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Prezydium Rady:

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

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

Okr´gowa Rada:

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

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

Okr´gowa Komisja Kwalifikacyjna:

1. Karczmarczyk Stanis∏aw — przewodniczàcy
2. Borsukowska Ma∏gorzata
3. Chmiel Roman
4. Chrobak Stanis∏aw
5. CieÊliƒski Janusz — wiceprzewodniczàcy
6. Duraczyƒska Krystyna 
7. Dziedzic Jan
8. GabryÊ El˝bieta — sekretarz
9. Jamborski Marian

10. Kuldanek Andrzej
11. Kutyƒski Piotr
12. Moskal Krzysztof
13. P∏achecki Marian 
14. Su∏kowski Tadeusz — wiceprzewodniczàcy
15. ˚akowski Jan

Okr´gowy Rzecznik OdpowiedzialnoÊci Zawodowej:

1. Abrahamowicz Stanis∏aw — rzecznik - koordynator
2. Ciasnocha Andrzej — rzecznik

3. Franczak Zbigniew — rzecznik
4. Jastrz´bska El˝bieta — rzecznik 
5. Konczewska Wiktoria — rzecznik
6. Marcjan Wac∏aw — rzecznik
7. Rasiƒski Jerzy — rzecznik
8. Wisor-Pronobis Janina — rzecznik

Okr´gowy Sàd Dyscyplinarny:

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

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

Okr´gowa Komisja Rewizyjna:

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

Delegaci na Krajowe Zjazdy PIIB: 

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

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

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

1. Ka∏kowski Zbys∏aw — wiceprzewodniczàcy KR
2. Rawicki Zygmunt — cz∏onek KR
3. Skawiƒski Jan — cz∏onek KR
4. Âlusarczyk Kazimierz — cz∏onek KR
5. Korniak-Figa Krystyna — przewodniczàca KKR
6. P∏achecki Marian — wiceprzewodniczàcy KKK
7. Szostak Józef — cz∏onek KSD
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Izby Inżynierów Budownictwa 
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Szanowni Paƒstwo, 
Kole˝anki i Koledzy
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Wydawanie naszego biuletynu rozpocz´liÊmy przed pi´cioma laty, w paêdzier-
niku 2003 roku. Do ràk naszych Czytelników trafia właÊnie 30. numer naszego cza-
sopisma, w pewnym sensie jubileuszowy – „perłowy”. Z informacji, jakie do nas do-
cierajà, wiemy, ˝e cieszy si´ on dobrà opinià wÊród Czytelników z naszego, a tak-
˝e innych okr´gów.

W poprzednim, 29. numerze „Budowlanych”, wiele miejsca poÊwi´ciliÊmy rzà-
dowemu projektowi nowelizacji ustaw Prawo budowlane i innych zwiàzanych z na-
szym zawodem. Niestety, od tego czasu proces legislacyjny dotyczàcy tych projektów

ani drgnàł, natomiast pojawił si´ konkurencyjny projekt autorstwa
Komisji Sejmowej„Przyjazne Paƒstwo”, który bez konsultacji sa-
morzàdów zawodowych w budownictwie jest procedowany w Sej-
mie. Niestety, w tej samej Komisji, pracujàcej pod przewodnictwem
posła Palikota, pojawił si´ kolejny pomysł, dotyczàcy istotnych in-
teresów naszego samorzàdu, a mianowicie znoszàcy obowiàzek
przynale˝noÊci do izby dla in˝ynierów budownictwa (utrzymujàc obo-
wiàzek dla architektów i urbanistów!!), równoczeÊnie pozostawia-
jàc wszystkie publiczne obowiàzki, jakie nadaje ustawa. Propozy-
cja ta spotkała si´ w naszym Êrodowisku z wyraênà dezaprobatà.
W numerze zamieszczamy list w tej sprawie skierowany do Mar-
szałka Sejmu.

SpoÊród innych, wa˝nych wydarzeƒ ostatniego okresu, za-
mieszczamy sprawozdania z dwóch konferencji współorganizo-
wanych przez naszà małopolskà izb´, a tak˝e sprawozdanie z XV
spotkania organizacji budowlanych (izb i zwiàzków) krajów tzw. Gru-
py Wyszehradzkiej, które odbyło si´ w Segedzie na W´grzech. W
ramach tego spotkania została zorganizowana tak˝e mi´dzynaro-

dowa konferencja naukowo - techniczna na temat: „Miasto i jego rzeka”, w czasie
której referat pt „ Miasto i jego rzeka – zagro˝enia i mo˝liwoÊci na przykładzie mias-
ta Krakowa i rzeki Wisły” wygłosił mgr in˝. Zbigniew Kot – dyrektor Małopolskiego
Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w Krakowie i członek Prezydium Rady MO-
IIB. W wersji skróconej publikujemy ten referat w aktualnym wydaniu „Budowlanych”.

W cyklu prezentacji wielkich firm budowlanych z naszego regionu zamieszcza-
my wywiad z mgr. in˝. Dionizym Boryczko – prezesem Mostostalu Kraków. Wszys-
cy jesteÊmy bardzo zaniepokojeni kryzysem finansowym, który mocno dotknàł gos-
podarki USA i Europy. Z rozmowy z prezesem Mostostalu wynika, ˝e w Polsce kry-
zysowa fala rozlała si´ najpierw na budownictwo mieszkaniowe. Firmy realizujàce
drogi, mosty, budownictwo przemysłowe i specjalistyczne na razie nie odczuwajà
jej skutków. Ale jak długo? To oka˝e si´ w przyszłym roku.

Zamieszczamy tak˝e ofert´ dotyczàcà szkoleƒ, kursów, seminariów i konferen-
cji na I kwartał 2009 roku organizowanych lub współorganizowanych przez MOIIB.

Dobiega koƒca kolejny rok kalendarzowy, zbli˝ajà si´ wi´c Êwi´ta Bo˝ego Na-
rodzenia i Nowy Rok. Szanownym Paƒstwu – Kole˝ankom i Kolegom, członkom Ma-
łopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa i Ich Rodzinom, a tak˝e naszym
Sympatykom, ˝ycz´ zdrowych, pogodnych i spokojnych Êwiàt oraz wszelkiej po-
myÊlnoÊci w ˝yciu osobistym i zawodowym w Nowym 2009 Roku.

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

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

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

Budowlani

„„BBuuddoowwllaannii””  ––  BBiiuulleettyynn  MMaa∏∏ooppoollsskkiieejj  OOkkrr´́ggoowweejj  IIzzbbyy  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa
RReeddaagguujjee: Zygmunt Rawicki 

RRaaddaa  PPrrooggrraammoowwaa  BBiiuulleettyynnuu  MMOOIIIIBB  BBuuddoowwllaannii: 
RAWICKI Zygmunt (MOIIB) – przewodniczàcy, BRYKSY Anna (SITK RP) – cz∏onek, DRZY˚D˚YK W∏odzimierz (SITWM)
– cz∏onek, KORNIAK – FIGA Krystyna (PZITS) – cz∏onek, MALINOWSKI W∏adys∏aw (SITPNiG) – cz∏onek

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

30–054 Kraków, ul. Czarnowiejska 80, tel. 0–12 630–90–60, 630–90–61
OOkk∏∏aaddkkaa:: Most Kotlarski w Krakowie 

OOkkłłaaddkkaa  zzaammyykkaajjààccaa: Obiekty wybudowane przez Mostostal Kraków
Nakład 10000 egzemplarzy

Publikowane w Biuletynie „Budowlani“ artykuły prezentujà stanowiska, opinie i poglàdy ich autorów. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do adjustacji tekstów i zmiany tytułów.

SPIS TREÂCI:
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••  1100--1111..1100..22000088  --  zzeebbrraanniiee  kkiieerroowwnniikkóóww
bbiiuurr  ookkrr´́ggoowwyycchh  iizzbb  iinn˝̋yynniieerróóww  bbuuddooww--
nniiccttwwaa  ww SSeerroocckkuu  kk..WWaarrsszzaawwyy  zz uuddzziiaałłeemm
WWoojjcciieecchhaa  JJaassttrrzz´́bbsskkiieeggoo  --  kkiieerroowwnniikkaa  bbiiuu--
rraa  MMOOIIIIBB
--  KKoonnffeerreennccjjaa  NNaauukkoowwoo––TTeecchhnniicczznnaa  „„1155--llee--

cciiee  eekkssppllooaattaaccjjii  zzaappoorryy  ii zzbbiioorrnniikkaa  wwooddnneeggoo
nnaa  rrzzeeccee  RRooppiiee””

••  1155..1100..22000088  --  zzeebbrraanniiee  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjààccee--
ggoo  NNrr 11  ww sspprraawwaacchh  cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh

••  1155--1177..1100..22000088  --  IIXX  MMii´́ddzzyynnaarrooddoowwaa  KKoonn--
ffeerreennccjjaa  NNaauukkoowwoo––TTeecchhnniicczznnaa  „„EENNEERRGGOO--
DDOOMM  22000088””  

Mo˝e i tak było, ale po dwóch mie-
siàcach, w połowie listopada ... nic si´
nie zmieniło! Nadal projekt zmian

ustaw nie został przez
rzàd skierowany do
Sejmu.

Pisałem te˝ o ini-
cjatywie poselskiej
w naszych sprawach,
a wí c o przygotowa-
niu przez Komisj´
„Przyjazne Paƒstwo”
własnego projektu
zmiany ustawy Pra-

wo budowlane. Obecnie mówi si´, ˝e
projekt ten, w nieco zmienionej (po-
szerzonej?) formie jest procedowany
w Sejmie. Pisz´ dwuznacznie, bo-
wiem prace tej Komisji nie zostały
poddane konsultacji, np. samorzà-
dów zawodowych, nie mo˝emy wi´c
wypowiadaç si´ o istocie proponowa-
nych nowelizacji i rozwiàzaƒ praw-
nych. A szkoda, bo to sà sprawy
szczególnie istotne dla naszej pracy za-
wodowej, a szeroka konsultacja spo-
łeczna jest obowiàzkowa w kraju na-
le˝àcym do Unii Europejskiej.  Tak˝e nic
konkretnego nie mog´ przekazaç
w sprawie pomysłu tej Komisji (zwanej
Komisjà Palikota), a dotyczàcego znie-
sienia obligatoryjnoÊci przynale˝no-
Êci do izb samorzàdowych architektów,
in˝ynierów budownictwa i urbanistów.
Po zgłoszeniu tego pomysłu toczy si´

dyskusja w Êrodowisku (choç nie tylko),
prasa zamieszcza wypowiedzi wielu
dyskutantów, wywiady z członkami
władz samorzàdu. Argumenty „za” to
niezale˝noÊç indywidualnych decyzji
o przynale˝noÊci, „oszcz´dnoÊç” 360 zł
rocznie na niepłaceniu obowiàzkowej
obecnie składki członka izby. „Przeciw”
to pewna utrata wiarygodnoÊci i sa-
morzàdnoÊci Êrodowiska zawodowe-
go majàcego dziÊ przywilej zawodu za-
ufania publicznego, utrata wymier-
nych korzyÊci dla członków: obowiàz-
kowego ubezpieczenia wykonywa-
nych samodzielnych funkcji technicz-
nych wynegocjowanego obecnie dla
członków PIIB (80 zł/rok!) stanowiàcego
niewielkà cz´Êç stawki ubezpiecze-
nia, gdyby była ona negocjowana in-
dywidualnie, ochrona zawodu.

Upływajàcy czas rodzi niepokoje
w Êrodowisku, dotyczàce sprawnoÊci
władz administracji paƒstwowej.

* * *

Dokonana ju˝ i obowiàzujàca no-
welizacja Prawa budowlanego ustala
obowiàzek opracowania charaktery-
styki energetycznej dla ka˝dego bu-
dynku oddanego do u˝ytkowania.
Dotàd jednak minister budownictwa nie
wydał przepisów wykonawczych
np. okreÊlajàcych metodologi´ obli-
czania tej charakterystyki oraz sposób
i formy post´powania przy ich wyda-
waniu. W chwili pisania tej informacji nie
udało sí  Izbie uzyskaç ̋ adnych szcze-
gółowych wyjaÊnieƒ ani terminów,
oprócz przecieków, ˝e w Minister-
stwie Êcierajà sí  poglàdy na temat tych
istotnych ustaleƒ i ˝e one sà przyczy-
nà opóênieƒ. Skutki opóênieƒ b´-
dziemy musieli ponosiç w codziennej
działalnoÊci inwestycyjnej.

Warto tylko dodaç, ˝e prowadzo-
ne obecnie, liczne kursy szkoleniowe,
majàce przygotowaç kadr´ w tym za-
kresie, majà wartoÊç jedynie poglà-
dowà i informacji ogólnej.

ZZbbyyssłłaaww  KKAAŁŁKKOOWWSSKKII  

Zbys∏aw Ka∏kowski

WWppoopprrzzeeddnniieejj,,  wwrrzzeeÊÊnniioowweejj  iinnffoorr--
mmaaccjjii  zzaammiieesszzcczzoonneejj  ww ttyymm  mmiieejj--
ssccuu,,  ppiissaałłeemm  oo sskkuutteecczznnooÊÊccii  ddzziiaa--

łłaaƒƒ  oorrggaannóóww  ii cczzłłoonnkkóóww  KKrraajjoowweejj  RRaaddyy  oorraazz
rraadd  ookkrr´́ggoowwyycchh  pprrzzyy  ooppiinniioowwaanniiuu  pprroojjeekk--
ttóóww  uussttaaww  ((PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee  iittdd..))..    WWóóww--
cczzaass    ppoowwiiaałłoo  ooppttyymmiizzmmeemm..  MMiinniisstteerr
OOllggiieerrdd  DDzziieekkooƒƒsskkii  zzaappoowwiieeddzziiaałł,,  ˝̋ee  ttrryybb
ooppiinniioowwaanniiaa  pprrzzyyggoottoowwaannyycchh  aakkttóóww  pprraaww--
nnyycchh  pprrzzeezz  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoozzaarrzzààddoowwee  ii oobb--
lliiggaattoorryyjjnneeggoo  uuzzggaaddnniiaanniiaa  pprrzzeezz  mmiinniisstteerr--
ssttwwaa  ii uurrzz´́ddyy  zzmmiieerrzzaa  kkuu  kkooƒƒccoowwii,,  ccoo  ppoo--
zzwwoollii  rrzzààddoowwii  sskkiieerroowwaaçç  ggoottoowwee  pprroojjeekkttyy
ddoo  llaasskkii  mmaarrsszzaałłkkoowwsskkiieejj..

Co w Krajowej Radzie?
Przecieki, niepokoje, wàtpliwoÊci
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••  1166--1188..1100..22000088  --  wwyyjjaazzddoowwee  zzeebbrraanniiee  sszzkkoo--
lleenniioowwee  OOkkrr´́ggoowweeggoo  SSààdduu  DDyyssccyypplliinnaarrnnee--
ggoo  ii OOkkrr´́ggoowwyycchh  RRzzeecczznniikkóóww  OOddppoowwiiee--
ddzziiaallnnooÊÊccii  ZZaawwooddoowweejj  ww SSuucchheejj  BBeesskkiiddzzkkiieejj
zz uuddzziiaałłeemm  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  ookkrr´́ggoowwyycchh  iizzbb
zz OOppoollaa,,  KKaattoowwiicc  ii RRzzeesszzoowwaa  

--  XXIIII  OOggóóllnnooppoollsskkaa  KKoonnffeerreennccjjaa  NNaauukkoowwaa
TTrraakkccjjii  EElleekkttrryycczznneejj  „„SSEEMMTTRRAAKK  22000088
ii SSzzkkoołłaa  KKoommppaattyybbiillnnooÊÊccii  EElleekkttrroommaaggnnee--
ttyycczznneejj  ww TTrraannssppoorrcciiee””

••  1177--1188..1100..22000088  --  wwyyjjaazzddoowwee  zzeebbrraanniiee  sszzkkoo--
lleenniioowwee  ZZeessppoołłuu  PPrroobblleemmoowweeggoo  ddss..  sszzkkoolleenniiaa
ii ssttaałłeeggoo  ddookksszzttaałłccaanniiaa  ii ZZeessppoołłuu  pprroobbllee--
mmoowweeggoo  ddss..  pprraawwnnoo--rreegguullaammiinnoowwyycchh  ww OOjj--
ccoowwiiee  kk..  KKrraakkoowwaa  zz uuddzziiaałłeemm RR..  ˚̊aakkoowwsskkiieeggoo
--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„SSttrraa--

ttyy  wwooddyy  ww ssyysstteemmaacchh  wwooddoocciiààggoowwyycchh  ––
wwppłłyyww  mmoonniittoorriinngguu  ii sstteerroowwaanniiaa””

••  1177--1199..1100..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee
nnaa  tteemmaatt::  „„ZZaassiillaanniiee  ggwwaarraannttoowwaannee””  ––  ZZaa--
wwoojjaa  

••  2211..1100..22000088  --  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii
KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj
--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„ZZaa--

bbeezzppiieecczzeenniiee  aannttyykkoorroozzyyjjnnee  kkoonnssttrruukkccjjii
ssttaalloowwyycchh””

--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„KKoonn--
ttrroollee  ookkrreessoowwee  ii uuttrrzzyymmaanniiee  oobbiieekkttóóww  bbuu--
ddoowwllaannyycchh  ppoo  oossttaattnniicchh  zzmmiiaannaacchh  PPrraawwaa
bbuuddoowwllaanneeggoo””

2233..1100..22000088  --  zzeebbrraanniiee  ZZeessppoołłuu  PPrroobblleemmoowwee--
ggoo  ddss..  pprroocceessóóww  bbuuddoowwllaannyycchh
--  zzeebbrraanniiee  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjààcceeggoo  NNrr 22  ww sspprraa--
wwaacchh  cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh
--  VV  KKrraajjoowwaa  KKoonnffeerreennccjjaa  NNaauukkoowwoo––TTeecchhnniicczz--
nnaa  „„UUrrzzààddzzeenniiaa  ppiioorruunnoocchhrroonnnnee  ww pprroojjeekkttoo--
wwaanniiuu  ii bbuuddoowwiiee””  

--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„DDookkuu--
mmeennttaaccjjaa  kkoosszzttoorryyssoowwaa  ww pprrzzeeddssii´́wwzzií́ cciiuu  bbuu--
ddoowwllaannyymm..  ZZmmiiaannyy  ww pprrzzeeppiissaacchh  pprraawwnnyycchh..
KKoosszzttoorryyss  iinnwweessttoorrsskkii””

WW2255..  nnuummeerrzzee  nnaasszzeeggoo  bbiiuulleettyynnuu  „„BBUUDDOOWWLLAANNII””  ((ggrruuddzziieeƒƒ  22000077  rr..))
zzwwrróócciilliiÊÊmmyy  ssii´́  zz  aappeelleemm  ddoo  ttyycchh  cczzłłoonnkkóóww  MMOOIIIIBB,,  kkttóórryycchh  nnuummee--
rruu  PPEESSEELL  nniiee  ppoossiiaaddaalliiÊÊmmyy  ww  nnaasszzeejj  bbaazziiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh,,  oo  jjeeggoo

uuzzuuppeełłnniieenniiee..  BBiiuurroo  MMOOIIIIBB  pprrzzeessłłaałłoo  rróówwnniiee˝̋  ddoo  ttyycchh  oossóóbb  ddrruukkii  wwrraazz  zz  ooffrraann--
kkoowwaannàà  kkooppeerrttàà  zz  pprrooÊÊbbàà  oo  uuzzuuppeełłnniieenniiee  ii  ooddeessłłaanniiee    ddaannyycchh..  ZZddeeccyyddoowwaannaa
wwii´́kksszzooÊÊçç  cczzłłoonnkkóóww  pprrzzeessłłaałłaa  nnaa  aaddrreess  nnaasszzeejj  IIzzbbyy  bbrraakkuujjààccee  ddaannee..  WW  ddaall--
sszzyymm  cciiààgguu  nniiee  ppoossiiaaddaammyy  jjeeddnnaakk  nnuummeerruu  PPEESSEELL  ookk..  99  pprroocc..  cczzłłoonnkkóóww  nnaa--
sszzeejj  MMaałłooppoollsskkiieejj  IIzzbbyy  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa..  

Przypominamy, ˝e zostaliÊmy zobligowani pismem Polskiej Izby In˝ynie-
rów Budownictwa L.dz. D-040-0010/1/07 z 18 maja 2007 roku do uzupełnie-
nia danych członków o numer PESEL. Jest to warunek niezb´dny dla pra-
widłowej pracy elektronicznego systemu rejestracji członków Izby. W latach
2001-2002 na drukach wpisu na list´ członków takiego wymogu nie było. 

Zwracamy si´ wi´c jeszcze raz do tych członków, którzy nie zareagowali
na naszà proÊb´, aby w mo˝liwie krótkim czasie uzupełnili swój numer PE-
SEL i przesłali na adres biura MOIIB. 

Z góry dzi´kuj´ za zrozumienie powy˝szej koniecznoÊci.

WWoojjcciieecchh  JJAASSTTRRZZ¢¢BBSSKKII
kierownik biura MOIIB

IMI¢ I NAZWISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NR EWIDENCJI CZŁONKOWSKIEJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

NR PESEL 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(adres zameldowania) 

OÊwiadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Ja, ni˝ej podpisana(y) wyra˝am zgod´ na przetwarzanie moich danych osobowych, po-
danych przeze mnie dla celów wynikajàcych z rejestracji członka w systemie informatycznym
Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa, tj. nazwiska i imienia, daty urodzenia, adresu za-
mieszkania lub pobytu, numeru PESEL, miejsca pracy, zawodu, wykształcenia, nr telefo-
nu, adresu poczty elektronicznej

Dane te b´dà przechowywane, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

OÊwiadczam, ˝e zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie
dost´pu do treÊci swoich danych oraz mo˝liwoÊci ich poprawiania. Niniejszym oÊwiadczam,
˝e podane przeze mnie dane sà zgodne z prawdà.

................................................. ............................................
(data i miejscowoÊç) (podpis)

Brakuje numerów PESEL w systemie
Ponawiamy proÊb´ o uzupełnienie danych
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••  2244..1100..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  ttee--
mmaatt::  „„ZZwwiieeddzzaanniiee  oobbiieekkttuu  eenneerrggeettyycczznneeggoo  NNiiee--
ppoołłoommiiccee””

••  2288..1100..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  ttee--
mmaatt::  „„IInnssppeekkttoorr  nnaaddzzoorruu  iinnwweessttoorrsskkiieeggoo  ––  pprraa--
wwaa  ii oobboowwiiààzzkkii,,  iinnwweessttoorr  zzaasstt́́ ppcczzyy,,  pprroocceedduurryy
FFIIDDIICC””

••  2288--3300..1100..22000088  --  IIVV  OOggóóllnnooppoollsskkaa  KKoonnffeerreenn--
ccjjaa  NNaauukkoowwoo--TTeecchhnniicczznnaa::  „„FFuunnkkccjjoonnoowwaanniiee,,
eekkssppllooaattaaccjjaa  ii bbeezzppiieecczzeeƒƒssttwwoo  ssyysstteemmóóww
ggaazzoowwyycchh,,  wwooddoocciiààggoowwoo--kkaannaalliizzaaccyyjjnnyycchh
oorraazz  ggrrzzeewwcczzyycchh””

••  2299..1100..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  ttee--
mmaatt::  „„WWyymmaaggaanniiaa  pprraawwnnee  ii zzaassaaddyy  pprroowwaa--
ddzzeenniiaa  ddookkuummeennttaaccjjii  bbuuddyynnkkuu  ––  kkssiiàà˝̋kkaa
oobbiieekkttuu  bbuuddoowwllaanneeggoo,,  zzmmiiaannyy  ww PPrraawwiiee  bbuu--
ddoowwllaannyymm””

--  XXXXII  zzeebbrraanniiee  PPrreezzyyddiiuumm  RRaaddyy  MMOOIIIIBB
••  44..1111..22000088  --  zzeebbrraanniiee  OOkkrr´́ggoowweejj  KKoommiissjjii

RReewwiizzyyjjnneejj
--  zzeebbrraanniiee  KKrraajjoowweejj  KKoommiissjjii  KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj

ww WWaarrsszzaawwiiee  zz uuddzziiaałłeemm  SS.. KKaarrcczzmmaarrcczzyykkaa
--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„KKiieerrooww--

nniikk  bbuuddoowwyy  ––  pprraawwaa  ii oobboowwiiààzzkkii,,  ddookkuummeenn--
ttaaccjjaa  bbuuddoowwyy””

••  55..1111..22000088  --  zzeebbrraanniiee  KKrraajjoowweejj  RRaaddyy  PPIIIIBB
ww WWaarrsszzaawwiiee  zz uuddzziiaałłeemm  ZZ.. KKaałłkkoowwsskkiieeggoo,,
ZZ.. RRaawwiicckkiieeggoo,,  JJ..  SSkkaawwiiƒƒsskkiieeggoo  ii KK..  ÂÂlluussaarr--
cczzyykkaa  

••  55--0077..1111..22000088--  KKoonnffeerreennccjjaa  nnaa  tteemmaatt::  „„NNoo--
wwoocczzeessnnee  tteecchhnnoollooggiiee  ii ssyysstteemmyy  zzaarrzzààddzzaanniiaa
ww kkoolleejjnniiccttwwiiee””  ––  ZZaakkooppaannee

••  66..1111..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  ttee--
mmaatt::  „„SSiieeccii  ii ssyysstteemmyy  tteelleeiinnffoorrmmaattyycczznnee,,
ggwwaarraannttoowwaannee  zzaassiillaanniiee  oobbiieekkttóóww””

••  1122..1111..22000088  --  zzeebbrraanniiee  SSkkłłaadduu  OOrrzzeekkaajjààcceeggoo
NNrr 11  ww sspprraawwaacchh  cczzłłoonnkkoowwsskkiicchh

••  1133..1111..22000088  --  „„DDzziieeƒƒ  IInn˝̋yynniieerrsskkii  22000088””  ww PPrraa--
ddzzee  zz uuddzziiaałłeemm  ZZ.. RRaawwiicckkiieeggoo  

--  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  tteemmaatt::  „„KKoorrzzyyÊÊccii
zz zzaassttoossoowwaanniiaa  ww´́ggllaa  aakkttyywwnneeggoo  ww uukkłłaaddaacchh
uuzzddaattnniiaanniiaa  wwóódd  ppoowwiieerrzzcchhnniioowwyycchh””

••  1144..1111..22000088  --  sseemmiinnaarriiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  nnaa  ttee--
mmaatt::  „„OOrrggaanniizzaaccjjaa  bbeezzppiieecczznneejj  eekkssppllooaattaaccjjii
ii pprraacc  ww rroozzddzziieellnnii  wwnn  ii ÊÊnn  zz iizzoollaaccjjàà  ggaazzoowwàà””

••  1144--1155..1111..22000088  --  zzeebbrraanniiee  sszzkkoolleenniioowwee  --
wwaarrsszzttaattyy  pprrzzeeddssttaawwiicciieellii  OOkkrr´́ggoowwyycchh  SSààddóóww
DDyyssccyypplliinnaarrnnyycchh  ii OOkkrr´́ggoowwyycchh  RRzzeecczznniikkóóww
OOddppoowwiieeddzziiaallnnooÊÊccii  ZZaawwooddoowweejj  ww SSppaallee  kk..  TToo--
mmaasszzoowwaa  MMaazzoowwiieecckkiieeggoo  zz uuddzziiaałłeemm  pprraa--
ccoowwnniikkóóww  oobbssłłuugguujjààccyycchh  oorrggaannyy

MMaałłee  ffiirrmmyy  sszzyybbcciieejj  rreeaagguujjàà
nnaa  nnoowwee  ttrreennddyy  ww ggoossppoo--
ddaarrccee,,  aallee  ttee  rreeaakkccjjee  nniiee  zzaa--

wwsszzee  ssàà  aaddeekkwwaattnnee  ddoo  ooggóóllnneejj  ssyy--
ttuuaaccjjii  eekkoonnoommiicczznneejj..  KKoonnddyyccjj´́  mmaa--
łłeeggoo  zzaakkłłaadduu  mmoo˝̋ee  zzaałłaammaaçç  jjeeddeenn
nniieettrraaffiioonnyy  kkoonnttrraakktt..  OOppiinniiee  dduu˝̋yycchh  ssàà
bbaarrddzziieejj  wwiiaarryyggooddnnee..  DDllaatteeggoo  ppyyttaammyy
jjeeddnnoo  zz nnaajjwwii´́kksszzyycchh  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttww
bbuuddoowwllaannyycchh  ww rreeggiioonniiee::  ccoo  zz ttyymm
kkrryyzzyysseemm??  JJeesstt  cczzyy  mmaammyy  ddoo  cczzyy--
nniieenniiaa  ttyyllkkoo  zz ppaanniikkàà,,  kkttóórraa  nnaakkrr´́ccaa
zzłłàà  aattmmoossffeerr´́??

- Odpowiem na to pytanie - wiary-
godnie – za 3 - 4 miesiàce. Mostostal
Kraków ma zlecenia do koƒca I kwar-
tału 2009 r. nawet w nadmiarze. Gdy-
by szukaç jakichÊ symptomów kry-
zysu, to nale˝ałoby uznaç za nie
mniejszà liczb´ zapytaƒ ofertowych.
Nasi klienci zaczynajà weryfikowaç
plany inwestycyjne. Konkrety? Współ-
pracujàca z nami firma z sektora ce-
mentowego zamroziła du˝y projekt

o wartoÊci 250 mln zł. Odło˝yła go na
lata 2010 – 2011. Jako pierwsi z sek-
tora budowlanego odczuli kryzys de-
weloperzy. Na szcz´Êcie dla nas,
Mostostal działa w bran˝y, która jesz-
cze nie poczuła na sobie spadku ko-
niunktury. Procesy inwestycyjne
w dziedzinach, w których działamy, sà
długoterminowe. Jak ta machina si´
rozp´dzi, to trudno jà zatrzymaç, wi´c
p´dzimy. Jak długo? Wkrótce si´
oka˝e. To b´dzie ciekawy rok.

--  SSkkuuttkkiieemm  wwyyhhaammoowwaanniiaa  ww bbuu--
ddoowwnniiccttwwiiee  ddeewweellooppeerrsskkiimm  jjeesstt  oodd--
cczzuuwwaallnnyy  ssppaaddeekk  cceenn..  AAllee  tteenn  ttrreenndd
wwiiddaaçç  nniiee  ttyyllkkoo  ww mmiieesszzkkaanniióówwccee  ii nniiee
ttyyllkkoo  ww bbuuddoowwnniiccttwwiiee..  CCzzyy  zzaauuwwaa˝̋aa
PPaann  PPrreezzeess  kkoonniieecczznnooÊÊçç  wweerryyffiikkoowwaa--
nniiaa  ppllaannóóww  zzee  wwzzggll´́dduu  nnaa  wwaahhaanniiaa
cceenn  mmaatteerriiaałłóóww  bbuuddoowwllaannyycchh??

- Naszym podstawowym kosztem
jest stal. Zauwa˝am lekkie obni˝enie
cen blach i kształtowników. Dilerzy sta-
li sygnalizujà spadek cen pr´tów

To b´dzie
Rozmowa z mgr. in˝. Dionizym Boryczko,

Mgr in˝. Dionizy Boryczko z listem gratulacyjnym od inwestora - Stalproduktu



zbrojeniowych nawet o 30 – 40 proc. Słyszy si´ jednak,
˝e hutnictwo ograniczy produkcj´. JeÊli b´dzie mniej sta-
li, to ceny nie spadnà.

--  MMiieejjmmyy  nnaaddzziieejj´́  nnaa  ssttaabbiillnnooÊÊçç  zzaarróówwnnoo  ww hhuuttnniiccttwwiiee,,
jjaakk  ii ww bbuuddoowwnniiccttwwiiee..  TToo  wwaa˝̋nnee  ddllaa  wwsszzyyssttkkiicchh  pprrzzeeddssii´́--
bbiioorrssttww  tteejj  bbrraann˝̋yy..  WWaa˝̋nnee  ddllaa  MMoossttoossttaalluu,,  kkttóórryy  jjeesstt  zzaa--
aannggaa˝̋oowwaannyy  ww wwiieellkkiiee  iinnwweessttyyccjjee  nnaa  tteerreenniiee  ccaałłeejj  PPoollsskkii..
TTee  nnaajjwwii´́kksszzee  ttoo......

- ... zaczynajàc od północy – Gdaƒsk, gdzie budujemy
dla firmy Lotos dwa zbiorniki o pojemnoÊci 30 tys. m szeÊc.
W Małogoszczy wznosimy ogromny silos na cement.
W O˝arowie budujemy nowà młynowni´. Młynowni´
w koƒcu listopada oddaliÊmy te˝ w Czatkowicach koło Kra-
kowa. W Łagiszy realizujemy najwi´kszy blok energetyczny
w Polsce pracujàcy w systemie fluidalnym. Z energetykà
wià˝emy swoje nadzieje na przyszłoÊç, bowiem w planach
jest budowa siedmiu nowych bloków energetycznych
w Polsce, a specjalistycznych firm, które te plany mogà
zeralizowaç -  niewiele. 

--  JJeeddnnaa  zz nnaajjwwii´́kksszzyycchh  iinnwweessttyyccjjii  eenneerrggeettyycczznnyycchh  ppllaa--
nnoowwaannaa  jjeesstt  ww SSkkaawwiinniiee,,  aa wwii´́cc  nnaa  wwłłaassnnyymm  ppooddwwóórrkkuu..  TTuu
nnaa  ppeewwnnoo  ttrrzzyymmaacciiee  rr´́kk´́  nnaa  ppuullssiiee..  AA jjaakk  jjeesstt  zz iinnnnyymmii  iinn--
wweessttyyccjjaammii??  MMoossttoossttaall  bbyyłł  zzaaaannggaa˝̋oowwaannyy  ww bbuuddooww´́  nnoo--
wwyycchh  ttrryybbuunn  nnaa  ssttaaddiioonniiee  WWiissłłyy  KKrraakkóóww..  CCzzyy  nnaasstt´́ppnnee  ttee˝̋
uuwwzzggll´́ddnniiaacciiee  ww sswwooiicchh  ppllaannaacchh  wwyykkoonnaawwcczzyycchh??

- JeÊli główny wykonawca nas zaprosi do współpracy.
Trybuny bowiem realizowaliÊmy jako podwykonawca. Je-
Êli chodzi o trzecià trybun´, na którà przetarg uniewa˝niono,
to te˝ nie startujemy, ale jesteÊmy gotowi wykonaç kon-
strukcj´ stalowà. 9 grudnia ma byç rozstrzygni´ty kolej-
ny przetarg i wtedy b´dziemy wiedzieç wi´cej. 

--  JJaakkii  MMoossttoossttaall  mmaa  ppootteennccjjaałł??  IIlluu  zzaattrruuddnniiaacciiee  pprraa--
ccoowwnniikkóóww??

- 520 w całej Polsce, w tym około 100 stanowi kadra in-
˝ynieryjna i administracja. A potencjał? To przede wszyst-
kim ludzie, ale i własny kapitał, baza, sprz´t. My nie ko-
rzystamy z kredytów bankowych. To banki ustawiajà si´
do nas w kolejce, proponujàc lokaty. 

--  EEnneerrggeettyykkaa,,  bbuuddoowwnniiccttwwoo  pprrzzeemmyyssłłoowwee,,  ddrrooggii,,  mmoossttyy,,
ssttaaddiioonnyy,,  wwsszzyyssttkkiiee  ttee  oobbiieekkttyy  bb´́ddàà  ww nnaajjbbllii˝̋sszzyycchh  llaattaacchh
sszzcczzooddrrzzee  ffiinnaannssoowwaannee  zzee  ÊÊrrooddkkóóww  UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj,,  ddllaa--
tteeggoo  PPaannaa  ssppookkóójj  oo kkoonnddyyccjj´́  ffiirrmmyy  wwyyddaajjee  ssií́   uuzzaassaaddnniioonnyy..
PPrrzzeedd  rroozzmmoowwàà  zz PPaanneemm  zzaappoozznnaałłaamm  ssii´́  zzee  ssttrroonnàà  iinn--
tteerrnneettoowwàà  MMoossttoossttaalluu..  MMiimmoo  ttyycchh  ooppttyymmiissttyycczznnyycchh  ppeerr--
ssppeekkttyyww,,  ooffeerrtt  pprraaccyy  nniieewwiieellee,,  ggłłóówwnniiee  ddllaa  ssppaawwaacczzyy,,  kkiiee--
rroowwnniikkaa  bbuuddoowwyy,,  kkiieerroowwnniikkaa  kkoonnttrraakkttuu..  CCzzyy  mmiinnààłł  cczzaass,,  kkiiee--
ddyy  ffiirrmmyy  bbuuddoowwllaannee  ppoottrrzzeebboowwaałłyy  pprraaccoowwnniikkóóww??  NNiieekkttóó--
rrzzyy  jjuu˝̋  pprrooggnnoozzuujjàà,,  ˝̋ee  ttrrzzeebbaa  bb´́ddzziiee  zzwwaallnniiaaçç  zzee  wwzzggll´́--
dduu  nnaa  ooggrraanniicczzeenniiaa  iinnwweessttyyccyyjjnnee..

- Nam zwolnienia nie gro˝à. Specjalnie te˝ nie szuka-
my pracowników, ale cały czas przyjmujemy. W ubiegłym
miesiàcu zatrudniliÊmy 20. Kiedy zacz´liÊmy budow´ w Ma-
łogoszczy, natychmiast pod biurem ustawiła si´ kolejka
ch´tnych do pracy. Dobra firma, rozpoznawalna marka,
cieszàca si´ presti˝em, ponadprzeci´tne płace...

--  NNoo  wwłłaaÊÊnniiee..  PPoonnaaddpprrzzeeccii´́ttnnee,,  cczzyyllii  nnaa  jjaakkiimm  ppoozziioommiiee??

- Tego nie powiem, bo to niepolityczne, ale na pewno
nieco wy˝ej ni˝ Êrednia na rynku.

--  PPoozzoossttaaƒƒmmyy  jjeesszzcczzee  pprrzzyy  ppłłaaccaacchh  ii pprrzzyy  lluuddzziiaacchh..  OOdd
wwiieelluu  llaatt  MMoossttoossttaall  mmaa  sswwoojjee  pprrzzeeddssttaawwiicciieellssttwwoo  ww NNiiee--
mmcczzeecchh..  SSppoorroo  bbuuddoowwaałł  ttee˝̋  ww iinnnnyycchh  kkrraajjaacchh  eeuurrooppeejjsskkiicchh..
CCzzyy  ddzzii´́kkii  ttyymm  bbuuddoowwoomm  pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwoo  uucchhrroonniiłłoo  ssii´́
pprrzzeedd  mmaassoowwyymm  ooddppłłyywweemm  rroobboottnniikkóóww  ddoo  ffiirrmm  zzaaggrraa--
nniicczznnyycchh??

- Teraz budujemy prawie wyłàcznie w Polsce. Do star-
tów w przetargach zagranicznych skutecznie nas zniech´cił
mocny złoty. To si´ nie opłacało. Przedstawicielstwo
w Niemczech cały czas funkcjonuje. Zatrudniamy tam oko-
ło 100 pracowników realizujàcych kontrakty z dziedziny
konstrukcji stalowych. Co do odpływu pracowników... Dwa
lata temu chyba nie było polskiej firmy budowlanej, któ-
rej zagraniczna konkurencja nie podkupiłaby pracowników.
Od nas wyjechała spora grupa, zwłaszcza spawaczy, do
Islandii. Zaproponowano im stawki, których nie mo˝na było
przebiç. Teraz wracajà.

POTENTACI 
W BUDOWNICTWIE
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--  NNiiee  kkaa˝̋ddyy  pprraaccooddaawwccaa  jjeesstt  ttaakk  wwyyrroozzuummiiaałłyy,,  ˝̋ee  pprrzzyyjj--
mmiiee  pprraaccoowwnniikkaa  zz ppoowwrrootteemm..

- My si´ nie obra˝amy. Wr´cz przeciwnie, uwa˝am, ˝e
wracajà do nas bardzo cenni pracownicy. Wiedzà, jakie
sà nasze wymagania, ale poznali te˝ nowe technologie,
inny system pracy, zetkn´li si´ z innymi wymaganiami i innà
kulturà. Pracownikom takie doÊwiadczenia wychodzà
tylko na dobre.

--  JJaakk  PPaann  PPrreezzeess  oocceenniiaa  pprrzzyyggoottoowwaanniiee  mmłłooddyycchh  iinn--
˝̋yynniieerróóww,,  ttuu˝̋  ppoo  ssttuuddiiaacchh,,  ddoo  pprraaccyy  ww wwyymmaaggaajjààccyymm
pprrzzeeddssii´́bbiioorrssttwwiiee??  IIzzbbaa  ooddbbiieerraa  ssyyggnnaałłyy,,  ˝̋ee  nniiee  wwsszzyysstt--
kkiiee  uucczzeellnniiee  kksszzttaałłccàà  aabbssoollwweennttóóww  nnaa  pprrzzyyzzwwooiittyymm  ppoo--
zziioommiiee..  IInn˝̋yynniieerróóww  bbrraakkuujjee,,  wwii´́cc  zzaacczz´́ttoo  iicchh  nniieemmaall
pprroodduukkoowwaaçç::  nnaa  ssttuuddiiaacchh  zzaaoocczznnyycchh,,  ww wwyy˝̋sszzyycchh  sszzkkoo--
łłaacchh  zzaawwooddoowwyycchh,,  ww nnoowwoo  oottwwaarrttyycchh  sszzkkoołłaacchh  nniieeppuubb--
lliicczznnyycchh..  PPoozziioomm  pprrzzyyggoottoowwaanniiaa  aabbssoollwweennttóóww  ssttaałł  ssii´́  bbaarr--
ddzzoo  zzrróó˝̋nniiccoowwaannyy..

- Nie mog´ tego potwierdziç, bowiem co roku zatrud-
niamy po kilku absolwentów, ale tylko z dwóch uczelni –
Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Te
dwie szkoły wy˝sze przygotowujà bardzo dobry materiał.
Trzeba go sobie jeszcze wychowaç, oszlifowaç, ale tak było
zawsze. Uwa˝am, ˝e nasze szacowne krakowskie uczel-
nie techniczne kształcà bardzo dobrze. A inne? MyÊl´, ˝e
nie jest łatwo wykształciç in˝yniera, potrzebna jest nie tyl-
ko znakomita kadra, ale i odpowiednie laboratoria, spraw-
dzony program nauczania. 

--  GGddyybbyy  kkttooÊÊ  zzuuppeełłnniiee  nniiee  zznnaajjààccyy  rryynnkkuu  bbuuddoowwllaanneeggoo
zzaappyyttaałł  PPaannaa::  AA ccoo  ttaa  ffiirrmmaa  cciieekkaawweeggoo  wwyybbuuddoowwaałłaa  --  ttoo
jjaakkiiee  oobbiieekkttyy  bbyy  PPaann  wwyymmiieenniiłł??  CChhcciiaałłbbyy  PPaann,,  aabbyy  nnaazzwwaa
MMoossttoossttaall  KKrraakkóóww  bbyyłłaa  kkoojjaarrzzoonnaa  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  zz........

-... z mostem Kotlarskim, mostem Wandy, terminalem
lotniska w Balicach - to w Krakowie - nowym terminalem
na Ok´ciu, mostem w Koszycach i do niedawna najdłu˝-
szym mostem w Polsce – w Wyszogrodzie i z nowà halà
Stalproduktu w Tarnowie, i...

--  ......  ddllaa  llaaiikkaa  jjuu˝̋  wwyyssttaarrcczzyy..  KKttóórree  llaattaa  bbyyłłyy  ddllaa  MMoossttooss--
ttaalluu  nnaajjlleeppsszzee??

- Nie b´d´ oryginalny, jeÊli powiem, ˝e mam nadziej´,
˝e one wcià˝ sà przed nami. Ale 2008 rok był bardzo do-
bry. Sprzeda˝ produkcji Mostostalu Kraków wzrosła a˝ o 18
proc. Owszem, były lepsze lata. W 2006 -2007 sprzeda˝
rosła nawet o 20 proc., ale z mijajàcego roku jesteÊmy
szczególnie dumni. My nie rozwijamy si´ przez przejmo-
wanie firm, ale przez rozbudow´ własnego potencjału.

--  KKttóórryy  rrookk  bbyyłł  sszzcczzeeggóóllnniiee  ttrruuddnnyy??
- 2004. Uderzyła w nas nieoczekiwana podwy˝ka cen

stali. W ciàgu dwóch miesi´cy ceny wzrosły o 40 - 50 proc.,
a my mieliÊmy podpisane bardzo du˝e kontrakty zagra-
niczne. MusieliÊmy je renegocjowaç.

--  LLeeppiieejj  rreenneeggooccjjoowwaaçç  kkoonnttrraakktt  zz iinnwweessttoorreemm  zzaaggrraa--
nniicczznnyymm  nnii˝̋  zz ppoollsskkiimm  iinnwweessttoorreemm  ppuubblliicczznnyymm..  GGddyybbyy  kkoonn--
ttrraakktt  ppooddppiissaałłoo  jjaakkiieeÊÊ  mmiiaassttoo,,  mmoogglliibbyyÊÊcciiee  jjuu˝̋  bbyyçç  bbaann--
kkrruuttaammii..

- Przyznam, ˝e cz´sto czuj´ ulg´, stojàc w drugim sze-
regu, pełniàc rol´ podwykonawcy i nie nara˝ajàc si´ na
mocowanie z inwestorem publicznym. Na całym Êwiecie
tak si´ konstruuje kontrakty, by uwzgl´dniç interesy i in-
westora, i wykonawcy. Tymczasem polscy urz´dnicy wy-
dajà si´ opanowani jakimÊ przemo˝nym strachem. Gdy-
by wykazali si´ rozsàdkiem, wybrali ofert´ dro˝szà, ale lep-
szà, zostanà posàdzeni o korupcj´. Papierkiem lakmu-
sowym zdrowych relacji rynkowych sà właÊnie okresy kry-
zysu.

--  RRoozzmmaawwiiaammyy  ttuu˝̋  pprrzzeedd  ÊÊwwii´́ttaammii  BBoo˝̋eeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa..
NNiiee  wwrraaccaajjmmyy  zzaatteemm  ddoo  kkrryyzzyyssuu..  MMaa  PPaann  PPrreezzeess  ookkaazzjj´́,,
aabbyy  zzaakkooƒƒcczzyyçç  nnaasszz  wwyywwiiaadd  jjaakkiimmÊÊ  mmiiłłyymm,,  ÊÊwwiiààtteecczznnyymm
aakkcceenntteemm..

- Chciałbym zło˝yç wszystkim Czytelnikom „Budowla-
nych” najlepsze ˝yczenia z okazji Êwiat Bo˝ego Naro-
dzenia. Wszystkim firmom budowlanym ˝ycz´, aby kryzys
ich nie dotknàł, a jeÊli ju˝, to nie poturbował. Aby znaleê-
li pod choinkà kontrakty z bardzo dobrymi mar˝ami
i z du˝ym optymizmem rozpocz´li 2009 rok. Wszystkim
in˝ynierom ˝ycz´, aby to był dla nich owocny rok i kiedy
ktoÊ im kiedyÊ zada pytanie, który był najlepszy, mogli od-
powiedzieç - 2009.

RRoozzmmaawwiiaałłaa  
AAlleekkssaannddrraa  VVEEGGAA

To b´dzie ciekawy rok 
Dokoƒczenie ze str. 7

Lotnisko Warszawa Ok´cie



Wisła jest rzekà doÊç ubogà w wod´; Êredni prze-
pływ w Êrodkowym biegu wynosi 449 m3·s-1 (Za-
wichost), w dolnym – 1 090 m3·s-1 (Tczew); ma-

ksymalna rozpi´toÊç wahaƒ stanów
wody do 10 m. Rocznie z całego do-
rzecza Wisły wnoszone jest do morza
2,5 mln t osadu. Z nanosów rzeki zbu-
dowana jest delta o powierzchni około
2,5 tysi´cy km kw.

Przepływajàc przez obszar woje-
wództwa małopolskiego, Wisła zacho-
wuje jeden zasadniczy kierunek biegu
z zachodu na wschód. W granicach Ma-

łopolski jest rzekà ˝eglownà. DługoÊç drogi wodnej
Górnej Wisły wynosi w przybli˝eniu 280 km, z cze-
go około 90 km przypada na poczàtkowy odcinek,
tj. od OÊwi´cimia do Krakowa, nazywany Wisłà kra-
kowskà. 

Kraków i Wisła – zagro˝enia

Powodzie w Krakowie wyst´powały co kilka lub
kilkanaÊcie lat, mniejsze nawet kilka razy w roku,
zwykle w lecie, najcz´Êciej w lipcu. 

Zasi´gi katastrofalnych powodzi zostały upa-
mi´tnione – ku przestrodze przyszłym pokoleniom
– tablicami umieszczanymi na budynkach majàcych
szczególne znaczenie dla lokalnej społecznoÊci,
głównie na murach koÊciołów i klasztorów. Do
czasów nam współczesnych zachowało si´ ich 17
(Ryc. 1). Tablice te majà charakter zabytkowy,
a tak˝e du˝e znaczenie faktograficzne.

Od roku 1813 opisy powodzi sà bardziej do-
kładne. Zawierajà dane dotyczàce warunków at-
mosferycznych, hydrologicznych, a niekiedy równie˝
hydraulicznych.

Za jednà z najwi´kszych katastrof w dorzeczu
Górnej Wisły uwa˝a si´ powódê z sierpnia 1813 r.
Pochłon´ła ona wiele istnieƒ ludzkich, a tak˝e po-
czyniła ogromne straty materialne. Powódê ta po-
gorszyła trudnà ju˝ sytuacj´ ekonomicznà miasta.
Nastàpił wyraêny spadek liczby mieszkaƒców w sto-
sunku do 1810 r. Wisła wystàpiła z brzegów i zala-
ła Stradom, Kazimierz, Błonia, a˝ po Bronowice, a na
prawym brzegu m.in. Zakrzówek, Ludwinów, Pod-
górze.

W ostatnich latach powa˝nie zagroziła Krakowowi
powódê z lipca 1997 r. Podczas tego wezbrania wały
przeciwpowodziowe nie zostały przerwane, nie na-
stàpiło równie˝ przelanie si´ wód przez ich koron´,
a mimo tego znaczna cz´Êç miasta (ok. 25 proc.)
została zalana lub podtopiona wodà przedostajàcà
si´ przez obwałowania drogà filtracji oraz pocho-
dzàcà z licznych opadów burzowych wyst´pujàcych
w tym czasie nad Krakowem. Stwierdzono 19 groê-
nych przecieków przez wały przeciwpowodziowe.
Wezbranie to ujawniło wiele zaniedbaƒ w (od lat nie
konserwowanej nale˝ycie) infrastrukturze tech-
nicznej słu˝àcej ochronie przed powodzià.

Katastrofalna powódê w lipcu 2001 roku, chocia˝
dla Krakowa mniej dotkliwa ni˝ ta z 1997 roku, po-
twierdziła, ˝e skala realnego zagro˝enia jest du˝a,
a podj´te po powodzi 1997 r. tworzenie Lokalnego
Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Profilakty-
ki Powodziowej dla Krakowa powinno byç przy-
spieszone. Geneza i przebieg powodzi 2001 (ró˝-
niàcej si´ charakterem od tej z 1997) była dla zreor-
ganizowanych słu˝b przeciwpowodziowych pierw-
szà powa˝nà próbà sił.

Gwałtowny przybór wód w całym dorzeczu Gór-
nej Wisły wywołany został nało˝eniem si´ kilku nie-
korzystnych zjawisk meteorologicznych, które wy-
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Miasto i rzeka 
Zagro˝enia i mo˝liwoÊci na przykładzie miasta Krakowa i rzeki Wisły

WWiissłłaa  jjeesstt  nnaajjddłłuu˝̋sszzàà  rrzzeekkàà  ww  zzlleewwiisskkuu  MMoorrzzaa  BBaałłttyycc--
kkiieeggoo..  MMaa  11004477  kkmm  ddłłuuggooÊÊccii..  BBiieerrzzee  ppoocczzààtteekk  nnaa  ssttoo--
kkaacchh  BBaarraanniieejj  GGóórryy  ww  BBeesskkiiddzziiee  ÂÂllààsskkiimm..  ZZaa  êêrróóddłłoowwyy

ppoottookk  pprrzzyyjjmmuujjee  ssii´́  CCzzaarrnnàà  WWiisseełłkk´́,,  wwyyppłłyywwaajjààccàà  nnaa  wwyyssoo--
kkooÊÊccii  11110077  mm  nn..pp..mm..;;  ddrruuggiimm  ppoottookkiieemm  êêrróóddłłoowwyymm  jjeesstt  BBiiaałłaa
WWiisseełłkkaa  nnaa  wwyyssookkooÊÊccii  11008800  mm  nn..pp..mm..  

Ryc. 1 – Lokalizacja pamiàtkowych tablic powodziowych na terenie Krakowa Dokoƒczenie na str. 10

Zbigniew Kot
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Miasto 

stàpiły w Małopolsce, zwłaszcza w jej południowo–
wschodniej cz´Êci. Nad Krakowem przechodziły w tym
okresie lokalne, nawalne, lecz krótkotrwałe deszcze, któ-
re nie spowodowały wylewów mniejszych cieków w ich
górnym i Êrodkowym biegu. Kulminacja Wisły w Kra-
kowie nastàpiła 26 lipca. Najintensywniejsze opady
w ciàgu tej i nast´pnej doby nastàpiły w Tatrach w zlew-
ni Dunajca i Raby, które uchodzà do Wisły poni˝ej Kra-
kowa. Gdyby strefa intensywnych opadów przesun´ła
si´ bardziej na zachód, mogłoby dojÊç do wypełnienia
rezerwy powodziowej kaskady Soły i wystàpienia dru-
giej fali powodziowej.

O godz. 14.00 poziom wody na wodowskazie w Bie-
lanach osiàgnàł wartoÊç 838 cm i był ni˝szy od stanu
w 1997 roku o 34 cm. Rozkład intensywnoÊci opadów
w zlewni Soły i Skawy okazał si´ na tyle korzystny dla
Krakowa, ˝e nie spowodował uformowania si´ drugiej
fali (Ryc 2.). 

Najgorszym scenariuszem dla Krakowa – w przy-
padku, gdyby doszło do uformowania si´ wtórnej fali po-
wodziowej – mogłoby byç przerwanie obwałowaƒ na od-
cinkach nie wyremontowanych, tj. mi´dzy stopniem Ko-
Êciuszko a mostem Zwierzynieckim (w budowie) oraz
poni˝ej stopnia Dàbie w kierunku Nowej Huty.

Powódê w lipcu 2001 roku zastała miasto lepiej przy-
gotowane ni˝ w 1997 roku. Budowle ochronne – ob-
wałowania i bulwary – w newralgicznych odcinkach,
tj. od stopnia wodnego Dàbie do ujÊcia Rudawy i przy

klasztorze Norbertanek zostały zmodernizowane, spraw-
niejsza te˝ była organizacja słu˝b przeciwpowodziowych
i lepsze monitorowanie. 

Obserwujàc cz´stotliwoÊç wyst´powania katastro-
falnych i wielkich powodzi udokumentowanych od

1813 roku, mo˝na stwierdziç, ˝e pojawienie si´ tych
groênych zjawisk ma charakter cykliczny (Ryc. 3).

Po stosunkowo długich okresach posusznych na-
st´pujà dziesi´ciolecia, w których nasila si´ cz´stotliwoÊç
wyst´powania du˝ych powodzi. Powy˝szà tez´ po-
twierdziły du˝e wezbrania w 1996 i 1997 roku na WiÊle
krakowskiej i dlatego w najbli˝szych dziesi´cioleciach
nale˝y spodziewaç si´ nasilenia cz´stotliwoÊci wyst´-
powania tych zjawisk.

Mówiàc o zagro˝eniach dla Krakowa wynikajàcych
z jego poło˝enia nad brzegami Wisły, nale˝y pami´taç
równie˝ o zagro˝eniach dla Wisły i jej Êrodowiska, wy-
nikajàcych z faktu istnienia du˝ej aglomeracji miejskiej
w bezpoÊrednim sàsiedztwie rzeki. Zagro˝enia te to prze-
de wszystkim zanieczyszczenia wód Êciekami bytowo-
gospodarczymi i przemysłowymi, szczególnie pod-
czas wyst´powania powodzi.

Infrastruktura 
zwiàzana z Wisłà w Krakowie

Panuje przekonanie, ˝e wszelkie przetworzenia, za-
kłócajàce naturalny nurt rzek i ich otoczenie, sà wy-
mysłem dzisiejszej doby. Tymczasem tzw. inwestycje
wodne sà tak stare, jak stara jest ludzkoÊç i właÊciwie
nie ma rzeki w pobli˝u dawnych grodów czy nawet
mniejszych osad, która pozostawiona byłaby sobie sa-
mej. Ta zasada sprawdza si´ tak˝e w odniesieniu do Wi-
sły na odcinku mi´dzy OÊwi´cimiem a Krakowem.
Historia zapisała tu budow´ portów, kanałów, Êluz, grob-
li, młynów, a tak˝e wielu mostów, z których wi´kszoÊç,
zniesiona wodami powodziowymi, nie przerwała do dzi-
siaj.

Ryc. 2 – Porównanie przebiegu fali powodziowej w lipcu 1997 i 2001 r.
(wodowskaz Bielany)

Ryc. 3 – Cz´stotliwoÊç wyst´powania wysokich stanów wód na rzece
WiÊle

Dokoƒczenie ze str. 9
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i rzeka 
Szczególnym typem budowlanych przedsi´wzi´ç,

kształtujàcych nadrzeczny krajobraz były i sà wszelkie
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 

Wawel, Sukiennice, ołtarz Wita Stwosza czy "Dama
z gronostajem" znane sà na całym Êwiecie, ale o naj-
wa˝niejszym dla krakowian zabytku wie zaledwie garst-
ka osób. Jak Wisła długa, nie ma na niej zabytku in˝y-
nierii wodnej równie monumentalnego i estetycznego,
jak krakowskie bulwary. 

Głównym projektantem zabezpieczeƒ przeciwpo-
wodziowych Krakowa był Roman Ingarden, ówczesny
naczelnik wydziału budownictwa wodnego namiest-
nictwa we Lwowie. Istniejàce obwałowania i bulwary wi-
Êlane zostały wykonane na podstawie projektu opra-
cowanego po powodzi w 1903 r., a za podstaw´ obli-
czeƒ przyj´to wielkà wod´ z 1813 r. Rozstaw wałów na
odcinku Êródmiejskim przyj´to bardzo mały i wynoszàcy
tylko 145 m. Spowodowane to było g´stà zabudowà,
a tak˝e projektem wykonania kanału ulgi nazwanego
w póêniejszym czasie „kanałem krakowskim”. 

Ingarden zaprojektował mury bulwarowe jako suro-
wà, in˝ynierskà budowl´ z betonu. Krakowscy radni
uznali jednak, ˝e surowy techniczny kształt nie pasuje
do charakteru Krakowa. Za˝àdali estetycznego wy-
koƒczenia formy architektonicznej. Ozdobne kamienne
okładziny murów bulwarowych zaprojektował architekt
Jan PeroÊ, rajca krakowski, a koszty w całoÊci pokryło
miasto (Ryc. 4).

Na uwag´ zasługuje fakt, ˝e Êciana o identycznej for-
mie stoi nie tylko po stronie krakowskiej, lecz tak˝e na
podgórskim brzegu, czyli po stronie odr´bnego wów-

czas i znacznie mniejszego miasta. Spójna formalnie ca-
łoÊç, jej jednolity estetycznie wyraz, stanowi dziÊ o jed-
noÊci tej cz´Êci miasta, o wspólnej to˝samoÊci miejs-
ca b´dàcego kiedyÊ granicà nie tylko mi´dzy miastami
czy powiatami, ale - 200 lat temu - tak˝e paƒstwami.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
miasta Krakowa

Główna faza zabezpieczania Krakowa przed powo-
dzià przypadła na lata 1907-1912 - i to właÊnie wtedy
zrealizowano m.in. bulwary, wały Rudawy oraz cz´Êç wa-
łów w przyległoÊci bulwarów, wi´kszà cz´Êç budowli
wzniesiono w latach 1911-1912 – od rejonu ul. Piekar-
skiej do stacji Grzegórzki (obok rzeêni) i od ujÊcia Wil-
gi do Zabłocia przy moÊcie kolejowym. Jeszcze jednak
w 1925 r. kamienne bariery górnych murów nie były
ukoƒczone. Wojna przerwała prace, póêniej kontynuo-
wano je etapami i na mniejszà skal´. Istotne roboty pro-
wadzono jeszcze w czasie okupacji (1943-44) Oprócz
przebudowy podwawelskiego zakola wykonano m.in.
nowe ujÊcie i obwałowanie Wilgi, wały od Skał Twar-
dowskiego i Norbertanek do Tyƒca. 

Na poczàtku lat 90. ubiegłego stulecia stan ochrony
Krakowa przed powodzià był niezadowalajàcy. Obwa-
łowania wiÊlane wykazywały znaczne niedobory wyso-
koÊci oraz niski stopieƒ zag´szczenia gruntu. Dla po-
prawy tego stanu podj´to realizacj´ inwestycji pn.
„Podwy˝szenie obwałowaƒ i bulwarów wiÊlanych w Kra-
kowie na odcinku od stopnia Dàbie do stopnia Ko-
Êciuszko”. Według zało˝eƒ projektowych całoÊç inwe-
stycji miała byç ukoƒczona w połowie 2001 roku. Tem-
po realizacji tej inwestycji, z powodu niedostatecznego
dopływu Êrodków finansowych, okazało si´ wolniejsze
ni˝ zakładano pierwotnie. Na trudnoÊci finansowe na-
ło˝yły si´ równie˝ pewne implikacje formalnoprawne
zwiàzane przede wszystkim z czasochłonnà procedu-
rà regulacji stanu własnoÊciowego terenów, na których
realizowana jest ta inwestycja. Wi´kszoÊç tych terenów
stanowi bowiem własnoÊç prywatnà. 

W trakcie realizacji inwestycji dokonano pewnych in-
nowacji w stosunku do pierwotnie zakładanych roz-
wiàzaƒ technicznych. Na zakolu Wisły mi´dzy wzgórzem
wawelskim a mostem D´bnickim zmieniono typ palisady
przeciwfiltracyjnej spełniajàcej równie˝ rol´ funda-
mentu dla posadowienia murów przeciwpowodzio-
wych i zastosowanych po raz pierwszy w Polsce Êcia-
nek rozbieralnych. Zamiast palisady Jet-Grouting wy-
konywanej metodà iniekcji ciÊnieniowej zastosowano pa-
lisad´ DSM wykonywanà technikà wgł´bnego miesza-
nia gruntu z zaczynem cementowym. RównoczeÊnie
uznano za bardziej racjonalne zastosowanie, zamiast
Êcianki rozbieralnej typu EKO-SYSTEM (stosowanej

Dokoƒczenie na str. 12

Ryc. 4 – Fragment bulwarów wiÊlanych w Krakowie – stan obecny
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w mieÊcie Krems w Austrii), Êcianki stosowanej przez nie-
mieckà firm´ GOH w Kolonii (Ryc. 5).

Konstrukcja tych Êcianek zapewnia ich szybki mon-
ta˝. Składa si´ ona z lekkich elementów aluminiowych.
Ustawianie Êcianek polega na przytwierdzeniu piono-
wych słupków wspornikowych (w rozstawie co 3 m) do
przygotowanych w betonowym fundamencie gniazd
monta˝owych. Pomi´dzy słupkami stosuje si´ belki alu-
miniowe, ustawiajàc jednà na drugiej na odpowiedniej
wysokoÊci. Wszystkie styki tego systemu sà zaopatrzone

w uszczelki zapobiegajàce przeciekom. Łàczna długoÊç
Êcianki do zamontowania na zakolu pod Wawelem wy-
nosi 450 m (maksymalnej wysokoÊci 1,5 m), na pra-
wobrze˝nym wale powy˝ej mostu D´bnickiego – 330 m
(o wysokoÊci 1,1 m). Czas monta˝u Êcianek na wypa-
dek powodzi trwa niespełna 8 godzin, tj. tyle, ile trwa
przejÊcie fali kulminacyjnej z przekroju wodowskazo-
wego w Smolicach do Bielan.

Majàc na uwadze koniecznoÊç zmodernizowania
pozostałych odcinków obwałowaƒ wiÊlanych w Krako-
wie, podj´to prace projektowe nad drugim etapem in-
westycji, tj. od stopnia Dàbie do stopnia Przewóz. Pro-
jekt przebudowy obejmuje m.in. podwy˝szenie obwa-
łowaƒ Wisły, dog´szczenie strefy odwodnej,  utwar-
dzenie korony obwałowaƒ, wykonanie przesłony prze-
ciwfiltracyjnej, wymian´ klap zwrotnych przepustów wa-
łowych, przebudow´ przejazdów wałowych. W zakres

planowanych do wykonania prac w celu odwodnienia
zawala wchodzi równie˝ budowa dwóch przepom-
powni melioracyjnych.

Ochrona wód Wisły 
przed zanieczyszczeniami Krakowa

Kraków posiada obecnie osiem oczyszczalni Êcieków:
dwie najwi´ksze to "Kujawy" i "Płaszów", oraz mniejsze,
ale równie sprawnie funkcjonujàce, lokalne oczysz-
czalnie to: "Wadów", "Sidzina", "Skotniki", "Tyniec",
"Kostrze", "Bielany". 

Oczyszczalnia Êcieków "Płaszów" to pierwsza wybu-
dowana w Krakowie oczyszczalnia Êcieków i jedna
z pierwszych w Polsce, liczàca sobie ponad 40 lat.
W chwili obecnej oczyszcza 72 proc. całkowitej iloÊci kra-
kowskich Êcieków w tempie 160 tys.m szeÊc. na dob´.
Aktualnie jest modernizowana i rozbudowywana – do-
celowo b´dzie posiadaç przepustowoÊç 656 000 m
szeÊc. na dob´ dla cz´Êci mechanicznej oraz 
328 000 m szeÊc. na dob´ w cz´Êci biologicznej. Rów-
nowa˝na liczba mieszkaƒców, dla której oczyszczalnia
jest zaprojektowana, to 780 000. Technologia oczysz-
czania została dostosowana do polskich i unijnych prze-
pisów, szczególnie w zakresie usuwania fosforu i azo-
tu. Projekt obejmuje równie˝ gospodark´ osadowà z su-
szeniem osadu oraz wykorzystanie biogazu dla celów
technologicznych. Oczyszczalnia mechaniczna b´dzie
w stanie przyjàç 650 tys. ton Êcieków na dob´ (obrazowo
– dwa tankowce), natomiast sama oczyszczalnia bio-
logiczna - 328 ton na dob´. W normalnych warunkach
Kraków produkuje „tylko" 150 tys. ton Êcieków, oczysz-
czalnia b´dzie wi´c w stanie przyjàç cztery razy wi´cej.
Tak du˝y margines przyj´to na wypadek du˝ych opa-
dów. Woda, która po przejÊciu całego procesu oczysz-
czania dostanie si´ do Wisły, b´dzie miała II klas´ czys-
toÊci.

Oczyszczalnia „Kujawy“ dzisiaj jest najwi´kszà i naj-
bardziej nowoczesnà oczyszczalnià Êcieków w woje-
wództwie małopolskim. Oczyszcza Êcieki z terenów No-
wej Huty i najbli˝szych okolic z pr´dkoÊcià 110 tys. m
szeÊc. na dob´. Mimo i˝ oczyszczalnia jest bardzo du˝a,
planuje si´ jej dalszà rozbudow´, by polepszyç jakoÊç
wód Wisły na całym jej odcinku poni˝ej Krakowa.

ZZbbiiggnniieeww  KKOOTT
dyrektor Małopolskiego Zarzàdu

Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych w Krakowie

Miasto i rzeka
Dokoƒczenie ze str. 11

Ryc. 5 – Fragment murów przeciwpowodziowych z zamontowanymi
Êciankami szczelnym
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Tym razem gospodarzami spotkania była W´-
gierska Izba In˝ynierów (MMK), a uczestnikami były

delegacje Polskiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa (PIIB), Polskiego Zwiàzku In-
˝ynierów i Techników Budownictwa
(PZITB), Słowackiej Izby In˝ynierów Bu-
downictwa (SKSI), Słowackiego Zwiàzku
In˝ynierów Budownictwa (SZSI), Czeskiej
Izby Autoryzowanych In˝ynierów i Tech-
ników Budownictwa (CKAIT) i Czeskiego
Zwiàzku In˝ynierów Budownictwa (CSSI).
Stron´ polskà reprezentowali:  Zbysław
Kałkowski i Stefan Wójcik – wiceprze-

wodniczàcy PIIB oraz Leszek Ganowicz i Zygmunt Ra-
wicki – wiceprzewodniczàcy PZITB.

***

W pierwszym dniu spotkania odbyła si´ mi´dzy-
narodowa konferencja naukowo-techniczna na temat:
„Miasto i jego rzeka”, w której wzi´ło udział ok. 120
uczestników z siedmiu krajów (W´gier, Czech, Sło-
wacji, Polski, Szwecji, Niemiec i Austrii). Uroczyste
otwarcie konferencji zorganizowano w ratuszu z udzia-
łem władz miasta. W cz´Êci oficjalnej przedstawiono
cztery referaty dotyczàce: historii miasta Seged,
wpływu rzeki Cisy na  rozwój Segedu, historycznego
150-letniego mostu kolejowego w Segedzie oraz
planowanych inwestycji w najbli˝szych latach. Na-
st´pnie w roboczej cz´Êci konferencji w trzech od-
dzielnych sekcjach (ruch drogowy, zarzàdzanie w ru-
chu wodnym, infrastruktura i Êrodowisko)  wygłoszono
42 referaty. W referatach przedstawiono zagadnienia
in˝ynieryjno–techniczne dotyczàce problemów urba-
nistycznych, komunikacyjnych i ochrony Êrodowiska,
a tak˝e stan prawny, doÊwiadczenia z praktyki oraz
obowiàzujàcy tryb post´powania w czasie wyst´po-
wania powodzi w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Przedstawiciele polskiej delegacji przygotowali
i wygłosili dwa referaty: „Miasto i jego rzeka – zagro-
˝enia i mo˝liwoÊci na przykładzie miasta Krakowa i rze-
ki Wisły” – autor mgr in˝. Zbigniew Kot – dyrektor Ma-

łopolskiego Zarzàdu Melioracji i Urzàdzeƒ Wodnych
w Krakowie, członek Prezydium Rady Małopolskiej
Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa (referat ten
w wersji skróconej publikujemy oddzielnie), a tak˝e
„Katastrofalna powódê 1997 r. – zagro˝enia, usuwa-
nie szkód powodziowych” – autor mgr in˝. Stefan Wój-
cik ze Âlàskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budow-
nictwa.

***

W czasie obrad organizacji budowlanych krajów
Grupy Wyszehradzkiej poszczególne delegacje po-
informowały si´ wzajemnie o istotnych faktach, jakie
wydarzyły si´ w ich organizacjach w ostatnim roku, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem przepisów prawnych
dotyczàcych budownictwa. We wszystkich czterech
krajach trwajà prace nad nowelizacjà ustaw regulu-
jàcych budownictwem. Przedstawiono tak˝e infor-
macje o działalnoÊci izb in˝ynierskich w krajach Gru-
py Wyszehradzkiej oraz omówiono aktualne proble-
my dotyczàce Êrodowisk in˝ynierskich pracujàcych
w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym.

Podczas plenarnej dyskusji uzgodniono tekst
wspólnej deklaracji, którà na zakoƒczenie spotkania
podpisali przewodniczàcy delegacji. Ustalono, ˝e:

1. Nale˝y unormowaç kwestie zwiàzane z uznawal-
noÊcià dyplomów i ocen przy przechodzeniu z jed-
nej uczelni na drugà w zwiàzku z wprowadzeniem
tzw. procesu boloƒskiego w systemie kształcenia
in˝ynierów.

2. Kształcenie in˝ynierów o wysokim poziomie jest jed-
nym z motorów rozwoju gospodarczego, w zwiàz-
ku z tym nale˝y dà˝yç do zapewnienia utrzymania

O powodziach historycznie 
i... profilaktycznie

XV spotkanie organizacji budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej

Dokoƒczenie na str. 14

WWSSeeggeeddzziiee,,  nnaa  WW´́ggrrzzeecchh,,  oodd  99  ddoo  1111  ppaaêêddzziieerrnniikkaa
ooddbbyywwaałłoo  ssii´́  kkoolleejjnnee,,  jjuu˝̋  ppii´́ttnnaassttee,,  ssppoottkkaanniiee  oorr--
ggaanniizzaaccjjii  bbuuddoowwllaannyycchh  ((iizzbb  ii zzwwiiààzzkkóóww))  zz kkrraajjóóww

GGrruuppyy  WWyysszzeehhrraaddzzkkiieejj  VV--44..  SSppoottkkaanniiaa  ttee  ooddbbyywwaajjàà  ssii´́  ccoo--
rroocczznniiee,,  ppoocczzààwwsszzyy  oodd  11999944  rrookkuu,,  kkaa˝̋ddoorraazzoowwoo  ww iinnnnyymm  kkrraa--
jjuu  GGrruuppyy  VV--44..

Zyg munt Ra wic ki
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wysokiego poziomu kształcenia i odpowiednich êródeł
finansowania kształcenia in˝ynierów.

3. Uczestnicy spotkania zwracajà uwag´, ˝e przygotowanie
do studiów in˝ynierskich rozpoczyna si´ ju˝ w szkole
podstawowej i Êredniej. Nale˝y podnieÊç poziom nau-
czania przedmiotów Êcisłych i zwi´kszyç liczb´ godzin
lekcyjnych tych przedmiotów.

4. Uczestnicy spotkania uwa˝ajà za konieczny dalszy roz-
wój mobilnoÊci europejskiej kadry in˝ynierskiej.
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie dyrektywy Unii Euro-
pejskiej o wolnym przepływie usług in˝ynierskich
w celu zapewnienia odpowiedniej jakoÊci tych usług,
wraz z wejÊciem w ˝ycie „Kodeksu Etyki” Europejskiej
Rady Izb In˝ynierskich (ECEC) strony podejmà wszel-
kie kroki dla zapewnienia dalszej współpracy i wspól-
nie b´dà rozpatrywały wszelkie skargi. Wdra˝ajàc
w ˝ycie zapisy wy˝ej wymienionej dyrektywy powy˝sze
zadania muszà zostaç wypełnione przez te organiza-
cje zawodowe, które dysponujà odpowiednim człon-
kostwem, a w przypadku działalnoÊci in˝ynierskiej sà
to izby in˝ynierów.

5. Uczestnicy spotkania zwracajà si´ do przedstawicieli
swoich krajów w Parlamencie Europejskim o wsparcie
wniosku do Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerw-
ca 2008 r. o zapewnienie właÊciwej jakoÊci wykonywania
wolnych zawodów.

6. Uczestnicy spotkania wyra˝ajà pełnà zgodnoÊç, ˝e kie-
dy w dokumentach pochodzàcych z danego kraju i jego
aktach prawnych pojawia si´ termin „architekt”, wtedy
zgodnie z punktem 27 dyrektywy nr 2005/36/LC (2005.
IX. 7) Rady Europy i Parlamentu Europejskiego pod tego
typu poj´ciem rozumie si´ działalnoÊç architektów, in-
˝ynierów budownictwa i urbanistów.

7. Delegacja czeska (CKAIT i CSSI) zaproponowała zor-
ganizowanie w paêdzierniku 2009 r. kolejnego XVI spot-
kania krajów Grupy Wyszehradzkiej w Czechach,
w Karlowych Warach. 

Ponadto, w zwiàzku ze skierowaniem przez komisj´ sej-
mowà „Przyjazne Paƒstwo” do laski marszałkowskiej projektu
zmiany ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in-

O powodziach historycznie

Dokoƒczenie ze str. 13
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˝ynierów budownictwa oraz urbanistów znoszàcego obo-
wiàzek przynale˝noÊci do izby in˝ynierów budownictwa (a
utrzymujàcego obowiàzek architektom i urbanistom), dele-
gacje czeska, słowacka i w´gierska postanowiły w tej spra-
wie skierowaç pismo do Donalda Tuska - premiera Polski,
w którym zwracajà uwag´, ˝e Polska Izba In˝ynierów Bu-
downictwa, zgodnie z Dyrektywà Unii Europejskiej w spra-
wie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych za-
wodów regulowanych (tzn. zawodów zaufania publicznego)
posiada znaczàcà pozycj́  w grupie Wyszehradzkiej i w ECEC
oraz wskazujà na koniecznoÊç utrzymania istnienia izby in-
˝ynierów budownictwa według obecnego stanu prawnego.

***

W czasie spotkania odbyła si´ wycieczka techniczna do
nowoczesnej oczyszczalni Êcieków w Segedzie. Uczest-
nicy spotkania zwiedzili równie˝ odrestaurowanà wie˝´
wodnà z 1904 roku oraz Narodowy i Historyczny Park Pa-
mi´ci w Opusztaszer k. Segedu, w którym mo˝na mi´dzy
innymi podziwiaç pi´knà panoram´ namalowanà w 1894
roku dla uczczenia 1000–lecia wkroczenia W´grów na Ni-

zin´ W´gierskà (panorama ma wysokoÊç 15 m, długoÊç
120 m i Êrednic´ 18 m, odrestaurowana po zniszczeniach
II wojny Êwiatowej przez polskich konserwatorów) oraz ma-
kiet´ z symulacjà katastrofalnej powodzi z 1889 roku, któ-
ra nawiedziła i zniszczyła Seged.  

ZZyyggmmuunntt  RRAAWWIICCKKII

i... profilaktycznie
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Nadchodzi nowa 
Konferencja „Odwodnienie  dróg  i  ulic a  ekologia – 

Patronat honorowy nad konferencjà obj´li: Zygmunt
Rawicki – przewodniczàcy MOIIB w Krakowie, Mariusz
Szałkowski - prezes SITK RP O.Kraków i Janusz Maj-
cher - burmistrz Zakopanego.

Podczas konferencji dokonano: 
1. Przeglàdu obowiàzujàcego prawa krajowego i za-

granicznego w zakresie odwodnienia dróg i ulic.
2. Wskazano potrzeb´ kolejnych zmian do przepisów:

prawnych, technicznych i Êrodowiskowych zwià-
zanych z problemami odwodnienia. 

3. Przeglàdu problemów zwiàzanych z odwodnieniem
korpusu drogowego przy projektowaniu dróg za-
miejskich.

4. Przeglàdu problemów zwiàzanych z odwodnieniem
ulic miejskich w aspekcie istniejàcej infrastruktu-
ry technicznej i zurbanizowanych stref miejskich. 

5. Wskazano metody i sposoby oczyszczania wód
i Êcieków opadowych.

6. ...standaryzacji wymagaƒ dla urzàdzeƒ infras-
truktury kanalizacyjnej.
W konferencji udział wzi´ło 105 osób, w tym 15

członków MOIIB. Uczestnicy konferencji to przed-
stawiciele: urz´dów miast, starostw powiatowych, za-
rzàdców dróg, GDDKiA, uczelni, biur projektowych,
wydawnictw bran˝owych, producentów urzàdzeƒ
technicznych i firm wykonawczych zajmujàcych si´
problematykà odwodnienia. Na konferencj´ przy-
gotowano zeszyt naukowo-techniczny nr 141 (326
stron) zawierajàcy 10 referatów, które zostały wy-
głoszone na 3 sesjach merytorycznych. W ramach
konferencji firmy: UNIMARK Spółka z o.o. z Wadowic,
MEA Meisinger Polska z Góry Kalwaria, AMITECH Po-
land Sp. z o.o. i EKOBUDEX Sp. z o.o. z Gdaƒska oraz
Przedsi´biorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. z Gli-
wic zaprezentowały swoje osiàgni´cia w formie pre-
lekcji, filmów, stoisk wystawowych i pokazów tech-
nicznych. 

Program konferencji obejmował równie˝ cz´Êç rek-
reacyjno-integracyjnà i techniczno-turystycznà.
W pierwszym dniu uczestnicy konferencji brali udział
w uroczystej kolacji przy muzyce góralskiej, w dru-
gim dniu odbyła si´ wycieczka techniczna na Kas-
prowy Wierch oraz kolacja regionalna z muzykà gó-
ralskà w „Chacie Zbójnickiej”. 

Po zapoznaniu si´ z materiałami konferencyjny-
mi, wysłuchaniu referatów i dyskusji oraz prezenta-
cji firm Komisja Uchwał i Wniosków rekomenduje
uczestnikom konferencji nast´pujàce wnioski:
1. W projektowaniu odwodnienia dróg po˝àdane

jest analizowanie i wykorzystywanie równie˝ roz-
wiàzaƒ nowych generacji prezentowanych na
konferencji, z korzyÊcià zarówno dla Êrodowiska,
jak i dla łatwiejszej  eksploatacji dróg.  

2. W trosce o ochron´  zasobów wód podziemnych
przy rozwiàzywaniu problemów odwodnienia
dróg i odprowadzania Êcieków deszczowych
do odbiorników konieczne jest właÊciwe dobie-
ranie zastosowanych rozwiàzaƒ adekwatnie do
wra˝liwoÊci Êrodowiska. W szczególnie nieko-
rzystnych sytuacjach wprowadzania wód do zie-
mi w obszarze wyst´powania zjawisk kraso-
wych nale˝y zapewniç odpowiednie podczysz-
czanie przy jednoczesnym spełnieniu obowià-
zujàcych przepisów.

3. Po˝àdanym byłoby sporzàdzenie ogólnodost´p-
nych map z granicami GZWP i okreÊleniem uwa-
runkowaƒ dla  przebiegu planowanych autostrad
i dróg  ekspresowych  przecinajàcych te obszary.

4. W projektowaniu dróg i obiektów mostowych
w pobli˝u rzek nale˝y zaleciç prowadzenie analiz
dotyczàcych przebiegu naturalnego rzek  i poto-
ków pod kàtem  dopasowywania przyj´tych roz-
wiàzaƒ  do naturalnego przebiegu rzek i potoków,
aby maksymalnie zachowaç wartoÊci przyrodni-
czego Êrodowiska dolin rzecznych.

5. Zjawisko erozji skarp wykopów i nasypów  dro-
gowych wyst´pujàce przy realizacji inwestycji
drogowych wskazuje na koniecznoÊç zmiany po-
dejÊcia do problemu na etapie wykonywania pro-
jektu budowlanego oraz wykonawstwa, tj. ko-
niecznoÊci przeprowadzenia analiz dotyczàcych za-
stosowania właÊciwych spadków skarp w zale˝-
noÊci od  budowy geologicznej terenu, wysokoÊci
skarp oraz zastosowania właÊciwych Êrodków
technicznych zapobiegajàcych erozji (materiały,
technologia, właÊciwy obsiew skarp).

OOdd2299  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ddoo  11  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000088  rr..  ZZaakkooppaa--
nnee  ggooÊÊcciiłłoo  uucczzeessttnniikkóóww  IIIIII  OOggóóllnnooppoollsskkiieejj  KKoonn--
ffeerreennccjjii  NNaauukkoowwoo--TTeecchhnniicczznneejj  „„OOddwwooddnniieenniiee

ddrróógg  ii  uulliicc  aa  eekkoollooggiiaa  --  pprraawwoo,,  pprroojjeekkttoowwaanniiee,,  wwyykkoonnaawwssttwwoo""..
KKoonnffeerreennccjj´́  zzoorrggaanniizzoowwaałłoo  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  IInn˝̋yynniieerróóww  ii  TTeecchh--
nniikkóóww  KKoommuunniikkaaccjjii  RRzzeecczzppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj  OOddddzziiaałł  ww  KKrraakkoo--
wwiiee  wwrraazz  zz  MMaałłooppoollsskkàà  OOkkrr´́ggoowwàà  IIzzbbàà  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa
ww  KKrraakkoowwiiee  pprrzzyy  wwssppóółłpprraaccyy  BBiiuurraa  EEkkssppeerrttyyzz  ii  PPrroojjeekkttóóww  BBuu--
ddoowwnniiccttwwaa  KKoommuunniikkaaccyyjjnneeggoo  „„EEKKKKOOMM””  SSpp..  zz  oo..oo..  ww  KKrraakkoowwiiee
ii  PPrraaccoowwnnii  IInn˝̋yynniieerrsskkiieejj  KKLLOOTTOOIIDDAA  MMiirroossłłaaww  BBaajjoorr,,  AAnnddrrzzeejj  ZZyygg--
mmuunntt  SSppóółłkkaa  JJaawwnnaa  zz  KKrraakkoowwaa..  
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6.  O zagro˝eniach dla Êrodowiska  wynikajàcych
z realizacji inwestycji drogowych decyduje nie tyl-
ko wielkoÊç inwestycji, a przede wszystkim wra˝-
liwoÊç danego Êrodowiska. Ocena strategiczna wy-
konywana obecnie dla „Programu Budowy Dróg
i Autostrad na lata 2007-2012” obejmuje korytarze
niektórych dróg i mo˝e wskazaç jedynie poten-
cjalne mo˝liwe  miejsca newralgiczne oraz mo˝li-
woÊci wariantowania. Natomiast na dalszych eta-
pach oceny wpływu na Êrodowisko konieczne jest
wykonywanie szczegółowych analiz w koryta-
rzach dla ustalenia mo˝liwych wariantów przebie-
gu trasy.

7. Istnieje potrzeba dalszych prac dla udoskonalenia
stosowanych obecnie metod prognostycznych
szacowania zanieczyszczeƒ Êcieków deszczowych

w zakresie zawiesin (iloÊç i struktura frakcyjna) oraz
ropopochodnych szczególnie w odniesieniu do
dróg o du˝ych nat´˝eniach ruchu, wielu pasach ru-
chu i ró˝nym sposobie zagospodarowania.

8. Konieczne jest okreÊlenie sposobu podejÊcia do
problemu zanieczyszczeƒ w okresie letnim i zimo-
wym (uwzgl´dniajàc efekt kumulacji zanieczysz-
czeƒ), zwłaszcza w zakresie stosowania i wymia-
rowania urzàdzeƒ.

9. Przy projektowaniu urzàdzeƒ odwodnienia dróg
i oczyszczania Êcieków deszczowych, stosujàc  wy-
brane rozwiàzania, nale˝y pami´taç o konsek-
wencjach na etapie eksploatacji zarówno w zakre-
sie ucià˝liwoÊci technicznej, jak i kosztów. Stoso-

wanie urzàdzeƒ oczyszczajàcych winno byç do-
stosowane do rzeczywistych potrzeb i wymogów
prawa oraz dobrych praktyk in˝ynierskich, w tym
analizy funkcjonalnej, a nie na wszelki wypadek,
a od dostawcy urzàdzenia  nale˝y  uzyskaç  szcze-
gółowe instrukcje eksploatacji urzàdzenia uwzgl´d-
niajàcej specyfik´ danej lokalizacji.

10. WłaÊciwa eksploatacja systemów kanalizacji
i urzàdzeƒ ochrony Êrodowiska  zastosowanych
na drogach oraz monitorowanie stanu funkcjo-
nowania elementów odwodnienia jest niezb´dnym
elementem dbałoÊci o Êrodowisko. Systema-
tyczne  czyszczenie dróg i ulic z zanieczyszczeƒ,
regularne czyszczenie studzienek Êciekowych
pozwoli uniknàç du˝ych problemów z eksploata-
cjà urzàdzeƒ (separatory, zbiorniki).

11. W specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru systemów kanalizacji konieczny jest
zapis o dołàczeniu do dokumentacji odbioro-
wej wyników monitoringu TV obejmujàcego wi-
zualny przeglàd stanu wybudowanych kanałów
wraz z pomiarem spadków (normy PN-EN
1610- budowa i badania przewodów kanaliza-
cyjnych, PN –EN 7522 –zewn´trzne systemy
kanalizacyjne).

12. Proponowane nowe rozwiàzania techniczne  urzà-
dzeƒ do oczyszczania Êcieków deszczowych
(separatory z by–pasami) winny podlegaç bada-
niom w zakresie poprawnoÊci hydrauliki rozdzia-
łu strug w ró˝nych warunkach eksploatacyjnych
przed uzyskaniem  atestacji.

13. Uczestnicy  konferencji uwa˝ajà, ˝e konferencja
była bardzo ciekawa, w prezentowanych referatach
zasygnalizowano wiele istotnych problemów do-
tyczàcych zagadnienia bardzo trudnego proble-
mu odwodnienia dróg z poszanowaniem coraz
bardziej restrykcyjnych wymogów ochrony Êro-
dowiska, zaprezentowane zostały nowe techniki
i urzàdzenia  dotyczàce projektowania, budowy,
jak i eksploatacji urzàdzeƒ .

14. Uczestnicy konferencji wnioskujà, aby kontynuo-
waç debat´  poÊwi´conà tej tematyce, sugerujàc,
aby na nast´pnej konferencji zagadnienia pod-
noszone  podczas dyskusji i wniosków znalazły od-
zwierciedlenie w referatach, szczególnie w od-
niesieniu  do wymogów w zakresie ochrony Êro-
dowiska.

RRyysszzaarrdd  ˚̊AAKKOOWWSSKKII

generacja rozwiàzaƒ
prawo, projektowanie, wykonawstwo“
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W Małopolskiej Okr´gowej Izbie In˝y-
nierów Budownictwa od poczàtku szkolenia
prowadzi  radca prawny mgr Sławomir
Kozłowski. Poczàtkowo były to typowe
szkolenia przedmiotowe w zakresie podstaw
prawnych i obowiàzkowych procedur w dzia-
łaniach obu organów. Ostatnio wykładow-
ca zaczàł wprowadzaç zmiany w metodach
edukacji in˝ynierów dotyczàcej przepisów
prawnych. W szkoleniu wzi´ła udział cz´Êç
osób z Kancelarii Radcy Prawnego Sławo-
mira Kozłowskiego oraz firma LEM Projekt

Sp. z o.o. Dla pogł´bienia wiedzy przydatnej w post´-
powaniach wyjaÊniajàcych wprowadzono zaj´cia teo-
retyczne i çwiczenia w grupach dotyczàce: komunika-
cji werbalnej i niewerbalnej, wpływu stresu na komuni-
katy czy techniki zadawania pytaƒ.

Podstawowe szkolenie obejmowało nast´pujàcà te-
matyk´:
— wymierzanie, wykonywanie i zatarcie kary w post´-

powaniu w sprawie odpowiedzialnoÊci zawodowej
i w post´powaniu dyscyplinarnym,

— udział stron w post´powaniu w sprawie odpowie-
dzialnoÊci zawodowej i post´powaniu dyscyplinar-
nym,

— jak przeprowadziç rozmow´ wyjaÊniajàcà?
Szkolàcy zało˝ył, ˝e słuchacze opanowali ju˝ pod-

stawowà wiedz´ niezb´dnà do pełnienia funkcji oska-
r˝yciela czy s´dziego i dlatego wybrał do szczegółowej
analizy tylko kilka tematów. Rozło˝ono je za to na czyn-
niki pierwsze. W ostatniej cz´Êci szkolenia przewidzia-
na jest mo˝liwoÊç zadawania dowolnych pytaƒ, co słu-
chacze cenià i wykorzystujà, gdy˝ ta formuła pozwala
na doraêne wyjaÊnianie wàtpliwoÊci. Materia jest szcze-
gólna, bywa, i̋  prawnicy ró˝nych okr´gów tak˝e sí  ró˝-
nià w poglàdach i interpretacji przepisów co do prak-
tycznego stosowania tej wiedzy przez oba organy. 

Na zakoƒczenie ka˝dy z organów swojej Izby odbył
zebranie plenarne, ograniczajàc tym samym koniecznoÊç
specjalnych przyjazdów swoich członków „z terenu” do

siedziby Izby. Omawia si´ wtedy sprawy bie˝àce, nie-
typowe przypadki, przydziela zadania i organizuje pra-
c´ na najbli˝szy okres.

Osobnym wydarzeniem było poinformowanie ze-
branych przez dr. in˝. Zygmunta Rawickiego – prze-
wodniczàcego MOIIB – o projekcie zmian w ustawie Pra-
wo budowlane i Ustawie o samorzàdach zawodowych
architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów,
przygotowywanych przez sejmowà komisj́  Janusza Po-
likota „Przyjazne Paƒstwo”, znoszàcà obowiàzek przy-
nale˝noÊci do Izby dla in˝ynierów budownictwa (utrzy-
mujàc ten obowiàzek dla architektów i urbanistów). Pro-
wadziłoby to do utraty wielu przywilejów, wynikajàcych
z członkostwa w Izbie. 

72 osoby uczestniczàce w szkoleniu wystosowały pis-
mo protestacyjne do Marszałka Sejmu RP (tekst ten pub-
likujemy obok) stanowiàce petycj´ o poniechanie pro-
ponowanych zmian w wymienionych ustawach i wzi´cie
pod uwag´  stanowiska szerokiej (ponad 100 tys. człon-
ków) rzeszy in˝ynierów i techników budownictwa w Pol-
sce, pełniàcych zawód zaufania publicznego. Problem jest
bardzo powa˝ny, wymagajàcy zdecydowanej postawy ca-
łej społecznoÊci in˝ynierskiej. PostanowiliÊmy jednak
daç wyraz sprzeciwu i oburzenia nawet tak małej grupy
osób – przedstawicieli czterech okr´gów Polski połu-
dniowej, szkolàcych si´ w Suchej Beskidzkiej.

SSttaanniissłłaaww  AABBRRAAHHAAMMOOWWIICCZZ

In˝ynierowie zgł´biali prawo
Szkolenie s´dziów OSD i rzeczników odpowiedzialnoÊci zawodowej

SSuucchhaa  BBeesskkiiddzzkkaa  oodd  1166  ddoo  1188  ppaaêêddzziieerrnniikkaa  ggooÊÊcciiłłaa
rrzzeecczznniikkóóww  ii  ss´́ddzziióóww  zz  cczztteerreecchh  OOkkrr´́ggoowwyycchh  IIzzbb  IInn˝̋yy--
nniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa::  MMaałłooppoollsskkiieejj,,  ÂÂllààsskkiieejj,,  OOppoollsskkiieejj

ii  PPooddkkaarrppaacckkiieejj,,  kkttóórrzzyy  ddoosskkoonnaalliillii  sswwoojjee  pprraawwnniicczzee  uummiieejj´́ttnnooÊÊccii
ppooddcczzaass  sszzkkoolleenniiaa..  SSzzkkoolleenniiee,,  kkttóórree  ooddbbyywwaa  ssii´́  ddwwaa  rraazzyy  ww
rrookkuu,,  oorrggaanniizzuujjàà  nnaapprrzzeemmiiaann  wwyymmiieenniioonnee  IIzzbbyy..  PPaaêêddzziieerrnniikkoo--
wwee  pprrzzyyggoottoowwaałłaa  MMaałłooppoollsskkaa,,    nnaasstt´́ppnnee  mmaa  zzoorrggaanniizzoowwaaçç  IIzzbbaa
PPooddkkaarrppaacckkaa..

Stanisław 
Abrahamowicz
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PPaann  BBrroonniissłłaaww  KKoommoorroowwsskkii
MMaarrsszzaałłeekk  SSeejjmmuu  
RRzzeecczzyyppoossppoolliitteejj  PPoollsskkiieejj

Szanowny Panie Marszałku,
Uczestnicy szkolenia zorganizowanego dla Rzeczników OdpowiedzialnoÊci Zawodowej i Okr´gowych Sàdów Dys-

cyplinarnych, członków Polskiej Izby In˝ynierów Budownictwa (z izb Polski południowej: małopolskiej, Êlàskiej, opolskiej,
podkarpackiej), które odbyło si´ w Suchej Beskidzkiej w dniach 16-18 paêdziernika 2008 r., stanowczo protestujà prze-
ciwko wprowadzeniu do Ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów bu-
downictwa oraz urbanistów zaproponowanych zmian w projekcie przygotowanym przez Sejmowà Komisj´ „Przyjazne
Paƒstwo” znoszàcych obowiàzek przynale˝noÊci do izby dla in˝ynierów budownictwa (utrzymujàc obowiàzek dla archi-
tektów i urbanistów), równoczeÊnie pozostawiajàc wszystkie publiczne obowiàzki, jakie nadaje ustawa realizujàca po-
stanowienia Konstytucji RP, która obliguje samorzàdy zawodowe sprawujàce piecz´ nad nale˝ytym wykonywaniem za-
wodów zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

Zaproponowana zmiana, dotyczàca m.in. rozdzielenia prawa nadawania uprawnieƒ budowlanych i orzekania w spra-
wach odpowiedzialnoÊci zawodowej na dwie instytucje (urz´dników w urz´dach wojewódzkich oraz profesjonalistów w iz-
bach), jest niewàtpliwie działaniem podwa˝ajàcym zaufanie do zawodów zaufania publicznego, jakimi sà architekci, in-
˝ynierowie budownictwa i urbaniÊci. 

Ponadto proponowana przez Komisj´ „Przyjazne Paƒstwo” koniecznoÊç indywidualnego ubezpieczania si´ od od-
powiedzialnoÊci cywilnej spowoduje znaczne zwi´kszenie kosztów dla in˝ynierów pełniàcych samodzielne funkcje tech-
niczne, a nie nale˝àcych do izby. Według oceny towarzystw ubezpieczeniowych, koszt indywidualnego ubezpieczenia
OC b´dzie kilkakrotnie wy˝szy od dotychczasowej łàcznej składki na członkostwo w izbie i zbiorowe ubezpieczenie OC. 

Pragniemy podkreÊliç, ˝e obecnie w ramach obowiàzkowej przynale˝noÊci do izb dla osób pełniàcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ka˝dy członek izby ma mo˝liwoÊç bezpłatnego korzystania z szerokiej palety bran-
˝owych szkoleƒ, bezpłatnego otrzymywania wybranego czasopisma technicznego, dofinansowania udziału w konferencjach,
bezpłatnych porad prawnych, bezpłatnego dost´pu do polskich norm oraz w trudnych sytuacjach ˝yciowych do samo-
pomocy kole˝eƒskiej. W ramach zbiorowego ubezpieczenia OC nasi członkowie otrzymujà znaczàce zni˝ki przy zawie-
raniu innego rodzaju ubezpieczeƒ, np. komunikacyjnych, mieszkaniowych, a tak˝e wszyscy członkowie i ich współmał-
˝onkowie, którzy nie muszà nale˝eç do izby, sà dodatkowo ubezpieczeni „na ˝ycie”.

Dotychczasowa szeÊcioletnia działalnoÊç samorzàdu w budownictwie przyczyniła si´ do zwi´kszenia presti˝u zawo-
du in˝yniera budownictwa i jest popierana przez zdecydowanà wi´kszoÊç członków, którzy podkreÊlajà korzyÊci płynà-
ce z przynale˝noÊci do izby. 

Prosimy Pana Marszałka i pozostałych Posłów RP o rozwa˝enie naszych argumentów i wzi´cie ich pod uwag´ przed
podj´ciem decyzji w sprawie proponowanych zmian w ww. ustawach.

załàcznik:
- lista z podpisami osób popierajàcych ww. petycj´ (3 karty)

do wiadomoÊci:
- Zbigniew Rynasiewicz przewodniczàcy Komisji Infrastruktury
- Janusz Palikot przewodniczàcy Komisji Przyjazne Paƒstwo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Powy˝szy list do Marszałka Sejmu RP został tak˝e przesłany z pismem przewodnim do wszystkich posłów i senato-

rów RP z województwa małopolskiego.

SSzzaannoowwnnyy  PPaann
SSeennaattoorr  //  PPoosseełł  nnaa  SSeejjmm  RRPP

W imieniu Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝ynierów Budownictwa w Krakowie uprzejmie prosz´ Pana Senatora/ Posła
o zapoznanie si´ z pismem, które zostało przesłane na adres Marszałka Sejmu RP w sprawie wprowadzenia do Ustawy
Prawo budowlane oraz Ustawy o samorzàdach zawodowych architektów, in˝ynierów budownictwa oraz urbanistów za-
proponowanych zmian w projekcie przygotowanym przez Sejmowà Komisj´ „Przyjazne Paƒstwo” znoszàcych obowià-
zek przynale˝noÊci do izby dla in˝ynierów budownictwa. 

Mam nadziej´, ˝e Pan Senator/Poseł uzna racje Êrodowiska in˝ynierów budownictwa za przekonujàce i zasadne i wy-
korzysta je w pracach sejmowych przy podejmowaniu decyzji w sprawie proponowanych zmian w ww. ustawach.

Z wyrazami szacunku

dr in˝. Zygmunt Rawicki
przewodniczàcy Rady Małopolskiej Okr´gowej

Izby In˝ynierów Budownictwa
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Celem przedmiotowej dyrektywy jest promowanie po-
prawiania charakterystyki energetycznej budynków we
wspólnocie europejskiej, z uwzgĺ dnieniem warunków kli-
matycznych zewn´trznych i lokalnych oraz wewn´trznych
wymagaƒ klimatycznych oraz opłacalnoÊci.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wymagania w zakresie:
a) ram ogólnych dla metodologii obliczania zintegrowanej

charakterystyki energetycznej budynków;
b) zastosowania minimalnych wymagaƒ dotyczàcych

charakterystyki energetycznej nowych budynków;
c) zastosowania minimalnych wymagaƒ dotyczàcych

charakterystyki energetycznej du˝ych budynków ist-
niejàcych, podlegajàcych wa˝niejszej renowacji;

d) certyfikacji energetycznej budynków; 
e) regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w bu-

dynkach oraz dodatkowo oceny instalacji grzewczych,
w których kotły majà wi´cej ni˝ 15 lat.
Dyrektywa zobowiàzuje paƒstwa członkowskie do za-

pewnienia, aby przy wznoszeniu, sprzeda˝y lub wynajmie
budynków Êwiadectwo charakterystyki energetycznej
było udost´pniane właÊcicielowi lub przez właÊciciela przy-
szłemu kupujàcemu lub najemcy, niezale˝nie od sytuacji,
jaka mogłaby mieç miejsce. Wa˝noÊç Êwiadectwa nie mo˝e
przekraczaç 10 lat.

Âwiadectwo charakterystyki energetycznej dla budyn-
ków powinno zawieraç wartoÊci referencyjne, takie jak: ak-
tualne normy prawne i odniesienia dla umo˝liwienia kon-
sumentom dokonania porównania i oceny charakterysty-
ki energetycznej danego budynku. Âwiadectwu towarzy-
szà zalecenia słu˝àce poprawie danej charakterystyki ener-
getycznej pod wzgl´dem opłacalnoÊci.

Realizujàc powy˝sze wymagania wprowadzono do ar-
tykułu 5 ustawy Prawo budowlane wymagania w zakresie
sporzàdzania Êwiadectw charakterystyki energetycznej,
ustalajàc co nast´puje:
• Dla ka˝dego budynku oddawanego do u˝ytkowania oraz

budynku podlegajàcego zbyciu lub wynajmowi powin-
na byç ustalona, w formie Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, okre-

Êlajàca wielkoÊç energii wyra˝onà w kWh/m2/rok nie-
zb´dnej do zaspokojenia ró˝nych potrzeb zwiàzanych
z u˝ytkowaniem budynku. Âwiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku jest wa˝ne 10 lat.

• W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub cz´-
Êciami budynku stanowiàcymi samodzielnà całoÊç
techniczno-u˝ytkowà, przed wydaniem lokalu miesz-
kalnego lub takiej cz´Êci budynku osobie trzeciej, spo-
rzàdza sí  Êwiadectwo charakterystyki energetycznej lo-
kalu mieszkalnego lub cz´Êci budynku.

• W przypadku budynków ze wspólnà instalacjà grzewczà
Êwiadectwo charakterystyki energetycznej sporzàdza sí
wyłàcznie dla budynku, a w innych przypadkach tak˝e
dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego
dla danego budynku.

• Âwiadectwo charakterystyki energetycznej zawierajàce
nieprawdziwe informacje o wielkoÊci energii jest wadà
fizycznà rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z póên. zm.3)) o r´kojmi za wady.
Przepisów przywołanych powy˝ej nie stosuje sí  do bu-

dynków:
1) podlegajàcych ochronie na podstawie przepisów o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) u˝ywanych jako miejsca kultu i do działalnoÊci religijnej;
3) przeznaczonych do u˝ytkowania w czasie nie dłu˝szym

ni˝ 2 lata;
4) niemieszkalnych słu˝àcych gospodarce rolnej;
5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na

energi´ nie wi´kszym ni˝ 50 kWh/m2/rok;
6) mieszkalnych przeznaczonych do u˝ytkowania nie

dłu˝ej ni˝ 4 miesiàce w roku;
7) wolno stojàcych o powierzchni u˝ytkowej poni̋ ej 50 m2.

Zgodnie z dyspozycjà nowych przepisów minister wła-
Êciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, meto-
dologi´ obliczania charakterystyki energetycznej budyn-
ku i lokalu mieszkalnego lub cz´Êci budynku stanowiàcej
samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà oraz sposób spo-
rzàdzania i wzór Êwiadectw ich charakterystyki energe-
tycznej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci: dane iloÊciowe i
wskaêniki charakterystyki energetycznej budynku i loka-
lu mieszkalnego, dane osoby wykonujàcej Êwiadectwo cha-
rakterystyki energetycznej oraz niezb´dne dane osobowe
właÊciciela budynku lub lokalu mieszkalnego, majàc na
uwadze poprawnoÊç wykonywania Êwiadectw charakte-
rystyki energetycznej.

Dyrektywa stanowiàca przesłank´ wprowadzenia no-
wych unormowaƒ do Prawa budowlanego podaje defini-
cj´, według której pod poj´ciem „charakterystyka ener-

Europejskie normy od nowego roku
Âwiadectwa charakterystyki energetycznej budynków 

11ssttyycczznniiaa  22000099  rr..  wweejjddàà  ww  ˝̋yycciiee  nnoowwee  rreegguullaaccjjee  pprraawwnnee
wwpprroowwaaddzzoonnee  uussttaawwàà  zz  ddnniiaa  1199  wwrrzzeeÊÊnniiaa  22000077  rr..  oo  zzmmiiaa--
nniiee  uussttaawwyy  --  PPrraawwoo  bbuuddoowwllaannee  ((ooppuubblliikkoowwaannàà  ww  DDzziieenn--

nniikkuu  UUssttaaww  NNrr  119911,,  ppoozz..  11337733))  zzaawwiieerraajjààccee  zzaappiissyy  ddoottyycczzààccee
ÊÊwwiiaaddeeccttww  cchhaarraakktteerryyssttyykkii  eenneerrggeettyycczznneejj  bbuuddyynnkkóóww..  NNoowwee  rree--
gguullaaccjjee  wwddrraa˝̋aajjàà  ppoossttaannoowwiieenniiaa  ddyyrreekkttyywwyy  22000022//9911//WWEE  PPaarr--
llaammeennttuu  EEuurrooppeejjsskkiieeggoo  ii  RRaaddyy  zz  ddnniiaa  1166  ggrruuddnniiaa  22000022  rr..  ww  sspprraa--
wwiiee  cchhaarraakktteerryyssttyykkii  eenneerrggeettyycczznneejj  bbuuddyynnkkóóww  ((DDzz..  UUrrzz..  LL  11  zz
0044..0011..22000044,,  ssttrr..  6655--7711;;  DDzz..  UUrrzz..  UUEE  PPoollsskkiiee  wwyyddaanniiee  ssppeeccjjaall--
nnee,,  rroozzddzz..  1122,,  tt..  22,,  ssttrr..  116688))..



getyczna budynku“, nale˝y rozumieç: wartoÊç energii zu˝ywanej
rzeczywiÊcie lub szacowanej do spełnienia ró˝nych potrzeb zwià-
zanych ze znormalizowanym u˝ytkowaniem budynku, która
mo˝e obejmowaç m.in. ogrzewanie, ciepłà wod´, chłodzenie,
wentylacj´ i oÊwietlenie. WartoÊç ta mo˝e byç odzwierciedlo-
na w jednym lub wí kszej iloÊci wskaêników numerycznych, któ-
re zostały obliczone z uwzgl´dnieniem izolacji, charakterysty-
ki technicznej i instalacyjnej, projektu i usytuowania w relacji do
aspektów klimatycznych, wystawienia na słoƒce i wpływu kon-
strukcji sàsiadujàcych, wytwarzania energii własnej i innych czyn-
ników, włàcznie z klimatem wewn´trznym, majàcych wpływ na
zapotrzebowanie na energi´.

W artykule 10 przywołanej dyrektywy, noszàcym tytuł „Nie-
zale˝ni eksperci”, zawarto postanowienia zobowiàzujàce paƒ-
stwa członkowskie do zapewnienia, aby certyfikacja budynków,
opracowanie towarzyszàcych zaleceƒ oraz kontrola kotłów i sys-
temów klimatyzacji były wykonywane w sposób niezale˝ny przez
wykwalifikowanych i/lub akredytowanych ekspertów, niezale˝nie
od tego, czy działajà oni jako samodzielni fachowcy, czy te˝ sà
zatrudnieni w publicznych lub prywatnych jednostkach.

Powy˝sze zobowiàzanie przeło˝one zostało na polskie re-
gulacje prawne poprzez wprowadzenie nast´pujàcej zasady -
Êwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku mo˝e
sporzàdzaç osoba, która posiada uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoÊci architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej lub instalacyjnej, pod warunkiem, ˝e:
1) posiada pełnà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych;
2) ukoƒczyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu prze-

pisów o szkolnictwie wy˝szym;
3) nie była karana za przest´pstwo przeciwko mieniu, wiary-

godnoÊci dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obroto-
wi piení dzmi i papierami wartoÊciowymi lub za przest́ pstwo
skarbowe.
Równie  ̋osoby nie posiadajàce uprawnieƒ b´dà mogły spo-

rzàdzaç Êwiadectwa charakterystyki energetycznej, jeÊli odbyły
szkolenie i zło˝yły z wynikiem pozytywnym egzamin przed mi-
nistrem właÊciwym do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej. Za równorz´dne z odbyciem szko-
lenia oraz zło˝eniem z wynikiem pozytywnym egzaminu,
uznaje si´ ukoƒczenie, nie mniej ni˝ rocznych, studiów pody-
plomowych na kierunkach: architektura, budownictwo, in˝yniera
Êrodowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu
energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny
energetycznej budynków.

W oparciu o delegacj´ ustawowà Minister Infrastruktury wy-
dał Rozporzàdzenie z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie prze-
prowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegajàcych
sí  o uprawnienie do sporzàdzania Êwiadectwa charakterystyki
energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz cz´Êci bu-
dynku stanowiàcej samodzielnà całoÊç techniczno-u˝ytkowà
(Dz. U. Nr 17, poz. 104).

Obywatel paƒstwa członkowskiego Unii Europejskiej, Kon-
federacji Szwajcarskiej lub paƒstwa członkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mo˝e dokonywaç
oceny energetycznej budynku albo lokalu mieszkalnego i spo-
rzàdzaç Êwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku albo
lokalu mieszkalnego po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych
paƒstwach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 kwietnia 2001
r. o zasadach uznawania nabytych w paƒstwach członkowskich
Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regu-
lowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z póên. zm.4)).

Przyszły rok przyniesie zatem nowe obszary aktywnoÊci za-
wodowej dla osób posiadajàcych uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnoÊci architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej lub instalacyjnej, które ukoƒczyły studia magis-
terskie. 

EEll˝̋bbiieettaa  GGAABBRRYYÂÂ
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WW oossttaattnniiàà  nniieeddzziieell´́  wwrrzzeeÊÊnniiaa  ww  PPoollssccee  oobb--
cchhooddzziilliiÊÊmmyy  DDzziieeƒƒ  BBuuddoowwllaannyycchh,,  aa  nnaassii  ssàà--
ssiieeddzzii  zzzzaa  ppoołłuuddnniioowweejj  ggrraanniiccyy  ppooddoobbnnee

ÊÊwwii´́ttoo  uucczzcciillii  1133  lliissttooppaaddaa..  WW  PPaałłaaccuu  RRoo˝̋eemmbbeerrsskkiimm  nnaa
HHrraaddcczzaannaacchh  ww  PPrraaddzzee  ooddbbyyłł  ssii´́  XXIIVV  „„DDzziieeƒƒ  IInn˝̋yynniieerrsskkii
22000088””,,  zzoorrggaanniizzoowwaannyy  pprrzzeezz  CCzzeesskkàà  IIzzbb´́  AAuuttoorryyzzoowwaa--
nnyycchh  IInn˝̋yynniieerróóww  ii  TTeecchhnniikkóóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ((CCKKAAIITT))  ii  CCzzee--
sskkii  ZZwwiiààzzeekk  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ((CCSSSSII))..  

Głównym tematem spotkania była „Europa bez granic”.
Kilka referatów wygłosili przedstawiciele izb in˝ynier-
skich z Niemiec, Austrii, Słowacji, Czech i Polski oraz mi-
nistra edukacji i sportu Republiki Czeskiej. Polskà Izb´ In-
˝ynierów Budownictwa reprezentował Zygmunt Rawicki,
który wygłosił referat na temat  uznawania kwalifikacji za-
wodowych cudzoziemców w Polsce. 

W czasie spotkania, w uznaniu zasług za długoletnià
współprac´ (w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej V-4)

z organizacjami budowlanymi z Czech, wr´czono ho-
norowe członkostwo Czeskiego Zwiàzku In˝ynierów Bu-
downictwa nast´pujàcym kolegom:
- Csabie Hollo z W´gierskiej Izby In˝ynierów (MMK),
- Janowi Kyselovi ze Słowackiej Izby In˝ynierów Bu-

downictwa (SKSI),
- Zygmuntowi Rawickiemu z Polskiej Izby In˝ynierów Bu-

downictwa (PIIB).

Czesi te˝ Êwi´tujà
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80 uczestników organizowanej cy-
klicznie konferencji (poprzednie odbyły si´
w 1986, 1996, 2000 i 2005 r.) specjalistów,
naukowców i praktyków, podzieliło si´ opi-
niami na temat normalizacji, prowadzo-
nych badaƒ oraz metod projektowania,
monta˝u i eksploatacji instalacji odgro-
mowych i ochrony przeciwprzepi´cio-
wej. Du˝o uwagi poÊwi´cono przybli˝e-
niu zmian zwiàzanych z restrukturyzacjà
norm ochrony odgromowej obiektów bu-

dowlanych, w tym z planowanym wprowadzeniem
przetłumaczonej na j́ zyk polski normy europejskiej PN-
EN 62305.

W ramach konferencji przedstawiono i przedysku-
towano 15 referatów przygotowanych przez autorów
z oÊmiu oÊrodków z kraju zajmujàcych si´ zagad-
nieniami ochrony odgromowej i przeciwprzepi´ciowej.
Obrady trzech sesji konferencji prowadzili: prof. dr hab.
in˝. Jerzy Bajorek z Politechniki Rzeszowskiej,
prof. dr hab. in˝. Zdobysław Flisowski z Politechniki

Warszawskiej oraz
prof. dr hab. in˝. Andrzej
Sowa z Politechniki Biało-
stockiej.

Wszyscy uczestnicy
konferencji otrzymali kom-
plet starannie wydanych
drukiem materiałów kon-
ferencyjnych oraz mate-
riały reklamowe czterech
firm, które prezentowały
si´ na wystawie towarzy-
szàcej konferencji.

W podsumowaniu
prof. dr hab. in˝. Zdobysław Flisowski wskazał na po-
trzeb´ opracowania przez PKOOdgr SEP poradni-
ka – wytycznych, który w zwi´zły sposób przedsta-
wiałby zasady ochrony odgromowej oparte o ana-
liz´ ryzyka, wprowadzone przez ww. norm´. 

Z kolei prezes O.Kr. SEP wyraził podzi´kowanie au-
torom, wystawcom oraz sponsorom konferencji, do
których, oprócz Małopolskiej Okr´gowej Izby In˝y-
nierów Budownictwa, nale˝eli: Elektrociepłownia Kra-
ków S.A. oraz Przedsi´biorstwo Wielobran˝owe EL-
TOR – Kraków Sp. z o.o.

Przewodniczàcym Komitetu Programowo – Orga-
nizacyjnego Konferencji był prof. dr hab. in˝. Zdoby-
sław Flisowski, przewodniczàcy Polskiego Komitetu
Ochrony Odgromowej SEP, a sekretarzem naukowym
– prof. dr hab. in˝. Romuald Włodek z Akademii Gór-
niczo – Hutniczej.

JJaann  SSTTRRZZAAŁŁKKAA  

Zasady ochrony odgromowej
V Konferencja Naukowo – Techniczna w Krakowie

2233ppaaêêddzziieerrnniikkaa  22000088  rr..  ww  DDoommuu  TTeecchhnniikkaa  NNOOTT  ww  KKrraa--
kkoowwiiee  ooddbbyyłłaa  ssii´́  VV  KKrraajjoowwaa  KKoonnffeerreennccjjaa  NNaauukkoowwoo
––  TTeecchhnniicczznnaa  „„UUrrzzààddzzeenniiaa  ppiioorruunnoocchhrroonnnnee  ww  pprroo--

jjeekkttoowwaanniiuu  ii  bbuuddoowwiiee””..  OOrrggaanniizzaattoorreemm  kkoonnffeerreennccjjii  bbyyłł  OOddddzziiaałł
KKrraakkoowwsskkii  SSttoowwaarrzzyysszzeenniiaa  EElleekkttrryykkóóww  PPoollsskkiicchh,,  aa  wwssppóółłoorr--
ggaanniizzaattoorraammii::  PPoollsskkii  KKoommiitteett  OOcchhrroonnyy  OOddggrroommoowweejj  SSEEPP
oorraazz  MMaałłooppoollsskkaa  OOkkrr´́ggoowwaa  IIzzbbaa  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ww
KKrraakkoowwiiee..  

Jan Strzałka

TERMINARZ
posiedzeƒ Prezydium i Rady

MOIIB w I półroczu 2009
Posiedzenia Prezydium:

21 stycznia
18 lutego

6 maja
3 czerwca

Posiedzenia Rady:
11 marca

24 czerwca
VIII Zjazd Sprawozdawczy MOIIB:

7 kwietnia
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Obok procedur zwiàzanych z organizacjà
kwalifikacji i egzaminów jednym z wa˝niej-
szych zadaƒ Komisji jest udzielanie porad i
wyjaÊnieƒ dotyczàcych uprawnieƒ budow-
lanych. Niejasne, zawierajàce wiele sprzecz-
noÊci przepisy, jakie obowiàzywały od 1975
roku do chwili obecnej, rodzà wiele wàtpli-
woÊci co do zakresu posiadanych uprawnieƒ.
Dotyczy to zarówno urz´dów, jak i członków
naszego samorzàdu. Zapotrzebowanie na
tego typu wyjaÊnienia i interpretacje jest bar-
dzo du˝e, co potwierdza liczba ponad 400

tego typu opracowaƒ w ciàgu roku. Cz´Êç tych interpre-
tacji ma form´ postanowieƒ, a wi´c dokumentów, w któ-
rych zawarta wykładnia winna byç albo respektowana przez
urz´dy, albo jej rozstrzygní cie mo˝e byç zaskar˝one przez
urzàd do sàdu.

I właÊnie teraz pojawia sí  pierwsza grupa wyroków do-
tyczàcych postanowieƒ przyj´tych przez Komisje Kwali-

fikacyjne. Z treÊci tych wyroków wynika, ˝e Komisja nie
ma prawa interpretowaç treÊci decyzji uprawnieƒ bu-
dowlanych. Taka mo˝liwoÊç istniałaby, gdyby zapisy de-
cyzji uprawnieƒ były niejednorodne bàdê budziły za-
sadnicze wàtpliwoÊci, a taka sytuacja, zdaniem sàdów,
nie ma miejsca.

Jest to nowy problem naszego samorzàdu i oznacza
znaczàce ograniczenie przygotowywanych postanowieƒ.
Zawsze istnieje mo˝liwoÊç wyjaÊnieƒ i interpretacji w for-
mie pisma wyjaÊniajàcego, ale tego typu pismo mo˝e, ale
nie musi byç respektowane przez urzàd. Jest to nowa sy-
tuacja dla Komisji, powodujàca znaczàce ograniczenie ta-
kiej formy pomocy dla naszych członków.

Drugi znaczàcy problem omawiany i dyskutowany na
posiedzeniu to udział naszego samorzàdu w kształtowa-
niu programów nauczania na kierunkach przygotowujàcych
absolwentów uprawnionych do ubiegania sí  o uprawnienia
budowlane. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowa-
ła wzorcowe programy dla poszczególnych kierunków
kształcenia. Propozycje Komisji b´dà przedstawione i prze -
dyskutowane na spotkaniu z dziekanami wydziałów uczel-
ni technicznych przygotowujàcych kandydatów do upraw-
nieƒ. Spotkanie odb´dzie si´ 21 listopada br. i liczymy na
dobrà współprac´ w tworzeniu podstaw do kształtowania
kadr o wysokich kwalifikacjach cechujàcych si´ twórczym
podejÊciem do uprawnionego trudnego zawodu budow-
niczego.

SSttaanniissłłaaww  KKAARRCCZZMMAARRCCZZYYKK

Tylko wyjaÊnienia
Zdaniem sàdu,  Komisja nie ma prawa interpretowaç treÊci decyzji uprawnieƒ budowlanych

PPrrzzeedd  kkoolleejjnnàà,,  ddwwuunnaassttàà  sseessjjàà  eeggzzaammiinnaaccyyjjnnàà  nnaa  uupprraaww--
nniieenniiaa  bbuuddoowwllaannee,,  pprrzzeewwooddnniicczzààccyy  kkoommiissjjii  kkwwaalliiffiikkaa--
ccyyjjnnyycchh  zz  rreeggiioonnóóww  ssppoottkkaallii  ssii´́  nnaa  pplleennaarrnnyymm  ppoossiiee--

ddzzeenniiuu  KKrraajjoowweejj  KKoommiissjjii  KKwwaalliiffiikkaaccyyjjnneejj..  PPoozzaa  rruuttyynnoowwyymmii  sspprraa--
wwaammii  zzwwiiààzzaannyymmii  zz  pprrzzyyggoottoowwaanniieemm  zzeessttaawwóóww  eeggzzaammiinnaa--
ccyyjjnnyycchh  ii  oorrggaanniizzaaccyyjjnnyymm  pprrzzeebbiieeggiieemm  nnaajjbbllii˝̋sszzeejj  sseessjjii  eeggzzaa--
mmiinnaaccyyjjnneejj,,  oommóówwiioonnoo  wwiieellee  zzaaggaaddnniieeƒƒ  oo  ssttrraatteeggiicczznnyymm  zznnaa--
cczzeenniiuu  ddllaa  nnaasszzeeggoo  ssaammoorrzzààdduu  zzaawwooddoowweeggoo..

Stanisław 
Karczmarczyk

WWiieellbbiicciieellii  ddwwóócchh  ddeesseekk  sseerrddeecczznniiee  zzaapprraasszzaammyy  ddoo
uuddzziiaałłuu  ww ddrruuggiicchh  zzaawwooddaacchh  ww nnaarrcciiaarrssttwwiiee  aall--
ppeejjsskkiimm  oo PPuucchhaarr  PPrrzzeewwooddnniicczzààcceeggoo  MMaałłooppoollsskkiieejj

OOkkrr´́ggoowweejj  IIzzbbyy  IInn˝̋yynniieerróóww  BBuuddoowwnniiccttwwaa  ww KKrraakkoowwiiee..

Zawody w konkurencji slalom gigant, zostanà rozegra-
ne w sobot́ , 31 stycznia 2009 roku ,na stokach oÊrodka Czor-
sztyn-Ski  w Kluszkowcach (w tym samym miejscu co w roku
ubiegłym). Wszystkich członków MOIIB oraz osoby towa-
rzyszàce, chcàce wziàç udział w zawodach, prosimy o re-
jestracj´ na stronie www.rapid.krakow.pl/zawody w terminie
do 20 stycznia 2009 roku. 

Głównym organizatorem zawodów b´dzie Adam KNAPIK,
członek Rady MOIIB.

Do rejestracji nale˝y podaç nast´pujàce dane: imi´ i na-
zwisko, adres, nr PESEL, nr członkowski w MOIIB  oraz e-
mail do korespondencji. Dane te potrzebne sà nam do stwo-

rzenia list startowych oraz ubezpieczenia uczestników.
W ciàgu kilku dni od zarejestrowania wyÊl´ potwierdzenie
przyj´cia zgłoszenia.

Wst´pny program zawodów:
Godz.   9.00 - 11.00 rejestracja zawodników
10.00 - 12.00 jazdy treningowe
Od 12.00 zawody
Szczegółowy program zawodów oraz regulamin zosta-

nà przesłane pocztà elektronicznà na adres e-mail podany
w zgłoszeniu. Ze wzgl´du na ograniczonà liczb´ miejsc,
w przypadku zbyt du˝ej liczby ch´tnych, o udziale w za-
wodach b´dzie decydowała kolejnoÊç zgłoszeƒ. 

Pytania prosz´ przesyłaç na adres e-mail: 
narty@rapid.krakow.pl.
Liczymy na liczny udział w zawodach (co najmniej jak

w roku ubiegłym!). Do zobaczenia na stoku!
AAddaamm  KKNNAAPPIIKK

Zaproszenie na stok
Zawody o Puchar Przewodniczàcego MOIIB
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DOSKONALENIE 
ZAWODOWE

bbrraann˝̋aa  wwooddnnoo--mmeelliioorraaccyyjjnnaa  --  MMZZMMiiUUWW
Seminarium: Prawo budowlane i jego zmiany

bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
Historia rzemiosła i przemysłu oraz zwiedzanie Muzeum
AGH i Kopalni DoÊwiadczalnej

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::

Inspektor nadzoru inwestorskiego - prawa i obowiàzki, in-
westor zast´pczy, procedury FIDIC

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Wymagania prawne i zasady prowadzenia dokumentacji
budynku - ksià˝ka obiektu budowlanego, zmiany w Pra-
wie budowlanym

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
Projektowanie sieci strukturalnych – wybrane zagadnienia 

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Prawo budowlane – po ostatnich nowelizacjach ustawy.

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Energooszcz´dnoÊç budynków w aspekcie wdra˝ania dy-
rektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków

15.01.2009 r.
czwartek 
Kraków

Sala Konferencyjna
Małopolski Zarzàd Melioracji i

Urzàdzeƒ Wodnych
ul. Szlak 73

15.01.2009 r. 
czwartek, 12.00-15.00

Kraków
OÊrodek Historii Techniki 
i Muzeum AGH paw. C-2

15.01.2009 r.
czwartek, 10.00-14.15

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

20.01.2009 r.
wtorek, 10.00-14.15

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

22.01.2009 r.
czwartek, 11.00-14.00

Kraków
Dom Technika  NOT

ul. Straszewskiego 28

27.01.2009 r.
wtorek, 

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

5.02.2009 r.
czwartek,

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

Organizator:
MZMiUW & MOIIB

Informacja: Violetta Kiebzak
vkie@mzmiuw.krakow.pl

tel. 012 618 80 42

Organizator:
O.Kr SEP SEn 

MOIIB 
dr in˝. Andrzej Siwek

tel. kom. 0506 230 097

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, MOIIB

LANSTER
mgr in˝. Ryszard Damijan 

tel. kom. 601-497-125
tel. 012 422 58 04

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

In˝ynierów Budownictwa w I kwartale 2009 roku
Zespó∏ ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania cz∏onków MOIIB

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Pozwolenie na u˝ytkowanie- aktualne przepisy, wymagane
dokumenty, procedury organu nadzoru budowlanego 

bbrraann˝̋aa  ssaanniittaarrnnaa::    PPZZIITTSS    
Seminarium szkoleniowe:  
„Relacje pomi´dzy korozyjnoÊcià wody a jej zmi´kcza-
niem”

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
„Zasady przeprowadzania i dokumentowania pomiarów
uziemieƒ”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Umowy o roboty budowlane

bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
Zmiany strukturalne w energetyce na przykładzie energe-
tyki krakowskiej

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Legalizacja samowoli budowlanej. Kontrole. Istotne i nie-
istotne odst´pstwa od warunków udzielonego pozwolenia
na  budow´

bbrraann˝̋aa  eelleekkttrrooiinnssttaallaaccyyjjnnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
„Standaryzacja urzàdzeƒ w ENION GT S.A.”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Cykl szkoleƒ: 
Eurokody - projektowanie konstrukcji 

10.02.2009 r.
czwartek,

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

11.02.2009 r.
Êroda,
13.00

Kraków
Dom Technika  NOT

ul. Straszewskiego 28

19.02.2009 r.
czwartek,

13.00-16.00
Kraków

Katedra Elektrotechniki i Elektro-
energetyki AGH

26.02.2009 r.
czwartek,

10.00-14.15
Kraków

Dom Technika
ul. Straszewskiego

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

27.02.2009 r. 
piàtek

13.00-15.00
Kraków

Enion GT S.A. 
Oddział w Krakowie

3.03.2009 r.
czwartek, 10.00-14.15

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

5.03.2009r.
czwartek

11.00-14.00
Kraków

Dom Technika  NOT
ul.Straszewskiego 28

10.03.2009 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

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
PZITS O.Kraków & MOIIB

M. Paƒczuk
tel.012/422 26 98

Organizator:
O.Kr SEP Koło SEP nr 65 & MOIIB

Firma SONEL S.A.
mgr in˝. Tadeusz Wojsznis

tel.kom. 0697-261-618
biuro 012 422-58-04

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
O.Kr SEP SEn 

MOIIB 
Koło SEP nr 13 przy ZEK 

dr in˝. Andrzej Siwek
tel. kom. 0506 230 097
mgr  in˝. Janusz Oleksa

tel. 012 461-21-40

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

Organizator:
O.Kr SEP SIiUE, Koło SEP nr 13 przy ZEn

MOIIB
mgr in˝. Janusz Oleksa

tel. 012 26-12-140
012 422-58-04

Organizator:
CUTOB-PZITB  

O.Małopolski MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

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

L.p. Te mat: kur su/se mi na rium/kon fe ren cji/wy ciecz ki tech nicz nej Data / Miejsce Or ga ni za tor / Wy k∏a dow ca
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

bbrraann˝̋aa  ssaanniittaarrnnaa::    PPZZIITTSS    
Seminarium szkoleniowe:  
„Kierunki planowania przestrzennego miasta Krakowa”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – In˝ynier
kontraktu cz. I 

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Warunki kontraktowe i procedury FIDIC 2000 – In˝ynier
kontraktu cz. II

bbrraann˝̋aa  kkoommuunniikkaaccyyjjnnaa  ––  ddrrooggoowwaa  ––  SSIITTKK  RRPP  OO..  KKrraakkóóww::
Konferencja:
„XXII Małopolskie Dni Technika”

bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium szkoleniowe:
„Wybrane zagadnienia niezawodnoÊci zasilania i ochrony
przeciwpora˝eniowej”

bbrraann˝̋aa  ooggóóllnnoobbuuddoowwllaannaa  ––  PPZZIITTBB::
Dokumentacja kosztorysowa. Kosztorys inwestorski.
Kosztorys ofertowy. Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych. 

bbrraann˝̋aa  eenneerrggeettyycczznnaa  ––  SSEEPP  OO..  KKrraakkóóww::
Seminarium:
Instalacja wytwarzania energii elektrycznej na Składo-
wisku Odpadów „Barycz”

11.03.2009r.
Êroda, 16.00

Kraków
Dom Technika  NOT

ul. Straszewskiego 28

16.03.2009 r.
poniedziałek,
9.00-15.00

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

17.03.2009 r.
wtorek, 9.00-15.00

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

18-19.03.2009
Êroda-czwartek

OÊrodek 
rekreacyjno-wypoczynkowy 

„Cieniawa”
33-333 Cieniawa 267 

19.03.2009r. 
czwartek, 11.00-14.00

Kraków
Dom Technika  NOT

ul. Straszewskiego 28

24.03.2009 r.
wtorek, 10.00-14.15

Kraków
Dom Technika

ul. Straszewskiego
nr 28, II pi´tro

sala im. prof. Stella-Sawickiego

31.03.2009r. 
wtorek,

12.00-15.00
Barycz

Obiekt SOK 

Organizator:
PZITS O.Kraków & MOIIB

M. Paƒczuk
tel.012/422 26 98

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O.Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O.Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
SITK RP O.Kraków,  Informacja:

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

Odpowiedzialny: Anna Reszczyk
tel. 12 417 10 94

Organizator:
O.Kr SEP OÊrodek Rzeczoznawstwa

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

Organizator:
CUTOB-PZITB  
O.Małopolski

MOIIB
tel/fax: (12) 4214737

Joanna Kruk
cutob@pzitb.org.pl

Organizator:
O.Kr SEP SEn MOIIB 

Koło SEP nr 60 przy EC Kraków
dr in˝. Andrzej Siwek

tel. kom. 0506 230 097
mgr  in˝. Marian Gondek

tel. 012 64-66-355

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

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

naukowo-techniczne (PZITB, PZITS, SEP, SITWM, SITK RP, SITNiG, ZMRP) i MOIIB rozliczenie finansowe nast´puje w wyniku przed∏o˝enia -
bezpoÊrednio u g∏ównej ksi´gowej MOIIB i bez opiniowania przez ZP-SiSD - zbiorczej faktury za zorganizowanie kursu, seminarium, szkole-
nia 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, 
ucze stnictwa w ró˝nych formach dokształcania, zwrotu kosztów przejazdu na imprezy naukowo-techniczne organizowane poza miejscem za-
mieszkania 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 JJaann  SSTTRRZZAA¸̧KKAA

przewodniczàcy Zespo∏u Problemowego ds. szkolenia i sta∏ego dokszta∏cania
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– OczywiÊcie, proces rozwoju gospodarki, które-
go jesteÊmy Êwiadkami w ostatnich latach, jest zja-
wiskiem ze wszech miar pozytywnym. Jednak ma Pan
racj´ – tak du˝e nasilenie prac budowlanych przy-
niosło ze sobà ogromny wzrost wypadkowoÊci na pla-
cach budowy. Jest to zjawisko nieuniknione, wi´c na-
le˝y zwróciç na nie szczególnà uwag´. Przede
wszystkim dlatego, i˝ ÊwiadomoÊç ubezpieczeniowa
wÊród inwestorów komercyjnych lub indywidual-
nych roÊnie z roku na rok. Âwiadczà o tym mi´dzy in-
nymi kwoty odszkodowaƒ wypłacanych przez to-
warzystwa ubezpieczeniowe.

––  CCzzyy  ddllaatteeggoo  wwpprroowwaaddzzaacciiee  PPaaƒƒssttwwoo  kkaammppaannii´́
sszzkkoolleenniioowwàà  sskkiieerroowwaannàà  ddoo  oossóóbb  wwyykkoonnuujjààccyycchh  ssaa--
mmooddzziieellnnee  ffuunnkkccjjee  tteecchhnniicczznnee  ww bbuuddoowwnniiccttwwiiee??

– To jeden z powodów. To oni przecie˝ odpowia-
dajà za przebieg prac i ponoszà za nie odpowie-
dzialnoÊç. Drugim (i wydaje nam si´ wa˝niejszym),
jest ÊwiadomoÊç samych in˝ynierów. Niestety. Cz´s-
to wiedzà oni bardzo niewiele na temat swojego ubez-
pieczenia, co prowadzi do wielu pomyłek i dopro-
wadziç mo˝e do powa˝nych konsekwencji finanso-
wych. Przykład - niejednokrotnie zdarza si´ nam przyj-
mowaç zgłoszenia szkód, które nie majà wiele
wspólnego z OC obowiàzkowym zawieranym przez
in˝ynierów za poÊrednictwem Izb Okr´gowych. 

––  PPrroobblleemmeemm  nniiee  jjeesstt  wwii´́cc  iillooÊÊçç,,  aallee  zzaassaaddnnooÊÊçç
rroosszzcczzeeƒƒ??

– Tak. WłaÊnie dlatego pragniemy przybli˝aç te-
matyk´ ubezpieczeƒ. Poniewa˝ dobre poznanie po-
siadanego ubezpieczenia pozwala nam uniknàç
konsekwencji finansowych wynikajàcych z roszczeƒ
osób poszkodowanych.

––  CCzzyy  nniiee  uuwwaa˝̋aajjàà  PPaaƒƒssttwwoo,,  ̋̋ ee  ggłłóówwnnyy  pprroobblleemm  zzaa--
cczzyynnaa  ssii´́  wwtteeddyy,,  ggddyy  ttaakkiiee  zzddaarrzzeenniiee  wwłłaaÊÊnniiee  ssii´́  wwyy--
ddaarrzzyyłłoo??

– CałoÊç procesu likwidacji szkody to bardzo zło-
˝one działanie. Dlatego wprowadziliÊmy wiele roz-
wiàzaƒ, które stanowià praktycznà pomoc dla ka˝dej
osoby obj´tej ubezpieczeniem OC osób wykonujà-
cych samodzielne funkcje techniczne w budownic-
twie. Powstał specjalnie dedykowany serwis inter-
netowy – www.hanzabrokers.pl – na którym znajdu-

jà si´ wszystkie niezb´dne druki i wyjaÊnienia nie-
zb´dne do prawidłowego zgłoszenia szkody. Wpro-
wadziliÊmy infolini´ (0) 801 384 666, gdzie mo˝na
uzyskaç wszystkie informacje. 

ChcielibyÊmy uczuliç tak˝e na terminowoÊç zgła-
szania szkód. Nale˝y pami´taç, ̋ e ostateczny termin
zgłaszania szkody to 14 dni od jej wystàpienia. Na-
sze doÊwiadczenia pokazujà jednak, i˝ termin ten jest
nagminnie przekraczany, co w konsekwencji dopro-
wadziç mo˝e do odmowy wypłaty odszkodowania. 

––  CCzzeeggoo  ppoowwiinnnniiÊÊmmyy  wwii´́cc  ddooppiillnnoowwaaçç,,  bbyy  pprraa--
wwiiddłłoowwoo  zzggłłoossiiçç  sszzkkoodd´́??

– Prawidłowe zgłoszenie szkody jest nast´pujàce:
Przed upływem 14 dni od wystàpienia szkody na-

le˝y zło˝yç w Hanza Brokers formularz zgłoszenia
szkody, w którym powinniÊmy zawrzeç:
1. Dat´ umowy generalnej, tj. 11 grudnia 2003 roku
2. Numer polisy: 000-06-446-05849542
3. Dane ubezpieczonego członka Izby („sprawcy”

szkody), tj. imi´, nazwisko, adres, telefon,  e-mail,
nr członkowski

4. Dane poszkodowanego
5. Dane Êwiadków zdarzenia
6. Dane osób do kontaktu w sprawie
7. Dat´ powstania zdarzenia, tj. wykonania lub za-

niechania czynnoÊci powodujàcej szkod´;
8. Dat´ powstania szkody;
9. Dat´ zgłoszenia roszczeƒ przez poszkodowanego;
10. Opis przedmiotu szkody;
11. Miejsce szkody;
12. Szacunkowà wartoÊç szkody;
13. OÊwiadczenie ubezpieczonego, czy do szkody

doszło na skutek jakichkolwiek zaniedbaƒ, za-
niechania obowiàzków lub nienale˝ytego wyko-
nania zobowiàzania;

14. Opis przyczyn i okolicznoÊci powstania zdarzeƒ
oraz podstawy roszczenia poszkodowanego.

Zgłoszenie powinno byç podpisane przez zgłasza-
jàcego szkod´ oraz opatrzone datà. Do zgłoszenia na-
le˝y dołàczyç kopí  zaÊwiadczenia o członkostwie w Iz-
bie oraz kopi´ posiadanych uprawnieƒ budowlanych.

--  ZZ ppeewwnnooÊÊcciiàà  ppoojjaawwii  ssii´́  wwiieellee  nnoowwyycchh  ppyyttaaƒƒ  ii wwààtt--
pplliiwwooÊÊccii..  CChhooççbbyy  ooddnnooÊÊnniiee  rróó˝̋nniiccyy  ppoommii´́ddzzyy  ddaattàà  ppoo--
wwssttaanniiaa  sszzkkooddyy,,  ddaattàà  ppoowwssttaanniiaa  zzddaarrzzeenniiaa  oorraazz  ddaattàà
zzggłłoosszzeenniiaa  rroosszzcczzeenniiaa..

- MyÊl´, ̋ e zwiàzku z tym, b´dziemy mogli do tego
tematu powróciç w nast´pnym wydaniu biuletynu.

RRoozzmmaawwiiaałł  
WWoojjcciieecchh  JJAASSTTRRZZ¢¢BBSSKKII

kierownik biura MOIIB

Sprawna likwidacja szkody
Rozmowa z El˝bietà Hejek, przedstawicielkà Hanza Consulting 

–– WWoossttaattnniicchh  llaattaacchh  bbyylliiÊÊmmyy  ÊÊwwiiaaddkkaammii  ddyynnaa--
mmiicczznneeggoo  rroozzwwoojjuu  sseekkttoorraa  bbuuddoowwllaanneeggoo..
PPrrzzyy  wwsszzyyssttkkiicchh  zzaalleettaacchh  zz nniieeggoo  wwyynniikkaajjàà--

ccyycchh  ppoojjaawwiiaajjàà  ssii´́  rróówwnniiee˝̋  pprroobblleemmyy  zzwwiiààzzaannee  zz nnaassiilleenniieemm  ssii´́
rryyzzyykk  wwyynniikkaajjààccyycchh  zz pprroocceessóóww  iinnwweessttyyccyyjjnnyycchh..  JJaakk  PPaaƒƒssttwwoo
oocceenniiaacciiee  tteenn  cczzaass??
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Skutki rozwiàzania umowy generalnej zawartej 
pomi´dzy PIIB a TU Allianz Polska S.A. 

dotyczàcej obowiàzkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialnoÊci cywilnej członków Izby

Od momentu wprowadzenia obowiàzkowego ubez-
pieczenia odpowiedzialnoÊci cywilnej in˝ynierów bu-
downictwa, członkowie Izby mieli mo˝liwoÊç przystàpienia
do ubezpieczenia w ramach umowy generalnej, wyne-
gocjowanej i zawartej pomi´dzy PIIB a Towarzystwem
Ubezpieczeƒ. Umowa generalna, która funkcjonuje do
dziÊ, nie tylko zapewnia bardzo niskà składk´ za przed-
miotowe ubezpieczenie, wiele zni˝ek w ubezpieczeniach
indywidualnych, korzystniejsze warunki ubezpieczenia
podstawowego, ale przede wszystkim, dzi´ki efektywnej
współpracy z Brokerem, gwarantuje członkom sprawnà
i terminowà likwidacj´ szkód, których z roku na rok przy-
bywa. 

Rozwiàzanie umowy generalnej i zastàpienie jej in-
dywidualnymi ubezpieczeniami b´dzie miało bardzo ne-
gatywne skutki dla poszczególnych członków Izby.
Przede wszystkim drastycznie wzroÊnie składka za
ubezpieczenie, która obecnie wynosi 80 zł rocznie. W
przypadku ubezpieczenia indywidualnego po-
ziom składki b´dzie si´ wahał od 700 zł do kil-
ku tysi´cy złotych rocznie. Dodatkowo składka ta
b´dzie wzrastała w przypadku członków, w stosunku do
których zgłoszone zostanà roszczenia o odszkodowanie.
Obecnie umowa generalna chroni osoby, które w wyni-
ku pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w bu-

downictwie wyrzàdziły komuÊ szkod´. Składka jest jed-
nakowa dla wszystkich, a jej ewentualny wzrost uzale˝-
niony jest od szkodowoÊci całej grupy, liczonej w okre-
sie rocznym. Rozwiàzanie umowy generalnej pozbawi
równie˝ członków Izby wszystkich dodatkowych ubez-
pieczeƒ, jakie w ramach porozumienia mogà zawieraç
na bardzo korzystnych warunkach. Chodzi przede
wszystkim o ubezpieczenia nadwy˝kowe umo˝liwiajàce
podwy˝szenie sumy gwarancyjnej ubezpieczenia obo-
wiàzkowego nawet do 500.000 EUR, ubezpieczenie do-
datkowe OC architekta dla osób wykonujàcych dwa za-
wody, ubezpieczenia na ˝ycie oraz ubezpieczenie od-
powiedzialnoÊci cywilnej z tytułu prowadzonej działalnoÊci
gospodarczej. Warunki i bardzo niski koszt tych ubez-
pieczeƒ sà niemo˝liwe do uzyskania w przypadku ubez-
pieczeƒ indywidualnych.

Podsumowujàc, nale˝y podkreÊliç, ˝e rozwiàzanie
umowy generalnej pomi´dzy PIIB a Towarzystwem spo-
woduje ogromny wzrost kosztów ponoszonych przez po-
jedynczych członków na ubezpieczenie, jak równie˝ w
znacznym stopniu pogorszy warunki ubezpieczenia
oraz spowoduje brak pewnoÊci uzyskania nale˝nego od-
szkodowania.

AAnnnnaa  SSTTUUDDZZII¡¡SSKKAA
Hanza Brokers

PPOOLLIITTEECCHHNNIIKKAA    KKRRAAKKOOWWSSKKAA
WWYYDDZZIIAAŁŁ  IINNŻŻYYNNIIEERRIIII  LLĄĄDDOOWWEEJJ

IINNSSTTYYTTUUTT  ZZAARRZZĄĄDDZZAANNIIAA  WW  BBUUDDOOWWNNIICCTTWWIIEE  II  TTRRAANNSSPPOORRCCIIEE
ogłasza  

nabór na dwusemestralne 
STUDIA PODYPLOMOWE, ZARZĄDZANIE KOSZTAMI,PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO

Cel studium: 
podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników studium w zakresie zarządzania kosztami w małej, średniej i dużej
firmie budowlanej, a także w instytucjach zamawiających roboty budowlane
Kadra: 
pracownicy Politechniki Krakowskiej, Nadzoru Budowlanego, Wydziału Architektury i Urbanistyki UM Krakowa, Sądu Ad-
ministracyjnego, a także specjaliści ze Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych (SKB) oraz Stowarzyszenia Inży-
nierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR) 
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Instytut czyni starania o ułatwienia przy uzyskiwaniu przez absolwentów uprawnień Rzeczoznawcy Kosztorysowego SKB
Czas trwania studium: 2 semestry –256 godzin dydaktycznych
Planowany termin rozpoczęcia studium: luty 2009 r. 
Tryb studium: niestacjonarny, zjazdy w soboty i niedziele, 15 zjazdów.
Forma zajęć: wykłady, laboratoria (30% zajęć), seminaria
Miejsce studium: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, 
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
Składanie dokumentów: od października 2008 r. drogą pocztową lub bezpośrednio w siedzibie organizatora
Organizator studium: Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, ul. Warszawska 24; 31-155; tel. 12-628 23
30, 12-628 23 54; tel./fax–12–628 20 29

Informacje szczegółowe na temat opłat, programu studium oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronach: 
www.wil.pk.edu.pl/st_podyplomowe oraz www.izwbit.pk.edu.pl

REKRUTACJA JUŻ TRWA !!!     LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!



DOSKONALENIE 
ZAWODOWE

PAèDZIERNIK - LISTOPAD - GRUDZIE¡ 2008 • str. 29

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ

INSTYTUT MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

ogłasza rekrutację na 

STUDIA PODYPLOMOWE
dwusemestralne:          I semestr – semestr letni roku ak. 2008/2009,

II semestr – semestr zimowy roku ak. 2009/2010

Stosowanie Eurokodów w budownictwie:
Profil A (Eurokody 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8)
Profil B (Eurokody 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9)

*****
Celem studiów jest uaktualnienie wiedzy inżynierów budownictwa – projektantów, pracujących w wykonawstwie oraz kadry dy-
daktycznej kierunku BUDOWNICTWO - na temat praktycznego zastosowania Eurokodów w budownictwie. Proces redagowania norm
europejskich przez CEN został zakończony w roku 2007, a Komisja Europejska przyjęła i zaleciła wdrożenie ich we wszystkich krajach
członkowskich. Od roku 2010 planowane jest zastąpienie polskich norm dotyczących projektowania (PN) przez odpowiednie Euroko-
dy (EC/PN).
W ramach studium przedstawiona zostanie wiedza o:
• podstawach projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodów,
• podstawowych procedurach projektowania konstrukcji spełniających wymogi bezpieczeństwa i użytkowalności według wybranych

Eurokodów (profil A i B).
Profil A zawiera tematykę z zakresu podstaw projektowania i oddziaływania na konstrukcje (Eurokody 0, 1, 8), projektowania geotechnicznego
(Eurokod 7),  projektowania konstrukcji: murowych (Eurokod 6), z betonu (Eurokod 2) i zespolonych (Eurokod 4).
Profil B zawiera tematykę z zakresu podstaw projektowania i oddziaływania na konstrukcje (Eurokody 0, 1, 8), projektowania geotechnicznego
(Eurokod 7), projektowania konstrukcji: drewnianych (Eurokod 5), stalowych (Eurokod 3) i aluminiowych (Eurokod 9).

*****
Studium organizuje Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej PK
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. 012 628 2373, 012 628 2025

*****
Czas trwania studiów - 2 semestry (252 godzin lekcyjnych). Tryb studiów: niestacjonarny (zjazdy w soboty i niedziele).
Dokumenty składać można od dnia ogłoszenia do wyczerpania limitu przyjęć.  
Ogłoszenie listy przyjętych – według kolejności zgłoszeń – do dnia 31 stycznia 2009 r.

*****
Szczegółowe programy merytoryczne studiów

oraz pozostałe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej
www.wil.pk.edu.pl/st_podyplomowe/

Profil A (Eurokody 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8)
Dane podstawowe
• Studium jest adresowane do absolwentów kierunku „Budownictwo”.
• Studium jest prowadzone w dwóch profilach A i B (do wyboru).
• Czas trwania studium: 2 semestry (1 semestr – 7 zjazdów, drugi semestr – 7 zjazdów, w tym egzamin końcowy).
• Liczba godzin: 252 godziny lekcyjne (198 godzin wykładów, 45 godzin projektów, 9 godzin – podsumowanie studium i egzamin koń-

cowy).
• Tryb studium: niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne 18-godzinne (2 x 9 godzin lekcyjnych).
• Wykłady i ćwiczenia projektowe kończą się zaliczeniem. Zajęcia na studium kończą się egzaminem (w trakcie ostatniego zjazdu).
• Miejsce studium: Wydział Inżynierii Lądowej PK.
• Organizator studium: Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, zajęcia prowadzone przez pracowników WIL PK i innych uczel-
ni.
• Opłata za udział w studium (w jednym profilu) wynosi 4000 zł (płatne w dwóch ratach – za każdy semestr z góry).
• Warunkiem uruchomienia studium jest zgłoszenie się na dany profil przynajmniej 30 uczestników.

Profil B (Eurokody 0, 1, 3, 5, 7, 8, 9)
Dane podstawowe
• Studium jest adresowane do absolwentów kierunku „Budownictwo”.
• Studium jest prowadzone w dwóch profilach A i B (do wyboru).
• Czas trwania studium: 2 semestry (1 semestr – 7 zjazdów, drugi semestr – 7 zjazdów, w tym egzamin końcowy).
• Liczba godzin: 252 godziny lekcyjne (198 godzin wykładów, 45 godzin projektów, 9 godzin – podsumowanie studium i egzamin koń-

cowy).
• Tryb studium: niestacjonarny, zjazdy sobotnio-niedzielne 18-godzinne (2 x 9 godzin lekcyjnych).
• Wykłady i ćwiczenia projektowe kończą się zaliczeniem. Zajęcia na studium kończą się egzaminem (w trakcie ostatniego zjazdu).
• Miejsce studium: Wydział Inżynierii Lądowej PK.
• Organizator studium: Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, zajęcia prowadzone przez pracowników WIL PK i innych uczelni.
• Opłata za udział w studium (w jednym profilu) wynosi 4000 zł (płatne w dwóch ratach – za każdy semestr z góry).
• Warunkiem uruchomienia studium jest zgłoszenie się na dany profil przynajmniej 30 uczestników.
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Na zbliżające się świąteczne dni 
życzymy Wszystkim naszym Czytelnikom i Ich Rodzinom  
śniegu i mrozu za oknem, ciepła i radości w domach, 
wielu radosnych chwil w gronie rodzinnym, 
a pod choinką, obok pięknych prezentów, 
wiele optymizmu, dobrych wiadomości 
i żadnych oznak kryzysu. 
A w Nowym Roku -  samych wspaniałych dni. 

Życzymy zdrowia i osobistego szczęścia, 
zawodowej satysfakcji i doskonałej prosperity Waszych firm,
a na koniec 2009 roku bilansu będącego powodem do dumy.

Niech to będzie wspaniały rok dla budownictwa 
i dla każdego z Was!

Redakcja „Budowlanych”



OBIEKTY WYBUDOWANE 
PRZEZ MOSTOSTAL KRAKÓW

Cementownia Małogoszcz - SilosZbiorniki - Terminal Paliwowy - Huta Szczecin

Most Wandy przez rzek´ Wisł´ w Krakowie

Zakład Konfekcjonowania herbaty - Unilever 
- Katowice

Lotnisko Ok´cie - Warszawa

wie˝a RTON -
Gubałówka


