjnym Krakowa” prof. Włodzimierz Czyczuła. Politechnika Krakowska 1999 rok
• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013
(załàcznik 1/I do Uchwały nr XLI/527/2006 Sejmiku Województwa
Małopolskiego z 30 stycznia 2006 r.)
• Jerzy Âmiałkowski, Jerzy Hydzik. Łàcznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki obiektem in˝ynieryjnym w drodze
usprawniajàcej komunikacj´ publicznà aglomeracji krakowskiej. Zeszyt NT nr 82 (136) SITK RP O/w Krakowie pt. Nowoczesne technologie i systemy zarzàdzania w kolejnictwie. Kraków 2007 rok
• Zeszyt NT SITK RP nr 130 „Dzieje i perspektywy kolei w Nowym
Sàczu”
• http://www.managenergy.net/conference/trans0602/contursi2.pdf
• http://www.plk-sa.pl/inwestycje/inwestycje-planowane/rozwoj-sieci.html

Porównanie czasów przejazdu:

Kraków – Zakopane
Poc. os.
Pos. posp.
Poc. ex.
Kraków – Nowy Sàcz
Poc. os.
Pos. posp.
Poc. ex.

Obecnie
Czas jazdy

Nowy korytarz
Czas jazdy

skrócenie

4 h 04’
3 h 56’
3 h 09’

2 h 12’
1 h 30’
1 h 24’

1 h 52’
2 h 26’
1 h 45’

3 h 51’
2 h 45’
2 h 45’

1 h 41’
1 h 04’
1 h 00’

2 h 10’
1 h 41’
1 h 45’
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Z wizytà w Ostrawie
Uproszczenie procedur zwiàzanych z działalnoÊcià firm budowlanych w rejonie przygranicznym

orozumienie o współpracy podpisane mi´dzy Małopolskà Okr´gowà Izbà In˝ynierów Budownictwa w Krakowie a Czeskà Izbà Autoryzowanych In˝ynierów
i Techników Budownictwa w Ostrawie (CKAIT) przewiduje
uczestnictwo przedstawicieli obu izb w wa˝nych wydarzeniach
oraz spotkania zmierzajàce do wi´kszej integracji naszych regionów.
Od 11 do 13 lipca br. 4-osobowa delegacja MOIIB - członkowie Prezydium Rady - przebywała
w Ostrawie na zaproszenie CKAIT. W czasie spotkania m.in. przedstawiono działalnoÊç obu izb oraz zaproponowano podj´cie działaƒ zmierzajàcych do
uproszczenia procedur zwiàzanych z działalnoÊcià firm
budowlanych w rejonie przygranicznym, tj. w obszarze działania izb w Ostrawie, Katowic (Âlàska) i Krakowa (Małopolska). Omawiano tak˝e specyfik´ prawa budowlanego obowiàzujàcego w obu krajach.

P

W Czeskiej Republice w 2007 r. zostało znowelizowane
prawo budowlane, które było wprowadzone ustawà
z 1976 r. Obecnie w Czeskiej Izbie In˝ynierów Budownictwa odbywa si´ dyskusja na temat przyjmowania do niej fachowców z Unii Europejskiej.
Koledzy z Izby In˝ynierów w Ostrawie umo˝liwili naszej delegacji zwiedzenie ciekawych obiektów, wybudowanych w regionie Ostrawy w ostatnich latach:
- Nowego koÊcioła pod wezwaniem Êw. Ducha
w parafii Zabreh w Ostrawie. KoÊciół jest jednolità bryłà, w rzucie nawy głównej zbli˝ony do elipsy, posiada wewnàtrz dwa balkony, oddzielne dla chóru i muzyki. Obok głównego budynku stoi wie˝a koÊcioła
z dzwonami. KoÊciół w cz´Êci podziemnej posiada
sal´ konsumpcyjnà oraz gara˝e. W 2007 r. obiekt uzyskał nagrod´ w Konkursie „Budowa Roku”.
Dokoƒczenie na str. 18
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Z wizytà w Ostrawie
Dokoƒczenie ze str. 17

- Hali remontowej o wymiarach 150 x 80 x 22 m dla samolotów BOENING. Konstrukcj´ wsporczà dachu stanowi
siedem prz´seł o rozpi´toÊci 150 m. Ka˝de prz´sło składa si´ z dwóch słupów stalowych o konstrukcji kratowej,
na których oparta jest kratownica wsporcza połaci dachowej, w kształcie wycinka koła po jego ci´ciwie. Ciekawostkà było, ˝e całoÊç konstrukcji dachu zmontowano
na ziemi i w całoÊci podniesiono do góry. Hal´ oÊwietla

140 opraw wyładowczych oraz jest wentylowana mechanicznie przez 48 wentylatorów dachowych.
- Zespołu Rekreacyjno – Sportowego z pełnà odnowà
(siłownia, sauna, masa˝e, basen ) w miejscowoÊci Czeladna. W oÊrodku tym przygotowujà si´ równie˝ sportowcy
z ró˝nych dyscyplin do zawodów mi´dzynarodowych.
- pola golfowego wraz ze stadninà koni, zespołem budynków klubowych oraz restauracji na łàcznym obszarze
około 15 ha.
Jerzy OPROCHA
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Perspektywy pracy
in˝ynierów budownictwa
Je˝eli przygotowane projekty ustaw i rozporzàdzeƒ zostanà wprowadzone jako przepisy obowiàzujàce in˝ynierów, to spowoduje to znaczny wzrost
obowiàzków projektantów i nadzoru technicznego i bardzo znaczàcy wzrost odpowiedzialnoÊci osób pełniàcych te samodzielne funkcje techniczne.

e˝eli projekty ustaw i rozporzàdzeƒ zostanà wprowadzone jako przepisy obowiàzujàce, to spowoduje to
znaczny wzrost obowiàzków projektantów i nadzoru
technicznego i bardzo znaczàcy wzrost ich odpowiedzialnoÊci.
Po raz kolejny Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna MOIIB zorganizowała dwudniowe
wyjazdowe posiedzenie połàczone ze szkoleniem członków Komisji i egzaminatorów
delegowanych do współpracy z komisjà
przez poszczególne stowarzyszenia naukowo– techniczne. Pierwsze szkolenie w tej
kadencji, w 2006 roku, miało na celu przygotowanie wybranych na t´ kadencj´ członków komisji do kwalifikacji wniosków skłaStanisław
danych przez kandydatów ubiegajàcych si´
Karczmarczyk
o uprawnienia budowlane.
Tym razem szkolenie było poÊwi´cone planowanym
zmianom w Ustawie Prawo budowlane oraz w ustawie
zmieniajàcej ustaw´ o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianom rozporzàdzeƒ dotyczàcych mi´dzy innymi zasad funkcjonowania naszego samorzàdu
zawodowego, a wi´c Izby In˝ynierów Budownictwa.
Wnikliwa analiza przygotowanych projektów ustaw
i rozporzàdzeƒ wykazuje nadal wiele sprzecznoÊci
i nieÊcisłoÊci, przeczy oficjalnym deklaracjom o intencji
uproszczenia przepisów zwiàzanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budow´ i przepisów dotyczàcych zasad
funkcjonowania in˝ynierów budownictwa jako projektantów i wykonawców prac budowlanych w charakterze
kierowników budów bàdê inspektorów nadzoru.
Wprawdzie zagadnienia opiniowania nowych ustaw
i rozporzàdzeƒ nie stanowià programowego elementu działalnoÊci komisji, ale zasady okreÊlania wymagaƒ egzaminacyjnych, czyli wymagaƒ egzaminu na uprawnienia budowlane, muszà uwzgl´dniaç uwarunkowania, jakie naszej grupie zawodowej stwarzajà planowane przepisy.
Ogólnie mo˝na stwierdziç, ˝e je˝eli przygotowane projekty ustaw i rozporzàdzeƒ zostanà wprowadzone jako
przepisy obowiàzujàce in˝ynierów, to spowoduje to
znaczny wzrost obowiàzków projektantów i nadzoru technicznego i bardzo znaczàcy wzrost odpowiedzialnoÊci
osób pełniàcych te samodzielne funkcje techniczne. Tego
typu zmianom winna towarzyszyç lepsza integracja naszego Êrodowiska, rozbudowanie odpowiednich szkoleƒ i stworzenie odpowiedniej do zakresu odpowie-

J

dzialnoÊci ochrony prawnej członków izby. Tymczasem
inny przepis rozporzàdzenia proponuje likwidacj´ obowiàzkowej przynale˝noÊci do izby dla osób pełniàcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Przypomina to intencje ustawodawców ustawy z 1975 roku,
kiedy to zniesiono instytucj´ inspektora nadzoru inwestorskiego, ˝eby uproÊciç proces budowlany. JakoÊciowe skutki takiej liberalizacji widoczne sà do dzisiaj.
DoÊwiadczajà tego rzeczoznawcy badajàcy budynki
wzniesione w tym okresie. Poniewa˝ – co jest oczywiste – pozostaje obowiàzek ubezpieczenia od odpowiedzialnoÊci cywilnej, mo˝na oczekiwaç, ˝e łàczne koszty zwiàzane z członkostwem w PIIB b´dà znacznie ni˝sze ni˝ koszty indywidualnego ubezpieczenia.

***
W tym roku ustalono drugi termin testowego egzaminu
na uprawnienia budowlane na 28 listopada. Uwzgl´dniajàc wyznaczone terminy zawiadomienia kandydatów
o pozytywnym wyniku post´powania, musimy przeprowadziç kwalifikacje najpóêniej do 10 paêdziernika.
Stàd te˝ wynikał termin składania dokumentów do 31
sierpnia. Jeszcze kilka dni przed upływem tego terminu zło˝ono zaledwie 96 wniosków. Oznaczałoby to wyraêny spadek iloÊciowy w porównaniu z poprzednimi sesjami. Okazało si´, ˝e w ciàgu ostatnich kilku dni wpłyn´ło ponad 100 wniosków. Wynika stàd, ˝e do egzaminu
przystàpi znowu ok. 200 kandydatów ubiegajàcych si´
o uprawnienia w 8 specjalnoÊciach. Szczegółowe zestawienie zło˝onych wniosków według specjalnoÊci ilustruje tabela.
Stanisław KARCZMARCZYK

Post´powania kwalifikacyjne
na II sesj´ egzaminacyjnà 2008 r.
SpecjalnoÊci:
Zło˝one wnioski architektoniczna –
konstrukcyjno – budowlana –
drogowa –
mostowa –
elektryczna –
sanitarna –
kolejowa –
telekomunikacyjna –
wyburzeniowa –
Suma:

2
96
26
13
14
28
6
1
0
186
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W Sarospatak
Spotkanie organizacji budowlanych

Sarospatak na W´grzech od 29 do 31 sierpnia br. od było si´ spotkanie organizacji budowlanych (izb i
zwiàzków) tzw. Małej Grupy Wyszehradzkiej V-4. Gospodarzem spotkania była W´gierska Izba In˝ynierska (MMK)
– region Borsod – Abauj – Zemplen z siedzibà w Miszkolcu.

W

Oprócz gospodarzy uczestnikami spotkania były
delegacje: Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów Budowlanych (CSSI) i Czeskiej Izby Autoryzowanych In˝ynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regionu Karlowe Wary, Słowackiej Izby In˝ynierów Bu-

downictwa (SKSI) i Słowackiego Zwiàzku In˝ynierów
Budowlanych (SZSI) – region Koszyce/Preszów oraz
Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie (MOIIB) i Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – Oddział
Małopolski w Krakowie. Tematyka spotkania dotyczyła: budownictwa drogowego (mo˝liwoÊci rozwoju dróg do małych przejÊç granicznych), budownictwa kolejowego (stan granicznych w´złów kolejowych i mo˝liwoÊci ich rozwoju) oraz budownictwa
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o drogach
z krajów Małej Grupy Wyszehradzkiej V-4

i Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB) – Oddział Małopolski w Krakowie.
W czasie spotkania odbyła si´ tak˝e cz´Êç poznawcza.
Uczestnicy obejrzeli historyczne budowle wodne, nowo wybudowany Dom J´zyka W´gierskiego, fabryk´ porcelany,
a tak˝e zaznajomili si´ z historià miasta Sarospatak, zwiedzili zamek i jego muzeum, zabytkowe gimnazjum wraz
z wielkà bibliotekà, koÊciół Êw. El˝biety i wodnà bram´. Pro-

wodnego (zadania i współpraca w zakresie gospodarki
wodnej). Ponadto w czasie spotkania:
- przewodniczàcy poszczególnych organizacji poinformowali o najwa˝niejszych wydarzeniach w swoich
organizacjach od ostatniego spotkania tzw. Małej Grupy Wyszehradzkiej V-4, które odbyło si´ we wrzeÊniu
2006 roku w Opatce k.Koszyc na Słowacji,

gram przewidywał równie˝ dwa spotkania z burmistrzami
miasta Sarospatak i miasta Satoraljaujhely oraz z przedstawicielami niektórych znaczàcych firm in˝ynierskich i budowlanych z województwa Borsod – Abauj – Zemplen.
Protokół koƒcowy podpisali: - in˝. Jan Petr˝ala - przewodniczàcy SKSI – Koszyce, - dr in˝. Zygmunt Rawicki –
przewodniczàcy MOIIB – Kraków, - in˝. Csaba Hollo – przewodniczàcy MMK – Miszkolc, - in˝. Svatopluk Zidek - przewodniczàcy CKAIT – Karlowe Wary.
Zygmunt RAWICKI
- omówiono aktualny stan redakcji słownika dotyczàcego poj´ç technicznych zwiàzanych z betonem, przygotowywanym przez izby krajów Grupy Wyszehradzkiej uczestniczàce w spotkaniu,
- uczestnicy spotkania poparli ide´ zorganizowania mi´dzynarodowej konferencji pt. „Transgraniczne Obiekty In˝ynierskie”, którà zamierza zorganizowaç Izba In˝ynierów w Miszkolcu w 2009 roku.
Gospodarzem kolejnego spotkania Małej Grupy Wyszehradzkiej V-4 (wrzesieƒ 2009) b´dà Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa w Krakowie (MOIIB)

str. 22 • SIERPIE¡ - WRZESIE¡ 2008

LEGISLACJA

Nowe Prawo budowlane
Nasze propozycje, które udało si´ i których nie udało si´ wprowadziç do projektu ustawy

ropozycja kolejnej nowelizacji, dodajmy, naszym zdaniem doÊç radykalnej, ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw wzbudziła i nadal wzbudza wiele emocji, a nawet kontrowersji.

P

Ogłoszony projekt ustawy z dnia 17 czerwca 2008
r. został poddany szerokim konsultacjom w naszym
Êrodowisku zawodowym (m. in. takie spotkanie odbyło
si´ w Krakowie 21 lipca br. z udziałem Olgierda Dziekoƒskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym wzi´li udział tak˝e przedstawiciele Małopolskiej Izby In˝ynierów Budownictwa). W
dyskusji i wypracowanym stanowisku Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa na temat proponowanych

zmian swój udział miała tak˝e nasza Małopolska Izba
In˝ynierów Budownictwa, głównie poprzez Zespół Problemowy ds. prawno–regulaminowych.
Dla ułatwienia zapoznania si´ członków MOIIB z zaj´tym przez PIIB stanowiskiem w sprawie wspomnianego projektu, poni˝ej przedstawiamy dwie tabele (opublikowane równie˝ na stronie internetowej PIIB):
jednà - z uwagami do projektu ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw oraz drugà - z uwagami do zapisów z aktualnej ustawy Prawo
budowlane, do których nie wprowadzono propozycji
zmian, a które zdaniem członków PIIB powinny byç
wprowadzone.

TABELA UWAG
DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY PRAWO BUDOWLANE,
USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – ( PROJEKT 2008.06.17)

1) Ustawa Prawo budowlane
)
L.p.

Przepis
2

1.

2.
3.

4.

art. 2 ust. 1

art.3
art. 3

art. 3

Zgłaszaj cy
uwag
3

Komisja PrawnoRegulaminowa
Polska Izba
In ynierów
Budownictwa
j.w

Tre uwagi

Uzasadnienie

4

Dopisa pkt 7) o treci: „ obiekty małej
architektury z wyłczeniem planowanych na
terenach miejsc publicznych „

Zamiast zapisu „ 2b-2f” powinno by „ 2b-2e”

j.w

Proponuje si wprowadzenie definicji okrele:
wiata, utwardzenie terenu, projektant bran owy

j.w

Zdefiniowa pojcie wykonawcy.
W szczególnoci wymaga wyjanienia, czy na
niewielkich budowach, realizowanych tzw.
systemem gospodarczym, rol t bdzie mógł
pełni inwestor.

5.

art. 3

j.w

Zdefiniowa pojcie sieci, z uwzgldnieniem i
wyjanieniem podziału na sieci osiedlowe,
miejskie, rozdzielcze i magistralne.

6.

art. 3 pkt 2 lit. e

j.w

Zmieni definicj przyłczy.

5

Znaczne uproszczenie ustawy

Uwaga porzdkowa
Jest potrzeba zdefiniowania tych zapisów

Projekt wprowadza wykonawc jako uczestnika
procesu budowlanego, nakładajc na niego szereg
obowizków.( art. 27 b).
Istnieje potrzeba zdefiniowania pojcia sieci,
z uwzgldnieniem i wyjanieniem podziału na sieci
osiedlowe, miejskie, rozdzielcze i magistralne, który
jest istotny np. w zwizku z ocen oddziaływania
inwestycji na rodowisko.
Definicja przyłczy jest bardzo ogólnikowa
i nieprecyzyjna, std wymaga zmiany. Ka dy rodzaj
przyłcza (elektroenergetyczne, wodocigowe,
kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne)
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7.
8.

art. 3
art. 3 pkt 4) lit. b)

j.w
jw.

9.

art. 3 pkt. 12, oraz
pkt. 12a, 12b, 12c i
dalej w ustawie

jw.

10.

art.3. pkt.e)

j.w

11.

art.3 pkt.2e

j.w

12.

art.3 pkt.14c)

jw.

art. 3.14c). i dalej
13.

W pkt. e) podaje si, e dodaje si pkt.12a-12g,
a w rzeczywistoci brakuje pkt.12g
Wykreli: kwietniki

Pozostawi dotychczasowe zapisy dotyczce
pozwolenia na budow oraz obowizek
zgłaszania
budowy/robót.
W
przypadku
akceptacji tej propozycji skróci z 65 do 30… 45
dni czas na wydanie decyzji pozwolenia na
budow.
Powinno by „pkt 12a) – 12f)”
Wykreli „wewntrzn”
Zapis- powinno by „zawierajce”
Jakich obiektów ma dotyczy
eksploatacji i co powinna zawiera?

instrukcja

j.w

Szereg uwag zostało zgłoszonych do treci
dodanego ust. 9 w art.12. Przewa ały
zdecydowanie
opinie
kwestionujce
zaproponowany zapis.
14.

art. 12 ust.9

15.

art. 12 po ust.8
dodaje si ust. 9

j.w

j.w

16. art. 18 ust.1a pkt.1

j.w

17.

j.w

18.

19.

20.

art.18 pkt.1a

art. 18 ust. 1 pkt 2

art.20ust.1

art.20 ust.1 a
art.20ust.1 pkt 1a
(aktualnej ustawy
Pb)

j.w

j.w

j.w

Alternatywna propozycja – skreli w ust.9
„kierowanie budow”

Po
słowach
„posiadajce
odpowiednie
kwalifikacje zawodowe” doda: „ i legitymujcym
si aktualnym zawiadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7”
Zmiana treci pkt.1a) : na „
Sprawdzenia projektu budowlanego pod
wzgldem zgodnoci z przepisami w tym
techniczno- budowlanymi i zasadami wiedzy
technicznej"
W przypadku realizacji budowy systemem
gospodarczym objcia kierownictwa budowy
przez kierownika budowy.

Propozycja uzupełnienia treci w ust.1:
Opracowanie projektu budowlanego” o
zawartoci wynikajcej z ustale §34,” w sposób
zgodny z ustaleniami …i dalej bez zmian
W projekcie zmian do ustawy u yto okrelenia
„projektanci”, co oznacza, e projektantem jest
zarówno osoba o której mowa w art.20 ust.1 jak i
osoby okrelone w art.20 ust.1 pkt 1a(nazwane
tam „osobami posiadajcymi uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoci”.
Proponuje
si
rozwa enie
nastpujcej propozycji – nazwanie projektanta
(jednoosobowego) o którym mowa w art.20 ust.1

jest inny, ma swoj specyfik, dlatego te definicj
nale y skonstruowa w rozbiciu na poszczególne
rodzaje przyłczy, ze wskazaniem, gdzie dane
przyłcze zaczyna si i koczy oraz w sposób spójny z
definicjami zawartymi w innych aktach prawnych, np.
7w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu
cieków.
Uwaga porzdkowa
Kwietnik nie jest obiektem budowlanych, gdy nie
został wybudowany z materiałów lub wyrobów
budowlanych,.
Dotychczasowe przepisy nie stanowiły bariery w
realizacji obiektów budowlanych. Barier było i jest
nadal zbyt wolne działanie organów a-ab oraz nadzoru
budowlanego i to powinno by usprawnione.

Uwaga porzdkowa
Instalacja odbiorcy mo e obejmowa równie odcinki
przewodów na terenie nieruchomoci.
Uwaga porzdkowa
Jest to rzecz nowa. Nale y opracowa katalog
budynków i innych obiektów budowlanych dla których
nale y opracowa instrukcj eksploatacji. Byłoby
wskazane opracowanie równie ramowej zawartoci tej
instrukcji.
Podnoszono w uzasadnieniu takiego stanowiska, e
zapis ten jest sprzeczny z obowizujcym brzmieniem
art.5 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o samorzdzie zawodowym
architektów, in ynierów budownictwa i urbanistów. W
przypadku jego przyjcia powstaje powa ny problem
odpowiedzialnoci zawodowej i realizacji roszcze
zwizanych z ubezpieczeniem członków izby
architektów wykonujcych zadania w jednej ze
specjalnoci in ynierskich.
W
wietle
obowizujcych
przepisów
prawa
budowlanego oraz w wietle intencji zawartej w
projekcie
nowelizacji
Prawa
budowlanego,
samodzielnej funkcji kierownika budowy przypisuje si
szeroki
zakres
odpowiedzialnoci
zawodowej.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, e dominujca
ilo spraw odpowiedzialnoci zawodowej dotyczy
kierowników budowy i zdarze technicznych, które były
zwizane
z
realizacj
robót
budowlanych.
Rozstrzyganie takich spraw przez Rzecznika
Odpowiedzialnoci Zawodowej winno uwzgldnia z
zało enia wy szy poziom kompetencji w tym zakresie .
Uwa amy, e pełnienie funkcji kierownika powinno by
zwizane z przynale noci do Izby In ynierów
Budownictwa.

Wniosek o poszerzenie zakresu sprawdzania,
poniewa przepisy techniczno budowlane nie s
jednoznaczne.
Nie mo na go uchyli, gdy przy realizacjach
systemem gospodarczym nie ma wykonawcy robót
jako firmy i wtedy
nie mo e by kierownikiem budowy osoba, która nie
odpowiada Inwestorowi i on powinien j powoływa.

W obowizujcej obecnie ustawie Pb, projektant jest
jeden i to on dobiera pozostałych członków zespołu
projektowego, których ustawodawca nie nazywa
projektantami, a osobami posiadajcymi odpowiednie
kwalifikacje. Kiedy w dalszej czci ustawy Pb u ywa
si okrelenia „projektant” odnosi si to zawsze do
„jednoosobowego projektanta” a nie osób
posiadajcych odpowiednie uprawnienia( osób
współpracujcych z projektantem). I tak jest właciwie.
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21.

art. 20a ust. 4
pkt 2

j.w

22.

art. 17

j.w

23.

art. 18 ust. 1a

j.w

np. główny projektant, projektant-koordynator lub
projektant wiodcy
Okreli
definicj
niewielkiego
obiektu
gospodarczego, inwentarskiego i składowego
Proponuje si dopisa pkt.6 o treci: menager/
In ynier kontraktu

Dopisa po słowach „ do obowizków
inwestora,,.” dopisa „ lub menagera/ in yniera
kontraktu nale y „ i dalej bez zmian
okreli budynek mały o prostej konstrukcji np.
wskanikiem kubatury lub innymi parametrami.

24.

25.

26.

27.

art.18 ust. 1a pkt. 4
i art. 20a ustp 4 pkt
2

art. 20a

art. 20 ust. 4

art. 20a ust 3

j.w

j.w

j.w

j.w

29.

j.w.

30.

art. 22 pkt. 10)

Brak sprecyzowania w tym zakresie bdzie powodowa
wiele nieporozumie, poniewa okrelenie „niewielkie”
mo e mie ró ne znaczenie dla inwestora i organu
architektonicznego
dokonujcego
rejestracji
zamierzenia inwestycyjnego. Mo na okreli do 1000
3
m dla wszystkich obiektów budowlanych.

Przy solidarnej odpowiedzialnoci za projekt budowlany
projektanta i sprawdzajcego, równie sprawdzajcy
musi uczestniczy w opracowywaniu ka dego etapu
projektu

Zmieni „o którym” na „o których”

Uwaga porzdkowa

Zmieni „projektant” na „Projektant bran owy” na
kocu
ustpu doda „w zakresie swojej
specjalnoci”

Uwaga porzdkowa

j.w

28. art. 20a ust. 4 pkt. 2

art. 21 pkt. 2

proponuj po ust. 2 wprowadzi ust. „2a” o
treci:
„Sprawdzajcy winien uczestniczy w całym
procesie projektowania w sposób cigły”

Okrelenie definicji niewielkiego obiektu wyeliminuje
dowolno interpretacji w tym zakresie
Osoby te faktycznie decyduj o budowie , nie ponoszc
adnej odpowiedzialnoci. Ich decyzje nakładaj na
kierownika budowy okrelone obowizki, nieraz
sprzeczne z ustaw Pb.
Je eli uczestnikiem procesu budowlanego ma zosta „
wykonawca,” to menager/ in ynier kontraktu winien
równie by wprowadzony.
Menager/in ynier kontraktu w trakcie prowadzenia
inwestycji przejmuje rol inwestora zastpczego

Dopisa zastpujc kropk przecinkiem: o
kubaturze do 1000 m3

Proponuje si skrelenie tego zapisu.

j.w

Proponuje si nie wprowadza tego przepisu.

j.w

Zapis taki ju jest w ustawie Pb.

Za niewielkie obiekty o prostej konstrukcji przez
wikszo projektantów uwa ane s obiekty o
powierzchni u ytkowej do 2.000 m2.
Projektant nie jest policj budowlan, wystarczy
dokonanie wpisu do dziennika budowy. Jest to
równoznaczne z informacj dla inwestora. Kierownik
budowy podejmie stosowne kroki.
Prawo budowlane nie powinno zajmowa si
rozstrzyganiem dotyczcymi „umów na roboty
budowlane i konsekwencjami wadliwego wykonania
zobowiza wynikajcych z tych umów”. Jest to sfera
stosunków cywilnoprawnych.

art. 23 pkt 1
31.

32.

33.

art. 27a

art. 27b pkt. 1.

j.w

j.w

34.

art.28 ust.1a

j.w

35.

art. 28
ust. 1a – 1c

j.w

zmiana jest niepotrzebna je eli zapis proponowany,
istnieje o takiej samej treci w aktualnej ustawie Pb.

Proponuje si skrelenie tego zapisu.

Rozwa y dodanie w ust.1 nastpujc tre:
Dla obiektów kategorii …………… dopuszcza si
łczenie funkcji kierownika robót w specjalnoci
architektonicznej i konstrukcyjnej przez osob
posiadajc uprawnienia w jednej z tych
specjalnoci
Wydaje si, e nale y okreli w jakim terminie
ta rejestracja powinna nastpi.

Nale y jednoznacznie okreli termin na
dokonanie rejestracji wniosku.

5

Skrelenie tego zapisu traktujemy szczególnie
powa nie. Nie widzimy uzasadnienia zakazu łczenia
funkcji projektanta z funkcj inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nie stanowi to konfliktu interesów.
Przepis proponowany w projekcie doprowadzi do
sytuacji kuriozalnej. Na ka dej budowie potrzeba
bdzie zatrudni kierownika robót w bran y
architektonicznej

W ust. 1c mówi si o terminie wydania zawiadczenia
od daty dokonania wpisu. Powstaje pytanie skd
inwestor ma wiedzie kiedy dokonano wpisu
zamierzonej inwestycji, jaki ma na to dowód. Czy te 7
dni biegn od daty zło enia wniosku?
Jasne okrelenie tego terminu zapobiegnie
niejasnociom interpretacyjnym. Co prawda termin ten
wynika porednio z proponowanego art. 35 ust. 6, ale
wydaje si, e trzydziestodniowy okres na dokonanie
czynnoci technicznej, jak przecie zgodnie z definicj
z proponowanego art. 3 pkt 12b jest rejestracja
zamierzonej inwestycji, jest zbyt długi. Naszym
zdaniem rejestracja powinna by dokonana
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36.

art.29 ust.1 pkt1

j.w

art.29 ust.1 pkt.8 i
37.

j.w
art.29 ust.2 pkt.5
j.w

38.

39.

40.

art. 32 ust. 5

art.33 ust.1 pkt.2

art. 33 ust. 2 pkt.
1a)

j.w

W pkt.1 po słowach „ …obiektów
gospodarczych” skreli
słowa „ na działkach w rodzinnych ogrodach
działkowych”
I dalej bez zmian.
Zapisy budzce wtpliwoci. Czy nale y
rozumie, e budowa instalacji w obrbie
budynków bdcych w u ytkowaniu (w tym
gazowej) nie wymaga rejestracji inwestycji, a
przebudowa instalacji gazowej wymaga ?
Doda zapis „ a przypadku wspólnot
mieszkaniowych owiadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoci na
cele budowlane”
Zapis wymaga doprecyzowania w zakresie
minimalnej powierzchni działki
Propozycja skrelenia pkt.1a

j.wr

Wykreli: cztery egzemplarze,
Wpisa : trzy egzemplarze
41. art. 33 ust. 2 pkt 1)

j.w

42.

j.w

art. 33 ust. 2 pkt 1
art. 33 ust. 2 pkt 1a

j.w

43.

44. art. 33 ust. 2 pkt 1a

45.

46.

47.

48.

art. 33 ust. 2 pkt 3

art.33 ust.2 pkt 4

art. 33a ust. 1

art.33a ust.3

j.w

j.w

Słowo „zawiadczeniem” zastpi słowami
„kopi zawiadczenia”
Propozycja dopisania „w formie opinii bd
ekspertyzy”

Po
słowach
„przez
osob
posiadajc
uprawnienia budowlane” doda:” i legitymujcym
si aktualnym zawiadczeniem, o którym mowa
w art. 12 ust. 7”
Wykreli zdanie „Je eli dla terenu, na którym
ma
zosta
zrealizowane
zamierzenie
inwestycyjne
istnieje
obowizujcy
plan
miejscowy, do wniosku nale y dołczy wypis i
wyrys z tego planu obejmujcy teren objty
wnioskiem”
Skreli: cztery egzemplarze i wpisa trzy

j.w

maksymalnie w cigu 2 tygodni, zwłaszcza e w
przypadku stwierdzenia braków we wniosku o
rejestracj i wydania przez właciwy organ
postanowienia w tym zakresie, bieg terminu, o którym
mowa w art. 35 ust. 6, rozpoczyna si od dnia
usunicia nieprawidłowoci (zgodnie z proponowanym
art. 35 ust. 3 i 3a).
Okrelenie parametrów tych obiektów jest
wystarczajce i powinno si odnosi do dowolnych
miejsc bdcych własnoci inwestora lub
pozostajcych w jego zarzdzie.

Dlaczego inwentaryzacja i ocena techniczna musi by
dołczona do wniosku, czy organ adm. arch. bud.
bdzie si do nich ustosunkowywał ?
Te opracowania s podstaw wykonania projektu
budowlanego i ewentualnie wymaganie o ich
wykonanie mo e by uwzgldnione w Rozporzdzeniu
w sprawie „Szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego”
Projekt budowlany przyjty i zarejestrowany przez
administracj architektoniczno-budowlan mo e by
przekazany do nadzoru budowlanego, po czym, po
zarejestrowaniu zakoczenia budowy wraz z
dokumentami zło onymi przez inwestora i
zawiadczeniem wydanym przez organ nadzoru
budowlanego zwracany starocie powiatowemu.
Niezasadne jest wydawanie du ej iloci zawiadcze
na wszelki wypadek, bo mo e si przyda.
Brak sprecyzowania okrelenia oceny technicznej,
poniewa obiekt przebudowywany, nadbudowywany i
rozbudowywany mo e wymaga ró nych pod
wzgldem dokładnoci opracowa.

Niepotrzebne powielanie dokumentów. Organy
wydajce pozwolenia na budow powinny mie
aktualne plany miejscowe.

Organy architektoniczne i nadzoru budowlanego
powinny współpracowa ze sob , a posiadanie przez
ka dy organ po 1 egz. w miar czasu spowoduje brak
pomieszcze na przechowywanie dokumentacji przez
okres istnienia obiektu budowlanego zgodnie z
zapisem w nin. projekcie nowelizacji Pb.. Natomiast
inwestor powinien posiada dwa egzemplarze

j.w

Proponuje si doda do wykazu „ zbiorniki na
cieki sanitarne i gospodarcze o pojemnoci do
3
10 m . „
Z uwagi na to, e zbiorniki tego typu
lokalizowane s nie tylko jako obiekty
gospodarcze zwizane z produkcj roln, lecz
równie jako zbiorniki przydomowe, proponuje
si umieci ten obiekt budowlany w osobnym
punkcie art. 33a ust. 1, a nie jako kolejn liter w
punkcie 1.

Nie ma uzasadnienia dla wymogu opracowania
dokumentacji na zbiorniki, na cieki sanitarne
3
i gospodarcze o pojemnoci do 10 m . Bez tego
uzupełnienia powstanie sytuacja, w której na budow
3
zbiornika na gnojówk o pojemnoci do 25 m nie
trzeba bdzie opracowywa projektu budowlanego, a
na kilkumetrowy zbiornik na cieki gospodarcze taki
wymóg bdzie istniał.

j.w

Proponuje si zlikwidowa pkt.
od 1 do 5 i zakoczy ust.3 nastpujco „
..........................” je eli ich wykonanie mo e
narusza ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego”.

Pozostawienie punktów 1 do 5 da mo liwo
„właciwemu organowi” wydawania postanowie do
ka dej budowy i rodzaju robót wyszczególnionych w
ust. 1 i 2, a w kontekcie
Art. 33b ust. 1, 2 i 3 znacznie wydłu y rejestracj. Za
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po pkt. 6 proponuj doda pkt. „6a” o treci :
„przebudowie dróg”
49.

50.

art. 33a ust. 2

art. 33 ust.4 pkt. 1

j.w

j.w

51.

art. 33a ust. 1
pkt.22

j.w

52.

art. 33a ust. 1
pkt.23

j.w

Pozostawi dotychczasowe brzmienie tj „zgod
właciciela obiektu”

czy nie dotyczy ogrodze o wysokoci ”do 2,20
m” ?

wykonanie zakresu dokumentacji zgodnie z
„Art. 33d” i „33e” w sposób eliminujcy zagro enia
opisane w punktach 1 do 5 odpowiada przecie
projektant
Przebudowa drogi mo e by wykonana na podstawie
projektu zagospodarowania terenu uzupełnionego o
odpowiednie opisy i rysunki zgodnie z
„Art. 33e”
W tym przypadku uwa amy, e bezporednio
wyra ona na pismie zgoda właciciela jest
rozwizaniem bezpiecznym i nie powodujcym
dodatkowych utrudnie. Proponowana zmiana
wprowadza dodatkowy dokument nie eliminujc
starego.
Uwaga porzdkowa

Proponuje si skreli

53.

art. 33a ust.2 pkt.3

j.w

54.

art.33d

j.w

55.

art. 33d

j.w

Budowa instalacji gazowej tak jak innych instalacji
powinna by realizowana na podstawie projektu
budowlanego
Uzupełni : „oraz reklam trwale zwizanych z
gruntem”
Dokumenty wymienione w 4 pkt. nale ałoby
zebra w jedn cało i oprawi.

Okreli minimalny zakres uprawnie

56.

57.

58.

art. 33e
art.20 ust.4 pkt 4
art. 18 ust. 1 pkt 1a

art.33 ust. 2

j.w

j.w

j.w

art.33 ust2 pkt.1
j.w

59.

60.

art.33a i art.33b

j.w

61.

art. 34 lit.d)

j.w

62.

art.35 ust.t6

j.w

uzupełni zgodnie z propozycj dot. Art. 33a ust.
2 o pkt. „6a”
Jedna z propozycji do rozwa enia,
wprowadzi zamiast sprawdzajcy projekt –
okrelenie weryfikator projektu

Porównujc zaproponowane uregulowania z
aktualnymi zapisami w ustawie Pb, nale y
stwierdzi
e nowe przepisy niczego nie
usprawniaj,
ani
nie
ułatwiaj
„ ycia
inwestorowi”
1 egzemplarz projektu budowlanego i 3 egz.
kopii projektu- propozycja do rozwa enia

Budzi
wtpliwoci
propozycja
zwolnienia
znacznej iloci obiektów i robót z obowizku
sporzdzania projektów budowlanych, a w
zamian za to dostarczenie opisów technicznych,
rysunków i niezbdnych uzgodnie.
Jest „ po ust. 3 dodaje si ust. 3a, powinno by „
po ust. 3a dodaje si ust. 3aa”
U yto okrele w liczbie mnogiej „projektanci”
„sprawdzajcy”

Wydaje si, e w praktyce byłoby przydatne nazwanie
tego zbioru, na pierwszej stronie tej dokumentacji, np.”
Uproszczony zarys projektu budowlanego”, tym
bardziej, e w art.82b lit.a projektu, dla dokumentów
tych u yto zwrotu „ opisu i rysunków, o których mowa w
art.33d pkt 1-3.
Przy takich zapisach mo e okaza si, e bdzie
wymagany pełny zespół projektowy, jak dla projektu
budowlanego

Okrelenie weryfikator projektu budowlanego pełni
znaczn funkcj w procesie budowlanym a zgodnie z
intencja zawart w
nin. projekcie ponosi tak e
odpowiedzialno za projekt w równym stopniu jak
projektant. Ma by powoływany tak e przez inwestora
do weryfikacji projektu.
W porównaniu do wniosku o pozwoleniu na budow, do
wniosku o rejestracj zamierzonej inwestycji nale y
dołczy wicej dokumentów i załczników. Np.
dodanie pkt 1a, rozbudowanie pkt.3, dodanie pkt.6 -11.
Oryginał mo e by tylko jeden ,powinien by
przechowywany w organie rejestrujcym inwestycje

Nieporozumienie polega na tym, e te dokumenty s
przecie
projektem budowlanym, którego zakres
(art.34.ust.2) zale y od specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych.
Uwaga porzdkowa
Ustawa bdzie wymagała zastosowania terminu
„główny projektant” lub synonimu, ze wzgldu na
wystpowanie w procesie realizacyjnym wielu
projektantów bran budowlanych i technologicznych,
jak równie wielu sprawdzajcych .
Jest to istotna rzecz w procesie rejestracji.

art. 35 ust. 1

j.w

art. 35b i art.41
ust.1b

j.w

Dopisa w pkt 1. : „zgodno projektu
budowlanego ze zgod urbanistyczn”
Termin umieszczenia tablicy informacyjnej i karty
informacyjnej
na
budowiewystpuje
sprzeczno.

65.

art.35 ust 4a

j.w

Jest przywołany „ art.33c pkt 1-3 „, powinno by
„art.33 d pkt 1-3”

uwaga porzdkowa

66.

art. 35b

Skreli: sprzeczno z zapisem w art.41 ust. 1b

67.

art. 35c pkt.1

j.w

68.

art. 36a ust 5

j.w

Rozpoczcie budowy nastpuje po zarejestrowaniu
dziennika budowy a wic postawienie tablicy po
rejestracji jest niepotrzebne.
Z takiego zapisu nie wynika, czy chodzi o starost, czy
gmin.
Zastosowanie podwójnego zaprzeczenia sprawia, e
dla wikszoci inwestorów taki zapis jest mało czytelny.

63.

64.

j.w
Doprecyzowa: o który organ chodzi
Przeredagowa zdanie wstpne

Rozbie no terminów
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69.

art. 36 a ust. 5

70. art. 36a ust. 5 pkt 1

71.

72.

art. 36a ust.5 pkt.8

art.36a ust.6

j.w

j.w

j.w

art. 37

j.w

74.

art. 39 ust. 3 i 4

j.w

76.

77.

78.

art. 41 ust. 4

art. 42.ust2

art. 46

j.w

j.w.

j.w

art. 48 ust. 2 pkt 2

j.w

79. art. 48 ust. 3a pkt 1

j.w

80.

j.w

81.

82.

83.

84.

85.

86.

art. 42 ust.3

art. 49.1 ust.1 pkt.2

art. 54. ust.1

art. 54a ust.2 pkt.8

art. 54a ust. 3
art. 54a

art. 54a ust. 8

Proponuje si ograniczy w sposób nastpujcy
tre pkt. 8 :
„ustale okrelonych w zezwoleniu na realizacj
przedsiwzicia”
pozostał tre przenie do dodatkowego
ust.„7”:
ust. 7. „Odstpstwa istotne i nieistotne wymagaj
– stosownie do ich zakresu, uzyskania opinii
uzgodnie, pozwole i innych dokumentów
wymaganych przepisami szczególnymi”
Proponuje si aby kwalifikacj zamierzonego
odstpienia dokonywał tylko projektant

j.w

73.

75.

Doda: „ postanowienia dotyczce inwestycji
liniowych.”
Powróci do” starego” zapisu.

j.w

j.w

j.w

T kwalifikacj projektant mo e przeprowadza w
ramach pełnionego nadzoru autorskiego.
Sprawdzajcy, nadzoru autorskiego nie pełni, a wic
inwestor musiałby zawiera z nim odrbne umowy na
wykonanie takich prac.

Na jakiej podstawie i kiedy inwestycj wykrela
si z rejestru zamierzonych inwestycji?
Brak
regulacji
dotyczcej
przesunicia
nieprzekraczalnego
terminu
rejestracji
zamierzonej inwestycji
Wykreli słowa „z zastrze eniem ust. 5”.
Proponowana zmiana treci ust.2 na: „
Przy prowadzeniu robót budowlanych, do
kierowania którymi jest wymagane posiadanie
uprawnie w specjalnoci innej ni posiada
kierownik budowy, wykonawca jest obowizany
zapewni ustanowienie kierowników robót
posiadajcych uprawnienia odpowiednich
specjalnoci”
Prawdopodobnie przez pomyłk w projekcie
nowelizacji został zamieszczony przepis art. 46
w jego aktualnym brzmieniu. Z uzasadnienia do
projektu nie wynika, jak w intencjach autorów
projektu ten przepis miałby brzmie.
Przeredagowa po mylniku na:” właciwy organ
wstrzymuje prowadzenie robót budowlanych
postanowieniem, na które przysługuje za alenie”
Poprawi na : 3 egzemplarze
Przywołany ust.2 z art.33a ma tylko 8 pkt.
a nie 11.
.
Powinien by przywołany art.20a ust.2 , ( a nie
art.20 ust. 2 )
Art. 54 ust. 1 niespójny z Art. 54a ust. 1

j.w

j.w

Byłoby właciwym zdefiniowanie zakresu nieistotnych
zmian w odniesieniu do inwestycji liniowych.
Czy zapis „wykroczenie poza obszar objty projektem
zagospodarowania działki” daje inwestorowi mo liwo
dowolnego sytuowania obiektu na tej działce, a co z
obszarem oddziaływania na teren ssiedni, albo
zasad poszanowania słusznych interesów stron w
sytuacji gdy obiekt powstanie?
Pozostawienie pełnej treci p. 8 w ust.5 wyklucza
korzystanie z zapisu „pkt. 1” tego ust.,
poniewa ka da zmiana usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, wiksza ni dopuszcza to
ZUDP (0,3 ÷ 0,5 m) wymaga ponownego uzgodnienia,
mimo i bdzie si mieciła w obszarze objtym
projektem zagospodarowania działki lub terenu.

Nowa tre:
Dokumentacje powykonawcz oraz instrukcje
eksploatacji obiektu

Powinien by przywołany
ust.2 pkt.2 lit. a ( a nie ust. 1 …. )
Uzupełni o ust 9 – dokumenty wymienione w
ust. 2 pkt 2-8, oraz zawiadczenie i projekt
budowlany podlegaj przekazaniu administracji
architektoniczno-budowlanej.
Proponuje si zmian zapisu po słowach „
stawka opłaty na,

j.w
podlega”; piciokrotnemu podwy szeniu”

Przepis zawiera błd: mianowicie zawiera słowa „z
zastrze eniem ust. 5”, a ten e ustp 5 na mocy art. 1
pkt 40 lit d omawianego projektu ustawy ma zosta
uchylony!

Ustanowienie kierowników robót tylko w bardzo
szczególnych przypadkach mo e dotyczy jednej
osoby.

Uwaga porzdkowa

Cztery egzemplarze s zbdne
Uwaga porzdkowa

Uwaga porzdkowa
Ust.2 w art. 20 wg. projektu został uchylony
Art. 54 ust. 1 mówi, e do u ytkowania obiektu
budowlanego mo na przystpi po rejestracji
zakoczenia robót budowlanych któr dokonuje organ
w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku
o rejestracj. Za Art. 54a ust. 1 mówi, e wniosek
o rejestracj zakoczonych robót składa si do organu
na 14 dni przed przystpieniem do u ytkowania
obiektu.
Uwa amy, e uwzgldnienie dokumentacji
powykonawczej jest koniecznym uzupełnieniem
katalogu dokumentów obiektu, wymieniona jako jeden
z podstawowych elementów dokumentacji budowy w
Art. 60
Uwaga porzdkowa
Taki stan umo liwia prowadzenie jednego kompletnego
archiwum spraw zwizanych z obiektem budowlanym.

Zbyt drakoskie kary, za obiekt wybudowany legalnie.
Mo e mie miejsce taka sytuacja, gdy inwestor wniesie
wniosek o rejestracj i po 14 dniach przystpi do
u ytkowania, a organ nadzoru budowlanego przystpi
do kontroli w 20 dniu (zgodnie z art. 59c) i stwierdzi
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Proponuje si rozwa y skrelenie w całoci
art.59 a.

87.

88.

art.59a

art.59 e

j.w

j.w

Proponowany zapis : … i posiadajca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnoci

89.

art. 59f

j.w

90.

art.71

j.w

Je eli uchyla si w całoci art.71, to gdzie jest
opisana zmiana sposobu u ytkowania obiektu
budowlanego lub jego czci bez wymaganego
zgłoszenia, o której mowa w art.71a ust.1?

j.w

Proponuje si
przenie do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

91.

art. 71a

92.

art.71a

j.w

93.

art.81c. ust 1

j.w

94.

art.81c. ust 2

j.w

95.

art.82 ust.3a

j.w

96.

art. 82b ust.4

j.w

97.

98.

99.

art.82b ust.4-6

art. 82a

Dot. art.100

j.w

Proponuje si skreli
Proponuje si skreli
Zmiana treci w ust.2 na kocu zdania:”
Koszty ocen i ekspertyz ponosi organ nadzoru
budowlanego, natomiast w przypadku wykazania
tymi opracowaniami wad w realizacji budowy,
osoba odpowiedzialna za ich powstanie”
Jest „przepisy ust.3 pkt.3 nie ma zastosowania..”
powinno chyba by „ nie maj”
Jest słowo „…podlegaj publikacji …”, powinno
by „ podlega”
Powinno by :
„ b) ust. 4 - 5 otrzymuj brzmienie …”oraz
dodatkowo :
c) dodaje si ust. 6 w brzmieniu
Wykreli w całoci

j.w

jw.

Propozycja uzupełnienia zapisu art. 100 na :
„ Nie mo na wszcz postpowania z tytułu
odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie
po upływie 2 lat od dnia powzicia przez
okrgowego rzecznika odpowiedzialnoci
zawodowej właciwego do prowadzenia
postpowania wyjaniajcego wiadomoci o
popełnieniu czynu, powodujcego t
odpowiedzialno i nie póniej ni po upływie 5
lat od dnia popełnienia czynu. Je eli czyn
zawiera znamiona przestpstwa, przedawnienie
odpowiedzialnoci zawodowej nastpuje nie
wczeniej ni przedawnienie karne.

u ytkowanie, co wówczas?
Ide wprowadzenia zmian do ustawy Prawo budowlane
jest m.in. przeniesienie odpowiedzialnoci za
prawidłowy przebieg procesu budowlanego na jego
uczestników. Odpowiedzialno inwestora, projektanta
, inspektora nadzoru i wykonawcy jest okrelona w
ustawie i fakt wprowadzenia rejestracji zakoczenia
budowy i odstpienie od zezwolenia na u ytkowanie,
powinny wystarczajco uzasadnia usunicie
wyjtkowo korupcjo- gennego zapisu, który stawia na
dodatek nierealne merytorycznie zadania przed
uczestnikami kontroli. Wszystkie art. dot. kontroli
powinny podlega stosownej rekonstrukcji wynikajcej
z niniejszego wniosku.
Przepis niewykonalny poniewa w organie nadzoru
niemo liwe jest zatrudnienie osób posiadajcych
uprawnienia we wszystkich specjalnociach
Nieprawidłowoci, które mog by stwierdzone w
trakcie kontroli obejmujcej sprawdzenie zgodnoci
obiektu wykraczaj poza zakres art. 36a i s bardzo
dotkliwe.

Skoro zagadnienia zwizane ze zmian sposobu
u ytkowania zostały przeniesione do ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to
dlaczego w ustawie – Prawo budowlane pozostawiono
regulacje dotyczce legalizacji zmiany sposobu
u ytkowania?
Przenie do ust. o pl. I zagosp. (art.52 projektu mówi
o tym)
Jest to kolejny korupcjo- genny zapis pozwalajcy na
samowole i uznaniowo w postpowaniu urzdników.
Swoboda postpowania w okrelaniu wymaga
dotyczcych wykonywania opinii i ekspertyz musi
wynika z obiektywnych okolicznoci. Nie mo e by
wynikiem np. braku dostatecznej wiedzy osoby
okrelajcej wymóg sporzdzenia opinii lub ekspertyzy.
Mo e by równie wynikiem złej woli.
Uwaga porzdkowa
Uwaga porzdkowa
W aktualnym tekcie ustawy – ust 6 nie wystpuje w
art.82b.

Praktyka dotychczasowa wykazała, e nie sprawdziły
si takie uprawnienia gmin. Bardzo czsto były
nadu ywane.
Uzupełnienie jest konsekwencj propozycji PIIB , eby
wprowadzi do odpowiednich art. ustawy Pb, zapisy
odnoszce si do odpowiednich organów samorzdu
zawodowego.

2) Ustwa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
art. 8.6

Skreli słowa „bran owe stowarzyszenia”
Jw.

art. 26 b.1

j.w

dopisa pkt 6 o brzmieniu 6„działka powinna
posiada bezporedni dostp do ulicy, placu lub
drogi”

Samorzdy zawodowe architektów, in ynierów
budownictwa oraz urbanistów (zwłaszcza in ynierów
budownictwa) reprezentuje w praktyce wszystkie
bran e.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzja – stanowi zgod urbanistyczna . W
wypadku gdy nie ma planu miejscowego winny by
ustalone lokalne parametry. Taki zapis istniał w Pb z
roku 1928 w art. 55 (1). cyt. Działki budowlane, które
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maja by utworzone przy podziale terenów powinny
by tak zaprojektowane , aby było mo liwe ich
zabudowanie zgodnie z przepisami obowizujcymi i z
prawomocnym planem zabudowania, je eli taki istnieje.
(2).Działki powinny posiada bezporedni dostp do
ulicy, placu lub drogi”
art. 26b.2

dopisa pkt. 4 i 5 o brzmieniu:
4. okreli lini zabudowy,
5. parametry dróg lokalnych, dojazdowych,
zbiorczych.
Wykreli aktualizacji Studium

j.w

art.32

j.w

art.51

j.w

art.55 ust.2 pkt.2
ppkt. 2c

j.w

art. 56 ust 2

j.w

Dopisa równie :
Zmiana sposobu u ytkowania obiektu
wizualizacja urbanistyczna w stosunku do
inwestycji liniowych typu wodocigi , kanalizacja,
wały przeciwpowodziowe jest nierealna Wykreli opini techniczn Gminnej komisji
urbanistycznej

j.w

Wykreli
rozprawy

art.56ust.2 pkt.3

art.67 ust.2(nowa
p.)

L.p.
1
1

Przepis

Zgłaszaj cy
uwag

2
art. 7 ust..3.

wizualizacja urbanistyczna powinna obowizywa dla
obiektów kubaturowych, a nie liniowych
Wydłu a termin wydania zgody i dodatkowe koszty dla
Gminy

Jak wy ej

3) Ustawa Prawo energetyczne
Tre uwagi

3

4
Zdefiniowa co powinna zawiera umowa
przedwstpna, a to dlatego, e w Art. 7.2.
jest precyzyjnie zdefiniowany zakres
umowy o przyłczenie.
Dopisane zostało przez ustawodawc:
„przedstawiajc
zakres
rozwoju
w
perspektywie 7 lat”. Wymaganie to nale y
ograniczy do sieci dystrybucyjnej 110 kV
oraz sieci przesyłowej.

2

art. 16.ust.2.
oraz art. 19.ust.
3. pkt. 1.

Jw.

L.p.

Przepis

Zgłaszaj cy
uwag

1
1

2
Ust.240 p.2027

L.p.

Przepis

Zgłaszaj cy
uwag

2

3
jw

Art. 5 ust.1
pkt2

przeprowadzenia

Reguluje art. 14 ust.9 ,zbdne dodatkowe koszty

W ust.2 po słowach „…….przedsiwzicia jest
ka dy, doda „którego interes prawny ma
zwizek z..”i dalej bez zmian.

jw

jw

1
2

konieczno

jak wy ej

3
jw

Uzasadnienie
5
Przyłczenie mo e dotyczy domu
jednorodzinnego, ale tak e du ej farmy wiatrowej
dla której wymagana jest modernizacja i/lub
budowa sieci dystrybucyjnej 110 kV, a nawet sieci
przesyłowej.
Najwiksze problemy z lokalizacj dotycz włanie
sieci 110, 220, i 400 kV i dlatego spółki
dystrybucyjne oraz PSE-Operator staraj si
mo liwie najwczeniej ustala dla nich lokalizacje z
gminami.

4) Prawo geodezyjne i kartograficzne
Tre uwagi
4
Propozycja do rozwa enia; przygotowa
nowy projekt prawa geodezyjnego

Uzasadnienie

5
Federacja Organizacji Przedsibiorców
Geodezyjnych opracowała w lutym 2008 r projekt
ustawy prawa geodezyjnego ( adres internetowy :
www geoportal ). Zmiany w prawie geodezyjnym
mog doprowadzi do usprawnienia i
przypieszenia procesu inwestycyjnego

5) Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych.
Tre uwagi

Uzasadnienie

4

5

dot. wysokoci stawek podatku od
nieruchomoci (rocznych) od budynków
lub ich czci doda;
- od budynków letniskowych ustali
wysoko jak dla budynków
mieszkalnych
- od budynków gospodarczych typu
składzik opału dla potrzeb kotłowni w
budynku jednorodzinnym wysoko
opłat ustali co najwy ej jak dla
budynku mieszkalnego

Obecnie Rady Gmin powołujc si na
przedmiotow ustaw, dla domków
letniskowych czy dla składziku drewna i wgla
naliczaj opłaty jak dla obiektów pozostałych,
ponad dziesiciokrotnie wy sze ni dla
budynków mieszkalnych co jest ewidentnym
nadu yciem.
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Art. 82 ustawy
Prawo wodne

jw

Po ust. 3 wpisa ust. 3a „Zwolnienie nastpuje
równie przy uzgadnianiu planów miejscowych lub
decyzji o warunkach zabudowy”

Zgodnie z aktualna regulacj obowizuje zakaz
zabudowy mimo, e w planie uchwalonym, czy decyzji
wydanej w uzgodnieniu z właciwym organem
działajcym na podstawie prawa wodnego ustalono
mo liwo zabudowy i warunki zabudowy. Trzeba
uzyskiwa decyzj zwalniajc. Póniej organ wydajcy
pozwolenie na budow na przykład w odniesieniu do
terenu pasa nadbrze nego morskiego wydaje decyzj w
porozumieniu z dyrektorem Urzdu Morskiego. Czyli
dyrektor Urzdu Morskiego zajmuje si inwestycj trzy
razy.

6) Ustwa o drogach publicznych

Po ustpie 3 dopisa ust.4 o treci:
Art. 43 ust.1

jw.

„ Przepisy ust. 1-3 nie dotycz sieci
uzbrojenia terenu”

Lokalizacja uzbrojenia jest regulowana
w art. 42 ustawy

Warszawa, 7.08.08

TABELA UWAG
DO ZAPISÓW Z AKTUALNEJ USTAWY PRAWO BUDOWLANE, ( Dz. U.. z 2006 r., Nr.156, poz.1118 z po . zm. )
DO KTÓRYCH NIE WPROWADZONO PROPOZYCJI ZMIANY, A KTÓRE ZDANIEM CZŁONKÓW
POLSKIEJ IZBY INYNIERÓW BUDOWNICTWA POWINNY BY WPROWADZONE

L.p.
1

Przepis

Zgłaszajcy
uwag

Tre uwagi

Uzasadnienie

2

3

4
Do art.3 wprowadzi definicj:
12a)”kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego – stopie skomplikowania obiektu
budowlanego pod wzgldem zło onoci
gruntowych, współpracy konstrukcji i podło a
gruntowego, a tak e oddziaływania konstrukcji
na rodowisko.
W art. 14 wprowadzi pkt.2f o treci:
2f) geotechnicznej,
W art.34 ust.3 zamiast pkt.4) wprowadzi
pkt.2a o treci:
2a) projekt geotechniczny, którego zakres
zale y od kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego.
W art.34 ust.6 pkt.2, zmieni tre na;
2) szczegółowe zasady sporzdzania projektu
geotechnicznego i kwalifikacje osób
uprawnionych do jego wykonywania
Wprowadzi definicj ekspertyzy technicznej,
do wykonywania której uprawniony bdzie
rzeczoznawca budowlany w danej specjalnoci
Wykrelenie
sformułowania
”stanowicy
konstrukcyjnie samodzieln cało”

5
Obecnie Pb zawiera pojcia, które nie wystpuj w
normach europejskich, takie jak badania geologiczno
in ynierskie czy ustalanie geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych. Jest to
przyczyn bardzo dowolnej interpretacji zapisów
art.34 Pb i prowadzi do istotnych zagro e
bezpieczestwa projektowanych obiektów. Bardzo
istotnym elementem uzasadniajcym konieczno
proponowanej zmiany w Pb jest statystyka awarii i
katastrof budowlanych. Ponad 60% awarii i katastrof
wynika z nieprawidłowej oceny współpracy podło a
gruntowego z projektowanym obiektem budowlanym.

art. 3

Komisja Prawno
–Regulaminowa.
Polska Izba
In ynierów
Budownictwa

1.

art. 3
2.

j.w
art. 3 pkt 2a

3.

j.w

Brak definicji ekspertyzy technicznej i opinii
technicznej budzi wiele wtpliwoci, kto jest
uprawniony do ich wykonywania
Aktualna definicja budynku mieszkalnego
jednorodzinnego powoduje, e niektóre organy
daj stosowania dwóch cian i dwóch
fundamentów na styku budynków w zabudowie
bliniaczej i szeregowej, co jest konstrukcyjnie i
ekonomicznie nieuzasadnione
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4.

j.w
art. 3 pkt.7a

5. art. 5.3 do 5.6
(ustawa pb- dz.u. z
2007 r.nr.191
poz.1373)
6. art. 5. ust.8.pkt.2
dopisa dodatkowy
pkt. 5
( ustawa pb- dz.u. z
2007r. nr.191 poz.
1373.-ma wej w
ycie z dniem 1
stycznia 2009r.)

Proponuje si dopisa na kocu po przecinku:
„jak równie zmiana usytuowania istniejcych
sieci uzbrojenia terenu mieszczca si w
granicach pasa drogowego. Przy przebudowie
sieci uzbrojenia terenu le cej poza pasem
drogowym mo liwe jest przesunicie jej trasy w
pasie o szerokoci niewikszym jak 3 m (1,5 m
na ka d stron)”
Jakie sankcje wywoła brak
charakterystyki energetycznej?

wiadectwa

Jw.

j.w

Wprowadzi dodatkowy pkt. 5 o treci: 5)
wymagania okrelone w pkt .2 nie dotycz
osób które posiadaj uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnociach, o których
mowa w pkt. 4.

Propozycja do rozwa enia:

7.
art. 5 ust. 8 pkt. 2
j.w

8.

po art. 7
wprowadzi art. 7a.

j.w

Przeło enie sieci znajdujcych si w jezdni drogi,
wynikajce z warunków technicznych jakie wydaj ich
właciciele, aby z okazji przebudowy drogi, usun je
poza jezdni, winny by poddane tym samym
procedurom co przebudowa drogi (patrz równie
uwaga nr 11 do Art. 33a ust. 2).
Przy wymianie sieci istniejcej aby nie wyłczy jej z
eksploatacji nale y nowy przewód uło y do niej
równolegle i to powinno si odbywa w ramach
przebudowy.
Czy sporzdzenie umowy sprzeda y jest mo liwe bez
tego wiadectwa (zachowania notariuszy!)?. Je eli
tak, to jakie wywoła skutki? Rozdział 9 (Przepisy
karne) Art. 93 pkt. 1 dotyczy tylko projektowania lub
wykonawstwa.
Zapis umo liwiajcy in ynierom nie posiadajcymi
tytułu magistra, ale posiadajcymi tytuł in yniera i
odpowiednie uprawnienia budowlane, sporzdzanie
wiadectw charakterystyki energetycznej budynku.
Postulat zgłaszany praktycznie na wszystkich
zjazdach sprawozdawczych okrgowych izb oraz
Krajowym Zjedzie Sprawozdawczym PIIB w m-cu
czerwcu br.
Ustalenia w OIIB i na Krajowym Zjedzie
Sprawozdawczym PIIB

Pkt. 2 winien by uzupełniony zapisem „
ukoczyła studia techniczne magisterskie lub
in ynierskie na kierunkach objtych
uprawnieniami budowlanymi ( jak w pkt.11 )
Proponowana tre zapisu art. 7a „
Budynki na działce budowlanej sytuuje si od
granicy z ssiedni działk budowlan w
odległoci nie mniejszej ni :
1) 4 m - w przypadku budynku zwróconego
cian
z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w stron tej granicy,
2) 3 m - w przypadku budynku zwróconego
cian bez otworów okiennych lub
drzwiowych w stron tej granicy.
2. Odległo od granicy, o której mowa w
ust. 1 pkt 1, mierzy si w poziomie od
najbli szej krawdzi zewntrznej otworu
drzwiowego lub okiennego ciany lub w połaci
dachowej budynku zwróconej w stron tej
granicy lub od najbli szej krawdzi otworu
okiennego umieszczonego w dachu.
3. Sytuowanie
ciany
budynku
w
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
dopuszcza si w odległoci 1,5 m od granicy z
ssiedni działk budowlan lub bezporednio
przy granicy, je eli:
1) wynika to z ustale miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo
2) została
uzyskana
pisemna
zgoda
właciciela ssiedniej działki
4. Je eli na ssiedniej działce:
1) w odległoci od 1,5 m do 3 m od granicy
istnieje budynek ze cian bez otworów
okiennych lub drzwiowych albo wydano
decyzj o pozwoleniu na budow tak
usytuowanego budynku, dopuszcza si
sytuowanie ciany budynku bez otworów
okiennych lub drzwiowych w takiej samej
odległoci od tej granicy, chyba
e
przepisy odrbne stanowi inaczej,
2) bezporednio przy granicy istnieje budynek
ze cian bez otworów okiennych lub
drzwiowych albo wydano decyzj o
pozwoleniu na budow tak usytuowanego
budynku, dopuszcza si sytuowanie ciany
budynku bez otworów okiennych lub
drzwiowych bezporednio przy tej granicy,
przylegajcej do istniejcej ciany, chyba
e przepisy odrbne stanowi inaczej.
5. Okapy i gzymsy nie mog pomniejsza
odległoci od granicy działki budowlanej, o
których mowa w ust. 1, o wicej ni 0,8 m,
natomiast czci budynku, takie jak balkony,
galerie, tarasy, schody zewntrzne, pochylnie i

Przepis § 12 rozporzdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiada budynki i ich usytuowanie, uniemo liwia
naruszenie odległoci nawet w sytuacji, kiedy
Inwestor jest włacicielem obu działek albo obie
strony s w tym zainteresowane, bo ssiad zamierza
si dobudowa, a przepis ten ma chroni interes
ssiada.

str. 32 • SIERPIE¡ - WRZESIE¡ 2008

LEGISLACJA
rampy - o wicej ni 1,3 m.
6. Odległoci, o których mowa w ust. 1-5,
nie odnosz si do podziemnych czci
budynku znajdujcych si całkowicie poni ej
poziomu terenu.

9.

10.

art. 9 ust. 2

j.w

art. 9 ust. 2
j.w

11. art.12a ust. 2 oraz
art.12 b

Proponuje si zastpienie słów „po uzyskaniu
upowa nienia” słowami „zgodnie z uzyskanym
upowa nieniem”.
Po słowach „w drodze postanowienia” dopisa
„na które słu y za alenie”

j.w

Proponuje
si
zmian
zapisu
z
„nadania(nadawania) uprawnie budowlanych”
na zapis „ uznania ( uznawania) kwalifikacji
zawodowych

j.w

W tym przepisie nale y wykreli słowa „albo
inny upowa niony organ”.

12.
art. 12 ust. 4

13.
art.14 ust.1 pkt.4

j.w

14. art. 14. ust.3. pkt. 3
otrzymuje brzmienie
…..
( propozycja)

PIIB

15. art. 14 ust.3. pkt. 4
otrzymuje brzmienie
….
J.w

16. art. 14.ust. 3 pkt. 4
dopisa dodatkowy
pkt „c” (propozycja)

proponuje si nastpujc tre pkt.4
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzdze:
- cieplnych i wentylacyjnych, wodocigowych
i kanalizacyjnych
- gazowych
udzielanych w zale noci od posiadanej
praktyki w sposób rozłczny lub łczny.
Proponuje si dodanie w ust.1 pkt.2f o treci:
- hydrotechnicznej
- wodnomelioracyjnej
Ust.3 pkt 3) do kierowania robotami
budowlanymi bez ogranicze:
a) ukoczenia in ynierskich studiów, w
rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy szym
na
kierunku
odpowiednim
dla
danej
specjalnoci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie
Ust.3 pkt.4) do kierowania robotami w
ograniczonym zakresie:
a) ukoczenia in ynierskich studiów, w
rozumieniu przepisów o wy szych szkołach
zawodowych, na kierunkach pokrewnych dla
danej specjalnoci,
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie (
alternatywnie –trzyletniej )
Ust.3 pkt.4 „c”) „ukoczenia redniej szkoły
technicznej (technikum) z dyplomem (matur) i
odbycie 5-letniej praktyki na budowie.

j.w

17. art.14 ust. 4

j.w

18.

art.15 ust. 1 pkt 2c
j.w

19.

art.15 ust. 1 pkt 2d
j.w

20.
art.15 ust.1 pkt.2c
j.w

Propozycja nowej treci ust.4;
4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej
jest praca w pełnym wymiarze czasu pracy lub
przez równowa ny okres w niepełnym
wymiarze
czasu
pracy
polegajca
na
bezporednim
uczestnictwie
w
pracach
projektowych albo na pełnieniu funkcji
technicznej na budowie pod kierownictwem
osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia
budowlane, a w przypadku odbywania praktyki
za granic pod kierunkiem osoby posiadajcej
uprawnienia odpowiednie w danym kraju.
Zapisa : co najmniej 10 lat praktyki w zakresie
objtym
rzeczoznawstwem,
odbytej
po
uzyskaniu uprawnie budowlanych
Wykreli lub zastpi : „znaczcy dorobek
praktyczny w zakresie samodzielnej funkcji
technicznej tj. na budowie obiektów lub w
projektowaniu obiektów”
Proponuje si uzupełnienie „ odbytej po
uzyskaniu uprawnie budowlanych okrelonych
w pkt.2b”

Aktualne brzmienie tego przepisu umo liwia sytuacj,
w której organ odmawia zgody mimo udzielonego
przez ministra upowa nienia do udzielenia zgody.
Je eli postpowanie w sprawie zgody na odstpstwo
bdzie prowadzone niezale nie powinno si koczy
z mo liwoci za alenia.
Bdzie to zgodne z odrbnymi przepisami
dotyczcymi tego zagadnienia.

Aktualne brzmienie przepisu było uzasadnione, kiedy
obowizywał art. 16 ust. 2 ustawy. Z chwil uchylenia
przepisu art. 16 ust. 2 (na mocy art. 1 pkt 7 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane) zapis ten jest zbdny.
Z dowiadcze przeprowadzonych postpowa w
sprawie nadawania uprawnie budowlanych wynika i
kandydaci nie legitymuj si praktyk w pełnym
zakresie tej specjalnoci.
S to praktyki wyłcznie w jednym z
wyszczególnionych zakresów, co wynika równie ze
specjalizacji firm w których pracuj. rodowisko
in ynierów zajmujcych si problematyk budowli
hydrotechnicznych i melioracji od lat domaga si
ustanowienia niezale nych specjalnoci poniewa
specyfika ich działalnoci nie daje si kojarzy z
którkolwiek wymienion w art. 14 specjalnoci.
Uprawnienie takie jest powszechnie oczekiwane w
rodowisku in ynierskim – zgłaszane postulaty na
zjazdach okrgowych PIIB oraz Krajowym Zjedzie.

Jw.

Na budowach bardzo potrzebni s technicy, do
kierowania powierzonym zakresem robót.
Wprowadzenie kategoryzacji obiektów budowlanych
pozwoli na zró nicowanie uprawnie w
wykonawstwie. Technicy nie musieliby nale e do
PIIB (PIIB mogłaby nadawa im uprawnienia).
Mogliby nale e do odrbnej Izby.
Na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 7.09.2005 r. w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych. Zwrot taki jest
u yty w art. 11 lit.a ppkt.1 danej dyrektywy. Pozwoli
na uniknicie ró nych interpretacji odnonie
odbywania praktyk i uniknicia szeregu odwoła w
postepowaniu kwalifikacyjnym od decyzji OKK.

Dotychczasowy ( i utrzymany w projekcie ustawy )
zapis powoduje nieporozumienie, a praktycznie jest
interpretowany jak w propozycji obok ( patrz wytyczne
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zawarte w pimie
z dn. 10.03.2008r ; znak KK-0058-0047/08 )
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21.
art.15 ust2 pkt.a

j.w

22.
art. 15 ust 2
j.w

23.

art. 16 ust. 1a

j.w

24.
art.16 ust.1a
pkt.5

j.w

25.
art.17 pkt.4
j.w

26.

art. 18

27.

art. 20 ust. 1 pkt 1a

j.w

j.w
28.

Nale y skreli „in yniera lub in yniera
architekta”
Doda pkt.e) o treci: „
Wymagania okrelone w punktach a-d nie
dotycz osób posiadajcych tytuł
rzeczoznawcy przed wejciem w ycie
niniejszych regulacji ustawowych.”
W art.16 ust 1a doda pkt. 9 o treci: 9) trybu
przeprowadzenia egzaminu w stosunku do
osób ukaranych kar, o której mowa w art.96
ust.1 pkt.2 i 3 i specyfik postpowania w
stosunku do tych osób, w tym braku
koniecznoci posiadania udokumentowanej
praktyki zawodowej oraz wydania decyzji w
sprawie
wyniku
egzaminu
koczcej
postpowanie.
Zamieni tekst na”
Ustalenie zasad wynagrodzenia członków
komisji egzaminacyjnej „
Proponuje si rozszerzy tre o :
Kierownik budowy, kierownik robót lub
kierownik produkcji elementów konstrukcyjnobudowlanych

Doda ust.4 o treci: „ Inwestor ma prawo
zleci sprawdzenie projektu budowlanego „
Po słowach „zapewnienie, w razie potrzeby,
udziału w opracowaniu projektu” skreli słowo
„ osób” i wpisa „projektantów”

Zapis pozostaje w sprzecznoci z punktem „b” w
którym wymagane s uprawnienia bez ogranicze, o
które nie mog ubiega si in ynierowie.
Zasada nie działania prawa wstecz ma tutaj
zastosowanie

Brak uregulowa w przedmiotowej sprawie.

Rady izb okrgowych powinny mie mo liwo
zmiany wysokoci wynagrodze wynikajcych z
mo liwoci bud etowych izby
Konstrukcje budowlane, które w przypadku ich
wykonywania na budowie maj nadzór osób
uprawnionych, w zakładach s wykonywane czsto
bez dostatecznego nadzoru, a s to konstrukcje
czsto znacznie bardziej odpowiedzialne ni
wykonywane na placu budowy.
Sprawdzenie projektu powinno by potraktowane jako
prawo inwestora a nie obowizek.
Według aktualnego brzmienia ustawy projektant to
jedna osoba. Lepiej, eby ka dy z uprawnionych
uczestniczcych w opracowaniu projektu był
projektantem w rozumieniu ustawy.

Zmieni „osób” na „projektantów bran owych”
art. 20 ust. 1a

j.w

29.
art.34 ust.3 pkt. 1do
6

j.w

30. art. 62 pkt. 3

Punkty prezentuj opis zawartoci
poszczególnych elementów projektu
budowlanego, nie odnoszc si np. do
projektów dla obiektów liniowych.
Jednoczenie pkt 6 tego paragrafu odwołuje si
do stosownych rozporzdze ministerialnych, w
których okrelone bd szczegółowe
wymagania dotyczce zawartoci projektu
budowlanego. Propozycja zasadniczego
skrócenia opisów pktów 1 i 2 i odwołanie si do
rozporzdze
Wykreli

j.w

31. art.62 ust.4

j.w

nale y skreli po słowach „by dokonywane”
tekst „ z zastrze eniem ust. 5 i 6” , po słowach
„odpowiedniej specjalnoci” kropk zastpi
przecinkiem i dopisa „oraz odpowiednie
kwalifikacje o których mowa w ust. 5 i 6”

Dotyczy wyznaczenia w procesie budowlanym
projektanta i projektantów bran owych na zasadach
podobnych do kierownika budowy i kierowników robót
(danych specjalnoci)
Miedzy zapisami w §34 a rozporzdzeniem pojawi si
potrzeba rozstrzygania postanowie zawartych w
ustawie i w rozporzdzeniu. Odnoszc si do
rozporzdze uniknie si takich sytuacji.

Zbyt kosztowne kontrole. Nale ałoby zwikszy
zakres i odpowiedzialno osób dokonujcych
kontroli z art. 62 ust. 1.
Obiekt nale y projektowa i budowa w sposób
zapewniajcy bezpieczestwo u ytkowania – art. 5
ust. 1 pkt 1 lit. c
W obecnym brzmieniu art.62 ust.4 zwalnia osoby
dokonujce przegldów budynków w bran y
sanitarnej i elektrycznej z obowizku posiadania
uprawnie budowlanych, co skutkuje wykonywaniem
przegldów nieprawidłowo, w niepełnym zakresie bez
oceny kompleksowo całych instalacji np.
elektrycznych, gazowych itp. Kwalifikacje dozorowe
dotycz oceny stanu technicznego tylko urzdze.

32.
art. 62 ust.1 pkt.4

j.w

U y słowa „zawsze” zamiast „ka dorazowo”

Aspekt jzykowy

U y słów „sieci elektroenergetyczne” zamiast
„sieci energetyczne”
Dopisa zastpujc kropk przecinkiem:
a w przypadku ich braku stworzy dokumenty
przedstawiajce stan aktualny.
Wykreli: przez starost
Wpisa: przez wojewódzkiego inspektora
nadzoru budowlanego

Zapis dotyczy tych sieci. Nale y uzna, e nie
dotyczy cieci cieplnych
Brak aktualnej inwentaryzacji budynku uniemo liwia
diagnoz jego stanu.

33.
art. 62 ust.5

j.w

34. art. 63
j.w
35. art. 86 ust 1
j.w

36. art. 87 ust. 1
j.w

Wykreli: wojewod
Wpisa: Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego

Od zespolenie organu nadzoru budowlanego,
uczynienie tego organu jako niezale nego od
starosty.
Obecnie mo e by bardzo dyspozycyjny i realizowa
program starosty.
Od zespolenie organu nadzoru budowlanego,
uniezale nienie od wojewody. Dzisiaj mo e by
bardzo dyspozycyjny.
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37.

w art. 96

j.w

38.

w art. 97
j.w

39.

w art.98
jw

40.

w art. 99
Jw.

41. w art.100

Jw.

42. art. 95 – art. 102
43. art. 103 ust. 2

Doda ust.5a o treci: „Szczegółowy tryb
przeprowadzenia egzaminu w stosunku do
osób ukaranych kar, o której mowa w ust.1
pkt.2 i 3 okrela rozporzdzenie wydawane na
podstawie art. 16, uwzgldniajc konieczno
zapewnienia skutecznej egzekucji kary.
Uzupełni tre pkt. 6- który po uzupełnieniu
miałby nastpujc tre: 6. „Osobie ukaranej z
jednoczesnym nało eniem obowizku zło enia
egzaminu, która w wyznaczonym terminie
egzaminu nie zdała, właciwy organ
samorzdu zawodowego uprawniony do
orzekania w sprawie odpowiedzialnoci
zawodowej w budownictwie wyznacza w
drodze decyzji termin dodatkowy, nie krótszy
ni 3 miesice i nie dłu szy ni 6 miesicy.
Organ samorzdu zawodowego uprawniony
do prowadzenia postpowania
kwalifikacyjnego, o którym mowa w art.12
ust.3 stwierdza wynik egzaminu w drodze
decyzji. W przypadku nie uzyskania oceny
pozytywnej w terminie dodatkowym właciwy
organ samorzdu zawodowego uprawniony
do orzekania w sprawie odpowiedzialnoci
zawodowej w budownictwie stwierdza w
drodze decyzji utrat uprawnie do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie objtej orzeczeniem o ukaraniu
w sprawie odpowiedzialnoci zawodowej w
budownictwie.
Doda w ust.1 po słowie „Postpowanie” słowo
„wyjaniajce” i dalej po słowach.. wszczyna
si…’ słowa „z urzdu lub” i dalej bez zmian.
Doda w ust.1 po słowach „……..w
budownictwie doda „prowadz
postpowanie wyjaniajce oraz” i dalej bez
zmian.
W ust.1 doda po słowach „
…………zawodowej w budownictwie, słowa
„właciwy organ samorzdu zawodowego
uprawniony do orzekania w sprawie
odpowiedzialnoci zawodowej w
budownictwie” i dalej bez zmian. Zmieni
zapis pkt.2) na zapis „ właciwej okrgowej
radzie samorzdu zawodowego”.
Propozycja uzupełnienia zapisu art. 100 na :
„ Nie mo na wszcz postpowania z tytułu
odpowiedzialnoci zawodowej w budownictwie
po upływie 2 lat od dnia powzicia przez
okrgowego rzecznika odpowiedzialnoci
zawodowej właciwego do prowadzenia
postpowania wyjaniajcego wiadomoci o
popełnieniu czynu, powodujcego t
odpowiedzialno i nie póniej ni po upływie 5
lat od dnia popełnienia czynu. Je eli czyn
zawiera znamiona przestpstwa,
przedawnienie odpowiedzialnoci zawodowej
nastpuje nie wczeniej ni przedawnienie
karne.
Przenie do ustawy o samorzdzie
zawodowym
Wykreli tre ust. 2

Konsekwencja wprowadzenia w art. 16 pkt. 9. Uwa a
si za konieczne wprowadzenie do ustawy Pb zapisu
odnonie uprawnie samorzdu zawodowego.

Uzupełnienie jest konsekwencj propozycji wczeniej
proponowanych zapisów i uzupełnie.

Propozycja alternatywna
Równo wszystkich podmiotów bez wzgldu na
termin powstania samowoli.

Warszawa, dnia 11.08.08.
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Plan szkoleƒ, kursów i seminariów organizowanych lub
wspó∏organizowanych przez Ma∏opolskà Okr´gowà Izb´
In˝ynierów Budownictwa w IV kwartale 2008 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB
L.p.

Temat: kursu/seminarium/konferencji/wycieczki technicznej

Data / Miejsce

Organizator / Wyk∏adowca

29.09-01.10. 2008r.
poniedziałek-Êroda
Zakopane
Centrum
Konferencyjno-Rekreacyjne
„GEOVITA”

Organizatorzy:
SITK RP O. Kraków, MOIIB, Biuro Projektów
i Ekspertyz „EKKOM” Sp. z o.o., Pracownia
In˝ynierska „KLOTOIDA” M.Bajor, A.Zygmunt
Spółka Jawna.
Informacja: Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie,
tel. (012) 658-93-72, www.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Ryszard ˚akowski
tel. 604 556 955
Organizator:

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium nt.
„Systemy bezpieczeƒstwa maszyn – tendencje rozwojowe”

07.10.2008r.
wtorek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika Oddziału
Nowohuckiego SEP
Os. Centrum C bl. 10

O.Nowa Huta SEP, & MOIIB
Bogdan Ni˝nik
tel. 603 306 036
Biuro O.NH SEP 012 644-39-03
sepnh@wp.pl

3.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe Komisji Kwalifikacyjnych O.Kr SEP

10-11.10.2008r.
piàtek-sobota
Zakrzów k.Skawiny
Dwór SENATOR

Organizator:
O.Kr SEP, Rada Nadzorcza ds. KK,
MOIIB
in˝. Maria Zastawny
tel. 0601-335-113
012 422-68-53
mgr in˝. Krzysztof Ebro-Prokesz
(012) 644-96-62
0502-224-690

4.

bran˝a wodno-melioracyjna - SITWM
Konferencja Naukowo-Techniczna
„15-lecie eksploatacji zapory i zbiornika wodnego na
rzece Ropie” mgr in˝. Jerzy Florkowski

10-11.10.2008
piàtek-sobota
Zapora w Klimkówce
wyjazd o godz. 8.30
z ul. Piłsudskiego 22

Organizator:
SITWM O.Kraków Sekcja In˝ynierii i Gospodarki Wodnej MOIIB
RZGW Kraków
in˝. Jan Smenda
tel. 012 422-47-22 w.34
poniedziałki godz. 10.00 – 13.00
Liczba miejsc w autobusie ograniczona

5.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Trakcji Elektrycznej:
„SEMTRAK 2008” i Szkoła KompatybilnoÊci Elektromagnetycznej w Transporcie”

16-18.10.2008r.
czwartek-sobota
Zakopane

Organizator:
O.Kr SEP Sekcja Trakcji Elektrycznej, WIEiK PK,
MOIIB
dr in˝. Waldemar Zajàc tel. 012 628-25-06
tel/fax 012 628-26-15

6.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Straty wody w systemach wodociàgowych – wpływ
monitoringu i sterowania”

17.10.2008r.
piàtek
Kraków
Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O.PZITS & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 012 422-26-98
biuro@pzits.krakow.pl
pn-czw 9.30-14.00

7.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium wyjazdowe
„Zasilanie gwarantowane”

17-19.10.2008r.
piàtek-niedziela
Zawoja – Widły

Organizator:
O.Kr SEP SiiUE, MOIIB
Firma SILPEK

1.

bran˝a komunikacyjna – drogowa – SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
„Odwodnienie dróg i ulic a ekologia – prawo, projektowanie, wykonawstwo”

2.
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OW JAWOR

mgr in˝. Tadeusz Stasicki
tel. 012 633-36-97
012 422-58-04

8.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych”

21.10.2008
wtorek
Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝.Gra˝yna Czopek
tel. kom:
+48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

9.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Kontrole okresowe i utrzymanie obiektów budowlanych
po ostatnich zmianach Prawa budowlanego”

21.10.2008 r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

10.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:

23.10.2008r.
czwartek
10.30-16.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O.Kr SEP SiiUE,
PKOOdgr. SEP
MOIIB
dr in˝. Jan Strzałka tel. tel. 0601-476-123
012 422-58-04
mgr in˝. Krzysztof Wincencik
tel. 0606-826-782

23.10.2008r.
czwartek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

24.10.2008r.
piàtek
13.00-16.00
Niepołomice

Organizator:
O.KR SEP SEn,
Koło SEP nr 65 przy KEE-AGH, MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
tel: (12) 617 37 60
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097

V Konferencja NT
„Urzàdzenia piorunochronne w projektowaniu i budowie”

11.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Dokumentacja kosztorysowa w przedsi´wzi´ciu budowlanym. Zmiany w przepisach prawnych. Kosztorys inwestorski”

12.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium wyjazdowe do Niepołomic:
„Zwiedzanie obiektu energetycznego oraz Zamku wraz z
galerià obrazów”

13.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa i obowiàzki,
inwestor zast´pczy, procedury FIDIC”

28.10.2008r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego 28
II pi´tro Sala
im. prof. Stella-Sawickiego

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

14.

bran˝a sanitarna: PZITS
IV Ogólnopolska Konferencja nt.:
„Funkcjonowanie, eksploatacja i bezpieczeƒstwo systemów gazowych, wodociàgowo-kanalizacyjnych oraz
grzewczych”

28-30.10.2008r.
Dobczyce Jałowcowa Góra OW
MPWiK

Organizator :
O. PZITS & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 012 422-26-98
biuro@pzits.krakow.pl
pn-czw 9.30-14.00

15.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:

29.10.2008r.
Êroda
10.00-14.15
Kraków

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

Seminarium:
„Wymagania prawne i zasady prowadzenia dokumentacji
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budynku - ksià˝ka obiektu budowlanego, zmiany w Prawie
budowlanym”

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

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl

16.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Kierownik budowy – prawa i obowiàzki, dokumentacja
budowy”

4.11.2008r.
wtorek
10.00-14.15
Kraków, Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

17.

bran˝a komunikacyjna– SITK RP O. Kraków:
Konferencja:
Nowoczesne technologie i systemy zarzàdzania w kolejnictwie (VII edycja)

5-7.11.2008r.
Êroda - piàtek
Zakopane

Organizator:
SITK RP O.Kraków, Informacja:
Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, tel.
(012) 658-93-72, www.sitk.org.pl
Odpowiedzialny: Józefa Majerczak

18.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Sieci i systemy teleinformatyczne, gwarantowane zasilanie obiektów”

6.11.2008r.
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB
GENERIC Energetyka
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601-497-125
012 415-85-95

19.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„KorzyÊci z zastosowania w´gla aktywnego w układach
uzdatniania wód powierzchniowych”

13.11.2008r.
czwartek, Kraków
Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O.PZITS & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 012 422-26-98
biuro@pzits.krakow.pl
pn-czw 9.30-14.00

20.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Organizacja bezpiecznej eksploatacji i prac w rozdzielni
wn i Ên z izolacjà gazowà”

14.11.2008r.
piàtek
13.00 – 15.00
Kraków
AGH paw. B1
al. Mickiewicza 30

Organizator:
O.KR SEP SEn,
Koło SEP nr 65 przy KEE-AGH, MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek
tel. 0506 230 097

21.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP Oddział Nowa Huta:
Seminarium nt.
„Bezpieczeƒstwo i wydajnoÊç przemysłowych systemów
automatyki w oparciu o innowacyjne rozwiàzania z Phoenix Contact”.

18.11.2008r.
wtorek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika Oddziału
Nowohuckiego SEP
os. Centrum C bl. 10

Organizator:
O.Nowa Huta SEP, & MOIIB
Bogdan Ni˝nik
tel. 603 306 036
Biuro O.NH SEP 012 644-39-03
sepnh@wp.pl

22.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Zastosowanie stalowych Êcian szalunkowych w budownictwie komunalnym”

18.11.2008
wtorek
Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

23.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych z punktu widzenia ochrony przeciwpo˝arowej. Stosowanie rozwiàzaƒ zamiennych i zast´pczych w projektowaniu
obiektów budowlanych“.
Wykładowcy – specjaliÊci z Wojewódzkiej Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej w Krakowie

18.11.2008r.
wtorek
10.00-14.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator :
CUTOB-PZITB O.Małopolski
tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
Wojewódzka Paƒstwowa
Stra˝ Po˝arna w Krakowie
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24.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Systemy oÊwietlania awaryjnego w oparciu o nowe uwarunkowania prawne”

20.11.2008r.
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB
AWEX
mgr in˝. Ryszard Damijan
tel. 0601-497-125
012 415-85-95

25.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„SkutecznoÊç oczyszczania Êcieków w przydomowych
oczyszczalniach ze szczególnym uwzgl´dnieniem filtrów o
przepływie pionowym”

20.11.2008r.
piàtek
Kraków
Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O. PZITS & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 012 422-26-98
biuro@pzits.krakow.pl
pn-czw 9.30-14.00

26.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„DoÊwiadczenia zwiàzane z ekspertyzami budowlanymi w
in˝ynierskiej praktyce. Bł´dy w projektowaniu i wykonawstwie“.
Wykładowca - prof. zw. dr hab. in˝. Kazimierz Flaga, Politechnika Krakowska

20.11.2008 r.
czwartek
17.00-19.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

27.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Wybrane zagadnienia niezawodnoÊci zasilania i ochrony
przeciwpora˝eniowej”

25.11.2008r.
wtorek
11.00-14.00
Nowy Sàcz
Zespół Placówek Kształcenia
Zawodowego

Organizator:
O.Kr SEP Koło SEP nr 13 przy ZenK
MOIIB
mgr in˝. Janusz Oleksa
tel. 012 261-21-40
p. Irena Mordarska
tel. 018 443-82-13

28.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Wybrane zagadnienia niezawodnoÊci zasilania i ochrony
przeciwpora˝eniowej”

27.11.2008r.
czwartek
11.00-14.00
ZDZ – Czarny Dunajec

Organizator:
O. Kr SEP Koło SEP nr 13 przy ZenK
MOIIB
mgr in˝. Janusz Oleksa
tel. 012 261-21-40
p. Leszek Kowalkiewicz
tel. 0502-542-512

29.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Energooszcz´dnoÊç budynków w aspekcie wdra˝ania
dyrektywy 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002r.”
Wykładowcy:
prof. dr hab. in˝. Marian Hopkowicz, Politechnika Krakowska
dr in˝. Bogusław Maludziƒski, Politechnika Krakowska

27.11.2008r.
czwartek
10.00-15.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

30.

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Aparatura probiercza Êredniego i wysokiego napi´cia”

04.12.2008r.
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O. Kr SEP SEn ZWARPOL Sp. z o.o.
MOIIB
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis
tel. 0697-261-618

31.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Prawo budowlane po ostatnich nowelizacjach ustawy”

09.12.2008r.
wtorek
10.00-14.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

Organizator :
CUTOB-PZITB O. Małopolski
tel/fax : (12) 4214737
Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl
www.pzitb.org.pl
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10.12.2008r.
Êroda
Kraków
Dom Technika NOT,
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O. PZITS & MOIIB
Małgorzata Paƒczuk
tel. 012 422-26-98
biuro@pzits.krakow.pl
pn-czw 9.30-14.00

11.12.2008r.
czwartek
11.00-14.00
Kraków
Dom Technika NOT, Sala A
ul. Straszewskiego 28

Organizator :
O. Kr SEP Koło SEP nr 28
DEHN Polska
MOIIB
mgr in˝. Krzysztof Wincencik
el. 0606-826-782

11.12.2008r.
czwartek
10.00-14.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

bran˝a energetyczna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Koncepcja sieci 110 kV Miasta Krakowa wg opracowaƒ
Energoprojektu S.A.”

12.12.2008r.
piàtek
13.00-15.00
Kraków
Energoprojekt
Kraków S.A.
ul. Mazowiecka 21

Organizator:
O. Kr SEP SEn, Koło SEP nr 1
przy Energoprojekcie
MOIIB
dr in˝. Andrzej Siwek
tel: 0506 230 097
in˝. Zbigniew Bisikiewicz
tel:(12) 299 72 65

36.

bran˝a mostowa – ZMRP:
Seminarium:
„Nowe rozwiàzania konstrukcyjne i technologiczne wiaduktów nad autostradà Mediolan - Bergamo”

16.12.2008
wtorek
Kraków
sala konferencyjna hotelu ASPEL
ul. Bratysławska 2

Organizator:
ZMRP O.Małopolski & MOIIB
Informacje: mgr in˝. Gra˝yna Czopek
tel.kom: +48 605-41-81-13
e-mail: gra_cz@op.pl

37.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Cykl seminariów szkoleniowych:
„Akustyka - ochrona przeciwdêwi´kowa obiektów budowlanych, problematyka projektowania i wykonawstwa”

16.12.2008r.
wtorek
10.00-14.00
Kraków
Dom Technika
ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro
Sala im. prof. Stella-Sawickiego

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

32.

bran˝a sanitarna: PZITS
Seminarium szkoleniowe:
„Polityka Miasta Krakowa w zakresie planowania przestrzennego”

33.

bran˝a elektroinstalacyjna – SEP O. Kraków:
Seminarium:
„Wpływ normy PN-EN 62305 na praktyczne rozwiàzania
ochrony odgromowej obiektów budowlanych”

34.

bran˝a ogólnobudowlana – PZITB:
Seminarium:
„Projektowanie konstrukcji - Eurokody”

35.

UWAGA !
1. We wszystkich wspólnie organizowanych na terenie Ma∏opolski formach dokszta∏cania zawodowego cz∏onków MOIIB przez stowarzyszenia naukowo-techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wyniku przed∏o˝enia - bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie
kursu, seminarium, szkolenia itp. wraz z imiennà listà i wpisanym nr. cz∏onkostwa w MOIIB oraz podpisem uczestnika na liÊcie obecnoÊci. W tych przypadkach nie ma mo˝liwoÊci indywidualnego rozliczania 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

str. 40 • SIERPIE¡ - WRZESIE¡ 2008

UBEZPIECZENIA

GRUPOWE UBEZPIECZENIE
NAST¢PSTW NIESZCZ¢ÂLIWYCH WYPADKÓW
DLA CZŁONKÓW MOIIB
Pragniemy Paƒstwa poinformowaç, ˝e od 1 wrzeÊnia 2008 roku wszyscy członkowie MOIIB, którzy majà
uregulowane składki członkowskie, zostali obj´ci grupowym ubezpieczeniem nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków w AXA Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Dotychczasowa umowa ubezpieczenia na ˝ycie przestała obowiàzywaç. JednoczeÊnie informujemy, ˝e nie

uległy zmianie sumy ubezpieczenia ani zakres ubezpieczenia, zmieniło si´ jedynie nazewnictwo poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych.
W zwiàzku z powy˝szym załàczamy deklaracj´ celem wypełnienia i wskazania przez Paƒstwo osób
uprawnionych do odbioru Êwiadczenia w przypadku zajÊcia zdarzenia ubezpieczeniowego.
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DZIAŁALNOÂå IZBY

Prenumerata czasopism
dla członków MOIIB na 2009 r.
Przypominamy, ˝e w ramach składki członkowskiej
ka˝dy członek Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów
Budownictwa mo˝e zamówiç prenumerat´ wybranego
technicznego czasopisma bran˝owego.

Ankieta do pobrania ze strony internetowej
www.map.piib.org.pl. Zakładka „Dokumenty. - Ankieta
wyboru czasopisma.
Wykaz czasopism:

Warunkiem otrzymywania czasopisma jest wyłàcznie
pisemne zgłoszenie swojego wyboru. Wykaz czasopism
zamieszczamy poni˝ej.
Członkowie Izby, którzy obecnie otrzymujà wybrane
czasopismo, b´dà je otrzymywali nadal, natomiast
nowe zgłoszenia (lub zmian´) prosimy kierowaç na adres MOIIB najpóêniej do 31 paêdziernika 2008 r.
Rozwa˝amy równie˝ mo˝liwoÊç zamówienia tytułów
nie przedstawionych ni˝ej na Paƒstwa indywidualne ˝yczenie. W zale˝noÊci od liczby zgłoszeƒ i wynegocjowanej ceny za pojedyncze egzemplarze, Rada MOIIB podejmie stosowne decyzje w tej sprawie.
Zach´camy wi´c Kole˝anki i Kolegów do ewentualnego zweryfikowania swoich potrzeb i zgłoszenia ich listownie bàdê drogà internetowà w mo˝liwie krótkim terminie, gdy˝ czas od zamówienia do realizacji wynosi około 3 miesi´cy.
JednoczeÊnie przypominamy, ze ka˝dy Członek MOIIB w ramach składki członkowskiej mo˝e otrzymaç w dalszym ciàgu bezpłatnie (wi´kszoÊç innych izb okr´gowych
wprowadziła od pewnego czasu cz´Êciowà odpłatnoÊç!) jedno czasopismo techniczne.

2 grudnia 2008 roku w godzinach od 10 do 15 w Pawilonie Wystawowym „KOTŁOWNIA“ na terenie kampusu Politechniki Krakowskiej „Warszawska" przy
ul. Warszawskiej 24 odb´dzie si´ sympozjum naukowo-techniczne „Nowoczesne materiały i technologie budowlane" organizowane przez Spółk´ MAPEI
Polska.
Patronat nad sympozjum objàł JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. in˝. Kazimierz Fur-

- In˝ynieria i Budownictwo
- WiadomoÊci Izby Projektowania Budowlanego
- Przeglàd Budowlany
- Materiały Budowlane
- Biuletyn INPE – informacje o normach i przepisach
elektrycznych
- WiadomoÊci Naftowe i Gazownicze
- Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacje
- Gaz, Woda i Technika Sanitarna
- Gospodarka Wodna
- Drogownictwo
- WiadomoÊci Melioracyjne i Łàkarskie – zagadnienia
in˝ynierii Êrodowiska wiejskiego
- Spektrum
- Renowacje i Zabytki
- Murator
- Elektroinstalator
- Przeglàd Telekomunikacyjny
- Technika Transportu Szynowego
- In˝ynieria Morska i Geotechnika
Zygmunt RAWICKI

tak, a współorganizatorami sympozjum sà: Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa, Komisja TrwałoÊci Małopolskiego Oddziału PZITB oraz Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Krakowskiej.
Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów
50-lecia SWPK (Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej).
Udział w sympozjum jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.
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KONFERENCJE,
SEMINARIA

V Krajowa
Konferencja Naukowo – Techniczna

„URZÑDZENIA PIORUNOCHRONNE
W PROJEJKTOWANIU I BUDOWIE”
Kraków, Dom Technika NOT
23 paêdziernika 2008 r.
ORGANIZATORZY KONFERENCJI:
Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP
Małopolska Okr´gowa Izba In˝ynierów Budownictwa
CEL KONFERENCJI:
Organizowana cykliczne konferencja stanowiç b´dzie forum dla wymiany
poglàdów na temat normalizacji, projektowania, monta˝u i eksploatacji
instalacji odgromowych i ochrony przeciwprzepi´ciowej.
Konferencji b´dzie towarzyszyç wystawa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszt uczestnictwa: 250,-zł/osob´
Koszt udziału obejmuje: materiały konferencyjne, zwiedzenie wystawy, catering,
certyfikat udziału w konferencji.
Koszt odpłatnoÊci wystawców: 700,-zł
Zgłoszenia udziału do 20 paêdziernika 2008r.
Organizacjà Konferencji zajmuje si´ Oddział Krakowski SEP,
ul. Straszewskiego 28 pok. 8,
31-113 Kraków,
tel. (012) 422-58-04, fax (012) 428-38-30
email: biuro@sep.krakow.pl

KONKURS PZITB BUDOWA ROKU
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury
oraz Głównego Urz´du Nadzoru Budowlanego
ogłaszajà

Konkurs PZITB „BUDOWA ROKU 2008“
Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiàgni´to
wyró˝niajàce si´ wyniki realizacyjne. Konkurs słu˝y promocji inwestorów i wykonawców.
Przedmiotem Konkursu sà nowe lub odbudowane, rozbudowane,
nadbudowane bàdê przebudowane obiekty budowlane albo proces inwestycyjny
ze wszystkich rodzajów
budownictwa, zakoƒczone nie póêniej ni˝ do koƒca I kwartału 2009 roku.
Konkursem kieruje Komitet Organizacyjny powołany
przez Prezydium Zarzàdu Głównego Polskiego Zwiàzku In˝ynierów i Techników Budownictwa
spoÊród członków Zwiàzku oraz instytucji współorganizujàcych i sponsorujàcych.
SIEDZIBÑ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO JEST:
Zarzàd Główny PZITB
00-050 Warszawa, ul. Âwi´tokrzyska 14
tel./fax 022 827 - 02 - 45
e-mail: biuro@budowaroku.pl
Zgłoszenie do Konkursu powinno zawieraç:
- deklaracj´ przystàpienia do Konkursu (wzór na www.budowaroku.pl ),
- podstawowe dane charakteryzujàce przedmiot zgłoszenia,
- dowód wpłaty wpisowego.
ZGŁOSZENIE NALE˚Y PRZESŁAå NA ADRES:
Polski Zwiàzek In˝ynierów i Techników Budownictwa
Zarzàd Główny
ul. Âwi´tokrzyska 14
00-050 Warszawa
z dopiskiem „BUDOWA ROKU 2008“
Wpłaty za uczestnictwo w konkursie dokonuje si´ na konto Zarzàdu Głównego PZITB
BANK MILLENNIUM Warszawa
Nr konta 52 1160 2202 0000 0000 5515 6493 z dopiskiem "BUDOWA ROKU 2008"

Nagrodzone obiekty wybudowane
przez Grup´ Skalski

